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į klases.” Paskirsty-

už palaikymą kom-

ndono į Jungt. Vais

os viršininkų.

tas advokatas J. R.

*
i- a

tą šmeižtą pasiuntė ir 
os platformą “State

išspausdino birželio
Jeigu jis neatšauks

a kokių principų, ku- 
turėtų priešintis pa
piliečiai, tai to laik- 
redakcija atsakyda-

viešp a t a u j a m a s 
iausias Teismas.

Tokio, liepos 24. — Vie
sulas Japonijoj paskandino 
devynis laivus. Sugriovė 
daug namų, užmušė 30 žmo
nių ir sužeidė 27.

sulig Norris-LaGuar- 
biliaus, kuris pripa- 
pilną teisę darbinin- 
organizuotis ir už-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

šiek tiek, taikomas 
inkų naudai, bet tuos

;i, terorizuoti” savo 
os priešus, taipgi nie- 
Amerikos vėliavą ir 
ti “iki paskutinio la-

Juodieji Legionieriai 
Nužudė dar Septynis

Ir paslėpė Pelkėse
DETROIT, Mich. — Juodųjų 

Legionierių vadukas Dayton 
Dean, kuris prisipažino, kad su 
savo sėbrais sušaudė darbinin
ką C. A. Poole’ą, dabar liepos 
23 d. liudijo apskričio proku
rorui, jog apart to darbininko 
ir “del juoko” sušaudyto negro 
Šilo Colemano, jie nužudė dar 
septynis žmones ir slapta palai
dojo juos pelkėse arti Pinck
ney, Mich.

Minersville-Shenandoah lietu
vių organizacijos buvo paėmę 
White Dream Parką (Pottsville, 
Pa.) del “Laisvės” pikniko. 
Buvo padarytas ir abiejų pusių 
pasirašytas kontraktas.

Bet, ve, šiomis dienomis par
ko savininkai suplėšė kontraktą 
ir pareiškė, kad “foreineriams” 
jie savo parko nerandavos. Pik
tinasi tuo negražiu savininkų 
elgesiu kiekvienas laisvietis.

Komunistų Partijos Pirmas 
Distriktas buvo paėmęs Wor- 
cesterio Sūnų ir Dukterų Drau
gystės parką savo piknikui. 
Piknikas turėjo įvykti rugpj. 2 
d. Buvo jau pusiau surengtas, 
padarant nemažai išlaidų. Bet 
paskutinėmis dienomis draugi
jos susirinkime tūli draugai pra
varė tarimą, kad draugija par
ko neišrandavotų jokiems “sve
timtaučiams.” Tuo tarimu pa
siremiant, jie atėmė parką iš 
Komunistų Partijos. Partijai 
padaryta daug nuostolių.

Komunistų Partija

ai reikalavo, kad dar- 
ų unijos ■ nesikištų į

“nepriešingas” 
inkų organizavimuisi

Journal’ui,” nurodydamas 
tikruosius komunistų tiks
lus ir jų kovos būdus už 
darbo žmonių reikalus.

Du panašūs atsitikimai. Te
gul patys Worceserio draugai 
daro atatinkamas išvadas.

Visa pasaulio darbininkija 
trokšta ir laukia, kad Ispanijos 
kruvinieji fašistai būtų supliek
ti, kad Liaudies Frontas paimtų 
viršų. Apsiginklavę darbinin
kai ir darbo farmeriai kraują 
lieja ir galvas guldo kare prieš 
pakėlusį galvą fašistinį smaką. 
Jiems lemta šį karą laimėti.

Bet jau dabar statomas klau
simas,' “kas tada?” Ką darys 
Ispanijos darbininkai fašistus 
supliekę? Nejaugi jie padės 
ginklus ir leis buržuazijai vėl 
atsigriebti ir įsigalėti? Komu
nistai sako, “NE”. Pradėjus, 
reikia varyti iki galo: reikia ei
ti Rusijos proletariato keliais 
ir steigti proletariato viešpata
vimą Sovietų valdžios formoje.

Ką atsakys socialistai? Jie 
bus sprendžiama jėga.

Labai sunkiai verčiasi mūsų 
draugų rusų laikraštis “Novy 
Mir.” Buvo pradėjęs eiti dien
raščiu, bet neilgai ištesėjo. Jau 
du mėnesiai eina savaitraščiu. 
Paskutiniam numeryje admini
stracija skelbia, kad su rugpjū
čio 1 diena “Novy Mir” vėl iš- 
eidinės kasdien. Vėliname pa
sisekimo. Lietuviai, kurie mo
ka rusiškai, galėtų užsiprenu
meruoti ir skaityti “Novy Mir.”

Shenandoah apielinkės drau
gai nusitarė siųsti į Lietuvių 
Komunistų Nacionalį Suvažia
vimą penkis atstovus. Labai 
girtinas draugų pasižadėjimas. 
Dabar tik reikia rūpintis, kad 
šis nutarimas nepasiliktų negy
va raide ant popieros.

O ką daro ir galvoja kita kie
tosios anglies mainų apielinkė, 
būtent, Wilkes-Barre, Pa.? Jūs, 
draugai, irgi turėtumėte , Jtsiųs- 
ti mažiausia penkis atstovus.

JIS TAIPGI REIKALAUJA SUMAŽINT ŠALIES IŽDO 
IŠLAIDAS — BEDARBIŲ LĖŠOMIS

NEW YORK. — Ameri
kos Kpmunistų Partija rei- 

kad laikraštis 
Journal” Topekoj,

TOPEKOS “STATE JOURNAL” PRIMETĖ KOMUNIS
TAMS ŽMOGŽUDŽIŲ PRISIEKĄ
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ai. Jis rašė, būk pa-
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KRISLAI
Ar Draugai Supras?
Turėtų Nebepadėt 

Ginklus.
Bet Nepaskelbė Platfor

mos.
“Novy Mir.”
Labai Gerai Padarys.

Rašo A. B.

Įtūžusiai ir šlykščiai savo ga- 
zietoj nelaimingas Stasys Straz
das niekina Komunistų Parti
jos 9-tą konvenciją, partijos Se
kretorių drg. Browderį ir par
tijos rinkimų platformą. Sako, 
kad “konvencijoj sprendė ne 
savarankūs partijiečiai, bet 
klusnūs ir dresiruoti robotai. 
Galvos čia neturėjo ką veikti— 
užteko rankų.” Komunistų plat
forma esanti tiktai “chop su- 
ey.” Girdi, “priplepėta—priple
pėta ir nieko aiškaus nepasaky
ta.”

Bet tegul Strazdo pasekėjai 
jo ramiai paklausia, kodėl jis 
savo gazietoje nepaskelbė nei 
komunistų platformos, nei drg. 
Browderio raporto? Kodėl jis 
tuos dokumentus slepia nuo sa
vo žmonių?

Fašistai Atmušti nuo Madrido
Pony Buvę Kliubai Madride 

Dabar Jau Komunisty ir 
Socialist Patalpos

MADRID, Raudonoji 
respublikos milicija, komu
nistai, socialištai, kairieji 
respublikonai ir pažangūs 
inteligentai užėmė, buvusių 
Ispanijos kunigaikščių, gra
fų ir ponų palęcius ir aris
tokratų kliubuš ir atidarė 
juose savo įstaigas.

Buvusioje fašistų klerika
lų laikraščio PEL Debate” 
leidykloje daba)- komunistai 
spausdina savo laikraštį 
“Mundo Obrerę” ir kairieji 
respublikonai šavo politinį 
organą.

Kodėl Plieno Irusias 
Žada Daugiau Mokėti 

Už Viršvalandžius?
NEW YORK!. —' Jungti

nių Valstijų Plieno korpo
racija paskelbė-, kad -nuo 
rugpjūčio 1 d.Į sutrumpins 
darbo savaitę iki 48 valan
dų ir už viršlaikius, kuriuos 
darbininkai dirbs virš tų va
landų, mokės pusantro sy
kio tiek, kaip už reguliares 
darbo valandas.

Tuom prižadu plieno tru- 
stas stengiasi pakrikdyt 
darbininkų organizavimąsi į 
uniją vadovybėje Industri
nių Unijų Komiteto, kurio 
pirmininkas yra J.L. Lewis, 
Jungtinės Mainierių unijos 
prezidentas.

Kunigas Coughlin as 
Atsiprašo Rooseveltą

DETROIT, Mich. — Ka- 
talikų kunigas Coughlin, fa
šistinis vadas Lemkes-Uni- 
on Partijos, savo laikraštyj 
“Social Justice” liepos 24 d. 
išspausdino, “atvirą laišką,” 
atsiprašydamas prezidentą 
Rooseveltą -už tai, kad Cou- 
ghlinas, kalbėdamas town- 
sendiečių senių pensijų su
važiavime Clevelande, ap
šaukė Rooseveltą “mela- 
gium.” Bet atsiprašyda
mas, Coughlin sykiu teisi
nasi, kad jis pirmiaus rė
męs Rooseveltą, iki Roose- 
veltas sulaužęs savo priža
dus.

Coughliną atsiprašyt Ro
oseveltą privertė paties 
Coughlino sekėjai, protes
tuodami prieš varj o tiškus 
jo riksmus Clevelande. Ten 
Coughlinas primetė Roose- 
veltui net “komunizmą.” Mi- 
chigano vyskupas, Coughli
no draugas taipgi subarė 
Coughliną už jo išsišokimus 
Clevelande.

Washington. — Viešuose 
WPA darbuose Amerikoj 
liepos 11 d. dirbo 2,231,117 
pašalpinių bedarbių.

Landonas, Republikonų Kandidat, Remia 
Konipaniškas Unijėles prieš Darbininkus

TOPEKA, Kansas. — Re
publikonų kandidatas į pre
zidentas Landon, fašisto 
Hearsto auklėtinis, savo 
kalboj liepos 23 d., smerkė 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis “paskirstęs Amerikos pi
liečius 
mą Landonas mato tame, 
kad prie Roosevelto buvo 
išleista vienas kitas įstaty
mas, 
darbiu 
įstatyčius panaikino repub
likonų 
Augšč

Landonas tik veidmainia
vo, būk jis 
darbir 
į unijąs, bet jis stipriai pa
sisakė 
paniškų unijėlių. Landonas 
faktin 
bininkj 
santikius tarp darbininkų ir 
samdytojų.

KOMUNISTŲ PARTIJA TRAUKS TEISMAN 
FAŠISTINĮ LAIKRAŠTĮ UŽ ŠMEIŽTUS

kalaują,
“Stat
Kantas valstijoj, atšauktų 

 

eilę/b j aitriausių šmeižtų, ku

 

riuos

šmeižtų prieš komunistus, 
tai 
traukį teisman tą fašistinį 
laikraštį, rėmėją republiko- 
no 
tijų prezidentus.

Kada vienas universiteto 
studentas užklausė “State 
Journąlą,” ar pas komunis
tus y r 
riems 
dorus 
raščio 
ma išspausdino neva • “ko
munistų prisieką,” įstojant 
į Part)ją. Bet tai yra fašis
tinio Juodojo Legiono pri- 
sieka, kuria “State Jour- 
nal” primetė Komunistų 
Partij 
gal tbkią prisieką kiekvie
nas komunistas pasižadąs 
“žudy 
Partij 
kinti 
vykdy 
šo krkujo” įsakymus Kom. 
Partij

Komunistų Partijos pa- 
samdy
Brodsky su reikalavimu at
saukt 
Parti- t

John D. Lewis, Sidney 
Hillman ir kiti darbininkų 
vadai sako, kad jeigu Lan- 
donas būtų išrinktas prezi
dentu, tai praktikoj panai
kintų kongreso išleistą įsta
tymą 
dijos 
žįsta 
kams 
draudžia samdytojams arba 
jų agentams bent kaip tru
kdyti darbininkų organiza
vimąsi.

Landon taipgi . veidmai
niavo, būk jis palaikytų rei
kalingą bedarbiams pašal
pą. Bet jis reįkalavo suma
žini šalies iždo išlaidas — 
ne karo laivyno, ne armijos, 
ne bendrąsias valdžios išlai
das p tai kokias? — Nagi, 
tiktai bedarbių šelpimo iš
laidas.

GIBRALTAR, liepos 24.- 
International News, fašisti
nė Hearsto žinių agentūra, 
skelbią, būk fašistai bom
bomis iš lėktuvų nuskandi
nę Ispanijos respublikos ka
ro laivą “Jaime I.”

Chambersburg, Pa.— Be
važiuodami gesint gaisro, 
trenkė į medį ir užsimušė 
du liuosnoriai ugniagesiai; 
trys kiti sužeisti.

Ispanijos Buvęs Ministe
ris ir Socialistų Vadas

Liaudies Milicininkai
MADRID. — Buvęs Ispa

nijos ministeris pirmininkas 
S. C. Quiroga įstojo į liau
dies miliciją kaipo papras
tas milicininkas ir sykiu su 
kitais respublikos gynėjais 
liepos 23 d. išmaršavo ko
von prieš fašistus, besigru
miančius linkui Madrido.

žymiausias Ispanijos kai
riųjų socialistų vadas L. Ca
ballero taipgi įstojo į respu
blikos gynėjų eiles kaip pa
prastas milicininkas.

Lakūnas Lindbergh 
Berlyne Kalbėjo 

Už Taiką
BERLYNAS. — Atskri

dęs iš Anglijos, amerikietis 
lakūnas Lindbergh kalbėjo 
vokiečių Orlaivininkų Kliu- 
be apie gręsiantį karo pa
vojų; sakė, kad tik proto iš
lavinimas galįs apsaugot 
taiką, o ne ginklai, ne prie
varta. Jis priminė, kad or
laiviai tapo ypač pavojingas 
įrankis kare. Pasak jo, or
laiviais per dieną kitą gali
ma padaryt tokios žalos, 
kad jos paskui niekas nega
lės atitaisyt. Lindbergh, ta- 
čiaus, išreiškė viltį, jog 
žmogaus protas, kuris išra
do ir ištobulino orlaivius, 
sugebės (kada nors) apsau
got taiką ir civilizaciją.

Fašistas Macfadden yra 
“Daktariškas” Žulikas

WASHINGON. — Valdis- 
ka prekybos komisija įsakė 
fašistiniam žurnalų leidėjui 
Bernarrui Macfaddenui su
stabdyt garsinimus per 
spaudą jo Fizines Kultūros 
Instituto Delaware, kuris 
laiškais-susirašinėjimais ža
da išgydyti tokias ligas, 
kaip reumatizmą, krauja
gyslių sukietėjimą, širdies 
ligą ir kt. Tas “stebuklin
gas daktaras” Macfadden 
yra aršiausias užpuldinėto- 
jas ir šmeižikas komunistų 
ir kitų kovojančių darbinin
ku.

Madrid. — Liaudies mili
cija renka fondą pašalpai 
šeimynų, kurių nariai žuvo 
ar tapo sužeisti kovoj prieš 
Ispanijos fašistus. Šį fondą 
remia ir vienas pramoninin
kas C. Nunez.

MADRID, 1 i e p o s 24. — 
Pranešama, kad Somo Sier
ra kalnuose ginkluoti darbi
ninkai paėmė nelaisvėn 400 
fašistų karių.

Fašistai skelbiasi užėmę 
Valenciją ir Badajoz.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Liaudies Armija Atėmė iš Fašistų Cordobą 
ir San Sebastianą; Atakuoja Sevillę

Respublikos Gynėjai Atmušė Fašistus 8 Mylias Atgal nuo 
Somo Sierra, Šiauren nuo Sostinės Madrido

MADRID, 1 i e p o s 24. — 
Kalnuose į šiaurę nuo Ispa
nijos sostinės Madrido, res
publikos armija ir liaudies 
milicija su lėktuvų bombo
mis, kulkasvaidžiais ir šau
tuvais, ir durtuvais išmušė 
fašistus iš daugelio pozicijų. 
Respublikos gynėjai užkir
to jiem kelią 40 mylių į 
šiaurę nuo Madrido.

