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Siundymas prieš SSRS. 
Ką gi Padarys? 
Socialistai; Katalikai. 
Kauno Kongresas ir Sme

tonos Cenzūra.
Rašo S. Brooklynietis.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio

Dauguma Amerikos kapitalis
tų laikraščių siundo Roosevelto 
valdžią ką nors daryt prieš So
vietų Sąjungą todėl, kad Ame
rikos Kom. Partijos delegatai 
sakė kalbas bei davė raportus 
dabartiniam Komunistų Inter
nacionalo Kongresui apie ruo
šiamą Jungtinėse Valstijose lai
vakrovių streiką ir apie šios ša
lies jaunimo organizavimą kla
sių kovai. Atrodo, jog tie laik
raščiai norėtų, kad Sovietai ne
leistų net Komunistų Interna
cionalui savo kongresus laikyt 
Sovietų Sąjungoj todėl, kad 
Amerika turi padarius preky
bos sutartį su Sovietais!
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Pasauli!

7 Užmušti Prancūzų 
Darbininkų Kovose 

Su Žandarmerija
Užstreikuota Svarbiausi 

; Laivyno Ginklu Sandėliai
Kiek blaiviau ima tą dalyką 

New Yorko “Times”. Sako, ka 
gi čia tokio Amerika galėtų pa
daryt, nebent užprotestuot? Bet 
tuomet Sovietų vyriausybė pa- įus policijai ir kariuomenei 

su karo laivyno ginklų san
dėlių ir dirbyklų streikie- 
riais, užvakar Toulono mies
te 6 asmenys tapo užmušti 
ir virš 200 sužeisti.
Sustreikavę 700 darbinin

kų Tuolone, susidarė į eiles 
ir ėmė demonstruoti, dai- 

Internacionala. v

PARYŽIUS. — Susikir-
aiškins, jog Komunistų Interna
cionalas ir Sovietų valdžia yra 
dvi skirtingos įstaigos. O kadan
gi Amerikai prekyba su Sovie
tais yra naudinga,—tai, girdi, 
tuom viskas ir baigsis.

To nežiūrint, Amerikos impe
rialistai ir jų laikraščiai išnau
doja kekvieną priekabę pakuVs- 
tyKkarišką ūpą prieš Darbinin- nuodami 
kų šalį. Juos tuojaus ėmė šaudyti

--------  | policiją. Darbininkai gynė- !
Vokietijos Komunistų Parti-Į si; tad policija ant greitųjų 

jos delegatas Walter, Komunis-j pasistatė barikadas ir iš UŽ 
tų Internacionalo Kongrese, at- jų pyškino į darbininkus, 
sišaukė į kairiuosius savo šalies — -------
socialistus — eiti į vienybę su 
komunistais ir įsteigti bendrą f §auprieš policiją, miliciją

,Daugelis darbininkų turė
jo šautuvus, iš kurių atsi-

darbininkų klasės partiją to
kiais reikalais:

Kova prieš Hitlerio diktatū
rą, už duoną, už demokratines 
liaudžiai teises, už taiką ir 
gresą.

I Vokietijos katalikus 
Walter šitaip atsišaukė:

“Mes sakome katalikams: 
Mes išvien su jumis kovosime 
už sąžinės (religijos) laisvę, 
nes mes ir jūs turime vieną 
bendrą priešą, Hitlerį.”

Ir Vokietijos katalikai gali 
pilnai pasitikėt tuom komunisti
niu garbės žodžiu.

/ __________

Suvažiuojant amerikiečių de
legatams į pasaulinį lietuvių 
kongresą Kaune, “Lietuvos ži
nios” liepos 20 d. išspausdino

pro

dr g.

ir kariuomenę. P neš strei- 
kierius buvo atsiųsta karei
vių būriai, surinkti iš Fran- 
cijos kolonijų Afrikoj.

Streikuoja laivyno gink-

Laivakrovių streiko nikietas vienoj iš San Francisco prieplaukų. Kitos 
prieplaukos taip pat pikietuojamos. Tuo būdu ir suparalyžiuotas laivų 

prikrovimas bei iškrovimas.

lų sandėlių ir šapų darbiniu- nio viešųjų darbų ministeris 
kai taip pat Breste,, Cher- Luigi Razza; baronas Rai- 
bourge, Lorient ir dviejuose mondo Franchetti, tyrinėto- 
kituose miestuose, ir įvyks- į jus^ ir visi kiti penki buvu- 
ta susikirtimų su žandarais siejHėktuve asmenys.
ir kariuomene. Toulone įves- t Lėktuvas skrido į Eritre- 
ta karo stovis. Bresto darbi- ją, Italijos koloniją Ethio- 
ninkai su didžia revoliucine pįjos pasienyj, 
demonstracija užvakar pa
laidojo vieną savo draugą, 
kuris buvo policijos nušau
tas antradienį.

Streikan išėjo darbininkai 
“Normandie” ir

ITALIJOS LĖKTUVUI T TpTT J VOS ŽINIOS SUDUŽUS, ŽUVO 7 111 U V VJ 3 K A
ROMA. — Ant Aigipto 

dykumų nukrito Italijos lėk
tuvas, ir užsimušė Mussoli-

Lėktuvas skrido į Eritre-

Raimondo 
Franchetti buvo Ethiopijos 
žinovas - tyrinėtojas. Su
prantama, kad lėktuvas ten 
skrido kariškai žvalgybai.

Lietuvos Medicinos Profeso
riai į SSRS

KAUNAS. — Maskvoje 'ir 
Leningrade rugpjūčio 9-17 d. 
įvyksta tarptautinis fiziologijos 
kongresas, į kurį iš Lietuvos 
nuvyko 8 ;žmonių delegacija. 
Delegacijoje dalyvavo Vytauto 
D. U-.to medicinos fakulteto de
kanas prof. Lašas, doc. Kuzma, 
doc. Zubkus, prof. Dančakovie- 
nė, asist. šopąuskas.'ir asist. Ga
šlūnas, dr. Laurinavičius ir dr. 
Minginas.

Darbininkai Valdžios Darbuos Reikalauja 
Unijini y Algų; Gen. Johnson Jiem Grūmoja
Streikan Buriasi ne tik New Yorko, bet Bostono, Chicago^ 

Ir Kt. Miestu Darbininkai prieš Vergiškas Algas
NEW YORK. — Sparčiai mažiau, negu jiems mokąma 

plečiasi streikas pašaipi-1 privatiniuose darbuose, 
niuose valdiškuose WPA 
statybos darbuose.

Darbo Federacijos vadai 
numato net visuotiną strei-l 

Statėjų unijų vadai skait- ■ ką pašalpiniuose statybos 
liuoja, kad už dienos kitos1 darbuose, jeigu valdžia ne
galės s.treikierių skaičius iš
augt čia iki 10-15 tūkstan
čių. Sykiu su tuom praside-

pakels darbininkam algų.
Pašalpinių darbų adminis

tratorius generolas Johnspn
da streikų judėjimas tokiuo- New Yorke rėkia, kad tie 
se darbuose Bostone, Chica- streikai tai esą raudonųjų, . - 
goj, Philacįelphijoj, Kansas. komunistų užmačia.. Su to-. 
City, Clevelande, San Fran-1 kia deklamacija jis kreipėsi 
cisco ir kitur. ir į New Yorko miesto fe- ;

Pašalpiniai statybos dar- deracinių unijų centrą. Bet . 
bininkai reikalauja mokėt,200 unijų atstovai ten vis < 
jiems unijines algas. Tam tiek užgyrė reikalavimą.uni- 
išreiškė pritarimo ir Darbo jines algos pašalpiniams

streikai tai esą raudonųjų,

daro dideli sandėliai knygų, ku
rias šiuo sunkmečiu bendrovė, 
neturi galimybės parduoti.

Federacijos p r e z i d e n tas 
Wm. Green.

Valdžios skirta alga* yra 
nuo $19 iki $93.50 mėnesiui. 
Bet jeigu būtų mokama net 
augščiausia tos rūšies alga, 
ir tai lavinti unijiniai dar
bininkai gautų kelis sykius

• darbininkams.
Generolas Johnson ketina 

aštriai kovoti prieš tokius 
streikus; jis grūmoja visiŠ* T 
kai atimti valdiškus darbus 
iš tų, kurie nesutiks vergau
ti už Roosevelto skiriamus 
algos trupinius.

Perdaug Lietaus
Per paskutines porą savai

čių Šiauliuose nuolat lietus. 
Ūkininkai skundžiasi, kad lietus 
jiems jau padaręs daug nuosto
lių. Tuo tarpu grįžę iš Palan
gos šiauliečiai pasakoja, kad ten 
lietaus visai nėra ir ūkininkai 
kenčia nuo sausros.

Po Nugriuvusiom Mussolini Bijosi, kad

...u. ...k---------------------- ------------------------ v . . ..r keQ1į’i Amerika Budavoia darredakcinį straipsnį, kur įvertina pasazynnių laivų. Streikie- . •>
* 1 1 • 1 • • 1 24 Naujus Karo Laivus von ir karo laivų darbmm-, J

kus.
Streikas vedamas prieš tinių Valstijų laivyno mini- 

Laval’io valdžios patvarky- steris 
mą nukirst darbininkams 
algas 10 nuošimčių. Už tai 
valdžia ketina pasistengt, 
kad būtų nupiginta kamba
riai ir kitos gyvenimo reik- 
menos; bet darbininkai su
pranta, kad juos prigaudi- 
nėja.

Amerikos lietuvius ir jų pasi- 
tarnavimus Lietuvai. Sako, lie
tuviai amerikiečiai sudaro treč
dalį visos lietuvių tautos; jie 
daug yra nuveikę lietuviškoj 
spaudoj ir

“Ekonomišku atžvilgiu Ame
rikos lietuviai yra Lietuvai pa- 
dėję atsistatyti ir daug aukavę 
noromis ir nenoromis. Ir dabar 
kasmet, kad ir sunkiais laikais, 
iš Amerikos Lietuvon ateina 
dar milionai litų.”

“Lietuvos žinios” norėtų pa-| 
sakyti, kad reikėtų skaitytis su:

WASHINGTON. — Jung-

oonjvi, AdU ItlnUlų bKcllLytlo bu . p • D 1 t • HM 1 • •
tais amerikiečių delegatais, ku- mOVICIų DūktcRM Mokinsis 
rie pasauliniame lietuvių kon- OrlcUVHl
grėsė reikalaus demokratinių • .
laisvių Lietuvos liaudžiai.

Bet Smetonos cenzorius to ne
leidžia; ir pagal jo patvarkymą 
tapo iškirsta iš to straipsnio 2 
vietos, kur, matyt, buvo kiek 
aiškiau rašoma apie reikalą šio
kios tokios laisvės Lietuvos 
žmonėms.

MASKVA. — Visos šalies 
į parašiutistų kongrese pra-

BUGDO EX-KAREIVIUS Į 
STOVYKLAS

WASHINGTON. — Vy
riausias pašalpų administra
torius H. L. Hopkins prane
ša, kad iš Washington© ta
po išgabenta į stovyklas jau

nešta, kad bus ir didelis 
skaičius g v d y t o j ų 
vinama šokt su 
rašiutais iš lėktuvų. Tas 
reikalinga, kad daktarai ga-

1 a- 
na-

Swanson paskelbė 
varžytines del kainų, už ku
rias įvairios kompanijos ga
lėtų pastatyt valdžiai 13 
naujų karo laivų. Newport 
Nęws Kompanija apsiima 
už $24,434,000 pastatyt di
džiulį karo laivą lėktuvams 
'vežioti. Toks laivas tai 
plaukiojanti orlaivių stotis. 
Ta pati kompanija siūlosi už 
$16,525,000 pastatyt 10,000 
tonų įtalpos šarvuotlaivį.

Be kitų karo laivų, bus 
statoma 8 laivai-draskūnai 
ir trys naujoviškiausi sub- 
marinai. Šiemet taipgi ski
riama pradėt būdavo j imą 
dar 11 karinių laivų.

Degtindarių Darbas 
i

VARNIAI. ■—■ Vietos akcizo 
valdininkas, važinėdamas tarny
bos reikalais, Padvarių km. pas 
gyv. Novickius užėjo klausti ke
lio. Sužinoję Viržėnų kaimo 
degtindariai, kad valdininkui 
kelias buvo nurodytas, už tai 
antrą valandą nakties metu No- 
vickiams užrišo duris ir išdaužė 
basliais visus langus. Varnių 
policija tą atsitikimą tiria.

Pasimatymai per Sieną ant 
Kapų

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
ministerija leido 13 asmenų 
Linkmenyse ant administracinės 
linijos pasimatyti su savo gimi
nėmis Lenkų užimtoj Lietuvos 
daly j. Leidimas yra duotas pa
gal pavienius prašymus.

Pasimatymai giminių iš abie
jų pusių Linkmenyse vyksta se
nuose žydų kapuose, kurie yra 
administracijos linijos perkirsti.

lėtų žemyn Nusileisti del me- LTIHOPAI TIKISI G AUT 
dikalių patarnavimų žmo- .......... .........................
nėms tokiose vietose, ypač 
šiaurėje, kur dažnai negali
ma kithip privažiuoti.

AMERIKOS LAIVAS KA
RUI PRIEŠ ETHIOPUS

. ___________ NEW YORK.—Išplaukė į
4,000 ex-kareivių, kurie bu- Italiją laivas “Montauk,” 
vo atmaršavę reikalaut bo-'. kurį Mussolinio valdžia nu- 
nų atmokėjimo. Stovyklose pirko iš Amerikos Atlantic 
jie turi dirbti ir gyventi pa- (Transport laivų kompani- 

sąlygomis, kaip jos. Jis bus naudojamas ve- 
jaunuoliai CCC žimui kareivių ir amunici- 

Ijos karui prieš Ethiopiją.

našiomis 
bedarbiai 
kempėse.

G? i

Ponam Pinigų Netrūksta
Raseinių notaras J. Dikin'is, 

I Tado Daugirdo gatvėj, stato 
dviejų augštų mūrinį namą, ku
ris kainos 80 tūkst. litų.

GINKLŲ Iš JAPONŲ
ADDIS ABABA. —Ethi

opijos valdžia siunčia pa
siuntinius į Japoniją. Ma
noma, kad jie prašys ginklų 
pagelbos prieš Italiją. Japo
nija ketina įsteigt savo nuo
latinę atstovybę Ethiopijoj.

Turkija pasiuntė savo at
stovą Ethiopijai. Gal ir Tur
kija duosianti kiek paspir
ties Ethiopams.