ISPANIJOS PREZIDEN
TAS NUOŠIRDŽIAI GINA 

RESPUBLIKĄ
MADRID. — Ispanijos 

prezidentas, kairysis respu
blikonas M. Azana per ra
dio atsišaukė visomis jėgo
mis ginti respubliką nuo fa
šistų. Jis išreiškė giliausią 
padėką ir pagarbą josios gy
nėjams ir pasmerkė fašis
tus už kraujo liejimą; sako, 
tai fašistai yra “kaltininkai 
tos nedorybės, kuri gręsia 
sunaikint Ispanijos širdį; 
bet respublikos gynėjai jau 
laimėjo pergalę.”

Prez. Azana pareiškė, kad 
jis gintų respubliką net to
kiame atsitikime, jeigu at
rodytų, kad fašistai gali lei- 
mėti ir jeigu jam gręstų su
šaudymas iš jų pusės.

BURGOS, liepos 24.—Fa
šistų komandierius genero
las Molą paskelbė, būk jau 
įkurta “nauja Ispanijos res
publika” (fašistinė), ir lai
kinuoju jos “prezidentu”pa- 
skirtas gen. M. Cabanellas. 
Pasigyrė, būk fašistai jau 
valdą “aštuonis dešimtda- 
lius” visos Ispanijos.

Molą blofino, būk fašistai 
“tikrai paimsią” šalies sos
tinę Madridą, tik dar “nesą 
tam galutinai prisirengę”; 
todėl dar reikėsią vienos ki
tos dienos jiems susidrūtin- 
ti, ir tada jau visu urmu 
užpulsią liaudies jėgas, gi
nančias Madridą; o dabar 
jį užpulti tai, girdi, būtų fa
šistų jėgų eikvojimas.

Iš tos juodųjų generolo 
kalbos savaimi suprantama, 
kad respublikos gynėjai jau 
smarkiai davė į kailį fašis
tams, bandžiusiems prasi
laužti linkui Madrido.

BERLYNAS,"liepos 24. — 
Hitleris siunčia (Ju karo lai- 
vu-draskūnu į Ispanijos 
vandenis neva apsaugoti 
Vokietijos piliečius toj ša
lyj.

Darbininkai Visą Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite

Barcelonoj ir kitose vieto
se Ispanijoj respublikos gy
nėjai sučiupo fašistų ko- 
mandierių patvarkymus sa
viškiams oficieriams armi
joj. Vienas jų patvarkymas 
liepia nugirdyt kareivius 
stipriu alkoholiu, konjaku; 
tada sakyt jiems labai kar
štas patriotiškas kalbas ir 
tuoj vest juos į sukilimą 
prieš respublikos valdžią 
pirma, negu jie prasiblai
vys.

-Madrid, liepos 24.—Liau
dies milicija ir armija apsu
po Sevillę taip, kad tenaiti- 
niams fašistams užkirto su
sisiekimus su kitomis juo
dųjų jėgomis.

Respublikos gynėjai ren
giasi atakuot fašistų lizdus 
Burgose ir Valladolide.

San Sebastian, liepos 
Respublikos armija ir gink
luoti darbo žmonės atėmė 
atgal iš fašistų San Sebas
tianą, vadinamą “vasarinę 
sostinę”. Iš čia fašistus iš
mušt pagelbėjo vienas val
džios šarvuotlaivis. Bet fa
šistų lėktuvai v ė 1 bombar
duoja miestą. Pranešama, 
kad jeigu jie nesiliaus, tai 
liaudies armija sušaudys 
500 suimtų fašistinių ponų.

Ispanijos valdžia liepos 24 
d. pasiuntė pilną traukinį 
respublikos gynėjų į Ciuda- 
dą Real, 100 mylių į pietus 
nuo Madrido.

Madrid. Respublikos val
džia apstatė paslėptomis ka- 
nuolėmis kelius vedančius į 
Madridą iš visų pusių.

MADRID, liepos 24.—Re
spublikos šalininkai atėmė 
iš fašistų Mellilą, prieplau
kos miestą ispaniškoj Mo- 
rokkoj. Valdžios karo laivai 
bombarduoja fašistus ir ki
tuose Morokkos pajūrio 
miestuose.

Madrid. — Ispanijos vi
daus reikalų ministerija at
sišaukė į žmones aukoti 
kraujo, reikalingo įleist su
žeistiems respublikos gynė 
jams.

LONDON, liepos 24. — 
Pranešama, kad gal Fran
ei jos valdžia duos ginklu 
pagelbos Ispanijos respubli
kai prieš sukilusius fašistus.
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Lietuvių Komunistų Veikla

lis rimtesnių sįmo-

o kai kalba rim-

ienraštis pataria (Pabaiga bus)

Arti 5,000,000

Viso

nes organizuotis.

jis

įšoks iki pradės mie- 
tegul jie visi pabus

nereikės
gauna-

draugai 
lietuvius,

o atsakymą:
laiku pasaulis netin-

žydų tautos priešai, ko
mes nesame ir negalime

at
under the Act
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raganų medžiotojai mano tirti? 
Partija nėra konspiratyvė orga-

Jos
j vykęs JNew Yor- 

viesas. Spaudos at-

Puslapis Antras

Dabartinė Amerikos Darbo 
Federacijos Padėtis

Rimtai manoma, kad rugpjūčio mėn.
3 d. ADF veik, taryba su p. Green prie
šakyj suspenduos tas unijas, kurios su
daro C.I.O. (Committee for Industrial 
Organization). Mes jau ne kartą nuro
dėme, kad šį komitetą sudaro visa eilė 
stambiausių ADF unijų. Čia paduodame 
jų vardus ir narių skaičių:

• United Mine Workers........................525,000
Int’l Ladies Garment Workers.........225,000
Amalgamated Clothing Workers ...150,000
Flat Glass Workers ............................10,000
Hat and Cap Makers ........................ 21,400
Iron, Steel and Tin Workers............ 50,000
Mine, Mill and Smelter Wkrs...........14,600
Gas and Oil Field Workers.............. 42,900
United Textile Workers.................... 79,200
Intern’l Typographical Union............ 73,400
United Auto Workers.......................... 55,000
United Rubber Workers...................... 40,000

Viso narių................................. 1,296,500
Šios unijos sudaro C.I.O. Jos, vadina

si, tiesioginiai įsivėlusios į organizavimo 
neorganizuotų darbininkų darbą. Bet 
randasi ADF visa eilė unijų, kurios, nors 
ir nepriklauso C.I.O., bet yra jį užgyru- 
sios. Štai jos: .

Bakery Workers............
Furriers .........................
Glove Workpi’sX.............
Jewelry 'Workers ...........
Butcher (Workmen .........
Paper Makers.................
Printing Pressmen..........
Pulp, Sulphite Workers.
Quarry Workers .............
Teachers ........................
Commercial Telegraphers
Coke Workers ............... .
Pullman Porters . . .....
Newspaper Guild ...........

. .21,800 

. .10,000 

. . .3,500 

. . .5,500 

. .19,800 

. .99,000 

. .32,200 

...8,500 

. .20,000 

. .12,000 

. ..2,000 

.. .4,000 

. .11,000 

.. .6,000

II

165,000

Jei sakysim, ADF lyderiai pasiskubins 
su suspendavimu tų dvylikos unijų, šitos, 
mažesnėsės, aišku, netylės, bet kovos ir, 
ilgainiui, gali prisidėti prie C.I.O.

Jeigu įskaitysime organizuojamus į 
pramoninę uniją plieno darbininkus ir vi
są eilę kitų mažesnių ir didesnių grupių, 
pasisakiusių už pramoninį unijizmą, tai 
susidarys didelis skaičius darbininkų.

Daugiau: amatų unijose, kurios, saky
sim, pasiliks su Greenu, prasidės kova, 
nes jau senai jaučiamas neramumas.

Šiandien ADF skelbiasi turinti viso na
rių 3,186,000. Jeigu pramoninio unijiz- 
mo šalininkai tik pasismagins, tai jie tu
rės daugiau, negu pusę visų ADF narių 
skaičiaus.

Aišku, nereikia suprasti mus klaidin
gai: Mes nenorime matyti ADF skylimo. 
Mes trokštame cementinės vienybės, bet 
ji šiandien vyriausiai priklauso nuo 
Greeno ir Ko.
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Plieno darbininkai privalo dabar kuo- 
skubiausiai organizuotis į darbo uniją, 
Amalgamated Association. Kaip greit 
bus atliktas darbas ten, bus imtasi už 
automobilių pramonės, elektros pramo
nės, stiklo pramonės, tekstilės pramonės 
ir kitų didžiųjų pramonių, kurių šian
dien labai mažai darbininkų tėra orga
nizuoti.

Perriebus Juokas
Tūla Anglijos Vaikams Gelbėti Drau

gija pasiuntė didžiam rašytojui George 
Bernard Shaw’ui laiškelį, prašantį pa
remti d-jos darbą. Į pakvietimą rašyto-

jas davė sekamo turin
Kadangi dabartiniu 

karnas vaikams gyventi, tai kodėl nesuruo- 
šti mažiesiems invalidams didelio pokilio; 
kai jie pavalgys ir pris 
goti, atsukite gazą ir 
danguj.
Šitokia rašytojo irorįija, sako praneši

mai, pasipiktino dange 
nių.

Kažin kas yra pasakęs, kad Shaw vi
suomet reikia suprasti atbulai: kai jis 
juoki-asi, reikia verkti, 
tai—juoktis.

žiotojai
ėbrų pasidarbavi- 

aujanti New Yor- 
ir universitetuo- 

iklą. Rezoliuciją, 
storius J. J. Me
ir ji tapo reakcio- 
priimta. Dabar

Raganų Med
Dėka Hearsto ir jo s 

mui, per New Yorko seimelius buvo !per 
leista rezoliucija, reikal; 
ko valstijos mokyklose 
se ištirti komunistų ve 
kaip žinia, įteikė sent 
Naboe, Hearsto paslas, 
nieriškų republikonų 
bus leidžiama kelios cĮešimtys tūkstan
čių dolerių pinigų_ir 
“tyrinėjimams.” 
centralinis 
rašo:

Ka šitie
Komunistų 
nizacija, bet vieša revdliucinė partija, tę
sianti 1776 ir 1861 metų tradicijas.
Devintasis Suvažiavima^, įvykęs New Yor
ke pereitą birželį, buvo 
stovai dalyvavo ir galėjo rašyti, ką tik jie 
troško.

Bet šitie “investigatoriai” nebenori tir
ti, nurodo toliau laikraštis. Viskas, ko 
jie nori, tai uždengti savo reakcinius dar
bus ir persekioti kaire 
studentus, mokytojus 
darbo organizacijas.

Teisingai angliškas d 
visiems pažangiesiems žmonėms: Siųski
te protestus į Albany, 
laikyti tą raganų medži 
žmonių pinigų .eikvojimą ir statymą pa
juokai visos New Yorko valstijos.

Del 
organas

eikvojama laikas 
to Kompartijos 

‘Daily Worker”

snio nusistatymo
ir pažangiąsias

reikalaujant su
ėjimą, tą betikslį

ederacijos sekre- 
tarpu ši organi- 
narių, t. y., uni- 

greitas augimas.

Franci jos Darbo Konp 
torius praneša, kad šiuo 
zacija turi arti 5,000,00C 
jistų. Tai nepaprastai į 
Juk tik keletas, mėnesių atgal išviso 
Francijos organizuotų darbininkų tebuvo 
tik 1,200,000.

Pamatę savo organizuotą galią ir or
ganizacijos svarbą, Francijos darbinin
kai subruzdo organizuotis.

Pastarieji įvykiai Ispanijoj dar labiau 
paąkstins ne tik Francijos, o visų buržu
azinių kraštų darbo žmo

Dar Delei Baltojo 
Lietuviuo

Šovinizmo 
se

i “Vilnyj”:
augi ja Worcestery 
ympia Parko “jo- 
tik lietuviams.
iria “Keleivio” ko- 
” save vadina tarp-

Drg. L. Prūseika rašo
Sūnų ir Dukterų Dr 

nutarė neišrandavoti 01 
kiems svetimtaučiams,” o

Tą nutarimą labai užg 
respondentas, o “Keleivis’ 
tautiniu laikraščiu.

Tą nutarimą reikėtų ritšaukt. 
mės^ kad laikui bėgant p: 
kiti nariai pamatys, kad 
suderinamas nei su žmon 
kiais pirmeiviškais princ

♦

Jei kas apsirubežiuoja
tegul jis ir dirbtuvėje tik' su lietuviu dirba, 
tegul į savo krautuvę r 
taučių, tegul nedalyvauja 
čių draugijoj bei pasilin

Jei tie lietuviškumo šalininkai nori būti 
“logiški,” tai tegul jie pa^------- —1_
tikuot ant savęs savo “principą, 
gint pasirodytų, kad jie j 
retų atskirt save nuo sv

šalę Chicagos yra dau

Mes tiki
ntys direktoriai ir 
;oks nutarimas 
iškurnu, nei su jo
gais.

I tik lietuvybe,

no

tai

eįsileidžia svetim- 
jokioj svetimtau- 

:sminime.

.tys pradeda prak- 
Tai bere- 

jokiu būdu nepano- 
etimtaučių.
g lietuviškų parkų 

ir į visus juos laisvai įs 
tautų ir spalvų žmonės, 
drysta įdaryti jokią dis 
lygūs.

Stačiai sunku ir įsivai 
šimtam amžyj bent kiek 
galėtų kitaip elgtis?

Tąjį Lietuvos Sūnų ir 
gijos nutarimą, labai u: 
“Amerikos Lietuvis.” Ji

ileidžiama visokių 
Niekas nei neiš- 

iriminaciją. Visi

^dint, kaip dvide- 
pažangūs žmonės

parodo, kad mūsų draugų 
vo paidaryta stambi politi

Dukterų Drau- 
žgyrė fašistinis 
lu tik tas faktas 

ir prietelių bu- 
nė klaida.

Brooklyno Draugai Diskusuoja Lietuvių Komunistų Nacionalį 
į Suvažiavimų ir Einamo Momento Reikalus

Darbas Masinėse Organiza
cijose — Partijos Darbas
Drg. H. Y. pabrėžė, kad turi

me daugiau atydos kreipti į 
jaunimą, kad jis netaptų reak
cijos ir fašistų įrankiu.

Kalbant apie narystės sąly
gų palengvėjimą Komunistų 
Partijoj, drg. H. Y. nurodė, 
jog dabar negalės būt pasiteisi
nimo, kad aš štai priklausau pa- 
šalpinėms, kultūrinėms bei ki
toms masinėms organizacijoms; 
todėl nelieka laiko partijiniams 
darbams. Komunisto darbą ma
sinėse organizacijose Partija 
dabar skaito lygiai svarbiu dai> 
bu, kaip ir atlikimą pareigos, 
kokią skiria Partijos kuopa. 
Jeigu ištikro veiki tokiose or
ganizacijose, o partijiečių kuo
poj tau skiriamas darbas, ku
rio negalėtum atlikti del laiko 
bei jėgų stokos, taip ir pasa
kyk. Nieks neturės teisės tave 
už tai barti, nieks tavęs del to 
neniekins, ir būsi lygiai geras 
narys, kaip ir kitas, kuris vyk
do tiesioginiai skiriamus komu
nistų kuopos uždavinius.