Užvakar padaryta 120,000'dešimt tūkstančių knygų, įstei- 
Ethiopijos mobilizuotų ka- gė eilę “Kultūros

Užsidaro “Kultūros” 
Bendrove

Šiaulių apylinkės teismas pri
pažino “Kultūros” bendrovę ne- 
išsimokančiu skolininku ir pa
skyrė bendrovės prisiekusiu rū
pintoju adv. Igną Urbaitį. Ben- 

| drove savo laiku išleido kelias-
r--------- j —

Ethiopijos mobilizuotų ka
reivių paradas. I

)W'

Kiti Grobikai Negautu 1 
Ethiopijos Daliy

ROMA. — Pagal Anglijos į

Žemėm Žuvo 50 
Filipiniečiy

MANILA. — Per 
potvinius nugriuvo 
daugybė žemių nuo 
ant Balongan kaimo, Filipi-, tarp Italijos, Anglijos ir • 
nu salose, ir 50 žmonių liko Franci jos atstovų, kas liečia 

i gyvi palaidoti. Paskutinė- Ethiopiją. Mussolini supran- . : 
Augštojoj Silezijoj, Vokie- niif dienomis iš priežasties , ta kad Anglija ir Francija 

tiioi nežin o kis mleido du lPotvlniU Central Luzon Sa- reikalaus sau tam tikrų ? 
šūviu i hitleriško‘jaunimo ilojPrai’ado gyvybę 252 žmo-, Ethiopijos plotų. O jis nore-

Užpuolimai ant Naziy
Stovyklų ir Centrų

stovyklą ir sužeidė porą na- 
ziukų. Solingene, Westpha- 
lijoj, nežinomų jaunuolių 
grupė įsiveržė į hitlerinio 
jaunimo centrą ir išdaužė jo 
baldus. Naziai meta kaičią 
ant katalikų.

Nauji Potviniai Padarė 
$3,000,000 Nuostoliu

COSHOCTON, Ohio. — 
Nuo didelių liūčių ištVinus 
Muskingum upė padarė 
$3,000,000 nuostolių. Per 
potvinį buvo sugadinta bei 
nunešta šimtai namų ir pri
gėrė 2 žmonės.

PALENGVINA PERSKY
RAS WASHINGTON 

APSKRITYJ
WASHINGTON© aįfekri- 

tyj, Columbia Distrikte, iki 
šiol buvo galima gaut per
skyras tik už lytišką neišti
kimybę. Dabar gi išleista 
įstatymas, pagal kurį gali
ma bus persiskirt dar del 
tokių priežasčių:

Jeigu vienas iš poros pa
mes kitą per 2 metus; jeigu 
susitarę vyras su žmona ne
gyvens sykiu per 5 metus, ir 
jeigu vienas iš jų bus įkalin-

gė eilę “Kultūros” būrelių ir j tas virš 2 metų už kokį kri- 
I skaityklų. Bendrovės turtą su-jminalį nusikaltimą.

neš.

lietus,
didelė ' reikalavimą, bus sušauktas 
kalno rugpj. 16 d. pasitarimas 

Anglijos ir

tų pats visą Ethiopiją užV VA Į J A., W A A A KZ J

grobti ir prijungti Italijai.
•Todėl tos derybos Mussoli- 
! niui labai nepatinka.Hitlerininkai Uždaro

Plienkepuriiį Sąjungą
BERLYNAS. — Čia jr ginčus su Italija. . 

Brandenburgo ir Pomerani- ~~ e
jos provincijose uždaryta Išgelbėt Drg. Keyserj
Plienkepurių karo veteranų 

i organizacija. Slaptoji poli
cija sako, kad taip padaryta 
del “visuomenės apsaugoji
mo, ramybės ir tvarkos.”

Nors Plienkepurius kont
roliavo naziai, bet, matyt, 
negalėjo juos visiškai suval- darbininkus pasmarkint ma

ldyti. Plienkepurių organi- Į sinius išstojimus, kad išgel 
'zacijoj buvo 1,250,000 ex-'bet nuo Hitlerio kirvio Vo-
kareivių.

$ 
t ,

Šaukia Kominternas |
MASKVA. — Komunistų 

Internacionalo Kongreso 
vardu, Anglijos Kom. Parti- O 
jos delegatas Harry Pollitt i 
atsišaukė į viso pasaulio :

ex-1 bet nuo Hitlerio kirvio Vo- ' 
kieti jos darbininkų vadus 
Keyserį, Klaus’ą ir Thael- 

manną. . -.;J|
Keyser, Berlyno važiotes 

darbininkų vadas, šiomis 
dienomis buvo nusmerktas 
galvos nukirtimui. Toks pat . 
likimas gręsia Rudolfui

Anglijos Protestai prieš 
Mussolinio Laikraščius

ROMA. — Nors Anglijos 
valdžia varinėja sumokslus 
su Mussoliniu del Ethiopijos
užgrobimo bei pasidalinimo, Klaus’ui, Vokietijos Tarp- 
tačiaus fašistinėj Mussolinio tautinio Darbininkų Apsigy- ’ 
spaudoj buvo daug demago- nimo iždininkui ir Thael- J 
giškų riksmų prieš Angliją.

Anglų vyriausybei dabar 
storiau užprotestavus prieš 
tokius riksmus, todėl, Mus- kai siūlo Franci jai karo lai 
solini paliepė savo laikraš- vyno derybas šį rudenį. Bi- 
čiams sušvelninti rašymus, jo, kad Francija perdaug 
kas liečia Angliją. i neapsiginkluotų ant marių.

nimo iždininkui ir Thael- j 
mannui.

London. — Anglų politi- i
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Romain Rolland Laiškas Juozui 
Stalinui

Mūsų skaitytojams jau žinoma, kad 
nesenai Sovietų Sąjungoj lankėsi didysis 
pasaulio rašytojas, francūzų tautybės, 
Romain Rolland. Jis ten svečiavosi su 
savo žmona. Rolland nėra bolševikas, 
bet artimas Sovietų Sąjungos draugas ir 
prietelius. Sovietų Sąjunga jam yra 
šviesiausias pasaulis, žmonijos viltis. Bū
damas Maskvoj, šis didysis plunksnos ar
tistas turėjo pasitarimus su Goj’kiu, įvai
riais menininkais, Stalinu ir su kitais 
mokslo ir politikos dideliais žmonėmis. 
Apleisdamas Sovietų Sąjungą, jis parašė 
d. Stalinui sekančio turinio laišką:

Brangus Drauge Staline!
Prieš išvažiuojant iš Maskvos, aš siunčiu 

Jums mano širdingą sveikinimą. Laike ma
no labai trumpo buvimo SSRS, apriboto blo
gu mano sveikatos stoviu, aš susidūriau su 
galinga baudžia, kuri, vesdama nepaliauja
mą kovą prieš tūkstančius kliūčių, kompar
tijai vadovaujant heroiškam ir tvarkingam 
ūpe kuria naują pasaulį. Aš stebėjausi jos 
sveika galybe, jos gyvenimo džiaugsmu, jos 
entuziazmu, nežiūrint į trūkumus ir sunku
mus—pamažėliu nugalimus,—kurie dar la
biau pakelia jos didžiųjų darbų ve^tę.

Aš išvažiuoju su tikru įsitikinimu. tame, 
kad aš ir .nujaučiau atvažiuodamas čia: 
kad vieninteliai tikras pasaulinis progresas 
neatskiriamai surištas su SSRS likim^, — 
kad SSRS yra liepsnojančiu proletarinio 
Internacionalizmo žydiniu, kuriuo turi tap
ti ir kuriuo bus visa žmonija, kad priva
loma pareiga visose šalyse yra gynimas jos 
nuo visų priešų, grasinančių jos kylimui. 
Nuo šios pareigos—Jūs tai žinote, brangu
sis, drauge,—aš niekuomet neatsitraukiau, 
nesitrauksiu niekuomet, iki to laiko, kol .bū
siu gyvas.

Spaudžiu Jums ranką ir, per Jus, aš spau
džiu nesuskaitomas didžiosios liaudies ran
kas, prie kurios aš jaučiuosi save broliškai 
prisirišęs.

pirmesniojo žmogaus alų, sykių kaž kut iiu-
‘s’ifneta ir paliktasis1 čėkis.; < ■

Sugryžta žmogus nusipirkęs kitą Čekį, 
vėl prisigrūda prie “baro” ir sako: “Na, še 
tau čekį. Duok man bonkutę sodės.”

“Bet, drauguti, pas mus sode po 10c,” 
vėl aiškina Dovidaitis; “atsinešk dar vieną 
čekį už 5c.”

žmogus žiūri, kad ant ‘baro” nėra nei jo 
paliktojo čekio, nei alaus.

žmogus, žinoma, buvo nuskriaustas ir 
pradėjo su Dovidaičiu ginčytis.
Tai tokis vaizdas iš tų “blaivininkų” 

pavyzdingo pikniko! Jų piknike prie ba
ro žmonės grūdosi, kaip musės (kokis 
aestetiškas palyginimas!) Pas juos vis
kas susimaišo ant baro, čekiai žūsta, 
alaus stiklai pataiko į kitas burnas, negu 
tom, kur buvo taikyti.

Jeigu toki įvykiai skaitomi “pavyzdin
gais,” tai mes nenorime matyti jų mūsų 
pramogose!

Baisios Skaitlines
Pasak Associated Press agentūros 

pranešimo, Italijos valdžia iki šiol į Af
riką pasiuntė 240,000 italų kareivių ir 
darbininkų karui su Ethiopija. Tai jau 
milžiniška armija, atsiminus,,kad Italijos 
kolonijose Afrikoje yra sumobilizuota ki
ti tūkstančiai tam pačiam tikslui.

Bet įdomus dalykas keri tame, kad lai
vai negrįžta visai tušti, ale jau šiuo tar
pu gabena italus kareivius—sergančius. 
Viso sugrąžinta “daugiau, negu 5,000” 
kareivių iš Afrikos, sergančių drugiu, 
karštine ir kitokiom ligom, gautom iš ne
įprasto jiems klimato.

Sugrąžintųjų skaitlinė, be abejojimo, 
yra sumažinta, kadangi tai valdiška skai
tlinė. Bet ir 5,000 tai reiškia daug. O 
kiek kareivių Afrikoje jau išmirė!

Prasidėjus karui su Ethiopija, be abe
jo, Italija paguldys daug kareivių—dar
bininkų ir valstiečių geriausių sūnų.

Tai prie ko veda juodasis fašizmas!
Tai prie ko veda kapitalistinė sistema! 
Kovoti, kad kuogreičiausiai pašalinus 

ja!

Kaip Fašistai Apgaudinėja
Darbininkus

Iš “Pavyzdingo” Pikniko
Blaivininkai iš “Naujosios Gadynės” 

pastogės mėgsta primesdinėti “Laisvei” 
nebūčiausių dalykų, kad tiktai ją diskre
ditavus. Jie “Laisvės” naudai ruoštas 
pramogas-piknikus bjaurio ja taip pat vi
sokiais vardais. Girdi, “Laisvės” pikni
kuos “alus upėmis bėga,” “kraujas lieja
mas,” ir t. t., ir tam panašiai. Savo gi 
pramogas, Prūseikos organas bando kel
ti į padanges. Įvyksta jų piknikas 
Brooklyne. “Pats” Butkus šitaip di
džiuojasi:

Praeitasis mūsų piknikas Brooklyne gali 
būt pavyzdžiu visiem piknikų rengėjam. 
Viena didelė draugiška šeimyna. Jokių 
barnių, jokių tąsyriių nebuvo.

Kame tas pavyzdys, aišku, Butkus ne
pasako. Kitam puslapyj ir vėl dvi špal- 
tūs (matomai, to paties Butkaus). Esą, 
“piknikas buvo labai gražus ne vien gera 
nuotaika, bet programa ir gana,skaitlin
ga rinktine publika, nors gal bis’kutį ma
žesnis, kaip pernai” (Mūsų žiniomis, jis 
buvo daug mažesnis, bet čia kitas klausi
mas). Greta šito ilgo straipsnio, telpa 
dar viena špalta “paliecavojimo,” pava
dinto “Ką Aš Mačiau ‘N. G.’ Piknike.” 
Pastarasis blaivininkas, be kitko, šitaip 
savo “kūrinį” kuria:

...nueinu į “barrūmį.” žmonių prisigrū
dę, kaip musių. Man besikalbant su vienu 
draugu, prieina prie to paties “baro” man 
nepažystamas žmogus, paduoda F. Dovidai- 
Čiui tris “čekius” po 5c ir prašo stiklą 
alaus. Padavęs stiklą alaus, Dovidaitis at
plėšia du “čekius,” o trečią grąžina tam 
žmogui. Šis sako: “Duok man dar ir so- 
dės bonkutę.”

g.; “Čia, drauguti, ir sode po 10 centų, tai 
dar trūksta penktuko,” sako Dovidaitis.

Žmogus palieka ant ‘baro” savo stiklą 
alaus ir tą “čekį” už 5c, nueina nusipirkt ki
tą čekį. Tuo tarpu toj pat vietoj susigrūda 
daugiau žmonių ir kas toks paėmęs išgeria

Netiketai į mūsų rankas pateko Klai
pėdos krašte leidžiamas “Darbininkų 
Balsas.” Tai, pasirodo, fašistų lapelis, 
pavadintas gražiu vardu. Veik kiekvie
na eilutė nusukta prieš darbininkus, už 
fašistus. Antai telpa straipsnelis apie 
“Darbininkų ir Amatninkų Susivieniji
mą.” Va, kaip jame rišama darbininkiš
ki dalykai:

...Mes sugebėjom išsikovoti švarią ir 
garbingą poziciją, mes nenukrypom į kraš
tutines vėžes, bet jausdamies lietuviais ir 
šio krašto šeimininkais, gynėme tautiškus 
reikalus. . . Tiktai nuosekliai, išmintingai, 
energingai, įtikindami valdžios žmones, mes 
prieisim evoliucijos keliu prie įstatymų, ku
rie garantuos darbo žmogui darbą, duoną 
ir žmonišką pragyvenimą. . .

Pilnai smetoniškai! Būk geras, neko
vok, nestreikuok, “evoliucijos kėliu” įti
kinsi Smetonos valdžios žmones, kurie 
padarys gerus įstatymus darbininkams!

“Darbininkų Balsas,” mums išrodo, iš
imtinai prirašytas žvalgybininkų. Nėra 
nei vieno (turime laidą už liepos mėn. 27 
d., 1935) straipsnio, po kuriuo tilptų tik
ras autoriaus vardas. Kodėl gi slepia
ma? Juk “D. B.” yra legališkas, valdiš
kas. • Reakcijos niekas nebijo ir todėl ra
šytojai lengvai gali pasidėti savo vardus 
po straipsniais. Nededama todėl, kad bi
jomasi pasirodyti. Nuduodama, mat, kad 
visi rašiniai yra darbininkų. Tikrus pa
rašus padėjus, tuojau pasirodytų, jog ra
šytojai tik tiek turi reikalų su darbinirf- 
kų judėjimu, kad jį šuniškai kramto.

Informacijos Apie Komunistus
Tas pats smetonininkų “Darbininkų 

Balsas” šitaip “supažindina” savo ,skai
tytojus su komunistais. “Komunistai — 
streiklaužiai,” rašo jis antgalvyj. To
liau seka tekstas: - '

Po astuonių savaičių lentpjūvių darbinin
kų streiko apie 2,700 darbininkų grįžo į 
darbą, saugojami policijos Vašington ir 
Oregon valstybėse. Į streiką buvo išėję 
27,000-30,000 darbininkų. Reiškia, kad į 
darbą tegrįžo dešimtoji dalis.

Streikui vadovauja garsusis A. V. Muir, 
kuris bando susitarti su darbdaviais, bet 
jam trukdo komuništai, kurie yra pasiryžę 
neleisti streikininkams susitaikyti su darb
daviais.