Drg. H. Y. taipgi ilgiau ap
sistojo ties lavinimosi1 reikalu, 
bent jau tokio lavinimosi, kurį 
diena dienon galima semtis iš 
mūsų dienraščių bei lietuvių 
kalba gaunamų komunistinių 
žurnalų. H. Y. iš patyrimų tvir
tino, kad labai daugeliu neper
skaito nei svarbiausių partiji
nių pareiškimų bei būtinų prin
cipinių raštų, telpančių “Lais
vėj” bei “Vilnyj”. O tokių da
lykų neskaitydamas draugas 
ideologiniai atbunka, dvasiniai 
aptingsta, nuo judėjimo atša
ki, praranda uolumą revoliuci
niame darbe, atsilieka politi
niame supratime, nesugeba tik
sliai pravesti mūsų liniją or
ganizacijose b e i pašaliniam 
žmogui ką lemtą.į išaiškinti. Ki
ta žymi yda tai, yra stoka dis
ciplinuotumo, atsakomybės jau
smo, kad turiu tą ir tą būtinai 
padaryti, pasiimtą pareigą tik
rai atlikti.

Apie kokius norite palengvi
nimus kalbėkite, o vis tiek nie
kas negalės pavaduot asmeniš
kos pastangos — susivaldymo, 
disciplinuotumo, pasiryžimo.

I i
Optimistas, Nežiūrint 

Sunkumui
Drg. Dz. pareiškė, kad

esąs optimistas, Sako, lietuvių 
kilmės komunistų palrtijiečių 
yra daugiau, negu mes i žinome, 
ypač iš Amerikoj gimusių ir 
augusių. Pavyzdžiui, pačiame 
Didžiojo New Yorko centre, 
Manhattane, yra trys lietuvių 
tėvų jaunuoliai komunistai. O 
kas iš jūsų kada nors apie juos 
girdėjote?

Drg. Dz. patarė priduoti Par
tijos sekcijai vardus ir adresus

tinkamų į Partiją draugų iš 
masinių organizacijų, kad sek
cijos vadai galėtų juos pasi
šaukti ir tiesioginiai pakviesti 
į Partiją. Jis patyręs, kad tie 
draugai jaučiasi tuom įvertina
mi ir pagerbti, ir daugelis jų 
įstoja į sekciją, kuriai pats Dz. 
priklauso.

Kai del mūsų spaudos skai
tymo bei lavinimosi, tai, girdi, 
visi man vakarai užimti tiesio
ginėmis pareigomis Partijos 
sekcijoj ir kuopelėj. Negalįs 
prisitaikyt per kelias dienas 
“Laisvės” perskaityt, o ką jau 
kalbėt apie Literatūros Draugi
jos žurnalą bei jos knygas?

Drg. Dz. taip 
tiesioginio darbo 
jis nesiskundžia 
sunkumais. Bet
ateivius partijiečius,

pripratęs prie 
Partijoj, kad 
jos prievolių 
jis atjaučia 

nepratu
sius ir nedrąsius tokiems dar
bams, kaip “Daily Workerio” 
pardavinėjimas gatvėse.

Draugų Nusiskundimai
Drg. K. išreiškia nepasiten-1 

kinimą, kad komunistų kuopoj 
perdaug pinigų reikia išleisti, 
apmokant už skiriamą parduot 
literatūrą, kurios dažnai visai 
negalįs parduoti. Jis taipgi iš
sireiškė, kad draugai žydai, pa
tys būdami gabūs tokiame dar
be, įsivaizduoja, kad ir visi ki
ti turėtų būt tam tikę.

Drg. Vr. sako, kad pirmiaus 
buvę m ū s ų frakciniai vaidai, 
skilimai ir opozicijos bei aštrūs 
išsišokimai daug kenkė naujų 
žmonių atvedimui į Kom. Par-

Kas Kaltas del Veikėjų 
Kadrų Neišvystymo?

Drg. Pt. nurodė, kad mes pa
tys kalti už veikėjų kadrų neiš- 
lavinimą. Priminė apie seniau 
buvusią sėkmingą Brooklyn© la
vinimosi mokyklėlę. Sako, mo
kyklėlė labai daug man padėjo 
darbininkiškame veikime. Bet 
dauguma kitų jos lankytojų, iš
ėję iš mokyklėlės, taip ir užmi
go. Mes turėjome palaikyti ry*- 
šius su tais palavintais drau
gais, pagelbėti jiems pereiti į 
praktikos veikimą; tai mūsų 
darbuotojų kadrai šioj apylin
kėj jau būtų žymiai paaugę.

Drg. Pt. pabrėždama ragino 
ir toliau rengti panašius lavi
nimo kursus'.

Pt. kritikavo jaunuolius už 
neveiklumą. Priminė, kad po 
20 metų amžiaus kiekvienas tu
rėtų jaustis subrendęs vyras ar 
moteris, o ne įsivaizduoti, kad 
vis dar tebesąs vaikas ar mer
gaitė ir po jaunatvės priedan
ga išsisukinėti nuo darbinin
kiškų pareigų.

Peikia Susirinkimų 
Netvarką į

Drg. Pt. gana rūsčiai barė

Brooklyne įsigyvenusią madą 
komunistų kuopų susirinkimus 
pradėti valanda bei pusantros 
valandos vėliau paskirto laiko. 
Peikė perilgas tokiuose susirin
kimuose neaiškias kalbas; per
daug laiko eikvojimą finansi
niams reikalams ir vėlybą su
sirinkimų užsidarymą. O Nas
sau apskrity j, kur drg. Pt. pir
miau buvo, partijiniai susirinki
mai 8 vai. prasidėdavo; iki 10 
vai. būdavo užbaigiami visi or
ganizaciniai reikalai; tuo būdu 
kiekviename susirinkime likda
vo laiko padiskusuot kokiu svar
biu klausimu; ten draugai mie
lu noriu eidavo į susirinkimus; 
gaudavo juose dvasinio pasiten
kinimo ir neturėdavo nutraukti 
svarbiausių nakties valandų nuo 
reikalingo miego.

Tai buvo drg. skundas del 
senoviškos “tvarkos” pas mus 
Brooklyne.

Bet iš drg. Pt. pačios kalbos 
matome, kad Nassau apskričio 
kuopoj, Broklyno pašonėj, su
sirinkimai vedami taip- pavyz
dingai, jog nariai jų; laukte 
laukia, net išsilgsta. O ir pačia
me Brooklyne toli gražu ne vi
sose kuopose taip dalykai “ve
liasi,” kaip toj kuopoj, į kurią 
drg. Pt. pasitaikė persikelti. Su
sirinkimų gyvumas ir turinin
gumas priklauso daugiau nuo 
pačių narių, negu nuo bendros 
partijinės tvarkos. Liet, drau
gai turi lygią teisę ir prievolę 
taisyti kuopų susirinkimų eigą, 
kaip ir amerikiečiai ar kiti. 
Aišku, tačiaus, kad dabartinės 
permainos visoj Partijoj gražiai 
atsilieps ir į kuopų susirinki
mų tvarką ir tikslumą.
Turime Puikiausias Galimy

bes Išvystyt Lietuvių Ko
munistų Judėjimą

Drg. PI. savo kalboj kaltino 
apsnūdimą, iš vienos pusės, o 
pesimizmą (blogumų jieškinėji- 
mą), iš antros. Jis priminė gy
vą galybę senesnių ir naujų 
žmonių, suspitusių į mūsų ma
sines, kultūrines iv pašalpines 
organizacijas ir chorus. Daugy
bė jų nepriklauso Komunistų 
Partijai, bet savo išsilavinimu 
ir supratimu galėtų priklausyti; 
tik mes turime rimčiau susido
mėti jų rekrutavimu į Partijos 
eiles.

Amerikos Lietuvių Kongresas, 
sako drg. PI., atidarė plačiau
sią kelią į lietuvišką visuome
nę; mūsų santikiai su socialis
tais ryškiai pagerėjo; kai ku
riose bendrose organizacijose 
socialistai jau kalba išvien su 
mumis užuot kalbėję prieš mus, 
kaip kad būdavo per ilgus me
tus pirmiau. Lietuvos klausimu 
mūsų politika, mūsų nuo pir
miau užimta pozicija pasirodė 
teisinga. Tatai kelia lietuviškų 
minių pasitikėjimą mumis. Mes

dabar turime geriausias per
spektyvas (galimybes) išvysty
ti tikrai platų komunistinį ju
dėjimą lietuvių tarpe. Daugelis, 
rodos, tik laukia, kad mes juos 
pakviestumėm į Partiją. Pla
čią mūsų judėjimui simpatiją 
matome, kad ir iš to, jog tūlos 
nepartijinės, .pašalpines organi
zacijos busais atvažiavo į 
“Laisvės” pikniką. “Į vienos 
tokios organizacijos parengimą 
aš pats buvau pasiųstas tik kai
po ‘Laisvės’ korespondentas, ir 
matytumėte, kaip žmonėms pa
tiko! Sako, komunistai mus pa
gerbė, su mumis skaitosi.” Ot 
paskui tos draugijos nariai ir 
atvažiuoja busu į “Laisvės” pik
niką. Tik mokėkime draugiškai 
prie žmonių prieiti, o 
dejuoti, kad permažai 
me naujų narių.

Drg. B. sako, kad 
žydai blogai žiūri į i 
rusus ir ukrainus todėl, kad 
mes, nemokėdami sklandžiai 
anglų kalbos, dažniausiai tylime 
susirinkimuose, nors dalykus 
suprantame. Mes, daugiausia 
tarp savo tautos žmonių gyven
dami, neįprantame angliškai 
lengvai kalbėti. Antra, mums 
trūksta drąsos tokiose pareigo
se, kaip angliškų partijinių lai
kraščių pardavinėjimas gatvėse. 
Mes esame užaugę kaimiečiais. 
Kas kita žydai. Jie miesčionys, 
iš pat mažens pripratę prie 
įvairių žmonių ir prie biznio. 
Drg. B. manymu, mes kur kas 
daugiau turėtumėm lietuvių ko
munistų, jeigu būtų leista palai
kyti vienų lietuvių kuopas.

Drg. š. pastebėjo, kad drau
gai nekalbėtų taip, lyg būtu
mėm 
kiais 
būti.

Vaizdelis iš sausros nualintos South Dakotos: žemė, kaip sausainis, tik 
išdvėsusio galvijo galva tesivalkioja. Farmęriams grūmoja badas.
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Kiek sykių į dieną mes savo 
namuose užeiname šeimininkę 
berokuojant jos kasdienines 
maisto ir kitų reikalingų nami
nių daiktų išlaidas? Bet kiek iš 
tų šeimininkių nors sykį pamis
ima apie savo sveikatą, savo 
šeimynos sveikatą, ir, ypatin
gai, savo vaikų sveikatą? Ji na
minėms išlaidoms turi biudžetą, 
prie kurio varžiningai priįlai- 
ko, tad kodėl neįvesti sveikatos 
biudžetą? Paprasčiausia liga 
namuose yra brangus daiktas, 
daktaro, slaugės ir net vaisti
ninko “bilos” paprastai išsemia 
šeimyniškas įeigas. Šiandien su 
medikališko mokslo visokiais 
pagerinimais galima nukreipti 
labai daug ligų ir iš šitų leng
viausia nukreipti difteriją.

Į “toxoid” mes turime tikrą 
diftcrijos nukreipimą, ir tinka
mai immunizuotas vaikas ne- 
sirgs difteriją. Išmintinga mo
tina apsaugos savo kūdikį, kuo
met jis pasiekia devintą mėnesį. 
Kiekvienas vaikas, nesulaukęs 
šeštų metų amžiaus, turi būti 
immunizuotas, ir jeigu tas iki 
dabar nedalyta, tai reik dabar 
tą atlikti, kad tik jį apsaugo
jus nuo difterijos, kuri pasiro
do šaltesniame ore.

Ačių tėvams, jau net 1,250,- 
000 vaikų immunizuota vien tik 
New York mieste. Pasekmės to 
immunizavimo parodo šito pa
gydymo vertę. Dešimts metų 
atgal šitame mieste kasmet mir
davo suvirš 650 vaikučių, o pe
reitais metais tik 66 mirė ir gal 
ateinančiais metais tas skait
lius bus dar mažesnis, jeigu tik 
visi vaikai bus immunizuoti.

Immunizavimas prieš difteri
ją yra saugus, lengvas ir be jo
kio skausmo. Paprastai reikia 
imti dvi dožas “toxoid,” ir im
munizavimas prasidės į nuo še
šių iki astuonių savaičių. Ge
riausia pasitarti su savo šeimy
nos gydytoju. Jį pašauk ant syk 
ir pasitark su juom apie apsau
gojimą tavo vaikų.

Iš anksto planuok 
sveikatą. Išgelbėsi 
kentėjimo ir kartais 
mirties.

tavo vaiko 
vaiką nuo 
net ir nuo 

FL1S.
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Šis—Tas Apie Poeziją
(Referatas Septintam ALPMS Suvažiavimui, įvyku

siam birželio 21, 22 dienomis, Cleveland, Ohio)
(Pabaiga) r ,

Mes prisimename, kad taip vadinamos 
darbininkiškos arba revoliucinės dainos gi
mė lietuviuose tik su ir po 1905 m. revoliuci- • 
ja. Ir tai buvo dainos ne revoliucijai vaiz
duoti, bet revoliucinius šūkius skleisti. Tokių 
dainų rasime ir pas anų laikų Jovarą, Jurge- 
lionį ir kitus.
Jovaras rašė:

Nelaukime, broliai, kad kas mums padėtų,
Kad duotų galingi karaliai talkas,
Kad koks ten galiūnas smakus pergalėtų, 
Tik stokim į darbą sunėrę rankas..
Sukeikime kovą lyg audrą griausmingą, 
Sugriaukim tyronų šią tvarką verksmingą, 
Prikelkime brolius vargdienius.

milžinus”.
Daugiau patarimų 

girdėjom iki pasirodant 
Sąjungoj. “Kibirkšt 
le” jau gavome kriti'
Gavę kritikos—ar daug pažengėm? 
kymas prašosi—ne ! 
pilnai 
buržuazinės

ir kritikos, rodos, ne- 
Kibirkščiai” Sov. 

yje”, o vėliau “Prieka- 
kos, ir net gana aštrios.

Atsa- 
Proletariniais poetais, 

atsipalaidoju^iais nuo įsigyvenusių 
ideologijos liekanų, kol kas, 

(dar nė vienas nepatapome. Vieną kitą as- 
Įmenį, gavusį kritikos, matome metusį eiles 
rašyti, o kurie nemetėm, tai ir netoli žengę. 
Priežastis? O, jų daug—neišdėstysim. Po
ezija yra dalinai atsilikusi nuo gyvenimo. 

.Apie tai net ir Sovi 
vimo dalyviai pareiškė. Pavyzdžiui, Bucha- 
rinas pasakė: “mūsų poezija dar nepakilo 
jįki to, kad suprastų 
Reiškia, poezija dar 
kurioje, gyvena.

Atsikratyti nuo siĮhulkiai-buržuazinės įta
kos nesuspėjom ne til

etinių rašytojų suvažia-

mūsų epochos prasmę”, 
nesupranta tos dienos,

Kraujas jau liejasi brolių;
Vargin šie sunkūs laikai. . .
Spaudžia mus caras maskolių. . .
Slegia mus ponai-smakai!. .

Moters ir vyrai smarkiau!
Kilkime drąsiai augštyn, 
Ginklą paėmę stipriau, 
Broliai, į ko^ą pirmyn!

Jurgelionis rašė:
Štai akys jau mums atsivėrė,
Pamatėm kame neteisybė,
Pamatėm kas jąją sutvėrė,
Pamatėm, pamatėm tą biaurią galybę!
Mus ėda didžturčiai tie ponai,
Mūs prakaitą, kraują išgėrė,

, Ir tapo pasaulio valdonai,
O mus, darbininkus, vergijon panėrė.

Šalin gi visi turtingieji, 
Šalin jų pikti prispaudimai 
Įstatymai jų nedorieji,— 
Šalin neteisybės, biaurybės, skriaudimai!
Mes naują čia tvarką sutversim:
Jos pamatas—darbas, lygybė! f 
Mes žemėj čia rojų atversim,
Ir bus pas mus laimė, brolybė, šviesybė!

Iš kalėjimo jis rašė:
Krutinės mūs pilnos ugnies, 
Pilni mes didaus įniršimo. . . 
Mes norim, mes trokštam vęikimo,— 
Nežinom kitos mes minties!

Deja, Jovaras ir Jurgelionis šiais šūkavi
mais ir pasitenkino. . .

Anų laikų dainose ir keistenybių būta. M. 
Petrausko “Trimite” randame Sparnaičio ei
les “Mes ir žuvom ir Kentėjom”. Pirmą 
žuvo, paskui kentėjo, o dar paskiau—dai
nuoja. Už ką? Už vargus žmonių, deį^i 
laimės jų. Lyginai, kaip ir krikščionijos 
Kristus... Bet tuomi žuvimu ir kentėjimu 
ir galvos dėjimu, aišku, neišpirko žmonių iš 
vargų, šiandieninis aiškus darbininkų kla
sės supratimas yra tas, kad ne tam tikri as
menys išvaduos klasę iš vargų, bet pati kla
sė išsivaduos.

Amerikos lietuviuose darbininkuose eilių 
rašytojai pradėjo rodytis ne kiek toliau bė
gę, kaip viršuj minėti. Dejonės, kad darbi
ninkai skriaudžiami, grasinimas turčiams, 
pranašystė ateičiai, šūkiai—tai ir viskas. 
Taip rašėme, taip tenkinomės. Mūsų laik
raščių redakcijos priėmė, spausdino mūsų 
eiles be pastabų, be patarimų, be kritikos.'

Rodos, bene pirmas lyg patariąs, pamoki
nąs raštas tilpo “Laisvėje” 1919 metais. Jį 
rašė žarijėlė poetui Aurei žvaigui, patarda- 

‘ mas “dar labiau išgaląsti kalbos instrumen
tą (tam tikslui reikia mokintis, mokintis ir 
mokintis, skaityti literatūros šedevrus ir vi
suomet mislyt, kad jisai dar rašo prastai, įr 
kad gėlių žydėjimas prasidės tuomet, 
met šaknįs bus giliai žemėn suleistos, 
met kamienas išaugs ir lapai išbujos), 
tra,—jis sakė,—visose eilėse perdaug 
jektyviškumo, perdaug jisai rašo apie
sielos jausmus. Jo eilėms stinga socialio mo
tyvo. Ar negalėtų jisai atydžiai, atydžiai per
skaityti ‘Kovoj’ ir ‘Darb. Kalendoriuje’ tilpu
sias Vaidilos Ainio (Janonio) eiles? , Vai
dilos Ainis žadėjo virsti pirmutiniu lietuvių 
darbininkų poetu—deja, jis nusižudė.

“Eikite, drauge, į dirbtuvių pragarą, 
klausykitės, kaip baubia miestas-milžinas, 
supraskite, kaip vaitoja Europos žmonija. 
Liekite eiles iš tampriausios valios plieno, 
kalkite geležiniu neapykantos kūju ir iš aša
rų vaitojančios žmonijos supilkite bangas

kuo- 
kuo- 
An- 
sub- 

save,

įkos nesuspėjom ne tik mes, amerikiečiai, bet 
.nesuspėjo nė draugai gyveną proletarinėj 
tėvynėj—Sov. Sąjungoj. Natūralu, mes rim- 

ĮJuose yra žymesnių li- 
Jie geriau moka įžiū- 

s ir perdėjimus, bet. iki 
įniai—dar ne proletari- 
i mes galime spręsti iš 
onąjame Artojuje” tel- 
pačių rašytų recenzijų 
kurių pastaraisiais nie
kaip prozoj, taip ir po-

tai žiūrime į juos, 
teratų, inteligentijos, 
rėti kūrinio trūkumu 
šiol ir jų pačių kuri 
įniai šedevrai. Tatai 
“Priekale” ir “Raud 
pančių kritikų, iš jų 
naujiems leidiniams, 
tais išleista visa eilė, 
pzijoj.

Pavyzdinių proletarinių kūrinių dar ne
turime. Jei iki šiol r 
stovinčius poetus Ja 
sius), tai, rodos, tik 
žvelgėme vien iš gerosios pusės.
du nebuvo tokių “nudainavimų”, už kuriuos 
nes‘gavome barti? Buvo. ~ 
ucizmas, maldos, yra 
Jedu meldėsi :

Vienas meldžiasi 
Teofiliai,

Aš meldžiuosi gi v 
stovylai.

Nes Daratos juk supūva, 
nyja,

Visata gi nepražūva—vis 
lais lyja.

bkavome daug augščiau 
.nonį ir Regratį (miru- 
delto, kad į jų kūrybą 

Ar pas juo-

Pavyzdžiui, mis- 
smerkiamos, o betgi ir

Daratai, kitas šventai

isatai, o ne žmogui, ne

Teofilios sutru-

naujais stebūk

Janonis.
atminimą, 

vieną maldą laiko, 
kados nebesugrįžta,

Iš praeities lyg brangų
Liūdna širdis dar
Už tuos, kur nie
Kur mirė del skaistaus žmonijai laiko.

Janonis.
Reiškia, Janonis, už tuos, kurie yra mirę 

del skaistaus žmonijai laiko, gatavas sukal
bėti maldą, paimtą iš 
^aiko tą maldą lyg br

Dar gražiau meldėsi Regratis, Julės Sielai- 
ijytės pseudonimu, adresuodamas savo die
vui, vakarinėj maldoj

Siunčiu tau padėką.
Dėkinga esu tau, p
Už suteiktą laimę i ’ dovanas tavo,
Vien garbinu vardą
Tu dieną.davei man darbuotis, krutėti
Davei man gyvybę,
Tikiuosi sulaukus nakties pasilsėti
Išėjus iš sūkurio gyvo verpęto.
Smerkta kapų poetai.

anda, kad ir Janonis dainavo nusiminimus 
: r kapą ?

Man priešais tem
Ir ištisos eilės vargų,
Kankinimas skurdo, liūdnumo berybio, 
Paskui gi—duobė ant kapų.

Gulbio, nes jo širdis 
angų atminimą.

—gilius jausmus savo, 
■aleidus šią dieną;

as tavo tik vieno.

davei man sveikatą.

O betgi buvo va

ntos nelaimių daugybė

r

Taip aplinkui klaiku ir baugu!
Sienos turi ausis ir akis:
Ką išvys, ką išgir
Ir daugiau nebenįatysi draugų!
Bet tegu... Juk
Laimės žvaigždė-į—skaistutė sužvilgs 
Spindulių kamuo

taip—
Temstant žvaigždei šviesios ateities, 
Dženksint dalgei nykiosios mirties,

s,—pasakys,

ant kapo šviesi

jais. . .

įsibauginęs Janonis, kad sienos turi, ausis ir 
akis, matė savo laimės žvaigždę, skaistutę, 
sužvilgusią spindulių kamuoliais tik ant ka-

Bet ir V. ža-. Smerkta dejonės sęnatve.
lionis, galima sakyt, vienas įžymiausių poe
tų, išėjęs iš komjaunuolių eilių, dainavo jau
natvės 'atsisveikinimą:

šiai paskaitai naudota medžiaga .iš:
V. žalionio “Kas tai yra poezija?”

” “Apie poeziją ir jos kelius”.
VI. Vėliavinio “Apie mūsų lyriką”.
B. Džugo “Poezijos plenumas”.

Birželis, 193G.

NEWARK, N. J.

Sovietinės satyros meistro,

Ne komjaunuolis jau daugiau;
Dar metui kiek—jau senas. 
Jauna ugnis, kuria degiau 
Jau daug; šalčiau rusenąs. . . j
žvilgsnis Gerojon Pusėn.,

Nors jau minėjom, kad mūsų draugai Sov. 
Sąjungoj dar nepasiekė augštos tobulybės 
laipsnio, betgi mūsų žvilgsnis visuomet yra 
ir bus kreipiamas į juos. Jie gyvena naujos 
kūrybos gyvenimu, jie, jei taip leistina tar
ti, jau gali įžvelgti į skaistesnę saulę, negu 
mes. Poezijos klausime jie ne sykį kalbėjo 
“Priekale”; kalbėjo ne tik apie lietuvių po
eziją, bet apie poeziją plačiame proletari
nės tėvynės maštabe. Jie sakė, kad keletas 
metų atgal poezija buvusi pradėjusi atsilik
ti, užleisti pirmenybę prozai. Bet laikui 
bėgant, ji vėl pradėjusi kilti. O pastaruoju 
laiku mes girdime labai didelį poezijos įver
tinimą Sov. Sąjungoj.

Jei kada kas smerkė taip vadinamą poe
zijos rūšį lyriką (jausminę poeziją) delei to, 
kad lyrikos kūrėjas dainuoja savus jausmus, 
tai betgi 1934 metais įvykęs sovietinių rašy
tojų suvažiavimas paskelbė lyrikos nd tik 
leistinumą, bet būtinumą, reikalingumą. Bu- 
charinas pareiškė: “Lyrika nėra konflikte su 
socialistiniu realizmu, nes tai ne anti-realis- 
tinė lyrika, kuri jieškotų anapusio pasaulio, 
o poetinis gimstąnčio socialistinio žmogaus 
dvasinių judėsiu suformavimas. Socialisti
nis realizmas ne anti-lyriškas”. Lyrika turi 
parodyti literatūroj naujo socialistinio žmo
gaus dvasios gilumą, pergyvenimų turtingu
mą ir visą psichikos sudėtingumą, tuo pačiu 
auklėdama šioj l dvasioj plačiąsias mases. 
Nereikia, sakoma, 'kirpti visus mūsų visuo
menės narius viena mašinėle, o atbulai, vi
sapusiai juos vystyti, kelti, duoti pasireikš
ti. Poezijoj, lyrikoj poetams reikia kovoti 
už neštampuotife gyvus jausmus, ir nesibijot 
pasirodyti su nuęsavu bagažu. Tuomet mū
sų lyrika pasidarys ir nuoširdesnė, o gal ir 
įvairesnė, gilesnė. J

Sov. Sąjungos draugai pažymi, kad be 
agitacinės poezijos ir lyrikos, mūsų poetų 
laukia dar viena plati ir garbinga dirva—tai 
eiliuotoji satyra.
Demjan Biedno, dainuškos, eiliuoti feljeto
nai, pasakėčios, epigramos ir t. t. yra labai 
aštrus ideologinės kovos ginklas, masių be 
galo mėgiamas. O pas mus, amerikiečius, 
satyros dirva ne tik apleista, bet pamiršta.

Nepersenai įvykęs trečiasis sovietinių ra
šytojų sąjungos valdybos plenumas augštai 
įvertino poeziją, i nes poezija Sov. Sąjungoj 
naudojasi didžiule darbo masių meile. Su 
daina lūpose piliętinio karo metu Sov. Sąjun
gos darbo masės atmušė interventus, su dai
na lūpose šiandien tos masės kuria šviesų, 
pasiturintį gyvenimą. Jei lyrika, kaipo po
eto pergyvenimiį ir pojūčių forma, negali 
sukurti' monumentalių charakterių, bei at
vaizduoti visoj platumoj ir gilumoj statybos 
procesus, tai plenumas sutartinai pasisakė 
už monumentalines eposo formas sovieti
nėj poezijoj. Bet tas pasisakymas, aišku, 
nėra atmetimas lyrikos. Sov. poezija neat
meta nė vieną formą, kuri gali būti vienu ar 
kitu būdu panaudota socialistinės tikrovės 
atvaizdavimui. Plenumas, be to, pasisakė 
už milioninėms masėms prieinamą poezijos 
formą, už gyvą liaudišką masių kalbą, už 
eilėraščio prasmingumą.

Vit*š išdėstyti pareiškimai, aišku, daug pa
sako ir mums apie poetinę kūrybą, apie jos 
kelius, ir apie vertę.

& Užbaiga
Nors neplatokais ruožais, betgi dalinai su

minė jrome poezijos reikšmę, eiliavimo taisy
kles, eilių turinį j ir tuos poezijos reikalavi
mus, kuriuos iškelia mūsų klasės pirmaeiliai 
rašytojai—jų sąjunga Sovietijoj. Manau, 
“šis'-tas apie pdėziją” jau pasakyta. Bai
giant, noriu paprašyti,—jei mokėčiau—norė
čiau ir įtikinti,—-kad menininkų rateliai ir 
mūsų artimų organizacijų kuopos ruoštų po
ezijos ir kitų kūrinių skaitymo vakarus. To
kių vakarų būna suruošta ir Sov. Sąjungoj 
ir Lietuvoj ir kitur. i Vakaruose dažnai skai
to savo kūrinius patys autoriai, o klausovai 
kritikuoja, reiškia savo nuomonę. Tuomi 
mokinasi ir autorius ir klausovai.

Jei pas mus ne kiekviename mieste rasi 
autorį, kuris skaitytų savo kūrinius, tai bile 
draugas-draugė, geriau skaitąs, gali pasirin
kęs skaityti kitų raštus, o paskui—visi kriti
kuoti ir rašyti išyadas laikraštin. Jei tokie 
vakarai turi geras, teigiamas, konstruktyves 
puses Sov. Sąjungos rašytojams ir publikai, 

tai be abejonės, jie, būtų naudingi ir pas mus. 
Pabandykime suruošti!

Lietuvių Liaudies Teatro Veikla
Brooklynas veikiausia bus ta lietuvių kolo

nija, kur pirmiausia pradėta susidomėti pakė
limu, išvystymu lietuvių liaudies teatro. Pir
mas mūsų žygis, tai pastatymas mokinimosi 
ant augštesnio laipsnio. Kitaip, rodos, ir nei 
negalima teatras pagerinti. Jei muzikos negali 
mokinti^ tas, kuris nepažįsta gaidų, tai kaip 
gali moRmti aktorius vaidinti tas, kuris nepa
žįsta scenos “gaidas”—vaidinimo techniką, ne
turi bent pradinio scenos žinojimo?

Tokių • scenos žinovų tarpe mūsų lietuvių 
labai mažai yra. Tačiaus su pastangomis ga
lima surasti bent didesniuose miestuose. 
Brooklyne yra Jonas Valentis. Kitur—rasis 
kitas. Jei nėra tikrai lavintų režisierių, tai 
reikia pasirinkti geriausius, tinkamiausius iš 
tų, kurie yra. Antra vertus, teatro grupės ir 
kitos mūsų organizacijos, turi susidomėti tuo 
klausimu. Reikia lavinti naujų režisierių. Jei 
mes mokiname būt kalbėtojais, rašėjais, agi
tatoriais, chorvedžiais, tai kodėl nelavinti re
žisierių? Kodėl neraginti, negelbėti nužiūri
miems mūsų judėjimo veikėjams lankyti teat
ro technikos mokyklas? Teatras mūsų judėji
me tūri labai daug reikšmės. Jis turi publikos 
daugiau, negu bent kuri knyga, daugiau kaip 
kad laikraštis skaitytojų. Tai ar neverta teatru 
daugiau susidomėti?

Kita klausimo pusė, tai pati vaidinimų tvar
ka ir prie jų prisirengimas. Brooklyne lavini
masis pradėta pradžioje birželio mėnesio. Iki 
ateis laikas vaidinti, manoma turėti apie tris 
veikalus gatavus, čia mokytojauja Jonas Va
lentis, profesionalas režisierius. O kolonijose, 
kur nėra lavintų režisierių, tai Veikalą reikia 
dar ilgiau mokintis. Po vadovyste Valenčio 

• nemokėjimas rolių visai atmesta. Aktorius, ne
mokąs savo rolės, negali eiti ant scenos. Tai 
geras dalykas. Vien tik tas rolės išmokimas 
galės vaidinimą pagerinti. Vadinasi, tik įvedi
mas geresnės sistemos, veikalo vaidinimą gali 
pagerinti.