Lietuvoš bkūpacijbš, apie’Lietu
voj siaučiantį' kraugerišką te
rorą. Mes tikime, kad mhsų iš
rinkti delegatai dės visas pa
stangas, kad pravedus Amer. 
Liet. Darb. Visuot. Suv. tari
mus, būtent: tuojaus pagerinti 
Lietuvos rev. politkalinių mais
tą, aprūpinti juos geresnėmis 
kameromis,1 suteikti daugiau 
laisvo pasivaikščiojimo ore, pa
naikinti pabaudas, prašalinti iš 
kamerų provokatorius, leisti 
politkaliniams skaityti darbinin
kišką ir mokslišką literatūrą, 
suteikti jiems progos matytis su 
savo giminėmis ir, bendrai, iš
pildyti politinių kalinių kolekty
vų reikalavimus. Paliuosuoti vi
sus revoliucinius Lietuvos poli
tinius kalinius. Suteikti civilines 
laisves Lietuvos liaudžiai: spau
dos, susirinkimų ir organizavi-

Bet ar tie areštai ir įkalini- 'mosi teises.
mai ilgiem metam sunkiųjų 
darbų kalėjimo sulaikys darbi
niu. nuo kovos prieš Smetonos

Lietuvos Politkaliniai Šaukiasi Į Mus 
Pageltos; Išklausykime Jų Balso!

Paskutinių poros mėnešių lai- dalais ir įmestas į tamsų kar- 
kotarpiu mūšų, darbininkiškoj 
spaudoj tilpo Visa eilė straipsnių 
parašytų pačių Lietuvės revoliu
cinių politkalinių. Tuose jų ap
rašymuose plačiai ir aiškiai iš
dėstoma jų kančios ir sunkeny
bės, kokias jie pergyvena kalėji
muose. Kaip kamerose, kurios, 
sulig pačiais fašistais, tinkamos 
tik 10-12 žmonių, tai nuolatos 
laikoma po 20-25 žmones, o tan
kiai dar daugiaus. Tuomet pri
sieina gulėt susispaudus, o ne- 
kurie turi gulėt ant plikų grin
dų. Del to didelio susikimšimo j kių atsitikimų yra ir daugiau, 
oras pasidaro drėgnas, dušnus 
'ir daugelis kalinių užsikrečia 
įvairiomis ligomis. Susirgusiem 
medicinos pagelbos taip pat sun-

cerj.)
14 ir pusės metų amžiaus dar

bininkas šaferis, nūteistas 12 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Darbo jaunuolius ir jaunuo
les areštuoja ir tiesiog sufabri
kuoja jiems bylas, remiantis 
vien žvalgybos “daviniais.” Taip 
buvo patraukta į teismą 14 me
tų darbininkė Kolsytė ir 17 me
tų Gersavičiutė. Pastaroji nu
teista 6 metams sunk, darbų 
kalėjimo ir sėdi jau du metai. 
Tai tik keletas pavyzdžių, o to-

Suteįkime Finansinės Paramos
Lietuvos politkaliniai, kaip ir

ku prisiprašyti. Jeigu ir gauna TT ,7?. Smetonos susideda dau-kiek tai nuo tokios naaelbos fašlstmę val(M ir visus dar- p!sl* Rltį 7’- ii ukieK, tai nuo tokios pagemos išnaudntniiiq? ?innini I giausia is darbininkų bei var-
ligonis dar daugiau suserga. * 2 . . J s ’ Ž1 On?a’i o-ino'uin valstiečiu Tu (riminės
Kalėiimo maistas be valo nras- kad ne’ Mas11^ skurdaS nuolat g11}™?. piečių. Jų Salines ivaiejimo maistas oe gaio pi as ---- — , __ . ____  bei artimesni draugai, kad darauga, auga ir plačiausių gyven

tojų sluogsnių nepasitenkini
mas. Fašistų valdžia bejėgė iš
rišti bent dalį socialinių prieš
taravimų, bejėgė bent kiek pa
gerinti kaimo ir miesto darbo 
žmonių būklę. Vieton darbo ir 
duonos, duoda jiems policijos 
bizūnų. Dabar Smetonos val
džios ruošiamas taip vadinamas 
Pasaulinis Lietuvių Kongresas 

i Kaune tai. tik politinis blofas.
Tuo kongresu fašistinė valdžia 
norinti pademonstruoti lietuvių 
tautos “vienybę,” nukreipti Lie
tuvos darbo masių dėmesį nuo

tas. Daugiausia maitinama bar
ščiais ir kruopomis,kur nėra nei 
mėsos nei bulvių. Pasivaikščio
jimo laikas sutrumpintas, lite
ratūra iš lauko uždrausta, pasi
matymas su saviškiais suretin
tas, dovanos iš lauko pusės 
draudžiama, už mažiąusį bent 
kokį pasipriešinimą baudžiama.

Kauno sunkiųjų darbų kalėji
me randasi 86 kaliniai, jų 66 
nuteisti 576 metams sunkiųjų 
darbų kalėjiman. Vidutinė baus
mė skiriama už komunistinio 
lapelio platinimą ar skaitymą, 
už priklausymą K. P., “į 
žvalgybos agentų prasimany-Į tinį apkvaišimą ir padaryti' 
mais, už kvietimą streikuoti ir tampresnius ryšius Lietuvos iš- j 
panašiai yra 8 metai ir 8 mė- naudotojų su išeivių viršūnėm, - 
nėšiai. Jie jau atsėdėjo 200 me- kurios gelbsti Smetonos fašisti- : 
tų, tai yra vidutiniškai po 3 , nei valdžiai organizuodamos fa- 
metus. Moterims bausmės ski
riama nemažesnės. Daugelis iš 
jų nubaustos po 8 ir daugiau 
metų kalėjimąn. Net ir nepil
namečiai jaunuoliai baudžiami 
ilgiem metam kalėjiman.

Einant fašistiniais įstatymais, 
jaunuolis ar jaunuolė neturi bal
savimo teises iki 24 metų am
žiaus. Pagal fašistinius įstaty
mus teismo sprendimai jaunuo
liams turi būti sumažinami vie
nu trečdaliu. Kaip praktika ro
do, šitas įstatymas tik fikcija. 
Jaunimas teisiamas ilgiems me
tams tam, kad ir jie išsėdėtų 
tiek metų kalėjime, kiek fašis
tai išanksto numatė. Kad taip 
yra,tai viena politkalinė iš Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo 
praneša: 18 metų amžiaus dar
bininkas Garberis, kuris buvo 
mitinge areštuotas ir nuteistas 
12 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo. 18 metų amžiaus darbi
ninkas Elksevičius, pas kurį ra
do komunistinės literatūros, nu
teistas 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, i

var-

bei artimesni draugai, kad dar 
ir yra laisvėj, bet labai mažai, 
arba suvis negali suteikti jokios 
finansinės paramos, kadangi jie 
patys pusbadžiai gyvena. Dau
gelis politkalinių palikę savo 
šeimynas, kuriems parama būti
nai reikalinga. Mes, Jungtinių 
Valstijų lietuviai, būtinai turi
me jiem pagelbėti. Teisybė, ir 
mes dabartiniu laiku nekažin 
kokį gyvenimą teturime. Dauge
lis nedirbame, o kurie ir dir-

įrodytą” vidaus dalykų, sustiprinti tau- Į 
• | 4 4yir padaryti1 

už kvietimą streikuoti ir tampresnius ryšius Lietuvos iš- Į

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

Telephone: Humboldt 2-7964

bamė, tai tik dalį laiko ir ma-' 
žai teuždirbame, bet visgi dar 
yra draugų, kurie turi kiek pa- • 
stovesnius darbus ir galėtų kiek 
paaukoti Lietuvos politkali
niams bei jų šeimynoms.

Priešfašistinio Susivienijimo 
yra išsiuntinėta tam tikrų žen
klelių aukų rinkimui. Jau dau
gelis draugų į tai atsiliepė, pri- 
siųsdami kiek aukų, bet dar iš 
daugelio vietų suvis nieko ne
girdėti. Draugai, pasiskubinki
te. Nelaikykite tuos ženklelius 
pas save, bet prie kiekvienos 
progos stengkitės juos parda
vinėti. Kad ir vasaros laiku, o 
progų vis tik galima rasti. Dau
gelyje miestų turime skaitlingus 
piknikus, kur tūkstančiai lietu
vių dalyvauja, ten reikalinga- 
darbuotis ir bus galima parink
ti aukų. Nepraleiškime nei vie
nos progos. Parodykime, kad 
mes atjaučiame mūsų draugus 

^kovotojus, esančius nelaisvėje.
Liet. Draugų Kom. Sekr.

J. Weiss.

ŠYPSENOS
Jau Nebevargonininkauja
“Ar turi tamsta kokį ama

tą?”
“Buvau vargonininku.”
“Na, ir kodėl pametei tą 

amatą?”
“Mano beždžionė pasti- 5 

po.”
Surinko J. šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Įplyšimai Palei Apačias
Norėčiau ir aš paklausti per

šistines organizacijas ir skleis- • 
damos propagandą už dabarti
nę fašistinę diktatūrą Lietuvo
je. Fašistai nustatė kongresą j 
pagal iš anksto priruoštą pro
gramą. Paliko delegatams tik
teisę išklausyti kelis referate- “Laisvę.” Esu moteris 39 me
lius, pakelti rankas už' fašįstų. tų, 5 pėdų ir 4 colių ir 210 
paruoštas rezoliucijas, neduo- (svarų. U
dant teisės net jas aptarti. Ta- Į Man paskauda apie apatinę 
čiaus nežiūrint kaip jie nesi- ’ žarną, jau 7 metai. Kai kada 
stengs uždaryti burnas priešfa- įtrūksta iš lauko, krhšte žar- 
šistiniai nusistačiusiems delega- nos, ir kai kada kraujas paši
lam tame kongrese, jiems tai rodo, keli lašdi. Ir labai skau- 
nepavyks. Mūsų delegatai, kurie da. Bet mano viduriai dirba 
pasiųsti Amerikos Lietuvių Dar-1 gerai. Daktaras duoęla tokių 
bininkų Visuotino Suvažiavi-' minkštų pilių, supozitorijų 
mo, kartu su kitais priešfašis- įsidėti. Tai sustabdo skaudėji- 
tiniai nusistačiusias delegatais,1 mą ir sugyja. Paskui ir vėl. 
sudarys bendrą frontą ir parei
kalaus balso, kad pareikšti, ką 
mano didžiuma išeivių darbinin
kų apie dabartinį Lietuvos fa
šistinį rėžimą.

Jie iškels klausimą apie tikrą
ją Lietuvos darbininkijos būk
lę; apie Smetonos bado, skur
do, teroro 'ir karo valdžią; apie

gerai esti ir bile kurioje kūno 
dalyje. Dabar Jums įtrūksta, 
įplyšta apie apatinę atvarą, ir 
taip jau kartojasi net per 7 
metus. Vadinas, čia jau turi 
būti kokių pamatinių 
čių organizme.

Ir man rodos, kad 
priežasčių yra Jūsų, 
nemažas svarumėlis.
kia pavidutinė, nedidelio ūgio, 
o sveriate, bracia, net 210 sva
relių ! Tai jau perdaug to 
minkšto, gležno kūno, tų tau
kų, lašinių. Kai viduriuose apie 
žarnas perdaug jau susidaro 
taukų, tai pakyla viduje slėgi
mas. Tada į apatinę žarnos da-

priežas-

viena tų 
Drauge, 
Jūs to-

Atsakymas.

Drauge, vien tik vietinis gy
dymas, vien tik tų skaudamų 
vietų gydymas, be bendro, sis- lį susislegia venose daug krau-
teminio gydymo, nedaug ką jo, pasidaro 
tepadarys. 
Drauge, ir 
kad visam

Visų svarbiausia, 
yra daiktas tame, 
organizmui, visamJ tu C c VAW, ------~ I -r- j-  —- —o---------------------- 1 ,

(Už bandymą pabėg- jo varomą pardavimo politiką' kūnui būtų pilnai sveika,— 
ti iš Bajorų kalėjimo, jis buvo Lenkijai ir Vokietijai, neišven- • kad būtų jame pakankamai 
Y ?____ — _ - 2 2 . . . . Yl L 1 4- — z. 1 _ zH. -- 4 • • • V • • __ ! 4 4.4 4 I >žiauriai sumuštas, apkaltas kan- giamai privesiančią prie naujos visų mitimo elementų. Tada

bvečiai Septintam iVominterao Kongrese: Iš kaires į dešinę: Andrejevas, Voro- 
šilovas, Stalinas, Kaganovičiuš, Kalininas ir Molotovas—nariai Sov. Sąj. Komunis
tų Partijos politiftiobiuro, eina į Sejptinto Kongreso atidarymo sesiją.

I

. Ar matot, koki komunistai “streiklau
žiai?” Jie kovoja prieš biurokratų ban
dymą parduoti samdytojams streiką, sa
ko “D. B.”, todėl jie “streiklaužiai.”"

Rodosi net smėitonininkai turėtų mo
kėti gudriau rašyti. Juk tai yi*a muši
masis į savo galvą, daugiau niekas. Kas 
tokiom kvailybėm gali tikėti!

sukepimų, plė
vės išpursta ir trūksta, plaišio
je.

Pat pirma Jums reikia, 
Drauge, suliesėti, suplonėti. 
Protingai, laipsniškai, pamažu. 
Ot kad po 2, po 3 svarus per 
savaitę nutarpintumėt savo 
lašinukų, tai visur būtų geriau. 
Davažiuokite iki kokių 150- 
140 svarų. Nebadaukite, nesi- 
nokinkite. Valgykite daug ža
lių daržovių ir vaisių. Viduti
niai pieniškų, kiaušinių, žuvų, 
kiek šviežios mėsos, kepenų. 
Bet visai mažai duonos, pyra
gų, blynų, makaronų, pudingų, 
—visokių miltinių valgių, kra
kmolų taip gi mažai riebalų 
ir saldžių daiktų.

• Thyroid gland, 1 gr., 1OO 
tablets, imkite po vieną table
tę prieš valgį, mėnesių keletą. 

) lodo tinktūros, po lašą SU 
vandeniu, kas dvi, kas trys 
dienos, visą gyvenimą. Būti
nai mielių, yeast, po keletą 
plytelių kas diena. Ir bent po 
šaukštą žuvų aliejaus kas die
na. Tatai tvirtesnės, gajesnės 
pasidarys žarnų plėvės ir gys
los.

Kas vakaras įsileiskite į 
apačias, su švirkštuku, po tru
putį alyvų aliejaus, prieš gult 
eisiant. Darykite tuos įleidinė- 
jimus mėnesių mėnesiais. Ku
liu apsiverskite, žagrę pasta
tykite daug kartų kas diena. 
Ir visa tai labai svarbu.



Gero Derliaus Laikas

Ko nuliūdote, grūdai, 
Galvas ko nuleidę? 
Saulė kaitina—rudai 
Papuošė jų veidus.

Su nuvytusiu žiedu 
Lenkia galvą grūdas, 
Po penkioliką grūdų 
Varpos prisigrūdo.

Auga gražūs, apvali 
Dvieiliai ūsočiai, 
Pasitenkins net keli 
Jais aruodai sočiai.

Mergina čia dirbs graži, 
Kaip gėlė kasoje:— 
Akys mėlynos pražis, 
Nors kakta rasoje.

Sveikinu ir aš rugius 
Saujose sutrynęs.
Išravėjome dagius,— 
Varpos lig krūtinės.

Lūpos geria prie rugių 
Švelnią sriovę vėjo. 
Pyktis ima ant vagių, 
Jie rugių nešėjo.

Skraido žvirblis neaukštai, 
Kulia kviečio varpą.
Palei pūdymą slaptai
Buožė varpas karpo.

Sirpsta žemuogės miške, 
Renka jas merginos, 
Tirpsta su daina ryškia 
Rasos sidabrinės.

Aš dainuodamas einu 
Palei miežių lauką, 
Svirnas miežių, kaip senų 
Prietelių jau laukia.

Rytmečio gražumą čia 
Mano akis gaudo. 
Rugiapjūtės jau pradžia, 
Jau geltonas šiaudas.

šlama liepos ir beržai, 
Pūdymas užartas.
Net lig pusryčių dar žais 
Kumeliukas sartas.

Ilgos varpos vis dažniau 
Palingavę svyra. 
Bandą nesenai ganiau, 
O dabar aš vyras.

Miežiai, avižos, kviečiai 
Putpeles vilioja;
Varnos barasi rūsčiai, 
Bręsta vasarojus.

Būk turtingas ir skalsus 
Derlius mūsų sveikas! 
Džiugina jis mus visus 
Gero derliaus laikas.

(Iš “Raud. Art.”)

Kaip auksiniai šie kviečiai 
Bręsta čia ant saulės,— 
Auga sveikata, pečiai, 
Raumenys ir kaulai.

A. Dabuliš
Ryto šypsena meili, 
Saulė glosto veidą, 
Klausosi gandrai keli 
Tiršto dainos aido.

'

šeštai, Rugpjūčio 10, 1935
ĮaįBSįMĮį.'

Trečias Pušiai*

Iš Centro Raštinės

f

Laiškas iš Kanados

Meniškos Nuotrupos

man

buvo nurodyta, kad rubliai,

domėn, aš netikiu, kad man 
priežiūra skiriasi nuo kitų

turi suprast ir pa- 
apvlenyt jautimus, 
ir jas kelti.”

—LENINAS.

Dhi- 
dra-

"Svarbu ne tai, kę menas suteikia kele- 
|tui šimtų, ar net tūkstančių žmonių, 
įkuomet ju milionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo giliausiomis 
šaknimis jaugti j plačiųjų darbo masių 
tarpų. Masės tų menų 

Menas privalo 
mintis ir masių valių

M

Kuri ALDLD, L D S ir Jaunuoliu ' 
kp. įstos i Meno Sąjungą šį me- Į 
nesj? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

) merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek A.. 

Brooklyn, N. Y.

Pastaromis dienomis gavome laišką iš Mon
treal, Canada, nuo draugo M. Plačenio, kuria- 

* me tarp kitko rašoma:
Jaunimo Choras (Kanadoj) vasaros karš

čių nepabūgo. Visuomet laikome pamokas 
-4 reguliariai. Mokytoju turim jauną ir ener- 

gingą ukrainietį. Jis daug energijos padeda 
mokydamas mūsų chorą už visai menką at
lyginimą. Mes mokame ir ukrainiškų dainų. 
Seniau buvom susimokinę dvi, o dabar vėl 
vieną išmokom — labai gražią. Mat, mes 
nedirbam taip siaurai — vien tik lietuvių 
dirvoj; dažnai, ypač žiemos sezone, daly
vaujame tarptautiniuose parengimuose. Gra
žų įspūdį paliekam publikoj, kuomet sutar-’ 
tinai užtraukiam dviem skirtingom kalbom 
dainas.

Šią vasarą jau vieną sykį dainavom pikni
ke ir sekančiam vėl dainuosim, kuris yra 
rengiamas “Darbininkų žodžio” naudai, 4 d. 
rugpjūčio, š. m.

Iš syk, kuomet chorą suorganizavom, tai 
turėjom labai mažai moteriški? balsų, bet 
dabar pasikeitė sąlygas: vyrų jau liko ma- 
žiau. Bet šiaip choras stovi pusėtinai ge

trai, pavyzdingoj santaikoj.
Sykiais mūsų Jaunimo Choras iškerta ne

paprastą “suprizą” visiems. Kad ir kaip 
praeitą žiemą, perstatydami operetę “Naš
lutę Paltavietę.” Patys daugumoj darėm 
vertimą, muziką pritaikydami prie dainų. 
Arba “čigonai,” kurią daugumas dar trokš
ta pamatyti antru kartu.

Vieną svarbesniųjų politiniai veikalų pra
leidome neaprašę spaudoje, kurį lošė Jau
nimo Choras praeitą pavasarį. Tai trumpą 
operetę su dainomis “Arklys.” Jis vaizduo
ja dabartinę padėtį Lietuvoj. Labai aiškiai 
parodo, kaip Lietuvos ponai joja dabartiniu 
laiku ant darbininkiškos liaudies. Tuo pa
čiu parodo ir kaip Lietuvos darbininkai su
sipranta ir trenkia Smetoną, gen. Plecho- 
vičių ir kitus.

Kaip matote, mes nesnaudžiam, bet dir
bam sulig savo galimybių.

* t Dainas, kurias gavom vęliąusiu laiku iš 
centro, jau beveik visas susimokinom. Ypač 
mums patinka “Raudonarmiečių Daina” ir 
“Kareivis ant Sargybos” ir kitos. Jeigu iš
lepsite daugiau dainų, tai malonėkite atsiųs
ti mums, nes pas mus dainų visuomet sto- 
kuoja.

Rengiantis prie žiemos sezono, pirmiausia 
manom perstatyt operetę. Bet čia ir vėl susi
duriam su bėda, kad operečių sunku gauti. 
“Tamylą” kažin ar pajėgsim kada nors su
vaidinti, nes persunkoka su drabužiais. Per
skaičiau, veikalas labai gražus.

Draugiškai,
M. Plačenis.

Kaip matome, Jaunimo Choras (kanadiš- 
kis) smarkiai darbuojas, žymėtina, kad jie su
losią daug veikalų. Meno Sąjunga nesuspėja su 
jais. Jiem visuomet stokuoja dainų, stokuo- 
ja veikalų. Be to, ką Meno Sąjungą išleidžia, 
jie dar parašo veikalus ir verčia iš kitu kalbų 

W patys. Tas rodo, kad draugai kanadiečiai šioj 
srity nesnaudžia.

Negana draugai, tik lošt ir dainuot. Apie tai 
būtinai reikia rašyti ir Meno Skyriuje. Reikia 
daryti peržvalgos veikalų, leistų Meno Sąjun
gos ir peržvalgos veikalų, apie kuriuos Meno 
Sąjunga visai nežino. Apie tai reikia rapor
tuoti visiems menininkams. Kaip tas padaryt? 
Labai lengva, draugai. Mes tam tikslui turi
me skyrių “Laisvėje.” Jis yra ne tam, kad 
jame talpint tik noveles, apysakas ir eilėraš
čius. Tam tikslui per maža vietos. Tas skyrius 
skiriamas pirmoj vietoj mūsų chorams, dramų 
grupėms. Jame reikia diskusuot, rašyt apie 
veikimą mūsų vienetų.

Iš patyrimo žinau, chorai ir dramų grupės 
daug veikia, rengia parengimus, koncertus, 
teatrus ir kitokias pramogas.

Bet apie tai labai retai atžymi. Kai kada 
pastebėsi korespondencijų skyriuj šį tą apie 
chorų ar dramos grupių darbuotę, prisiminta 

> žodžiu kitu, tai ir viskas. O Meno Skyriuje 
labai retai apie tai kalbama. Biskį gerėliau 
atspindi chorų darbuotė jaunimo skyriuose. 
Bet to neužtenka. Būtinai reikia rašyti Meno 
Skyriun apie viršminčtų grupių darbuotę. Ne
pamirškite. draugai menininkai, kad šis sky
rius yra jūsų skyrius, kuris turi būt veidro
džiu menininkų judėjimo. Kad tą atsiekti — 
reikia visiems chorams susirūpint ir kumš
telį į pašonį savo korespondentams, kad jie 
parašytų apie chorų darbuotę Meno Skyriuje, 
išimtinai meno klausimais.

Ši pastaba nėra kanadiškiams; ji daugiau 
atatinka amerikiečiams. Tad,, draugai, sukrus- 
kime ir padarykime savo skyrių įvairiu.

Tau Metų Aštuoniolika
(Jeanettei Sastern).

Tau* metų aštuoniolika,
Esi tu jau suaugusi, 
Kaip gėlės žiedas puošiantis.
“Tavęs jau nebesaugosiu.”

“Tavęs jau nebesaugosiu,” 
Gera mamytė taria tau.
Pati sau kelio j ieškokis, 
Tau viskas jau atavira.

Bernužis ranką tiesia tau, 
Tu šypsais jam, viliodama...
Gal kam pavydas auga,—bet 
Elgies tu to nebodama.

Tau takas į gyvenimą 
Šiandieną tik atsiveria,
Gal greit išvysi, kaip jisai- - 
Gruodu aštriu apsiberia.

Sutiksi gal 'ir nuogandą.
Bet baimė lai neapsuka 
Tavęs atgal į vaikiškas 
Dienas, kur mamė pasupa.

Tu eik pirmyn, nebodama, 
Kur plečiasi judėjimas!— 
Po darbo klasės švyturiu 
Klasinis bus laimėjimas!

St. Jasilionis.
3-XI-34.

Verta Matyt
Šiomis dienomis New Yorke ant 14th St., 

Acme Teatre, yra rodomas Sovietuose gamin
tas judis vardu “Golden Taiga” (Auksinė 
Taiga). Kaip ir kituose sovietiniuose judžiuo- 
se, taip ir pastarajam, nėra romansų bei buč
kių, už pinigus parduodamų arba dirbtinos 
meilės. Šis veikalas yra sutaikintas su natū
raliu šių dienų Sovietijos gyvenimu.

Veikalas vaizduoja, kaip Sovietų geologis- 
tai tyrinėtojai leidžiasi kelionėn į neišbrenda
mas girias, rakštumynus, didelius kalnus, ak
menines uolas ir pelkes bei ežerus. Tas deda
si apie Altajų Kalnus, tarpe Mongolijos ir Si
biro.

Geologijos tyrinėtojai, tarp aukštų girių, 
upelyje, suranda mažus gabalėlius aukso. Ir 
tuojaus susikoncentruoja netoli tos vietos pla
tesniam savo darbui; susitaiso sau būdas, įsi
taiso radio ir kitus, tyrinėtojams reikalingus, 
prietaisus. Bet čia atsiranda keli asmenys, ku
rie dar tebesilaiko senų tradicijų ir susiorga
nizuoja jų grupė; nusitaria tuos(mokslininkus- 
tyrinėtojus visus išžudyti ir tą rastąjį auksą 
pasiimti sau, kaipo privatinį turtą. Į tą už
puolikų grupę įeina net pora asmenų iš tų 
tyrinėtojų tarpo. Ta grupė trukdo tyrinėto
jams darbą ir dar galų-gale vieną gabesnį ty
rinėtoją užpuolikai nuduria peiliu. Tuomet 
pastarieji per radio praneša centralinei radio 
stočiai apie šį įvykį ir valdžia pasiunčia dar 
porą asmenų į tyrinėjimo vietą, į tą pavo
jingą kelionę; tose giriose randasi įvairiausių 
žvėrių, žalčių, gyvačių ir kitokių šliaužiu.

Naujai pasiųstiems bekeliaujant, pakelėj 
užeina vienoj grįtelėj pasiklausti, kaip jie ga
lėtų pasiekti “Auksinį Ežerą”, prie kurio bu
vo apsistoję pirmieji tyrinėtojai, čia jie ran
da jauną, stiprią, smarkią socializmo budavo- 
toją—merginą, kuri pati leidžiasi kelionėn, 
bet vienas vyriškis pasiliko, ši mergina su 
jaunu tyrinėtoju plaukia laiveliu per ežerą, 
upeliais ir toliaus eina pėsti per tankią girią. 
O kadangi užpuolikų grupė žino, kad yra pa
siųsta nauji tyrinėtojai, tai jie stengės juos 
pasitikt ir norėjo nužudyti. Ir kada šie jauni 
keliauninkai, eidami pavargo ir apsistojo nak
tį girioje pernakvoti, tai užpuolikai prisitaikė 
ir juos užpuolė miegančius. Užpuolikai vaiki
ną atvedė prie labai augštos uolos ir metė nuo 
tos uolos, į vandenį, bet pastarasis, bekrisda
mas, užkliuvo ūž menko medelio ant uolos be
augančio ir jis atsargiai uola nulipo ir nuo 
mirties išsigelbėjo. O merginai jie surišo ran
kas ir dar gerai ją aplamdę, apstumdę nusi
vedė į savo gyvenimo vietą ir jie su ja elgėsi, 
kaip jie žinojo.

Gavę žinią tyrinėtojai, kad yra išsiųsta dar 
pora asmenų jiems į pagelbą, jie leidosi j ieš
koti vėliaus pasiųstų. Po trumpo laiko susitin
ka su šiuo vaikinu, kuris buvo užpuolikų Už
piltas. Jis paaiškino savo nutikį ir apie tą 
merginą, tuomet jie leidosi visu smarkumu 
j ieškoti užpuolikų grupės ir šiam vaikinui pa
siseka surasti. Nors prieš surasiant jis turėjo 
dideles grumtynes su vienu užpuoliku ir tik jų 
grumtynės užsibaigė tadą, kaip šis jaunas ty
rinėtojas įsivijo užpuoliką į liūną ir užpuoli
kas prigėrė tam liūne. O kada jis surado ki
tus tris užpuolikus ir tą merginą, su kuria 

jis keliavo, tai čia buvo jo dar sunkesnės ir 
pavojingesnės grumtynės; vienok jis su pa- 
gelba šios merginos, užpuolikus nugali ir juos 
varo,si po areštu. Bet čia užpuolikų šalinin
kai, pajutę savo grupei pavojų, uždega girią. 
Pastarieji pajutę gaisrą, bėga nuo gaisro, ku
riems kaip pakliūva.

Sovietų gi valdžia, gavus žinią per radio, 
kad čia kilęs didelis gaisras, pasiunčia kelis 
orlaivius, iš kurių mėtomos granatos ir tokiu 
būdu gesinamas gaisras. Galų gale pirmutiniai 
tyrinėtojai ir vėliau pasiųstasis jaunas tyri
nėtojas su jauna mergina, gaisro verčiami 
perplaukia per upelius, per tą “Auksinį Eže
rą” ir tik ’tuomet visi vėl susirenka ir stipriai 
broliškai visi pasisveikina. Ir su tuo baigiasi 
veikalas^

Abelnai veikalas sutaisytas gana sistematin- 
gai ir labai daug jis pasako — ypatingai apie 
šių dienų daromus mokslinius bandymus ir ko
kių nuotikių sutinkama bedarant naujus ty
rinėjimus. Jis verta visiems pamatyti.

Veismūniškis.