Be to, veikėjai mūsų meno srityje, turi pla
čiau, rimčiau žiūrėti į meno veiklą. Reikia tu
rėti atviras akis į ten, kur mes galime pra
plėsti mūsų darbą. Meno Sąjungos suvažiavi
mas pakeitė vardą. Iki šiol buvo Amerikos 
Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga. Gi dabar 
vadinasi: Lietuvių Meno Sąjunga. Vardo pa
keitimas gludi -ne tik žodžių pakeitime. Svar
biausia, tai manoma pakeisti visa darbuotė. 
Bandoma išsipainioti iš sektantizmo. Veikimas 
Lietuvių Meno Sąjungos nesiribos klasiniu 
sąmoningumu, bet platesniu ^maštabu. žinoma, 
jos, riboše negalės pasilaikyti misticizmas, šo
vinizmas, fašizmo ideologijos. Bet plačių liau
dies minių menas—poezija, literatūra, scenos 
veikalai—turi būt plečiamas ir palaikomas. 
Naujoji kūryba, socialistinė kūryba, turi rasti 
taip pat daugiau pritarimo ir paakstinimo.

Todėl po Lietuvių Meno Sąjungos vėliava 
galima jungti visus kūrėjus, \visus dailininkus, 
kurie tik nėra nusistatę grieštai fašistiniai, šo
vinistiniai. Ne šovinistinis, bet tikrai tautinis 
liaudies menas turi rasti vietą Meno Sąjungoje.

Tuo vaduodamiesi, mes, įvairiose kolonijo
se, galime jungti visas meno jėgas prie Lie
tuvių Meno Sąjungos. Reikia kreipti daugiau 
domės ne tik į grupes, bet ir į individualus, 
kurie yra meno kūrėjai. Juk tikras artistas, 
tikras menininkas yra liaudies menininkas. Jis 
geriausia gali pasižymėti tik tada, kada jis 
dirba del liaudies labo. Tokius menininkus mes 
turime traukti prie kūrybos darbo—juos rei
kia kalbinti, padrąsinti, kviesti prisidėti prie 
liaudies meno kūrybos. Meno Sąjunga yra kė
lėja ir auklėtoja liaudies meno.

Didesnėse kolonijose, kaip kad Brooklyne, 
Chicagoj, Philadelphijoj ir kitur, reikia suda
ryti priemonės, bandymai traukti meno jėgas 
į grupes. Pavyzdžiui, kaip Brooklyn© Lietuvių 
Liaudies Teatro veikla galima daug praplėsti. 
Pradėjus veikalų vaidinimu, reikia organizuot 

. kiti teatrui reikalingi meno skyriai. Teatrui 
dažnai reikalinga šokikų grupė, dainininkų 
grupė, piešėjai, scenos technikai. Taip pat rei
kia tapytojų, muzikų, rašytojų ir tt. Teatro 
darbas apima veik viską—gyvenimą su įvai
riausiomis savo spalvomis.

Tokias organizacijas negalima taip greitai 
suorganizuoti. Čia reikia ilgo, sąmoningo ir 
kantraus darbo. Bet tai padaryti galima. Pa
tobulinti mūsų visas kultūrinis darbas gali
ma. Neprofesionalis teatras Amerikoj kyla. 
Jam yra vieta tobulintis. Su teatro pakėlimu, 
pakils ir visas lietuvių darbininkų kultūrinis 
supratimas. V. B.

Mire Kazys Jonaitis
“Laisvės” Nr. 170-ame, ant p 

pirmo puslapio, tilpo praneša
mas apie Kazio Jonaičio mir-ž 
tį- . iI

šiuo- atveju kiek platėliau) 
noriu čia nušviesti skaistų ve- r 
lionio asmenį.

Draugas Kazys didesnę sa-1 ( 
vo gyvenimo dalį praleido Ne-\ 
wark’e, ir newarkiečiams jis’1 
yra gerai žinomas, kaipo ty-A 
lūs, nuoširdus, draugingas vi-Y 
suomenės darbuotojas. , 

Atvažiavo Amerikon, rodos,! 
1911 metais. Lietuvoje paėjo i 
iš kaimiečių, lankė gimnaziją* 
senajam Petrapilyj ir baigė] 
Kaune mokytojų seminariją.) 
Tačiau mokytojauti Lietuvoje* 
jam neteko. Gyvenimo bąn-j 
gos nubloškė jį šiapus vande-j 
nyno, rodos, pat pirma į Ne- 
wark’a. čia po truputį J. Jo-Į 
naitis prasimušė į visuomeni-j 
nio veikimo areną. Prisidėjo] 
prie Lietuvių Socialistų Są-j 
jungos, vėliau ilgus metus bu-i 
vo nariu Komunistų Partijos,] 
ALDLD, Tarpt. Darbin. Apsi-į į 
gynimo, Sovietų Sąjungos^ 
Draugų. Keletą metų buvo T. 
D.A. lietuvių kuopos sekreto
rium. Daug metų priklausė 
Sietyno Chorui ir dramos gru
pei, daug kartų dalyvavo kon-, 
certuose, perstatymuose, vai-- 
dinimuose.

Velionis buvo labai malo-’ 
naus, ramaus būdo,—tylusj’ 
mandagus altruistas, kruopš
tus, darbštus. Didelis knygų iri 
švietimo mylėtojas. Pats nuo
lat skaitė “Laisvę”, dažnai ir 
“Vilnį” “Priekalą”, 
Mir”, “Russkij Golos”,
ly Worker”. Labai mėgdavo 
pirkti Sovietų Sąjungos kny
gas ir žurnalus. Ir pats skai-į 
tydavo ir paskui duodavo ki
tiems. , Turėjo artistinių pa
linkimų ir literatūrinių gabu
mų. Rašinėdavo mūsų laik
raščiams korespondencijas ir 
meno dalykus. Padarė nema
žai gražių vertimų iš .Mikolo 
žoščenkos ir kitų rusų auto
rių. Jo pagamintą vertimą* 
pjesos “žaliasis Triukšmas”' 
Sietyno Choro vaidilos suvai-j 
dino ir Newark’e ir keliose ki-į I 
tose vetose. “žaliasis Triūkš- j 
mas”, beje, reikėtų atspkus-^ 
dinti ir vaidinti lietuvių naujo
kynuose : gražus, vaizdingas^, 
gyvas perstatymas , tveryboš, 
darbų Darbininkų Tėvynėje.

Šiaip, velionis gyveno iš sa-į 
vo rankų, raumenų darbo. Bu
vo sumanus mašinistas, gerai į 
nusimanė apie elektrą; kelis] 
metus 
kaipo 
toj as 
įsigijo 
tarnų,
mylimas. P]

Drg. Jonaitis gerai žinojo 
lietuvių ir rusų kalbas. Bet ke
liais atvejais pasišventusiai 
mokino tų dviejų kalbų liuosa- 
norių mokinių grupes. Moki 
no kalbos, rašybos, gramai 
kos, lavino korespondencij . 
rašyti,--mokino atsidėjęs, kr 
idealistas, be atlyginimo, v( 
tui pašvęsdamas savo laiką] 
triūsą. Ne vieną jis gerok 
pralamdė lietuviškai ir rusk 
kai, ir ne vienas ir ne viena jo.' 
mokinių atranda progos pa
naudoti to mokinimo vaisius.;

Kada liūdna žinia atėjo iš 
ligoninės liepos 18 d., kele
tas draugų apvažinėjo pažįs
tamus ir draugus ir surinko 
aukų palaidojimo lėšoms pa
dengti. čia pasidarbavo dd. 
J. Lobikis, V. Druseikienė, T. 
Kaškiaučius, M. Dobinis. Mat, 

4-tam puslp.), i. <

‘Novy
“Dai-

išgyveno Great Neck’e, i 
sodininkas ir patarnaut 
prie namų. Visur jis1 
daug draugų ir pažįs- 

visų buvo gerbiamas ir?
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LDS-Geriausia Jauni
mui Organizacija

Seniaus draugai daug kalbė
davo apie organizavimą jauni
mo, konkrečių dalykų betgi ne- 
iuveikė. Tiesa, buvome suor
ganizavę didelį “Ateities žiedo” 
vaikų judėjimą. Didžiumoje vei
klios kolonijos turėjo sutverę 

(vaikų draugijėles. Vaikai paau
go ir vaikų judėjimas savaime 
mirė.

Buvo kelių metų laikotarpis, 
xuriame neturėjome jokio vai- 

. kų, bei jaunuolių judėjimo — 
^organizacijos. Jaunimas buvo 
palaidas — Užsiimdinėdavo vi
sokiais negeistinais žaislais, 
taip tai: lankydavo “bowling 
illeys” ir “pool rooms” — tas 
.merikoniškas jaunimo degra
dacijos vietas, kuriosna patekęs, 
jaunuolis retai išeidavo sveikas 
morališkai. Tose negeistinose 
vietose, daugelis jaunuolių tapo 
criminal istais, daugelis savo 
protą taip apnuodijo, kad jau 
negalima atitaisyti, nepaisant 
dek pastangų nedėtume.

• Kiti jaunuoliai ėmė tais lai
kais lankyti “speak-easies”, kur 
jie tapo padaryti amžinais gir
tuokliais, ir kaipo tokie, nenau
dingi visuomenei.
' Užėjo krizis. Jaunimas atsi
dūrė kebliame padėjime. Jau
nuoliai, kurie nebuvo pakliuvę į 
visokius degredacijos urvus, ne
paisant gabumų, nei pasiekimų 
mokslo laipsnių, nepaisant svei
ko noro prasisiekti į geresnį gy
venimą, staiga atsidūrė be dar
bo, be vilties, be progų. Gi 
Amerika, tai progų ir vilčių ša- 
'is! Jaunimas taip buvo išmo
kytas nuo pirmos dienos lanky-, 
mosi mokykloje. Nepaisant, ko
kius gerus “palaiminimus” 
■vairūs politikieriai neduodavo, 
nepaisant, kad per aštuonis ar 
dvylika metų, visiems buvo įsa
kyta, kad jaunimas, pasiekęs 
(noksią, turės progų galybes, 
?alės visą pasaulį užkariauti — 
kad kožnas jaunuolis gali tarpti 
prezidentu, milionierium, ir dar 
daugiaus, — to nebuvo.

Užėjo krizis, ir jaunimas, ku
ris taip sugabiai mokinosi, taip 
viską ne tik savo, bet ir tėvų 
ir giminių sudėtą turtą paau
kojo mokslui, atsidūrė tokioj 
pozicijoj, kad turi mokslą, o 

^neturi kur jį padėti.
t Be darbo, be jokios vilties 
’ ateityje turėti darbą savo ama- 
|te> profesijoje, ir vėliaus, jo
kios vilties bile kokį darbą 
gauti, Amerikos jaunoji karta 

lėmė bastytis po visą šalį. Iš 
"vieno kampo Jungtinių Valsti
jų bastėsi į kitą. Visur tas pats.

Prasidėjo kriminalistų vysty
masis. Jaunimas desperacijon 
įvarytas, pripildytas visokių 
vajonių mokyklose, išėjęs iš jų 

rtusivylė. Laikraščiuose skaito
me : jaunas vagis a p i p 1 ė šjė 
krautuvę, gasolino stotį, ginda
masis nudėjo sargą. Jaunuolis 
vagis tą ir tą padarė. Negirdė
ta vilnis kriminalistų — jau
nuolių — išsivystė.

čiąją Ameriką visose pažanges
nėse kolonijose tvertis jaunuo
lių kuopos. Vienos, pagyvenu
sios kokį laiką, likvidavosi. Ne
buvo suspėta sudaryti tinkama 
vadovybė. Gi didžiumoj; vietų 
jaunuoliai patys susidarė savo 
vadovybę, ir dabar stoyi ant 
tvirto pamato. Bet dar ne viso
se kolonijose yra jaunuolių vei
kimas. Ne visos kolonijos tą 
svarbų darbą tinkamai įvertina.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijime dabartiniu laiku yra 
apie 2,000 jaunuolių. Chloruose 
— apie tiek pat. Dėka; mūsų 
organizacijom, dėka jų į veiki
mui, jaunimas, kuris jame da
lyvauja, ne tik dirba naudingą 
visuomenei kultūrinį darjją, ne 
tik save šviečia, ir kitus švie
čia darbininkiškomis idėjomis, 
bet, tuo pačiu kartu, budavoja 
Amerikos lietuvių jaunuolių 
gerą charakterį. Nepaisant, kad 
mes turime didžiausį jaunuolių 
judėjimą, dar nebuvo girdėtis, 
kad nors vienas iš mūsų^ narių 
papildė kokį krirųinalį žygį. Tai 
dėka mūsų organizacijai ir jos 
veikimui. Tai dėka/sportui, pa
silinksminimam, kurį mū§ų jau
nimo organizacija veda, ir ku
rio labai tankiai mūsų tėvai— 
suaugusieji—neįvertina. Tai ir
gi dėka tam, ką tėvai įvertina— 
kultūriniam—apšvietus darbui, 
skleidimui darbininkiško susi
pratimo, kurį taipgi mūsų jau
nuolių organizacija veda.

Pažiūrėkime į mūsų jaunimą. 
Kokia kita sriovė tarpe lietu
vių turi išlavinusi tiek daug 
jaunuolių veikti visuomenišką- 
kultūrinį darbą ? Kuęi -sriovė 
turi tiek jaunų kalbėtojų, agi
tatorių, kaip darbininkų judėji
me, jaunimo judėjimas? Kuri 
sriovė turi tiek jaunimo įvai
riuose choruose, dramos rate
liuose, ir tt.? Pagaliaus, kuri 
kita sriovė turi tiek daug chorų 
ir kt. organizacijų?

Pažvelgkime į mūsų sporti
ninkus. (Mes ne visi tą svarbų 
veikimą tinkamai įvertiname.) 
Kiek mes turime lietuvių jau
nuolių dalyvaujančių įvairiose 
sporto šakose! Po visą Ameri
ką organizuojami turnamentai, 
jauktai, lenktynės. Dabar gi 
jaunuoliai sumanė organizuoti 
Sporto Olympiadą nacionale pa
pėde! Tai pirmu syk lietuvių 
gyvenime. Ryšyje su ateinančiu 
LDS. Seimu, su LDS Jaunimo 
Konferencija, Rochesteryj yra 
toji olympiadą rengiama. Suva
žiuos jaunimas — gražus, svei
kas, organizuotas—iš Chica- 
gos, iš Cleveland©, ir Detroito, 
iš New Yorko, iš New Jersey, 
Connecticut, Binghamtono, ir 
kitur lenktyniuotis,. pamatyti, 
kurie mūsų jaunuoliai yra ga
biausi sporto srityje. Tai žings
nis, kuris labai svarbus, nors 
lėšuojantis daug pinigų. Rei
kalinga visais būdais, o ypatin
gai finansiniai, jį remti.

Ekonominis krizis tęsėsi, ir 
dar dabar tebesitęsia. T6kiose 
sąlygose buvo sušaukta pirma 
mūsų lietuvių jaunuolių konfe
rencija Brooklyne, 1933 metais. 
^Pradėjome organizuoti jauni
ną darbininkiškan judėjiman. 
Šmėme vesti smarkią agitaciją 

nž jaunuolių organizavimą. 
Ginėme šviesti, kultūrinti jau
nokus. Skleidėme tarpe jų dar- 
ninkiŠką susipratimą, apšvie- 

Mes rodėme jiems kelią į 
•esnę ateitį. Mes bandėme sa
ukti bedarbiais jaunuolius, ir 
jais veikti, žodžiu, viską da

me, kad sutraukus lietuvišką 
iunimą į tą organizaciją, ku

rion jie norėjo prigulėti.
| Mes turėjome daug chorų. Jie 

ėmė tapti jaunimo chorais. Jau
nimo konferencijoj, laikytoj 

‘•Brooklyne, -patys jaunuoliai nu
sitarė, kad geriausia organizaci- 

i ja jiems tai Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas!