Brooklyno Aidas Pradėjo 
“Tamylos” Repeticijas

Rugpjūčio 6 d. įvyko “Tamylos” antra pa
moka, bet nežinia del kokios priežasties ne visi 
aktoriai dalyvavo, Tas negerai, draugai. Tiesa, 
nekurie aktoriai, kurie pereitais metais lošė, 
dar nepamiršę savo rolių. Bet, nežiūrint, kaip 
gerai mokėtumėt roles, pamokose turime da
lyvauti. Nedalyvavimas pamokose trukdo dar
bą. Į keturias svarbias roles įeina nauji lošė
jai, kuriems reikia dar daug, daug praktika
vimo.

šiais metais yra: J. Nalivaika, V. Pranai
tienė, A. Klimiutė, J. Judžentas, N. Pakalniš
kis, M. Sinkevičiūtė, J. Juška, A. Zablackienė, 
A. Marcinkevičius ir J. Baras. Taipgi įeina 
visas choras. ,

Kiek parodė pirmos pamokos, tai galima pa
sakyt, kad naujiems aktoriams sekasi neblo
gai. Tik nepamirškime to, kad turime išmokt 
mintinai. Nes kuomet reikia gaudyt žodžiai iš 
suflerio, tai nudavimams nėra progos. Drau- 
gės-ai, dėkime pastangų, kad perstatyt veika
lą kuopuikiausiai.

“Tamylos” perstatymas įvyks Labor Ly
ceum svetainėje, 6 d. spalio. Taigi, stengkimės, 
kad į pabaigą neprisieitų turėt po kelias pa
mokas savaitėje.

Sekančios “Tamylos” pamokos įvyks antra
dienį, 13 d. rugpjūčio, “Laisvės” svetainėje, 
7:30 vai. vakare. Visi būkime laiku!

N. P. Svyruoklis.

Visko Po Biskį
Jau draugams menininkams yra žinoma, kad 

pastarajam ALPM Sąjungos posėdyje d. V. 
Tauras išrinktas Meno Sąjungos leidžiamų 
veikalų atsakominguoju redaktorium. Drg. V. 
Tauras apsiėmė.

Darbas pradėtas ir varomas visu smarku
mu. Viena operetė jau perredaguota ir priduo
ta spaudai. Ji tuoj bus gatava. Taipgi, ren
giamas spaudai trumpas veikalėlis “Kauno 
Ponai”, kurį gavome iš Kanados, d. Svyrūnė
lio. Kitus tris dar abliuoja, pališiuoja redak
torius. Greitu laiku gausime. Jie visi bus pri
rengti šiam sezonui.

Chorai, norį lošti “Tamylą” gali jau pra
dėti. šešios dainos gatavos, kurias chorai gali 
mokintis. Nepoilgo bus visos dainos gatavos.

Drg. šalinaitė, muzikos direktorė pranešė, 
kaip greit užbaigs “Tamylai” kompozicijas, 
taip greit pradės muziką naujai operetei. Tai 
daug reiškiantis pasakymas. Vienais metais 
sųtaisyt muziką dviem operetėm, tai nėra juo
kai !

Pastaruoju laiku Meno Sąjunga išleido vėl 
keletą dainelių chorams. Tarpe jų yra dvi 
liaudiškos, sutartinės, kurias d. šalinaitė gavo 
nuo J. Rakšto: “Ant Laukelio” ir “Piemenėlis 
ir Gegutė.” Taip pat smagu pranešt, kad taip 
ilgai laukta premiruota masiniam konkurse 
(Sovietų Sąjungoj) dviem balsais daina “Lau
kelis, Laukas,” jau galima gaut, žodžiai Guse- 
vo, lietuvių kalbon vertė d. K. Matulaitis.

RA UDONARMIETIŠKOJI
Pirmyn, į mūšį, šaukia mus kova, 
šalin praeitą vargą, šalin vergų našta.

Įveiksim mes priešą mūšy j,
Šviesus likimas ateityj.

Glaudžiai išsirikavę, visi į mūs eiles,
Kovoj už laisvę, laimę, mums nėra kas prarast.

Įveiksim mes prieš mūšyj,
Šviesus likimas ateityj.

Lai vėliavos mūsų garoja amžinai, 
Tegul gyvuoja laisvoji darbo žmonija.

Įveiksim mes prieš mūšyj, 
Šviesesnis likimas ateityj.

Šią dainą vertė d. P. Saženis. Ji jau gatava. 
Tai daina vienam balsui (masinė), bet smagi 
ir patartina chorams susimokyt.

Matote, draugai menininkai, ALPMS Cen
tras nesnaudžia. Spausdina dainas ir leidžia 
veikalus kiek tik spėkos ir finansai leidžia. 
Bet. . . vien tik gerų norų neužtenka. Tas dar
bas reikalauja ir finansų. Turiu pranešt drau
gams, kad, užėjus vasaros karščiams, meninin
kai visai pamiršo apie centrą ir jau antras 
mėnuo, kaip įeigų visai mažai gaunam. O iš
laidų labai daug.

Chorai prašomi atsiteist už pasiųstus veika
lus ir dainas. Nelaikykite bilų pas save. Taipgi 
pasistengkite visi chorai ir dramos grupės 
užsimokėti metines duokles į ALPM Sąjungą.

Labai bloga, kuomet vienetai užtraukia ne- 
atsiteisę. Prabėgus .tūlam laikui, pasikeičia 
vienetų valdybos ir bilos lieka užmirštos.

Prašome paskubėt šiuo reikalu!
Pranas Pakalniškis,

ALPMS Centro Sekr.

Kur vėsi rasa—einu
Pas rugius didvyrius, 
Varpos man—“gerų dienų”—
Sveikina nusvirę.

Aktorių Gyvenimas Amerikoj ir Sovietuose
Skaitant Hearsto laikraščius ir lietuviškus 

klerikalų ir socialistų lapus, tai atrodo, kad 
Sovietų šalies artistų, ir menininkų gyvenimas 
yra “prislėgtas” ir “vergiškas,” nepakenčia
mas. Bet apie tai patiria patys artistai, kurie 
nuvyksta į Sovietų Sąjungą. Kad atsakyti 
šmeižtus, tai vienas amerikonas artistas 
mah, sekamai rašo New Yorko “Times” 
mos redaktoriui:

“Pagal mano sutartį su Sovietų Biuru, 
buvo duota geriausias viešbučiu aprūpinimas 
ir „aptarnavimas nuo dienos mano atvažiavL 
mo, nepaisant fakto, kad apie aštuonias savai
tes aš turėjau prisiruošti prie pirmo mano 
koncerto. Aš gavau kasdieninį pianisto ir bub- 
nisto (drummerio) patarnavimą, taip pat nau
dojau estradą praktikoms laike prisirengimo ir 
po tam.” Ir tuom naudojosi “be jokio atly
ginimo.” Dar daugiau: “Apa^t mano sutar
ties, dar ,aš gavau taxikabo patarnavimus, 
teatro tikietus, bile kokį medikalį patarnavimą 
ir tt. Imant tai 
asmeniai duota 
artistų.”

“Aiškiai man 
kuriuos aš gausiu, nebus galima gabentis iš 
Sovietų Sąjungos. Vienok, kaip ir kiekvienas 
Sovietų lankytojas, aš turėjau teisę įdėti pini
gus čia arba pirktis dalykų ir vežtis į užsie
nį... ”

Kas bent kiek turi supratimo apie Ameri
kos komercinio teatro dalyvius, aktorius, ar
tistus, tas gerai žino, kokias “privilegijas” jie 
gauna laike prisirengimo prie koncertų ir vai
dinimų. Čia aktoriai turi gyventi patys iš savo 
kišeniaus, jei turi. O jei neturi grašio, tai ba
dauja.

Lietuvos Patriotai Apie Poetus >ir Poeziją
Vanagaičio “Margutis” išspausdino Kazio 

Binkio kalbą apie poetus ir poeziją Lietuvos 
praeityj. Binkis pakėlė gana svarbų klausimą, 
tačiaus ne tokiem žmonėm Lietuvos liaudies 
poezijos ir dainų klausimas išrišti, žmogus, 
kuris nepažįsta idėjų ir nemato, kad draugijoje 
eina klasinė kova,—negali jokį klausimą tinka
mai 'išrišti.

Gerai pagerbti “nežinomų poetų .kūrybą.” 
Ta kūryba yra liaudies kūryba. Bet ne toki 
poetai, kaip Binkis, atstatys “nežinomų.poetų 
kūrybą”. Nežinomų poetų kūriniai laukia pro
letarinių poetų. Tik tie surinks ir tinkamai 
perduos liaudies vargo ir kančių dainas — 
poeziją, pasakas.

Mes randame tokių Lietuvos “liaudies” dai
nų ir Vanagaičio “Margutyje.” Bet į ką tos 
dainos panašios? Jos visos išverstos ant šo
vinistinio ir fašistinio kurpalio. Tas dainas 
“verčia” toki poetai, kaip kad Binkis. Juk jis 
čia pat sako, jog “visos tautos reikalais turi 
gyventi poetas.” (Mūsų pabrėžta—V. B.)

O “visos tautos reikalai”, tai yra reikalai 
tos klasės, kuri valdo. Juk fašistas Smetona 
šiandien kalba “visos tautos” reikalais. Bet 
Smetonos “tautos reikalai” nieku būdu nėra 
Lietuvos liaudies reikalai. Smetonos “reikalai” 
yra Lietuvos buožių, fabrikantėlių ir valdinin
kų reikalai. Reikalai mažumos.

. Jei poetas Binkis bent kiek turėtų logikos, 
tai jisai taip pat nerašytų, kad lietuvių tautai 
reikėjo “grumtis su rusų pastangomis mūsų 
tautą praryti.” Matyt, kad šie fašistiniai po
etai nieko negali išmokti ir suprasti. Ar gi 
rusai norėjo lietuvius “praryti”? Jei taip, tai 
kodėl prie Sovietų sistemos rusai kitas tautas

. (Daugiau Meno 4-tam pusi.)

žvirblis su šešiais vaikais 
Kirmėlės medžiojo.
Eis plačiais kviečių laukais 
Mašina didžioji.

Kombain'ieriais dirbs čionai 
Vyrai ir merginos, 
Kas dar kviečius nesenai 
Sėjo ir augino.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos taksi šoferiai rengiasi • 
į visuotiną streiką, jeigu 
gazolino kompanijos jį dar 
pabrangins, kaip kad jos ža
da.
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neryja? Priešingai, rusai net auklėja kitas 
tautas.

' Lietuvius bandė praryti, bet tai ne rusai. 
.Tai senos Rusijos carizmas! Tokia pat krau- 
geringa valdžia, kaip dabartinė Lietuvos val
džia. Tautas bando “praryti” fašistinės val
džios, kaip kad dabar daro Italijos Mussolini 

.su Ethiopija.
Tokiu klausimu, kuris išaiškina tautų pa

vergimą viena kitos, poetai Binkiai nemoka 
kalbėti, nes jiem “poetas nedalo tautos į švie
suomenę (turtinguosius) ir prastuolius.” Jis 
nori “dirbti visai tautai.” Binkis mano mistine 
poezijos harmonija suvienys ‘visą tautą’ ir kels 
“visos tautos kultūrinį lygmenį.” Matomai, jis 
nežino, kad klasinė j tautoj yra dvi kultūros. 
Viena kultūra valdonų, smetoninė, o kita — 
darbo liaudies, darbininkų. Ir tie patys poetai, 
priskaitant ir Binkį (kuris kalba apie “dir
bimą visai tautai”)— yra tik vienos arba ki
tos klasės poetai, i Tad jie ir negali dirbti “vi
sai tautai.”

Todėl mes negalime tikėtis, kad Binkio 
šauksmas kelti liaudies “nežinomus poetus,”

Kaip “N; G.” Bosas J. 
Kuodis Meluoja

Yra žmogus vardu J. Kuodis. 
Jis yra “Naujosios Gadynės” 
gaspadoriumi. Laikas nuo lai
ko dar šiaip parašo į laikraštį. 
Kaip ten pasitaikė, kad šis Kuo
dis užkliuvo į prieškarinę de
monstraciją New Yorke, rug
pjūčio 3 d. ir štai kaip rašo:

“Kadangi buvo garsinta, kad 
lietuviai komunistai maršuos 
artimai ‘dievo’ Devine, tai ir 
jieškojau pirmiausiai ‘dievo’ 
grupės. Užkliuvo akis ant iš
kabos: ‘Father Devine is God. 
He healed , me of stomach 
trouble.’ Tai čia,sakau, kur 
nors ir draugą Bimbą rasiu, 
Akurat! Keli žingsniai priekin 
^-ir jau maršuoju veik greti
mai su juo.”
:• i Gi faktas yra, kad aš marga
vau pačioj pirmutinėj demon

kelti kaimą ir dirbti “visai tautai,” duos nau
dos visai tautai, šie poetai dainuoja dabartinės 
Lietuvos, fašistinės Lietuvos idėjas, jos sie
kius. O tie siekiai yra: palaikyti liaudį že
miausiame apšvietimo ir kultūros laipsnyje, 
išnaudoti, slopinti, pavergei didžiumą mažu
mos naudai. Visos tautos reikalu bus kuria
ma, poezija tik po proletarinei revoliucijai.

Todėl mes šaukiame proletarinius poetus 
rinkti liaudies nežinomų poetų kūrinius ir juos 
perduoti taip, kaip jie yra sukurti. O Lietuvos 
liaudies dainos, poemos, pasakos, kurios yra 
tikros, dar “neperverstos” ant smetoninio kur
palio,—yra liaudies varpo ir kovos dainos. Tai 
poezija prieš buožes, prieš ponus—dainos su 
ašaromis ir džiaugsmu, šias dainas tuti rink
ti proletariniai poetai.

Mary Pickford, žinoma judžių žvaigždė, jau 
patampa ir judžių gamintoja. Pažiūrėsime, ką 
ji duos naujo? Aišku, nieko revoliucinio.

Sovietų Sąjungoje ir vaikams gamina ope
ras. Vaikams viena opera yra parašyta iš Puš
kino kūrinio. O Sovietų Sąjungos priešai dar 
vis kalba, kad Sovietų jaunimas nieko nežino 
apie Puškiną.

V. Bovincts.

stracijos kolumnoje ir veik visa 
valanda buvo prabėgus, kuomet 
lietuvių grupė 'ir Devine pase
kėjai įmaršavo į aikštę. Nė vic- 

j no žingsnio nemarsavau greti- 
jmai J. Kuodžio.

Atžymiu šį faktą, žinoma, ne 
todėl, kad manyčiau, jog tai yra 
pažeminimas ar neleistina mar- 
šuoti artimai Devine pasekėjų, 
kurių 99 nuoš. yra darbininkai.

i Priešingai, reikia džiaugtis, kad 
'tos negrų masės įsitraukia į ko
vą prieš karą ir fašizmą, nepai
sant to religinio fanatizmo, ku
ris jas tebekamuoja. Atžymiu 
todėl, kad parodyti, kaip toks 
Kuodis, pats “N. G.” bosas, ne
būtus daiktas prasimano ir me
luoja, kad parodyt, kokį pavyz
dį “N. G.” leidėjai duoda savo 
pasekėjams.

A. Bimba.

Wilkes Barre, Pa.
Kaip kitų miestų darbinin

kai, taip ir Wilkes-Barre su 
apielinke rugpjūčio 3 d. turėjo 
masinį susirinkimą prieš karą 
ir fašizmą Kirby’s Parke, žmo
nių buvo atsilankę vidutiniai, 
tarp kurių buvo ir juodveidžių 
darbininkų. Buvo keletas vieti
nių gerų kalbėtojų, taipogi bu
vo atvykęs draugas B. D. Amos, 
rodos, iš Philadelphijos. šis 
juodveidis darbininkas pasakė 
labai gerą prakalbą, kuri pasi
liko ant ilgos atminties del 
darbininkų.

Tai buvo pirmas Wilkes-Barre 
toks masinis susirinkimas‘prieš 
karą ir fašizmą. Darbininkai, 
kurie dalyvavo, yra labai pa
tenkinti išgirdę tokias svarbias 
prakalbas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Mūsų apielinkėje labai daug 
yra bedarbių. Nors jau streikas 
yra senai atšauktas, bet strei-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
U 4109 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
162 Driggs Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM REGUUNSKI
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
331 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY INGENITO
331 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1366 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6301 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ONOFRIO LETO
6301 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

'217 Prospect Park West, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HENRY IIENCKEN
217 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
10 Siegel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the ! 
premises.

HARRY MORRIS
10 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Ave., Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAE DAUGIRD
251 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the' Alcoholic Beverage Control Law at 
2156 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, : 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAE BIGGS
2156 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4805 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage ., Control Ląw at 
52 Meserole Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB SLAVINSKY
52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give# »tfeat License No. 
B 4175 has been issuep to the undersigned 
to sell beer at retail Hinder .Section 78 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8811—14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises. *

DORA POLLACK 
(Borough Diner)

8811—14th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218 Wyckoff Ave., Bordugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSTAV T. HEIL. Jr.. & 
WILLIAM B. HASS

218 Wyckoff Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
150 West Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King% to be consumed on the 
premises.

HERMAN LEVY
150 West Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 4161 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic ’Beverage Control Law at 
308—310 Leonard St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

JOSEPH CERULLO
306—310 Leonard St., Brooklyn, Jf. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1980 has -been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Ovington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

9th A. D. REPUBLICAN CLUB 
317 Ovington Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4781 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1428 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

DeKALB BAR & GRILL 
1428 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10932 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 & FRITZ HOLM 
5102—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10947t has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at re
tail under Section 132A of tho Alcoholic 
Beverage Control Law at 1501 Newkirk Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

EDWARD PERNS
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 54 has been ■ issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Cook St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

COOK DISTRIBUTORS, INC.
118 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given that License No. 
A 6431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
987 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM F. FINCK
987 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1836 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MARTSCHINK
1836 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 9840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1624 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ABRAHAM BODIAN
1624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

kiemi darbų negauna atgal. 
Kompanija visai nesilaiko savo 
sutarties, kurioj buvo sakoma, 
kad visi streikieriai gaus at
gal darbus. Dabar bosai, ku
riems nori, duodą, o kuriems 
nenori, tai neduoda.

tą, taipogi, kurie neturi savo 
automobilių, galės, važiuot su 
busu. Busas išeis nuo Darbinin
kų Centro, kampas E. Mark’et 
ir Sherman Sts., 10 valandą ry
te. Tikietus galima gaut pas 
visus choro narius.

VeisiejiškiSi
šiomis dienomis likosi sufrė- 

muotas už sprogdinimą teisėjo 
Valentine automobiliaus Emer
son Jennings. Pirmiau ta pro
vokacija buvo primesta strei
kuojantiems mainieriams, pas
kui komunistams, o dabar su- 
frėmavo šitą žmogų. Valentine 
su savo vienminčiais negali 
jam burnos uždaryt niekaip, 
tai primetė šią provokaciją.

čia darbininkai ant greitųjų 
turėtų kelt protestus, demons
tracijas už paliuosavimą to žmo
gaus, kuris visuomet stoja už 
darbininkus ir gina jųjų reika
lus.

Jennings visaip rėmė pereitą 
mainierių streiką, spausdinda
mas reikalingus lapelius del 
streikierių ir kovojo prieš viso
kias neteisybes, kokios tik buvo 
atsuktos prieš streikuojančius 
mainierius.

Wilkes Barre Aido Choras 
rengiasi prie savo didžiulio iš
važiavimo, kuris įvyks 1 dieną 
rugsėjo daugeliui žinomoj vie
toj, tai yra Valinčiaus farmoje. 
Labai geras kelias pasiekt vie-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW BRITAIN, CONN.

ALDLD 27 kuopos susirinkimas 
šaukiamas antradienį, rugpjūčio 13 
d., 8 vai. vakare, del keleto skubių 
reikalų. Del spaudos pikniko, del pri
sirengimo prie rudens veikimo ir 
daugelio kitų dalykų.. Nariai pra
šomi dalyvauti ir atsivesti naujų 
narių.

Susirinkimas bus paprastoj vie
toj, Darb. Svetainėj, 53 Church St.

Kp. Valdyba.
(188-189)

CLEVELAND, OHIO
’Lietuvių mažų namų savininkų pik

nikas įvyks 18 d. rugpjūčio, Machu- 
tos darže, prie Green Rd. Turėsime 
gerus kalbėtojus, gerą, orkestrą šo- 

j kiams, skanių vajgių ir gėrimų. Tu- 
I resim ii’ skanaus alaus.
' Kelrodis: Važiuokite Euclid Ave.,

NOTICE is hereby given that Licogise No. 
A 8691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HAACK
340 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX and ALMA WINKLER 
372 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7568 hast been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings; to be consumed 
off the preimses.

HENRY BURFEIND
7116 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ZINO and SON
965 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9686 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM DUBOFF and MAX KRISSOFF 
365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn,’ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GILBERT J. McMAHON 
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9872 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
955 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
955 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3943 has been issued to the undersinged 
to «ti< beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

H. BERMAN
1118 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8944 has been issued to the undersigneds 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6751 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho i 
premises.

J. SCHNEEBAUM
6751 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 East 4th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LEVINE
334 East 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alceholic Beverage Control Law at 
359 Me Donald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC MARCUS
359 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tire 
premises.

HERMAN PETERSEN and 
MATTHEW SCHAEFER

9404—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4159 hus been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9721—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST KRONCKE
9721—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
A 77.28 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7208 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES V. GLAVOR
7208 Third Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM SHIFFMAN
420 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1933 Rockaway P’kway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MILDRED MARINO
43 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1799 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 South 5th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

MOOSE INN, BAR and GRILL 
JOSEPHINE PECHINSKI

57 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given)that License No. 
B 4388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
732 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bp consumed on the 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

iki Green Rd., sukit tiesiai į kalną, 
čia pamatysit iškabas po kairei, ku
rios nurodys kelią į pikniką. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvaut, pa- 
remt šį mūsų mažą pradėjimą.

Koresp., Eva Si mans.
(188-189)

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas įvyks seredoj, 14 d. rugp., 
7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, 4097 Porter St. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt. Atsiveskite ir nau
jų narių prirašyt.

Sekr., N. Astrauskienė.
(188-189)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 14 

d. rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 376 
W. Broadway. Visi nariai malonėki
te būti laiku, nes kurie nariai kal
ba, kad sekretorius negreitai iško- 
lektuoja duokles todėl susirinkimai 
labai ilgai tęsiasi. Draugai, jeigu vi
si ateisite 7:30 vai., o ne 9:30, kaip 
kurie draugai daro, tai viską už
baigsime anksti. Prisilaikykim dis
ciplinos ir viskas bus gerai.

Burba.
(188-189)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks 13 d. rugpjūčio, 8 
vai. vakare, 29 Endicott St. Visos 
narės dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi at
ėjo nominacijos blankos iš centro, 
reikės drauges nominuot į centro val
dybą. Nepamirškite ir' duoklių užsi- 
mokčt.

Fin. Sekr., D. Lukiene.
(187-188)

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 
Nedčliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

iiOMiaHiamgiiioinoiiiOiiiomoiiioi>ioiiio>»oi>ioiiiDiiioiiioiitotiioiiKnii3iiioiiioiiiJiiiJi,

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 nupiginamas tik trumpam laikui, tvojau
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-29M

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4987 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 6 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9505 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM SHARA
9505 Avenue L, Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. i 
B 5000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
»he Alcoholic Beverage Control Law at 
3901—2nd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DENICOLA
3901—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
'.be Alcoholic Beverage Control' Law at 
7409-A Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ALLAN 
7409-A Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦ ho Alcoholic Beverage Control Law at 
1708 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

ROBERT J. IRWIN
1708 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3020 has been issued to the undersigned Į 
to sell beer at retail unde - Section 7 6 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
712 Sutter Avenue, Bqrough of Brooklyn,

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

MAX DAVID 
D-B-A DAVID’S DELICATESSEN 

and LUNCH
712 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7G of 
the Alcoholic beverage Control Law at 
185 Irving Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN MUNDY and JOHN SWEENEY 
185 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ihat License No. 
B 4848 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦ he Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD WEINGAST
445 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4894 has been issued to the umlersigned 
to sell beer at retail under Section 76x of 
tho Alcoholic Beverage Control Law 'at 
85 North 7th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LACHTARA
85 North 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 457 
Rodney St., Borpugh of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ALL AMERICAN BEER DIST. INC. 
457 Rodney St.-, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at' 881 Wyckoff Ave.,' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOSEPH SCHANZ and ALINE DUBOIS 
881 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 

' jsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
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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Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
i -> „ • ;, • , . ,. r t

660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi. koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Atviras Laiškas Amerikos
Lietuviams Darbininkams

JULIUS DAUBARAS

(Tąsa)
Pažiūrėkite, draugai, kiek tas menše

viko šmotas tuose laikuose per “Naujie
nas” išliejo šmeižto-kolionių prieš SSR- 
S, Kominterną, Amerikos Komunistų 
Partiją, Lietuvių Komunistų Federaciją 
ir jos atskirus narius.

Kiek tas žmogus savo liežuviu provo
kavo visą mūsų judėjimą, atskirus drau
gus, tuose sunkiuose del mūsų judėjimo 
laikuose: laike gelbėjimo federacijos tur
to, laike Palmerio raidų ant revoliucinių 
darbininkų...

Kadangi tokiu būdu jam nepasisekė su- 
demoralizuoti mūsų eilių, tuomet tas mū
sų judėjimo provokatorius prisigerino 
prie mūsų, įlindo į mūsų eiles, kad iš vi
daus jas ardyti-provokuoti, kas jam da
linai ir pasisekė. Prisigerino, prisitrau
kė sau į kompaniją netoli nuo jo stovin
čių vienminčių, sudarė skloką prieš C.K. 
Partijos šalininkus, pradėjo ignoruoti 
partijos tarimus... Laužyti partijos dis
cipliną, už ką tapo pašalintas iš Kompar
tijos eilių.

Dabar tas buvusis “Naujienų” pa
stumdėlis bendrai su Prūseika, Butkum 
išsijuosę dirba kontrevoliucijos darbą. 
Menševikas buvo, menševikų keliais ir 
nuėjo. Ten jam ir vieta.

Bacevičius, M., kiek pažįstu, buvo rim
tas darbuotojas, nesuprantu, kas į jį pa
veikė, kad nuėjo su renegatais. Gal kro-* 
mėlio sąlygos perkeitė jo proletarinę psi
chologiją ant smulkburžuazinės psicholo
gijos. Taip su daug kuo atsitinka...

Bacevičiaus labai negirdėti; renegatų 
galvos retkarčiais kaipo pastumdėlį jį 
kur nekur iškiša.

Jeigu pas buvusį draugą Bacevičių už
siliko dar proletariškos ideologijos ir re- 
voliucioniškumo, tai jo vieta, kaipo revo

liucionieriaus, būt Amerikos Kompartijos 
ir Kominterno eilėse. Jeigu jis komunis
tas leninistas, turi atvirai išeiti prisipa
žinti prie klaidų ir grįžti į tarptautinio 
revoliucinio proletariato eiles. Priešingas 
kelias—kontrevoliucinis.

Drg. šarkiūnas pamatė padarytas klai
das ir grįžo. Kiekvieno revoliucinio dar
bininko pareiga atitaisyti savo padarytas 
klaidas, grįžti į Partiją ir joje dirbti.
Renegatų Organas “Naujoji Gadyne”
Man pasisekė porą numerių gauti to 

kontrevoliucinio organo. Kiek ten šmeiž
to ir provokacijos prieš Kominterną, Ko
munistų Partiją ir atskirus draugus: 
Amerikos Komunistų Partijos narius. 
Šalę manęs kliube sėdėjo vienas iš drau
gų politkalinių, kuris Lietuvoj buvo nu
teistas ant 15 metų katorgos už komunis
tinį veikimą, o dabar išmainytas ant lie
tuviškų kontr-revoliucionierių pereitą 
rudenį. Padaviau aš jam “Naują Gady
nę.” Na, sakau, pažiūrėk, pasiskaityk ir 
pasakyk tu man, kokios pakraipos tas 
laikraštis. Už kiek laiko jis man grąži
no ir užklausė: iš kur tu jį tokį laikraštį 
ištraukei ir sako “bala žino, sunku supra
sti, Komunistų Partiją ir Kominterną 
per dantis traukia-šmeižia; Sovietų Res
publikai kaip ir simpatizuoja, tur būt 
eserų, tik jau ne komunistų. Pas mus 
Lietuvoj, kitą syk, kad suprovokuot dar
bininkus, panašios rūšies laikraštį išlei
džia žvalgyba...” Aš jam pasakojau, 
kad tai organas Amerikos lietuvių rene
gatų. “Čia parašyta, kokia tai bendro
vė leidžia ir kokia tai komunistų opozi
cija.” Taip, sakau, jie taip save apsimas- 
kavo, kad paprastas darbininkas netaip 
greit jų purviną fizionomiją pamatytų.

(Daugiaus bus)

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1322 Reedsdale St. m.......  N. S. Pittsburgh, Pa.
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APLA Centro Komiteto Trimė- 
nesinio Posėdžio Tarimai

APLA Centro Komiteto tri- 
mėnesinis posėdis įvyko liepos 
21, 1935. Visi senieji ir nau
jieji Centro Komiteto nariai 
dalyvavo. Posėdis atidarytas 
10 vai. ryte.

Pirmiausia atlikta išmokėji
mai pašelpų, pomirtinių ir ki
tokių. Taipgi peržiūrėta kny
gos ir visos įeigos ir išeigos 
per tris menesius.

Pereito trimėnesinio ir taip
gi specialio posėdžių protoko
lai perskaityta ir priimta, kaip
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18 Mėty Sukaktuvės
Atmintinos Vakacijos

Matykite Sovietų Sąjungą Parodoj 
•

Speciale ekskursija už nupigintą 
kainą vadovaujant J. N. Golos,— 
World Tourists Managerio.

•
Oct. 17. Laivu Aquitania 

•
Aplankys London, Leningrad, Mos^ 
cow, Kharkov, Dneiproges, Kiev, 
Warsaw, Paris. Turistai bus supa
žindinti su labiausiai interesuojan
čiomis industrinėmis įstaigomis 
Sovietų Sąjungoj.'