Jau buvo sutvertos dar prieš 
konferenciją kelios kuopos, ir 
jų veikimas, kaip buvo rapor
tuotas konferencijoje, jaunimui 

«labiausiai patiko. Ėmė po pla-

Lietuvių tarpe tėra tik viena 
organizacija susirūpinusi jau
nimu, tai Lietuvių Darbininkų

Jau nebe šim-Susivienijimas!
tus dolerių, bet tūkstančius, ji 
yra išleidusi tam svarbiam dar
bui — organizavimui ir švieti
mui, ir kultūr nimui jaunimo. 
ALDLD. ir mūsų dienraščiai 
“Laisvė” ir 
svarbią rolę su

Šis darbas yra visuomeninis 
— ne vienos oi 
tuvių jaunimą
prie gero darbp. Reikia jam ir 
finansų. Todėl, 
mo Komitetas 
šalines organiz.
nuolių organizavimą į LDS, rei
kia jį remti, reikia jam pagel
bėti.

Dabar, kada 
nimo Konferencija, 
som organizacijom jį pasveikin
ti, ne vien su 
auka tokia, kbkią organizacija 
bei ypata išgali.

Siunčiant arkas, bei prašant 
informacijų, kreipkitės tiesiai 
į Jaunimo Cen 
tional Youth 
Lorimer Street,

’.Vilnis”, taipgi 
ošia tame darbe.

ganizacijos. Lie- 
reikia lavinti

, kai LDS Jauni- 
atsikreipia į pa- 
acijas remti jau-

ateina LDS Jau- 
reikia vi-

raštu, bet ir su

trą — LDS Na- 
Committee, 419 

, Brooklyn, N. Y. 
Jonas Ormanas.

Scranton, Pa.
Žiupsnelis Žinių iš Scrantono 

Ir Apįelinkės

šiuo laiku užėjo dideli kar
inta savaitė ne- 
nors tie oro 

per radio, taip 
garsina kožną 
tus jau ateina, 
iestas turi van-

ščiai ir jau ke' 
simato lietaus, 
spėjikai, kaip 
laikraščiuose, ; 
dieną, kad lie 
žinoma, čia m 
denio užtenkamai, bet farme- 
riams tai jau
Ir jeigu dar kbkią savaitę pa
bus be lietaus, 
kuose ir daržu
ir dabar čia šieną pjauna ir 
beveik kartu griebia ir veža į 
klojimus. Aš 
tu matau tokį 
už poros valdndų 
šieną vežtų į klojimus.

WARREN K. BILLINGŠ, 
20 metų sėdįs (nekaltai) Fol
som, Cal., kalėjime. >Jis buvo 
įkalintas drauge su Mooney.

tikra pražūtis.

tai viskas lau- 
ose sudegs. Jau

dar pirmu kar- 
atsitikimą, kad 

nupjautą

Angliakasyklos šioje apylin
kėje mažai dirba. O katros ir 
dirba daugiau, tai neišpasa
kytas skubinimas. Tokiu būdu
daug nelaimių įvyksta.

Liepos 18 d. 
nistų Partijos s 
bos. Buvo du 
Nelson ir J. Du

čia buvo Komu- 
urengtos prakal- 

kalbėtojai—St. 
gherys. Jie išda

vė raportą iš atsibuvusios Ko
munistų Partijos konvencijos, 
kuri įvyko NeW Yorke ir no
minavo kandidatus Earl Brow
der į prezidentus ir James W. 
Ford- į vice-prezidentus. Tik 
publikos tai visai mažai teatsi- 
lankė. Aukų surinkta tik $7.30. 
Keli draugai aukavo po dolerį, 
bet jų pavardžių neįsitėmijau.

Už lapelių dalinimą prieš 
prakalbas vienas draugas len-
kų tautybės tapo suareštuotas 
ir nubaustas }5 dienų kalėji
mo. Kuomet
į policijos stotį ir protestavo, 
tai policija pasakė, kad Ame
rikos konstitucijoje nesą paro
dyta, kad komunistiška emble
ma yra galima skleisti tarpe

komitetas nuėjo

Amerikos gyventojų. O antra, 
tai platintojai turi gauti iš val
džios leidimą. Todėl buvo ren
kama aukos ant blankų ir nu
tarta parsitraukti Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
advokatą vedimui kovos už 
žodžio, susirinkimų ir spaudos 
laisvę. Scrantono fašistuojan
čiai valdžiai bus parodytos 
Jungtinių Valstijų teisės.

Bedarbių taryba gerai vei
kia. Liepos 17 dieną buvo pi
ketuojama keturios įstaigos. 
Taip pat buvh piketuojamas 
ir pašto ofisas. Pikieto linijoj 
dalyvavo ir 8 metų mergaitė ir 
60 metų senis; Ir tas mūsų
ponams nepatiko—nusivarė į
City Hali, išklausinėjo ir liepė 
eiti namo ir daugiau nepasi
rodyti. Kuompt komitetas nu
ėjo į City Hal 
direktorius aiš 
“visi
prie W.P.A., o
nėra, jau išVažiavus.
buvo atsakyta 
tų įstaigų piki
dė, piketavo visą dieną. Taip

protestuoti, tai 
kinos, sakė, kad 

triubelmeįkeriai dirba 
Helen Davis čia 

Jiem 
teisingai. O ki- 
etuotojų nekliu-

ir liepos 24 dieną bus tos • pa
čios įstaigos piketuojama, i

Miesto viršininkai kviečia 
prezidentą Rooseveltą, kad jis 
k u o g r e i č i ausia pribūtų i į 
Scrantoną ir užgesytų tą ugnį, 
kuri pamažu prasideda lieps- 
notis.

Taip pat pranešu Scrantoho 
visuomenei, kad rugpjūčio 5 
dieną čionai kalbės drg. Ja
mes W. Fordas, komunistų 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentus. Prakalbų 
vieta bus vėliau pranešta.

Liepos 19 d. buvo ALDLD 
39 kuopos susirinkimas. Nors 
susirinkimas buvo šauktas spe
cialiai, bet mažai draugų teat- 
silankė. O jau mūsų moteriu
kių tai jau nė vienos nebuvo.

Draugai serantoniečiai, o 
kas jau pasidarė, kad net į 
susirinkimus nebeinate ? žino
te, kad 39 kuopa skolose pa
skendusi del naujo daržo įsi
gijimo. O jau du sekmadieniai 
prabėgo ir pikniko negalėjo
me surengti. Tai jau čia ap
sileidimas ir fanaberija arba 
tinginystė turi eiti į šalį, žino
kite, kad taksos laukia nemo
kėtos.

TV.1

Haverhill, Mass.
Liepos 16 d. atsibuvo Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 85-tos 
kuopos mėnesinis susirinki
mas Laisvės Choro kambaryj, 
199 Washington St. Čia pažy
mėsiu svarbesnius dalykus. 
Drg. A. P. Dambrauskas ra
portavo, kad 4 d. liepos kelio
nė į Maynard, Mass., į “Lais
vės” didžiulį pikniką pavyko 
gerai, buvo pilnas didžiulis 
busas žmonių ir už busą apsi- 
mokėjd, dar ir liko keli dole
riai. Drg. J. Valatka raporta
vo, kas ir už kiek pardavė ti- 
kietų del “Laisvės” pikniko 4 
liepos. Pasidarbavo šie drau
gai : S. Benkus, už $6.30; J. 
Valatka—$5.72; A. P. Dam
brauskas—$3.41; J. Kaspara
vičius,—$3.15; M. Yaciunskie- 
nė—$2.18; P. ir O. Pečiuko- 
niai—$1.00 ir V. Kanciavičius 
už 72 centus. Viso už $22.48.

Drg. J. Kasparavičius, fi
nansų raštininkas raportavo, 
kad už šiuos metus jau pasi- 
mokėjo į ALDLD 85 kp. 24 
nariai. Ižde pinigų nėra, nes 
kuopa visuomet aukoja darbi- 
bininkiškiems reikalams sulig 
išgalės.

Kadangi šiame susirinkime 
visi esanti jau girdėjo ir skai
tė “Laisvėj” apie Amerikos 
Lietuvių Kongresą Lietuvoj 
Demokratinei Tvarkai Atsteig- 
ti, kuris atsibuvo 20 ir 21 die
nomis birželio, š. m., Clevelan- 
de, Ohio, tai lištisas raportas 
nebuvo skaitytas, tiktai apkal
bėtas abelnai ir primtas. Taip
gi nutarta prisidėti prie Kon
greso tarimų ir tęsimo pradėto 
darbo už paliuosavimą Lietu
vos darbininkų iš po Smetonos 
kruvinojo jungo su 1 doleriu.

J. Jurgeliavičius, gyvenan
tis 42 Margin St., prieš 4 d. 
liepos išvažiavo pas savo gi
mines į New Yorką, o 5 d lie
pos anksti ryte jojo stub a 
smarkiai apdegė, taip, kad net 
apatinės grindys sklepan su
krito. Užsidegimo priežastis 
nežinoma. Liepos 18 d. buvo 
pažymėta vietinėj anglų spau
doj, kad stubos sudegimo 
klausimas eina pas District 
Attorney.

Liepos 9 d. atsibuvo LPG 
Kliubo susirinkimas savo na
me, 324 River St. Delegatai S. 
Benkus ir O. Pečiukonienė iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
išdavė raportą. Raportas buvo 
plačiai apkalbėtas ir priimtas 
vienbalsiai. Nutarta prisidėti 
su 2 doleriais. Taipgi išrinkta 
dar keturi atstovai į bendrą 
draugijų atstovų komitetą. Tai 
bus nuo LPG Kliubo soptyni 
atstovai. Taigi, Lietuvos dar
bininkų gelbėjimo darbas eina 
pirmyn labai gerai.

Manaua kad plačiau apie

tai parašė draugijų atstovų iš
rinkta spaudos komisija.

Darbininkė.

Pašty Viršininkai Turės 
Išlaikyt Kvotimus

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas p a - 
tvarkė, kad pirmos, antros 
ir trečios klasės paštų vir
šininkai turės išlaikyt tam 
tikrus civilės tarnybos kvo
timus. Iki šiol demokratai 
bei republikonai preziden
tai be jokių kvotimų skirda
vo į tas vietas politikierius, 
pasidarbavusius jiems lai
ke rinkimų.

AUTO. DARBININKAI 
METALISTAI IŠNAUJO 

STREIKUOJA FRANC.
PARYŽIUS. — Peugeot 

automobilių fabriko darbi
ninkai išnaujo sustreikavo, 
užėmė fabriką ir iškėlė rau
doną vėliavą aiįt stogai Bel- 
forte ir Montbėliarde strei
kuoja 25,000 mietalistų. Šie. 
streikai vedami todėl, kad 
samdytojai nevykdo seimo 
nutarimo clelei darbo laiko 
sutrumpinimo ir nepildo su
tarties del algų pakėlimo.

Bayonne, Franci j a. —Su
imta šoferis automobilio, ve
žusio keturias dėžes ginklų 
ir šovinių į Ispaniją (ma
tyt, fašistam). Per tris die
nas tas automobilis šešis 
kartus buvo pervažiavęs iš 
Franci jos į Ispaniją.

WASHINGTON. — V y - 
riausybė planuoja išžudyt 
40,000 laukinių avių ir ožkų 
Hawaii miškuose todėl, kad 
jos apgraužia jaunus mede
lius. Tų gyvulių naikinimo 
darbą turėsią atlikt CCC 
stovyklų darbininkai.

Paryžius. — Atskrido du 
Ispanijos kairiųjų respubli
konų valdžios karininkai, 
matomai, tartis su Franci- 
jos Liaudies Fronto vyriau
sybe apie fašistų sukilimo 
nuslopinimą Ispanijoj.

Newark, N. J.
(Tąsa iš 3 puslapio) 

velionis buvo keistai lengvo 
būdo, išlaidus, netaupus ir ne
priklausė jokiai šelpimo bei 
draudimo organizacijai, o ap
sidrausti reikia kiekvienam.

Antradienį, liepos 21 d., 
apie 30 automobilių išlydėjo 
d. Kazio palaikus iš Bujausko 
laidojimo įstaigos į Lindeno 
kapines, kur krematorijos 
liepsnos padarė greitą darbą, 
—iš d. Jonaičio pasiliko tik 
pelenai... Tačiau atminimas 
apie šį šviesų, brangų draugą 
ir darbuotoją ilgai-ilgai pasi
liks mūsų tarpe.

I J. K—aitis.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman StM 
arti Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniai®: 

10-12 ryte

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avehue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Clemeiit Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr.'Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokių 
Įįgą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatiŠką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite Šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 
f 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

Čicpų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus 'familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor Sty Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems he skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETTROIT, MICH.

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520



šeštadien., Liepos 25, 1936 LAISVI
Y —

Puslapis Penktas

Dalyvaukite Masiniai “Laisvės” Piknike tlO'? dionr><? Cltroikn komnaniia NOTICE is hereby uiven that- License No. nos aicnos suliko nunip<unjd b-796 . . . . . ,.
sutiko 
šiokių

B-706 has been issued to tho undersigned 
dunti ‘ d m’llin ink firns t° beer at retail under Section 76 UlltHl uaWHlHlAcUll& of the Alcoholic Beverage Control Law at 

fnkin nn O'nrinimil .Tni 416 Ciasson Avenue, Borough of Brooklyn, U 1 g *■ County of Kings, to be consumed on the

Šiemet New Jersey ir N. Y. 
valstijos rengia “Laisvės” nau
dai didžiausį pikniką, kuris 
įvyks rugpjūčio 16 dieną 
Union, N. J. Tai puikiausia 
vieta visoj New Jersey valsti
joj del 2-3 tūkstančių žmonių. 
Privažiavimas labai patogus, 
nes vieta randasi prie viešo 
kelio—Vaux Hall Road. Or
kestrą mūsų, vadovystėj prof. 
Charles Joset, kuri grajina 
visokius šokius. Valgiais ir gė
rimais būsite aprūpinti visi ir 
visos, nes d. Beeis, mūsų bu- 
čeris, pažadėjo pristatyti di
džiausį troką visokios mėsos 
ir daržovių, o gaspadinės iš 
Sietyno Choro ir kitur sutaisys 
pagal jūsų geriausį skonį.

Taigi, nei bado, nei trošku
lio neprisieis kęsti: Prisimin
kim, draugės-gai, kad dienraš
tis “Laisvė” tarnauja vien 
mums darbo liaudžiai, ir mes

turime ją remti visais mums 
galimais būdais. Todėl nors 
sykį ant visados padarykime 
šį pikniką vienu didžiausių, 
vienu pasekmingiausių, su
traukdami tūkstantines mases 
ir parodydami, kad netik 
Penn., Mass, ir kitos valsti
jos gali sutraukti tūkstančius 
ant “Laisvės” pikniko, bet ir 
mes nebūsime atsilikėliai.
Visi Apylinkes Miestai Imkit 

Atydėn
Piknike prie i darbo reikės 

apie 30 darbininkų. Vis’os ko
lonijos būtinai išrinkit po 2 
iki 6 darb. piknike aptarnaut 
svečius. Tik tada būna ir pik
nikas sėkmingas ir svečiai už
ganėdinti, kuomef yra geras, 
tinkamas "'patarnavimas atsi
lankiusiems svečiafms.