Del Informacijų Kreipkitės l

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue

New York City 
Algonquin 4-6656-7-8

CUNARD WHITE STAR
Limited

skaityta.
Centro Komiteto nariai iš

davė raportus iš sa^zo veikimo. 
Atlikę jiem pavestas pareigas. 
Iždo globėjai raportavo, kad 
per balandį, gegužį ir birželį 
įplaukė $3,385.32, tuo pačiu lai
ku išplaukė $2,983.86. Pridėjus 
nuošimčius, inventorių ir tt., vi
sas turtas siekia $32,420.30.

Svarstyta 11 kp. nario M. 
Yurgaičio pomirtinės mokėji
mas. Pasirodo, kad jis mirė su- 
sispendavęs delei suvėlavimo 
duoklių mokėjimo, tai nutarta 
pomirtinės nemokėt, tiktai su
grąžinti paskiausia prisiųstos 
mokestys — $3.32.

Atsilankė J. Svetaka mortge- 
čiaus klausimu. Jisai per tris 
metus atmokėjo sumos $400, 
dar liko $3,600. Nutarta atnau
jinti mortgečių sutinkant, kad 
jis mokėtų kas šeši mėnesiai 
nuošimčius ir po $75 sumos.

Atsilankė A. Vileniškis. Pasi
rodo, kad jis iš valdžios įstai
gos negalės gauti paskolos. Su
mokėjo $25 nuošimčio ir suti- 

|ko kas mėnesį mokėti po $25. 
į Nutarta dar pratęsti jam laikas 
ant trijų mėnesių.

A. Ludwickas, atmokėjo $400, 
tai liko mortgečiaus $2,100. Geo. 
Urbonas atmokėjo nuošimčių 
$11.65. Su APLA 2 kuopa vis
kas išlyginta ir perimta APLA 
9 kuopos mortgečius vertės 
$3,500. Kuopai sutinkant nu
tarta mortgečių atnaujinti.

APLA 14 kp. narys M. Sher- 
jman prašė paskolos ant dviejų 
■ namų, sumoj $880. Nutarta su- 
; teikti, jei komisija suras viską 
Į gerai. Išrinkta tam darbui ko- 
misija — J. Mažeika, A. žvir
blis ir J. Gasiunas.

Išrinkta komisija — Gatavec- 
kas, žvirblis ir Gasiunas —pa

siteiravimui pas Apdraudos'De- 
partmentą, kad įvykdžius 26 
Seimo tarimą priėmimui naujų 
narių ant visų skyrių penkiais 

metais senesnių.
Nutarta skelbti vajų naujų 

narių gavimui su pusiau numa
žintu įstojimu nuo rugsėjo 1 
iki sausio 1. Kviečiamos kuopos 
prie to rengtis.’

J. Gasiunas išdavė raportą iš 
visuotino liet. darb. suvažiavi
mo.

Nutarta ant rudens surengti 
šokius su programų. Išrinkta 
komisija: Gasiunas, žvirblis ir 
Mažeika.

Nutarta dalį pinigų perkelti 
į kitas bankas iš tų, kur yra 
virš $5,000, taip kad nei vie
nam banke nebūtų daugiau AP
LA pinigų $5,000.

Posėdis uždarytas 5 vai. va
kare.

APLA Centro Sek.
J. GasiUnas.

APLA Kuopų Valdyboms 
šitą ir kitus laiškus pasiun- 

čiame kuopų pirmininkams, 
bendrai jiems pasiunčiame ir 
nuorašus kuopų narių stovio. 
Pirmininkai prašomi tuoj aus vi
sus laiškus perduoti kuopų se
kretoriams, o nuorašą apie na
rių stovį tuojaus palyginkite su 

(kuopos knygomis ir taipgi per
skaitykite sekančiuose x kuopų 
susirinkimuose. Jeigu būtų kur 
nors nesutikimas, tai tūojaus 
praneškite Centran, kur yra ne
sutikimas, kad suradus ir iš
taisius klaidas. Narių stovis 
rašomas iki liepos 1, 1935. Pri
siųsti mokesčiai po liepos pir
mai nepriskaitomi prie šio nuo
rašo. Nuorašas padarytas pagal 
pereito Seimo tarimą. Manome, 
jis pagelbės geriau sutvarkyti 
narių duoklių mokėjimą ir sy
kiu bus geriau galima klaidos 
ištaisyti, jei kur jų atsirastų. 
Tai dar sykį prašomos kuopų 
valdybos tuojaus susisiekti su 
kuopų pirmininkais ir bendrai 
peržiūrėti visus prisiųstus iš 
Centro dokumentus, kad prieš 
sekantį kuopos susirinkimą jau 
būtų viskas sutvarkyta, narių

LAISVI

duoklių mokėjimas sulygintas.
Taipgi kviečiamos kuopos ir 

visi nariai rengtis prie vajaus 
iš anksto. Sekamuose susirinki
muose reikėtų jau vajininkus iš
rinkti ir pradėti rekrutuot na
rius, kad rugsėjo men. susirin
kime jau būtų naujų narių. Visi 
darbuokimės. . -

J. Gasiunas, Centro Sekr.

Nanticoke, Pa.
Kur dingo Cibulskienė, 

Wilkes-Barriu Veisiejiškis ir 
Požeminis, kad jie neparašo į 
“Laisvę” apie dabartinį mainie- 
rių gyvenimą? Nejaugi jie išva
žiavo į Californiją ant vikei- 
šino? Bet man nesinori tam 
tikėti.

Gal pas kaikuriuos darbinin
kus ir yra mintis, kad pas mai- 
nierius nėra jokio vargo. Tie 
darbininkai labai klysta, taip 
manydami. Tikrenybėje, mai- 
nieriai gyvena dideliam varge.

Ne tik aš vienas noriu “Lais
vėje” matyti straipsnį apie da
bartinę mainierių padėtį, bet 
tas būtų svarbu ir visiems “Lai
svės” skaitytojams.

Juk buvo susidarę komitetai 
iš biznierių ir profesionalų, ku
rie padarė sutartį su kompani
ja. Toj sutartyje buvo pažy
mėta, kad kompanija visus mai- 
nierius priims į darbą, kurie 
dalyvavo paskutiniam streike, 
žadėto laiko diena pasibaigė, o 
nė pusės mainierių dar nepri
imta į darbą. Ką daro tie ko
mitetai, ką daro naujoji unija?

Labai norėčiau, kad draugai 
mainieriai praneštų per “Lais
vę” visiems darbininkams apie 
savo sunkia padėti ir vargus.

J. S.
Nuo- Red. O mes patariame 

pačiam draugui J. S. griebtis 
už darbo ir aprašyti šiandieninį 
mainierių gyvenimą. Rašote 
gana gerai ir mintis plaukia 
sklandžiai. Tai kodėl nerašinė- 
jate? Visuomet atsidėti ant ki
tų, irgi negerai. Juo daugiau 
korespondentų, tuo mintys įvai
resnes, tuo geriau patinka skai
tytojams ir naudingiau darbi
ninkų klasei.

Iki šiol Wilkes-Barre apielih- 
kėje turėjome tiktai draugus 
Požeminį ir Veisiejiškį, kaipo 
labai gerus ir ištikimus kores
pondentus. Norėtumėme, kad 
prie jų prisidėtų dar keli. Ko
dėl toj apielinkėje negalėtų būti 
viso tuzino nuolatinių korespon
dentų?

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Brangi ‘Laisvęs” Redakcija! 

Pernai matėm “Laisvėj ”, kad 
galima, kas nori, patapti Sovie
tų Sąjungos piliečiu. Taigi mes

* Aštunta Metinė Conn. Valstijoj
DAINŲ DIENA 

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKIŠKI CHORAI 

Nedalioje, 11d. Rugpjūčio (August), 1935

R. M i žara

O;

LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD
CHESTNUT HILL RD. WATERBURY, CONN.

R. Mizara, “Laisves” redaktorius, sakys 
sakys prakalbą

Bus didelė programa, kurią išpildys Bridgeport o Jaunuolių Choras, New Haven Dainos Choras, 
Hartford Laisvės Choras, New Britain Vilijos Choras ir Waterbury Vilijos Choras. Taipgi kalbės drg. 
R. Mizara, LDS prezidentas, iš New Yorko. Bus visokių sporto žaislų ir kitokių pamarginimų. šokiams 
grieš MERRYMAKERS ORKESTRĄ. Žada pribūti daug svečių iš New Yorko ir Mass, valstijų. Bū- . 
kite visi, nes čia galėsite susieit su daugeliu pažįstamų draugų.

Pradžia 12 vai. dienų. Įžanga 25 centai. Kviečia RENGĖJAI.
—..................................... i"-rr=3 '"V" ---—■........ ■ i, ------------------ -■>........—4
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ir padavėm prašymą. Bet iŠ 25 
asmenų tegavo tiktai 4, o kiti, 
tarpe kurių buvo pustuzinis lie
tuvių, nei vienas negavo. Wash- 
ingtono konsulas sakė nežinąs 
priežasties. Sakė, kad bent ku
ris norįs, gali teirautis Mas
kvoj. Taigi mes, lietuviai, nori
me sužinot to priežastį.

Gal gerbiama redakcija žino 
tą adresą Maskvoj? Konsulas 
sakė, kad mes galime paantrint 
pilietybės prašymą. Klausiame 
redakcijos: ką mums patariate 
daryti ?

LICENCES

BEEK, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN J. McNICHOLAS
388 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hejeby given that License No. 
B 4118 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 
802—64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NORW. AM. SEAMEN'S and 
GJOA HOLDING CORP.

802—61th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lavr at 
526 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the. 
premises.

GEORGE MISULIA
526 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809—3rd Avenue, Borough of BlooKiyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ
6809—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6214——8th Avenue, • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

i g

premises.
FRANK ROSE

5214—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that the following
Licenses have been issued to the undersigned
to sell beer at retail, under the Alcoholic
BeveVago Control Law.
License N o. Premises

A 3469 126 Bridge St.
3470 370 Myrtle Ave.
3471 698 DeKalb Ave.
3472 860 Manhattan Ave.
3473 1043 Manhattan Ave.
3474 695 Gates Ave.'
8475 262 Reid Ave.
3476 404 Sumner Ave.
3477 1549 Broadway
3478 180 Hull St.
3179 245 Ralph Ave.
3480 156 Howard Ave.
3481 168 7th Ave.
3482 388 7th Ave.
3483 223 7th Ave.
3484 585 Vanderbilt Ave.
34 85 71 Lafayette Av.e.
3486 151 Albany Ave.
3487 1602 Fulton St.
3488 117 Rochester Ave.
3489 109 Gates Ave.
3490 1263 Prospect Ave.
3491 78 E. 4th St.
3492 1423 Avenue J
3493 855 Flatbush Ave.
3494 2126 Caton Ave.
3495 1824 Flatbush Ave.
3496 7409 Avenue U
3497 258 Prospect Park West
3498 576 Court St.
3499 50-02 3rd Ave.
3500 5524 4th Ave.
3501 683 60th St.
3502 637 3rd Ave
3503 5721 3rd Ave.
3504 4324 4th Ave.
3505 4919 7th Ave.
3506 4603 6th Ave.
3507 9519 5th Ave. .
3508 233 Smith St.
3509 190 Dean St.
3501 80 3rd Ave.
3511 81 4th Ave.
3512 97 5th Ave
3513 8709 18th Ave.
Long Island City, Queens County for
off premises consumption.

JAMES BUTLER GROCERY Co.
Nelson Ave., and School St.1 i L. I. City. N. Y.

Atsakymas'.

r Puslapis pen&g

niu kovotoju čionai prieš kapi- 
kurieNors draugai prašo duoti klizmą. Tie draugai, 

jiems atsakymą laišku, tačiaus, kreiPėsi pilietybės į SSSR kon
sulatą, kaip tik, mums išrodo, 
yra pažangūs, susipratę klasi
niai, todėl jų pareiga nesirengti 
tuojau vykti į Sovietų Sąjungą, 
bet gyventi čionai.

mes manome, kad geriaus bus ' 
atsakyti per spaudą, kadangi 
tuo klausimu jau ne vienas yra 
pas mus kreipiąsis ir dar, be 
abejo, bandys kreiptis.

Mes manome, kad visas in
formacijas gali duoti (jos bus 
autentingiausios) tiktai Soviet 
tų Sąjungos ambasada Wash
ingtone arba konsulatai. Jums 
ir visiems draugams patariame: 
dėkite pastangų patapimui 
Jungtinių Valstijų piliečiais. 
Čionai gyvenate, čionai kovoja
te už duoną ir pasiliuosavimą, 
todėl reikalinga būti šitos šalies 
piliečiais. Mes tai imame iš 
praktiško taškaregio, iš taška- 
regio, kaip kiekvienas lietuvis 
darbininkas gali patapti ryškės-

[lllllllilllllllllllllllllllllMIIIIIIIM

PRANEŠIMAS 
advokatas 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

c. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vietą: 
Building 

Broad‘ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Prašome Užsiregistruoti Važiavimui į 
aLaisves” Pikniką 1 d. Rugs. (Sept.) I

—
Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 

įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J. 
Iš Brooklyn© Bušais Važiuosime į Tą Savo Dienraščio 

Didžiąją Iškilmę.
Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busais.
Labai puiki vieta, gražūs laukai, didelis prūdas mau

dytis, daug stalų po dideliais medžiais, labai gera plat
forma šokiams.

Kainos Busais iš Brooklyno Ten ir Atgal:
Pavieniams—$1.75 Porai—$3.00

Bušai išeis 8 vai. ryte, grįš 7 vai. vakare. C
Ant rytojaus Labor Day šventė, galėsime gerai atsil

sėti. Bet kuriem teks dovanos, tai tįems dar bus proga 
ir ant rytojaus pasilinksminti.

I
■į

Labai svarbu iš anksto užsiregistruoti, nes norime ži 
noti, kiek busų samdyti.

Pasimatykite su draugais iš Baltimore, Scranton, 
Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 
ir iš daugelio New Jersey miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigijimas plačios pažinties.

“L.” ADMINISTRACIJA.

1

1

L

I

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

"uiMb



Paskutinis Spaudos Pikniko Pranešimas

kuopa išrinko tris

yra ir dau-

Vaikas Sako, Kad Motina
Uui bupidoii ne pdRdnnd) luiįvici « • ų •
prisidėti prie jo palaikymo ir IVIOKIUUS VOgtl

37

Lavinimosi Progos Suaugusiom
Yonkers, N. Y

Trumpos Žinutės

Istorijos ir So-^amus reikalavimus:

bu- 
bū-

kuriais yra Ch. Le-
Plepys ir J. Bui-

Teisėjas Rudich priteisė Ro
žei Tranontapa mokėti vyrui 
alimonijos $4 kas dvi savaiti, 
jei nori atsiskirti. Mat, šeimy-

nuo 18 iki 25— 
nuo 26 iki 35 —
virš 35 _________

laiką, kada 
darbininkus 
džiai.”

Vardas ir pavardė
Antrašas ............ •

svečiams 
Daily 

All Star beisbolės

Lietuviai
sidėkite prie kovos, padėkite
demonstruoti ir pikietuoti

tiktai bus rodomi
išjuokianti ju-

darbininkai, pri-

ALDLD 1 kuopa išrinko ke- 
J. Kovą, A. 
ir Barkaus-

ir 
darbi- 
pašal- 
s porto 
kuopų

REIKALAVIMAI
Reikalingas pusininkas ant mažos 

ūkės su maža suma pinigų prisidėt. 
Galima geras pragyvenimas padaryt.

. .. . .. . . \

I apdirbt. Norėčiau gauti gerą ir tei
singą pasininką. Per laišką duosiu Į 
platesnių informacijų: Geo. Kanta- 
navičia, R. D. 3, Richfield Springs, 
New York.

(186-188)

šmeižiančius darbininkų kovas atėjo į pagalbą audėjams. Ti- 
judžius, kurie dabar rodomi 
Commodore ir Republic tea
truose, Williamsburge!LDS, ALDLD ir LPMS aps- Maudynių atskirus tikietus 

spaudos parduoda parko savininkas.

Reikalauja Pilny Algų
Protestuodami prieš Works 

Progress Administracijos pa
skelbimą, kad 1,200 mokytojų 
turės rengtis mokinimui vaka-

stiprinimo. Dėlto mes tikimės, 
kad “Laisvės” skaitytojai pa
rems , “D.W.” savo atsilanky-;
mu.

Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

kričių rengiamas 
piknikas įvyks sekmadienį, 11 
rugpjūčio, Eagle Rock (ant 
Aro Kalno), W. Orange, N. 
J. Tai yra puikiausia pikni
kams vieta visoj šioj apielin- 
kėj. Prie pat parko randasi 
ežeras, kuriame yra puikios 
maudynės.

Šis piknikas bus vienas iš 
puikiausių ir didžiausių šį se
zoną. Atvažiuoja keturi cho
rai, kurie dalyvaus programos 
pildyme: brooklynietis Aidas 
ir newarkietis Sietynas, abu 
vadovaujami d. B.' L. šaknai
tės; Elizabetho Banga, vado
vaujamas d. Pociunaitės; ir 
Great Necko Pirmyn, vado
vaujamas d. A. Klimaitės. Bus 
gražus būrys jaunimo. Kaip 
pranešama, kitos kolonijos 
taip pat energingai rengiasi ir 
reikia tikėtis smagios, skaitlin
gos sueigos.

Kaip Nuvažiuoti Iš 
Brooklyno

Aido Choras išvažiuos 
sais 10 vai. ryto. Kelionė 
na smagiausia su aidiečiais. 
Norintieji užtikrinti sau vietą 
su aidiečiais būtinai užsisaky
kite busą šiandien, “Laisvės” 
raštinėj, pas Sinkevičiūtę ar 
Kranciutę.

Turintieji mašinas taipgi 
prašomi užvažiuoti prie “Lais
vės” 10 vai. ryto, kad padėti 
nuvežti netilpusius į busą.

Visi norintieji važiuoti, ku
rie ir neužsiregistravę buse, 
susirinkite prie “Laisvės” 10 
vai. ryto, čion rasis žinančių 
kelius, su kuriais galėsite nu
važiuoti traukiniais, jei pri
trūktų vietos buse ir mašiHb^e.

Oro tikimasi gražaus, bet ir 
joks oras neturėtų nei vjeną 
sulaikyti nuo pikniko, kadan
gi yra didelė, graži svetainė 
pasislėpti nuo lietaus ir pui
kus ežeras atvėsti nuo karščio. 
Šokiarhs grieš Charlie Kwar- 
ren’s orkestrą. Newarkietes 
pagamins skanių valgių, tad 
nėra reikalo iš namų vežtis 
užkandžius, žodžiu, šis sekma
dienis, tai gera vakacija vi
siems. Įžanga į pikniką 25c.

Reik Gelbėt Pravarytus 
Darbininkus

Šiandien “Daily Workerio” 
Piknikas

C. BROOKLYN, N. Y.
kimės gauti pagalbos iš kitų j ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin- 
unijų. Toliau daugiau parašy- i kimas įvyks pirmadienį, 12 d. rugp- 
siu iš streiko lauko. . 1 iM°' 7:30 vaL vakare' Nenrirfmin-

Streikierys.

Brooklyn© o r g a n i z acijos 
prašomos pasiųsti atstovus į 
Chemical .Workers Unijos 
šaukiamą konferenciją, kuri 
įvyks penktadienį, 16 rugpjū
čio, Labor Lyceum svetainėj, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyne. Konferencijos tikslas 
pagelbėti atgauti darbus tris
dešimčiai Phizer Chemical Co. 
darbininkų, kuriuos kompani
ja pravarė už unijinį veikimą. 
Tie darbininkai pikietuoja 
dirbtuvę jau 7 savaitės ir rei
kalinga skubi masinė parama. 
Pravarytų skaičiuje yra ir lie
tuvių, kurie veikliai dalyvauja 
pikiete^J

Šeštadienį, 10 rugpjūčio, vi
siems žinomam Ulmer Parke, 
gale 25th Avė., Brooklyne, į- 
Vyks metinis “Daily Worker” 
piknikas. Bus dviejų geriausių 
darbininkų tymų bolės lošis ir 
kitokia sporto bei meno pro
grama. Dvi orkestros šokiams. 
Įžanga prie durų 35 c., iš ank- 
sto 25 c. Tikietai gaunami 
“Laisvėj” ir pas visus partijie-

Kaip Rengiatės Prie 
Konferencijos?

New Yorko, Brooklyno 
apielinkės visų lietuvių 
ninkiškų organizacijų, 
pos draugijų, kliubų, 
organizacijų, chorų ir
konferencija įvyks sekmadienį, 
8 d. rugsėjo (September), 10 
vai. ryto, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje, 80 
Union Ave., Brooklyn.

Jau gauta pranešimai, kad 
Piliečių Kliubas išrinko tris • 
delegatus, 
lęšius, M.
vydas.

LDS 1
delegatus — Balčiūną, Pranai-

Iš Pikieto prie Commodore
Daugiau tūkstančio žmonių 

dalyvavo demonstracijoj prieš 
judžius, rodomus Commodore 
teatre, kampas Broadway ir 
Rodney St., Williamsburge. 
Trečiadienį, 7 rugpjūčio, ten 
pradėjo rodyti paveikslus “Oil 
for the Lamps/of China,” iš
juokiančius Chinijos darbinin
kus, kurie kovoja už Chinijos 
Sovietų Valdžią. Tad Ameri
kos Lyga Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą tą vakarą surengė de
monstraciją ir pastatė pikietus 
prieš judžius.

Demonstracija išrinko dele
gaciją ir pasiuntė pas kruta
mu paveikslų vedėją su reika
lavimu sustabdyti rodymą mi
nėtų paveikslų. Vedėjas Atsisa
kė' reikalavimą išpildyti, saky
damas: Jeigu aš sulaikysiu jų 
rodymą, tad kompanija pra
šalins mane iš darbo. Jie bus 
rodomi per tris dienas šiame 
teatre. Delegatai pareiškė: 
“Mes demonstruosime ir pi-jrįnėse mokyklose, gaudami tik 
kietuosime jūsų įstaigą per tą{ po $15 įr pg į savaitę, Be

darbių Mokytojų Sąjunga pa
reikalavo, kad būtų mokama 
pilna mokytojų alga laike pri
sirengimo. Jie taip pat pasiūlė 
W P A-j ai programą, sulyg ku
rios vaikai turėtų gauti pilną 
algą mokinių darbuose, pakol 
lanko vakarinę mokyklą. Tas 
leistų jiems tęsti mokslą, o mo
kytojams būtų darbų.

čius.
Parkas atsidarys 

lygiai 12 vai. dieną. 
Worker
tymas turės paskutinę prakti
ką parke 11 vai. ryto, o IWO 
tymas praktikuosis nuo 1 iki 2 tienę ir V. Boviną. 
vai. po piet. Lošis tarp dviejų 
tymų prasidės 3:30 po piet. turis delegatus — 
Vėliau bus kitokios programos 
ir įvairių žaislų, šokiai tęsis 
iki pusiaunakčio. Ant vietos 
bus įvalias gerų užkandžių ir 
gėrimų.

Šis piknikas, tai pradžia 
“Daily Worker” kampanijos 
už sukėlimą $60,000. Neten- negavote oficialio pakvietimo, 
ka plačiai aiškinti, kokią svar-' tai pasinaudokite šiuom pra- 
bią rolę šiandien lošia “Daily ’ nešimu ir išrinkite savo dele- 
Workeris” kovoje prieš karą Į gatus.
ir fašizmą, prieš algų kapoji-j D1. M. Šolomskas,
mą, už pašalpą, ateivių gyni- i Sąryšio Sekretorius,
me ir visose darbo žmonių ko-1 
vose, tą supranta kiekvienas, 
bet suprasti nepakanka, reikia

Mureiką, J. Grubj 
ką.

Veikiausiai, jau 
giau organizacijų 
kol kas dar nesužinota jų dele
gatų vardai.

Jeigu kurios organizacijos

Mrs. Michael Capezza, 
metų, 116 E. 59th St., Brook
lyne keturių vaikų motina, su
laikyta policijos. Ją areštavo 
po to, kaip jos 13 metų sūnus

i Louis tapo suimtas ir kaltina- 
1 mas dalyvavęs apvogime kelių 
valgomų daiktų krautuvių 
Flatbush sekcijoj. Klausinėja
mas vaikas sakė, kad jo moti
na mokinus jį ir tris kitus vai
kus vogti. Kuomet vaikai įlip
davę pro langus į krautuves,! 
motina stovėdavusi gatvėj sar-1 
gyboje. Motina ginasi, žada 
pristatyti gimines ir susiedus 
liudininkais, tačiau tapo sulai
kyta po $1,500 kaucijos.

Šeimyna gyvena ant pašai- j 
pos.

New Yorko miesto švietimo Taryba ir Darbų Progreso Di
vizija planuoja atidaryti klases suaugusiems kiekvienoje apie- 
linkėje. Tos klasės bus veltui. Kad pagelbėti prirengti progra
mą sulyg pageidaujamų studijuoti klausimų, pažymėkite kry
žiuku gale žodžio virš brūkšnelio, ir iškirpę šią blanką sugrą
žinkite sekamu antrašu: The Adult Education Office, 55 
Hanson Place, Brooklyn.

Dailės. . . 'Dailiadarbių Amatų. . . Biologijos. . . Piliety
bės... Komercinių Klausimų... Kūrybinės Rašybos... Bė
gamų Įvykių... Ekonomijos... Užsienių Reikalų... Foru
mo. .. žurnalizmo. . . šokių. . . Dramos. ; . Sukniasiuvybos. . . 
Ęlektrožinybos. . . . Pradinės Mokyklos. Klausimų. . . . Anglų 
Kalbos Ateiviams... Paprastosios Anglų Kalbos.. . Literatū
ros..'. Muzikos... Matematikos... Mechaniškos^ Braižy
bos.. Kalbų (pažymėkit kurių):................ ' Diskusavi-
mo Grupių... Sveikatos Pamokų..’. Radio... Kalbėtojavi- 
moū.. 'Darbininkiškos Apšvietos. . . Socialio Naudojimo. . . 
Gražiakalbystės. . . Tėvų švietimo. . . Psychologijos.. . Moks
lų... Namų Ruošos... Pasilinksminimo... :
dalių Mokslų... Vietinio Priemiesčio Istorijos... Bile kokio 
kito klausimo............................... . ...................................................

Pažymėkite distriktą, kuriame gyvenate:
Williamsburg... Greenpoint... Bushwick... East New 

York... New Lots... Canarsie,. . . Flatbush... Browns
ville. .. Borough Park. . . South Brooklyn. . . Bay Ridge. . . 
Bergen Beach... Bensonhurst. . . . Sheepshead Bay... New 
Utrecht.. Coney Island....

Sustreikavo Alexander 
Smith and Sons karpetų au
dėjai, kada bosai išvarė tris 
audėjus J. Real, J. Siurbį ir 
šeley už priklausymą prie Am
erikos Audėjų Unijos Lokalo 
2449, kuris čia nesenai susior
ganizavo ir čarterį gavo iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
nacionalio ofiso.

Minėtus darbininkus išvarė 
rugpjūčio 7. Tą patį vakarą lo
kalas sušaukė susirinkimą, ku
riame dalyvavo 75 audėjai. 
Nutarta skelbti streiką už se-

Motery Susirinkimas
šį trečiadienį, 14 rugpjūčio, ■ 

“Laisvės” svetainėj, įvyks la-- 
bai svarbus moterų susirinki-, 
mas. Kaip priklausančios įvai-Į 
riose organizacijose, taip ir 
niekur neorganizuotos kviečia
mos atsilankyti.

ALDLD Moterų Komitetas.

čia pažymė
kite savo
amžių.

Sugrąžinimas šios blankos bus tik įrodymu jūsų pageidavi
mo, kas pagelbės jūsų apielinkei.

1. Kompanija turi priimti• Esu vienui vienas ir negaliu visko' 
visus išvarytus darbininkus at
gal.

2. Kad būt mokama už su
gaišuotą laiką po 60c į valan
dą. ,

3. Pripažinimo unijos.
Tie trys reikalavimai bus 

greit laimėti, jeigu visi stos į 
streikierių ejles. Todėl nei vie
nas lietuvis neikite streiklau- 
žiauti, nes visi geliai žinot, ko
kias blogas sąlygas turim.

Rugpjūčio 8 d. prasidėjo pi- 
kietavimas prie dirbtuvės. Ma
noma pirmiausiai ištraukti 
audėjus, paskui kitus skyrius. 
Trokų draiverių lokalas jau

SUSIRINKIMAI

j jūčio, 7:30 vai. vakare, Neprigulmin- 
go Kliubo kambariuose, 269 Front 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim svarbių reikalų apsvarstyt.

Sekretorius.
(188-189)

na gyvena iš pašalpos, tai dėl
to teisėjas ir “aprūpino” vyrą, 
nes kitaip valdžia turėtų dau
giau išlaidų.

ROBERT LIPTON

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS g 

a Senai dirbąs graborystes pro- & 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja g
5 balsamavimu ir palaidojimu c
6 mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
8 Parsamdo automobilius Serme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
3 ir kitokioms parems a
8 Saukit® dien« ar nakt| L

§ 423 Metropolitan Avė. |
» Brooklyn, N. Y. c

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobiliui, 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

a u su

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
s u d a r 

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

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

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

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

ve) bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

K “Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. T.

s

-------  ——  ----- ———■———■—-——----- v 
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. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 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

Tek Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040 --------------------------------------- 1/

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry §t., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

25'
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir ' 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenuę 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parSm, krikAtynom Ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

_______Brooklyn, N. Y. _____

Telephone, EVergreen i-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tibalzamuoja ir laidoja numirusiu' 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijomp 
krikštynoms Ir pasivažinSjimam?

231 Bedford 
BROOKLYN N. Y.

/if'!- ''‘'''.L. ;’
LrfL'j

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

g 1 Kitokiems 10; * a 2 į i i t . • 
B-, ii Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedyhių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

HAMMAN . * 
*■ .*• < t

Setų $10.00
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Sergančiy Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

. Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Clvoniški Skau-, 
dūliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li- 

'gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai H- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

Įsisteigęs viri 25 metai; 
Tarp 4th Ava. ir Irvine PL 

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