Kom. Narys.
G. Ą. Jamison.

darbinfnkai vienybėje laikytų- hyman asterken
Ave., Brooklyn, N. Y.
h\ eby given that License No. 
been issued ta the undersigned 

---- beer at retail wnderi Section 76 
Of the Alcoholic Beverage' Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

si, tai 
pagerti

gyvenmas visų tuojaus 416 ciasson

F. B
NOTICE is 
13-2036 has 

sell

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1065 haf) been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1030 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK PALUMBO 
d-b-a Mansfield Grill

1030 Coney Island Ave., Brooklyn, bj. Y.

GAUKITE “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Great Neck, N. Y
Pereitą sekmadienį liepos

19 dieną, apsivedė Sophie iZa- 
karka greatneckietė su Albert
Petskelis
Vestuvių 
Zakarkus
tėveliais

iŠ Huntington, L. I. 
pokilis įvyko pas 
namuose. Sophie su 
visada lankydavo

darbi ninkiškus parengimus. 
Zakarkai yra seni “Laisvės” 
skaitytojai.

* Mes visi greatneckiečiai Im
kim jaunavedžiams daug lai-
mes ir gražaus gyvenimo.

-----------   —.— — w ;1 ■ 1

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELANDO ŽINIOS
Labai Svarbus Susirinkimas
Liepos 29 d., 8 vai. vakaro, 

Liet. Darb. Svetainėj, 920 E. 
79 St., įvyks susirinkimas Am
erikos Lietuvių Kongreso tari
mų klausimu, kaip padėjus 
Lietuvos liaudžiai atsteigti de
mokratines teises Lietuvoje.

J šį susirinkimą yra kvie
čiami visų draugijų delegatai 
dalyvavę pereitame kongrese. 
Kartu ir visi veikėjai ir sim- 
patikai Lietuvos liaudies.

Komitetas yra užkvietęs ge
rą kalbėtoją į šį susirinkimą, 
tai pereito kongreso pirminin
ką gerb. Dr. Vitkų.

Su kiekviena diena iš Lie
tuvos ateina vis baisesnės ži

nios apie Lietuvos žmonių žu
dynes.

Kelios savaitės tam atgal 
Smetonos valdžią, sušaudė Su
valkijoj 4 ūkininkus.

Vėliaus—Kaune taip pat 
kelius nušovė ir desėtkus su
žeidė darbininko laidotuvėse.

DabSr turime “naują” ži
nią, kad da 10 ūkininkų nus
melkė sušaudyti!

Clevelandiečiai!
Lietuvos liaudies draugai!
Eikime pagelbbn kraujuose 

papludusiemš mūsų broliam ir 
sesutėm!

Būkime skaitlingai, 29 d. 
liepos susirinkime.

V.

EASTON, PA.
ALDLD 13 Kp. Prisirengus 

Dideliam Veikimui
12 d. liepos buvo laikomas 

ALDLD 13 kp. susirinkimas. 
Nežiūrint didelio karščio, na
rių dalyvavo nemažas skait
lius. Kaip ir visuomet, susi
rinkimas pasižymėjo dauge
liu svarbių tarimų ir gera, 
draugiška nuotaika.

Bene didžiausis darbas pa- 
sibrėžta, tai organizavimas 
net dviejų .busų į “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks Alcyon 
Park, Pitman, N. J. Rugsėjo 
6 d. Tam išrinkta komisija iš 
šešių apsukrių ir darbščių 
draugų, tad galima tikrai pa
sitikėti, kad busai bus suorga
nizuoti. *

Nutarta rengti piknikas 
kuopos naudai šeštadienį, 25 
d. liepos, Hackett Park. Atsi
žvelgiant į tai, kad ALDLD 13 
kp. visuomet gausiai paremia 
įvairias darbininkiškas įstai
gas ii- kampanijas, manoma, 
kad lietuviai darbininkai irgi 
parems mūsų organizaciją 
skaitlingai atsilankydami į 
rengiamą pikniką. Komisija 
dės pastangas surengti šaunų 
pikniką su lietuviška orkestrą.

Buvo keletas labai gerų ra
portų, kaip tai, iš spaudos pla
tinimo, korespondentų susirin
kimo ir tt. Kadangi kuopa 
siuntė savo delegatą į Komu
nistų Partijos Nominacijų 
Konvenciją, tai buvo išduotas 
trumpas raportas iš minimos 
konvencijos. Pagalios, kaip 
beveik kiekviename susirinki
me, taip ir šiame, išaukuota 
$7 remtiniems tikslams, bū
tent: $5 pliušo darbininkų 
streiko paramai ir su $2. prisi
dėta prie apmokėjimo kelio
nės lėšų delegato į Liet. Ko
munistų Frakcijos Konferenci
ją

Beje, išrinkta du kuopos at
stovai į organizacijų pasitari
mą kaslink prisirengimo prie 
Rugpjūčio Pirmos demonstra
cijos prieš ' karą ir fašizmą. 
Minėta demonstracija veikiau-

šiai įvyks riverside Park. Ta- 
čiaus galutini planai bus pa
skelbti vėliau.

Eugenija.

Nazareth, Pa.
Liepos 15 d. įvyko pikpikas, 

kurį surengė savo darbinin
kams Pen Dike No. 4 cemento 
dirbtuvės bosai. Kompanija 
nupirko 15 bačkų alaus ir apie 
800 sandvičių. Apie 3 vai. po 
pietų užprašė darbininkus ir 
jų šeimynas į pikniką.

Na, Vir prasidėjo ^piknikas. 
Gėrė visi, ir pats superinten
dentas ponas Klain tumpčiojo, 
priiminėjo, raginfe gerti ir val
gyti.

* Kelios savaitės atgal buvo 
panašus piknikas, kurio aš ne
aprašiau.

Bet už trijų, mylių toliau 
randasi tos pačios kompanijos 
cemento dirbtuvė No. 6. Čia 
darbininkai piknikų neturi ir 
negauna užprašymo dalyvauti, 
išskyrus bosus, kurie buvo atva
žiavę į No. 4 bosų surengtą 
pikniką.

Pasiteiravus pas darbinin
kus, kame dalykas, gauni tokį 
atsakymą: Mes organizuoja
mės į uniją, į Amerikos Dar
bo Federaciją, ir jau 80 nuo
šimčių esame susiorganizavę, 
todėl mūsų bosai mūs nevai
šina. Bosai žino darbininkų 
silpnybę, todėl Vaišėmis bando 
sulaikyti nuo organizacijos. Ir 
man išmetinėjo, sako, “kad ne 
ta unija, tai alaus gautumė
te.”

Cemento dirbtuvės dabar 
eina gerai ir algos pakėlė ant 
5 centų į valandą. Tas ir su
laiko darbininkus nuo organi- 
zavimos į uniją. Bet organi
zatoriai veikia. Aš mačiau au
tomobilius su garsiakalbiais, 
kviečiant darbininkus į mitin
gą. į '

Nazareth Brick Co. darbi
ninkai streiką lairųėjo, gavo 
pakelti algas po1 5 centus į 
valandą. Visi darbininkai su
stojo dirbę ir pareikalavo, rkad 
algos būtų pakeltos. Ir po vie-

166 Flushing Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
166 Flushing Ave.,

MAGUIRE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given* that License No. 
B-364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under1 Section 76 

I of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1119—-3rd Street, Borough of Brooklyn, 
i County of Kings, to be consumed on 
premises.

THOMAS RAFFAELE

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
IM 12 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON KOVENSKY
1112 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Puiki Vieta Vakacijom

the

Domcnicks Bar and Grill
119—3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL O. SEIDEN—SAUL SEIDEN 
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
Qf the Alcoholic Beverage Control Law at 
205 Kent Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN STONITSCH
205 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-402'l has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
1037 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA TRACY
Į037 Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3830 has been issued to the undersineg 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-01—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILL1NGER 
49-01—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-761 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under -Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 881-3 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, .to be consumed on the premises.

A. F. STEIN CAFETERIA. Inc.
881-3 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių reikalų susirinkimas jvyks 

trečiadienį, 29 d. liepos, Liet. Darb. 
svetainėj 3, 290 E. 29 St. Visi nariai 
malonėki ;e dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

(174-175)

WORCESTER, MASS.
T.D.A.

antradienį, 28 d. liepos, 8 vai. vakare, 
29 Endic 
kite, nes 
kų apsvarstymui.

13 kp. susirinkimas jvyks

9tt St. Visi nariai dalyvau- 
; turim daug svarbių daly-

Sekr. I). Lukienė.
(174-175)

EASTON, PA.
A.L.D.L.D. 13 kp. piknikas 

subatoj, £5 d. liepos, 1 vai. po 
Hacketts 
visokius 
užkandžiu ir gėrimų. Jeigu tą dieną 
lytų, tai 
po numeriu 34-36 No. 7th St. 
ton, Pa.

įvyks 
pietų, 

Park. Puiki orkestrą grieš 
šokius, taipgi bus skanių

piknikas atsibus svetainėje, 
, Eas- 

Komisija.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. svarbus susirinki

mas įvyks nedėlioj, 26 d. liepos, 10 
vai. ryto, 407 Lafayette St. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

J. Mockaitis, Lašt.
(173-174)

Ij>ETROIT, MICH. y
Draugijų atstovams! Draugijų 

stovų konferencija įvyks subatoj, 25 
d. liepos, 
svetainėje, 
dalyvauti 
konferencija.

at-

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Visi atstovai malonėkite 

, nes tai bus labai svarbi

Draugijų Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
Šaukiamas svarbus mitingas 

kale Tora Mooney ir Warren 
lings, pir 
vakare, Metal Trade Hall, 1000 Wal
nut St. 
kviečiami 
vo nuom

Warren 
madienj, 27 d. liepos, 8

rei- 
Bil- 
val.

Visi Clevelando lietuviai 
dalyvauti ir išrireikšti sa- 

onę apie šį svarbų dalyką.
Komisija.

(173-174)

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. kuopos naudai, South Sla

vai ir Clara Zotkin kuopos, rengia 
linksmą pikniką, kuris įvyks nedė- 
lioj, 26 (1. liepos. Imkite St. Crail, 
Nottingham karą ir važiuokite iki 
galo kai 
iki 193 
rasite pikniko viet^.

Prie įžangos tikieto bus laimėji
mo dovana—17 jewel Elgin laikro
dėlis. Kviečiam visą lietuvių darbi
ninkų vi 
ti T.D.A 
progą laimėti gražią dovaną.

kuopos naudai, South Sla-

o linijos, nuo ten paeisite 
St., ir St. Clair gatvių ir

žangos tikieto bus laimėji-

suomenę dalyvauti ir parem- 
„ ir tuom pat kartu'gausite

Org. V.

WILKES BARRE, PA.
Rengiamas linksmas ir didelis ban- 

kietas užbaigimui darbininkų mokyk
los, kuri 
lias, 
liepos, 7 
ket St. Ąpart valgių, gėrimų ir pro
gramos 
Tohey iš 
sus1 skaitlingai dalyvaut. Galėsite pa
silinksminti ir išgirsti daug svarbių 
žinių.

buvo laikoma per dvi nedė- 
Bdnkietas Įvyks subatoj, 25 d. 

:30 vai. vakare, 325 E. Mar

bus ir kalbėtojas Patrick 
Philadelphijos. Kviečiam vi

Rengėjai.

LICENSES
B EER WINE

Wholesale
LIQUOR 
Retails

is hereby given 
s been issued to

that License No. 
the undersigned

NOTICE i
A-5321 hi
to sell beer at _retail, under Section 75 of 
the Alcoholic
1372 Rockjaway P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Beverage Control Law at

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

NOTICE 
B-561 I 
to sell 
of the A

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

I peer at retail under Section 76
Icoholic Beverage Control Law at

378 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County cf Kings, to be consumed on the
premises.

378 Gramd
PAUL GUSTAS

St., Brooklyn, N. Y.
la hereby given that License No. 

i ns been Issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76

County of Kingu, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BOTTCHER
360 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-966 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
107 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM RUBIN
Rubins Delicatessen and' Restaurant 

107 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-521 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 5123— 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ROBERT I. PORTER, POST 986 
5123—1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1298 has been issued to the undersigned to 
sell beer lit retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 864 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod
nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.
Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 

kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.
Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

CAMP HYGIOLOGY

NOTICE is nereby given that License No.- 
B-379 has been issued to the undersignedi 
to sell beer at retail under Section 76' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to įe consumed on the 
premises.

ISREAL STEINER
2G3 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C-226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale, under Section 132 
A of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
465 Sackman St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BELFAST DISTRIBUTORS
465 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9722 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1206 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERBERT GOLDBERG
1206 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAULINE KATZ
277 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10138 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1514 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SPIVAK
1514 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9800 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
92 W. Plum Beach Sheepshead Bay, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JULIA M. LOUIS
92 W. Plum Beach Sheepshead Bay 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6812 has been issued to the undersigned 
to sell bher at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121 Avenue J, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises,

ALBERT L. GREENBERG 
4121 Avenue J, , Brooklyn, N. Y.

0---------- - ----------------------------------

Telefonas: Humboldt 2-7964

0

U

NOTICE 
B-1247 h 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 B«r. ~ 7 z_
County < f Kings, to be consumed on the 
premises.

■y Street, Borough of Brooklyn,

ANTHONY SZYMASZEK
212 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3981 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 255 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY HORN
Hebrew National Kosher Delicatessen 

255 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
13-1343 has been issued to the undersigned to 
sell beenzat retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 404 
Court' St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
NICHOLAS DEMOTSIS & LEO SEMPEPOS 

d b-a Valencia Coffee Pot
404 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
B-3988 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the,’ 
Alcoholic Beverage Control Law at 5014— 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County! 
of Kings, to be consumed on tho premises.

LIGHT STAR CAFETERIA
5014—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. i 
B-2370 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the| 
Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Hewes St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on tho premises.

DAVID MENDELOWITZ
409 Hewes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3380 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2601 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAULINE ROSS ;
2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9545 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6304— 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises. I

THOMAS SONNICHSEN
6304—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9145 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I,aw at 4522— 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

OLE EDWIN HANSEN 
GUNNAR KJOLBERG

4522—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of he 
Alcoholic Bverage Control Law at 308 
Cooper St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTON HOPPINTHAL
308 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3967 has been issued to the undersigned 
to, sell beer at retail under Section 76 
of' the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Van Sielon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAURICE COHEN
562 Van Siclen St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 629 
Chtirch Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAM WAKER
629 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. J. J. KASK1AUČIUS
530 Summęr Ave., arti Chester Ave, 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniris.

NOTARY PUBLIC

1

0

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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

VEGETERIONIŠKA SVEIKATOS KEMPE
Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias į sveikatą

Tennis, Base-Ball, maudynes, laiveliais važinėj imąsis ir tt., 
fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.

Vieta prie Hudson upės, 40 mylių nuo miesto
Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.

Vaikam $10.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, Bronx, N. Y.

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639

JOHN’S CAFETERIA
952 Mass. Ave., Cambridge, Mass.

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pagilino- ' 
gavimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
j Dviem kambarys $16.00
I Keturiem kambarys $20.00

Season Lockers tik 
už $5.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

42G SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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



Puslapis Šeštas,

i®- NAUJOJE VIETOJENEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS So. Brooklyniečiy Bankietas

pi a-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

bus

susirinks

konferen- 
pastovaus 
Kongreso

eisenos tvarkos, išsirinki- 
kapitonų ir kitiem reika- 
aptart bus šaukiamas pla- 
susirinkimas, kurio diena

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

dabartinis 
vykinime 

nutari-

28— BEETHOVEN—STRAVINSKY
27— BAUER, GANZ, ITURBI, LEVITSKI
28— DEBUSSY—TURINĄ
29— BEETHOVEN—LISZT
20, 31—^Philadelphia Ballet Co.—“Daphnia and Chloe”—.“Bolero”

visados turėdavo apie $500 su 
savim.

ma-
Bay 

dele-

Or- 
pa- 
da-

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

nariai 
prakal- 
klausi-

ir visa 
į paren-

au-
9th

atvaizduojant šių

Įžanga į tą puikų pikniką 
tik 35 centai.

Cameo teatre, New Yorke, 
jau antra savaitė rodo pagar
sėjusį sovietinį judį “Anna”. 
Tai drama apie Bolševikų Par
tijos narę,
dienų darbininkų gyvenimą.

Teatras randasi 42nd St., 
netoli Broadway. Įžanga iki 1- 
mai valandai dieną—25c.

šeštadienį, 25 liepos, 
vakare, Community 

723—5th Avė., Brook-

į didžiulį parką pasi
ūti ir tuomi pat kartu 

paremti nepava-

Darbininkų dienraštis “'Dai
ly Workeris” rengia didelį 
smagų pikniką ir sporto rung
tynes rugpjūčio 8 d., Ulmer 
Parke. Tūkstančiai New Yor-

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA dentisto kamba

riai, yra 3 kambariai išviso. Vieta 
randasi viršuj gydytojo ofiso, geroj 
biznio vietoj, šalę naujo projekto. 
Randa žema, ir Williamsburgo sek
cijoj, kur randasi daug lietuvių. Ra
šykite: Duddy, 46 Stagg St., Brook
lyn, N. Y., arba šaukite telefonu: 

Stagg 2-0950. (169-177)

GERIAUSIA duona
Komitetas.

Svarbios Prakalbos Apie Ispaniją, Lietuvą 
Ir Amerikos Lietuvių Kongresą

šeštadien., Liepos 25, 1936

Ketvirtadienį, liepos 23 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, Brooklyne, įvyko susi
rinkimas Brooklyno ir apylin
kės organizacijų sudaryto ko
miteto Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalu.

Susirinkę komiteto 
svarstė, kad surengti 
bas svarbiais dienos 
mais. Po apsvarstymo vien
balsiai nutarta surengti pra
kalbas apie Ispanijos dabarti
nius įvykius, apie Lietuvą ir 
Amerikos Lietuvių Kongresą.

Prakalbos įvyks sekantį ket
virtadienį, 30 d. liepos, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliube, 
80 Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia 8 vai. vakaro. Kalbė
tojai bus J. Glaveckas, J. Stil- 
sonas ir A. Bimba.

Lietuvės Moterys Veikia 
Sudarymui Savo Būrio 

Parade už Taiką
šių metų prieškariniam pa

rade, įvyksiančiam šeštadienį, 
15 rugpjūčio, visų tautų dar
bininkai ir kiti taikos šalinin
kai sudarys savo būrius. Ne
atsiliks ir lietuviai. Neturiu 
tikrų žinių, ką veikia kitos 
lietuvių organizacijos tuo 
klausimu, bet Am. Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos Moterų 
81-ma kuopa jau nutarė or
ganizuotai dalyvauti maršavi- 
me.

Negana to, pereitame kuo
pos susirinkime, 23 liepos, nu
tarta kreiptis į visas lietuves 
moteris, į visų pažiūrų mote
rų organizacijas, kad ir jos 
dalyvautų. Tam darbui iš
rinkta komisija iš septynių.

Galutinam prisirengimui — 
suplanavimui obalsių, sudary
mui 
mui 
lam 
tus
ir vieta bus pranešta vėliau.

Prašome Talkos.
Prisirengime paradui 

daug darbo, tad ALDLD 81 
kuopa prašo ir tikisi paramos 
iš visų ALDLD kuopų narių 
ir kitų prieškariniai nusista
čiusių moterų, padėti organi
zuoti savo kolonijų moteris 
paradui. Gražų pavyzdį davė 
1-mos kuopos narės Maželie- 
nė ir Pranaitienė, kurios ant 
vietos apsiėmė komisijon. Iš 
81-mos kuopos išrinktos: 
Stankaitienė, Kazakevičienė, 
Petkienė, Mikalauskienė ir Sa
snauskienė.

ALDLD 81 kp. Nare.

/

Darbininkai {mato Skymą
Algų pakėlimas, kurį lai

mėjo Sisco laivų budavojimo 
kompanijos darbininkai Sta
ten Islande, atsiliepė ir kitose 
vietose. Federal laivų buda- 
yojimo įstaigos savininkai, Ke
arny, N. J., darbininkams pra
nešė, “Todėl, kad Sisco darbi- 
ninkam algos pakeltos, tūli 
mūsų darbininkai kožname 
departmente irgi gaus algų 
pakėlimą.”

Federal darbininkai nepa
tenkinti, nes jie mato, kad 
kompanija bando skaldyti 
darbininkų eiles tuo išimtinu 
prielankavimu.

STADIUM KONCERTAI
Amsterdam Avenue and 138 Street, New York 

Vakarais:—8:30. Tikietai25c Ir brangiaus
Liepos 
Liepos 
Liepos 
Liepos 
Liepos 
Rugpjūčio 1—BRAHAMS—STRAVINSKY

Taipgi nutarfa šaukti 
čia Brooklyno organizacijų 
konferenciją spalio 18 d., kad 
sudaryti pastovų komitetą to
limesniam ^vedimui Amerikos 
Lietuvių Kongreso darbo Bro- 
ęklyne ir apylinkėje.

Kadangi į šį komitetą įeina 
atstovai ir riš New Jersey lie
tuvių organizacijų, tai nutar
ta, kad New Jersey kolonijos 
atskirai šauktų savo 
ei ją sudarymui ten 
Amerikos Lietuvių 
komiteto.

Iki konferencijos 
komitetas darbuosis 
gyveniman kongreso 
mų.

Komiteto Sekretorius,
J. Siurba.

Richmond Hill LDSŲaunimas 
Smarkiai Rengiasi prie 

Bunco Party
Pereitą ketvirtadienį įvyko 

Richmond Hill LDS jaunimo 
kuopos susirinkimas, kuriame J 
galutini planai buvo sudaryti 
del Bunco ir Card Palty, ku
rią ši kuopa rengia gražioj 
Levinton Salėj/k 16-1 Sj) Liber
ty Avenue, Richmond Hill, at
einantį trečiadienį, liepos 29 
dieną. °

Iš kalno parduoti tikietai 
rodo, kad geras skaięms žmo
nių dalyvaus šiame ^^parengi- 
me. Tikslas parengimo: su
kelti fnansų pasiuntimui geros 
delegacijos į LDS Seimą ir- į 
sporto olympiadą, kurie įvyks 
Rochestery. Delegatais išrink
ti yra: Algirdas Klimas, Sofia 
Vaiginaitė, Alice Bičiunaitė, 
Edvardas Pelkauskas ir J. 
manas. Dar, jei gAlės, bus 
siųsta ir keli sportininkai 
lyvauti olympiadoj.

Williamsburgieciai Rems
LDS Jaunimo kuopa Wil- 

liamsburge nutarė šimtu nuo
šimčių remti richmondhillie- 
čius, nes tai nauj>a kuopa ir 
verta parėmimo. A^Iilliamsbur- 
go LDS jaunimas 
“Laisvės” svetaii^ėj'ė septintą 
valandą trečiadieny 
grupė kartu važiuęs 
girną. Patartina suaugusiems,
kurie irgi norės dalyvauti, 
kad kartu su jaunuoliais susi
rinktų “Laisvės” svetainėje ir 
važiuotų į Richmond Hill.

Kurie pavieniai norės daly
vauti, reikia važiuoti Fulton 
Street linija iki Lefferts Ave., 
paskui eiti atgal du blokus 
iki salės. Įžanga tik 35 cen
tą, bet už tai bus duodama 
šaltos arbatos, keiko ir dova
nos geriausioms lošėjams. 
Taipgi bus ir alaus nusipirk
ti. O svetainė, tai graži ir vė
si. Atėję į svetainę, pamiršite, 
kaip karšta lauke, ir sau sma
giai laiką praleisite.

Visus kviečia t Richmond 
Hill LDS Jaunimas.

Jaunuolis.

Didelės Sporto Rungtynės 
“Daily Worker” Piknike 

ko ir ąpylinkės darbininkų su
plauks 
linksm 
finansiniai
duojamą plačiosios Amerikos 
darbininkų dienraštį.

Piknike bus puiki programa 
ir įvairių sporto rungtynių. 
Rungtynių laimėtojams bus 
duodama trofėjos ir auksiniai

Sunkiai Sužeidė Jaunuolį 
Pieno Išvežiotoją

Ant Ten Eyck St., pusę blo
ko nuo “Laisves” įstaigos, 
įvyko skaudi nelaimė. Ta gat
ve važiavo Flushing Pieno 
Kompanijos didelis trokas su 
kėravotoju ir pagelbininku. 
Pagelbininkas, apie 15 metų 
jaunuolis, troko viduj tvarkė 
pieno dėžes. Jo koja paslydo 
ir jis išpuolė iš troko ir troko 
užpakalinis ratas sutriuškino 
kojas. Pašauktas ligonvežimis 
ir sužeistasis nuvežtas ligoni
nėn dideliame skausmo.

Protestuoja Ridder Skyrimą 
Žymiai Valstijos Vietai

Darbininkų Susivienijimas 
ir Bedarbių Taryba pasiuntė 
protestus gubernatoriui Leh- 
manui už statymą WPA admi
nistratorių Bidder pirmininku
naujai sutvertos Socialės Ge
rovės Komisijos.

Administratorius Ridder pa
sižymėjęs, kaipo fašistuojantis 
darbininkų priešas, kuris jau 
ne sykį įsakė policijai užpulti 
WPA darbininkų pikietus ir 
komitetus.

Organizacijos reikalauja, 
kad Ridder būtų prašalintas ir 
jo vieton pastatyta progresy- 
viškesnis žmogus.

Harlemo Komitetas Nuolat 
Tarsis Su Majoru

Trečiadienį lankėsi pas 
jorą LaGuardia, Pelham 
vasarinėj Miesto Salėj, 
gacija iš 25-kių, Harlemo va
dų. Jie reikalavo, kad ma
joras tuojau veiktų pagerini
mui Harlemo gyventojų padė
ties.-

Komitetas užgyrė komunis
tų vado J. W. Ford pirmiau 
majorui įteiktus pasiūlymus. 
Juose randama reikalavimai 
atidaryti bent tris žaislavietes 
ir maudymosi prūdus Harlemo 
vaikučiams, naujų mokyklų ir 
kiti.

Majoras s'utikęs turėti nuo
latinius pasitarimus su komi
tetu iš penkių tos srities atsto
vų.

Sudaužyta Lempa Išdavė 
Neatsargų Važiuotoją

Sudaužyta automobilio lem
pa sugavo Paul Fearson, 37 
metų, užmušime Liston B. 
Ford, 35 metų.

Ford taisė prakiurusią 
tomobilio šyną ant Beach
St., Rockaway, 4 vai. ryto. 
Betaisant šyną smarkiai le
kiantis automobilius davė į 
Ford visu smarkumu ir vietoj 
jį užmušė. Tačiau automobilio 
kėravotojas nesustojo, bet pa

bėgo. Nuošaliai stovintieji 
žmonės patėmijo karo lais- 
nius ir .pranešė policijai. Po
licija nuėjo į Fearson namus, 
prikėlė iš miego ii’ suareštavo. 
Gatvėje rasta sudaužyta auto
mobilio lempa, kuri kaip tik 
ir tinka prie Fearsono karo.

Nauji Jaunimo Laimėjimai 
Kailiasiuvią Šapose

Fur Floor Boys Unija iš
traukė dar 50 šapų į streiką, 
reikalaujant pakėlimo algos 
trim doleriais ir 44 valandų 
darbo savaitės.

Antradienį buvo paskelbtas 
streikas 75 šapose ir jau 71 iš 
jų priėmė unijos reikalavimus.

Kailių išdirbystės jaunimas 
nesulaikomai žengia pirmyn, 
organizuojasi į uniją išsiko- 
vojimui geresnių darbo sąlygų.

Rivin Reikalauja Drausmės 
Prieš Eilinius Narius

Nepavykus suskaidyt narių 
ir naujai išrinktų Drabužių 
Pardavėjų Lokalo 1006 virši
ninkų vienybę, diskredituoti 
buvę viršininkai nubėgo teis
man išimti prieš juos drausmę. 
Jiems dūduoja S. Rivin, Int. 
Unijos 7-tas vicc-prezidentas, 
pats teisme reikalaudamas at
imti iš lokalo teisę naudoti 
unijos vardą.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antanas Jusaitis, 40 metų, 

306 Bedford Ave., mire lie
pos 22 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos liepos 25 d., 2 .vai. p. 
p., Alyvų kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Primušė Harlemo Maršalką
Harlemo įvyko žmogžudys

tė, kurios auka patapo miesto 
maršalka Morris Florea, 60 
metų. Per paskutinius 20 me
tu Florea išmetė tūkstančius 
šeimų iš namų už nemokėjimą 
skolų ir tuomi pasidarė daug 
priešų. Savininkams, žinoma, 
jis labai patiko.

Apie 8 vai. ryte Florea ras
tas savo ofise, 149 E. 121 St., 
su sudaužyta galva. Nuvežtas 
į ligoninę, jis po kelių valan
dų klajojimo pasimirė.

Manoma, kad vagystė buvo 
žudeikos tikslas, nes Florea

PARDAVIMAI
PARDUODAMAS restaurantas, Bar 

ir Grill, su pilnom laisnėm, biznis 
eina puikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu suplana
vęs kitokį užsiėmimą ir greit turiu 
apleisti šį biznį. Del kitų informa
cijų kreipkitės į Laisvos” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-180) 
--------------------------------------------------------------- i 
PARSIDUODA farma. Turi 168 akrų 

žemės geros del užlaikymo gyvulių, 
vištų ir auginimui daržovių, apie 70 
akrų gera del auginimo vaisių, kaip 
tai daržovių, likusi dalis žemės gera 
del gyvulių, ir miškas. Randasi šalę 
gero cementuoto kelio. Namas turi 
12 kambarių, yra 2 didelės barnės, 1 
sandari vieta žaliam pašarui laikyti, 
2 karų garadžiai, naujas akmeninis 
pieno namas su visais elektros įtai
symais. 4 didelės vištinyčios, 75 vai
sių medžiai, 16 melžiamų karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 300 vištų, 10 kiau
lių, 2 arkliai, pjautuvas kernams, 
gasolino enginas, traktorius ir kiti 
farmų įrankiai. Taipgi yra išdirbtas 
biznis del 175 kvortų pieno už kurį 
moka 11c už kvortą. Yra elektra, 
telefonas ir bėgantis vanduo stuboje 
ir barnėse. 3 mailės nuo Webster ir 
16 mailių nuo Worcester. Kaina 
$12,000: $6,000 cash, o likusi dalis 
mortgičius. Rašykite angliškai seka
mu antrašu: Anna E. Zmetra, Box 
73, R. F. D. Dudley, Mass., arba te- 
lefonuokite Webster 153-2.

(169-177)

Liet. Dari). Susivienijimo 
kuopa rengia draugišką ban- 
kietą. Bus valgių, gėrimų, dai
nų, pasikalbėjimų ir šokiai. 
Visi nariai ir pritarėjai kvie
čiami dalyvauti. Įžanga mo
terims 50c., vyrams—$1.

Įvyks 
8 vai.
Kliube, 
lyne.

LWUVSK4

I Telephone Stagg 2-4408

I A. Radzevičius
Į GRABORIUS
v (Undertaker)
jk Vedu šermenis ir palaidoji! tin- E 
v kantai ir už prieinamą kainą. &
m Parsamdau automobiliui vestuvėm, tfi' 
17 parėm, krikStynom ir kitokiem O. 
jk reikalam. Jį
/ 402 Metropolitan Avė.
fa (Arti Marcy Avenue)
f Brooklyn, N. Y.

NAUJOJ VIETOJ 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 valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Charles’ Up To-Datę 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O C p

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Petras Prasauskas
Budavonių 

Kontraktorius

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

IELIAUSKAS 
31 76th Street 
odhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

GARSINKITES “LAISVĖJE




