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daugelio ūki- 
vasarojus ir 
Apie 70 nubš. 

su maišais po

ninkystės srityje Sovietai 
padarė naują tikro progreso 
žygį.

Ex-kareivių delegatai Washingtone' privertė val
džią duot jiems patalpas ir aprūpint valgiu laike 
jų suvažiavimo, kuriame jie reikalauja tuojaus 

išmokėt bonus ir išleist bedarbių 
apdraudos įstatymą.

New Yorko “Times”- ko
respondentas Harold Denny

Sunki ūkininkų Būkle
Nuo pernai šlapių metų Ku

piškio apylinkės 
ninku paskendo 
neužderėjo javai, 
ūkininkų vaikšto
turgavietes pirkdami sėklai ir 
duonai javus, parduodami savo 
geresniuosius gyvulius. Nege- 
riaus ir su pašarais bei kitais 
galais. Be to, ūkininkams la
bai sunku su mokesčiais. Gal 
būt būtų galima juos atidėti 
bent iki rudens .

kaip tik priešingai, jeigu pastatyta klausimas genero- 
Roosevelto sumanymas taps ]uj Johnsonui, NRA admini- 
jstatymu. Pasipelnys tik stratoriui: “Ar jūs manote, 
kapitalistai

o mo
ki tais 
toliau

Washington. — Preziden- pasidarys ir radio pamoksli- 
tas Rooseveltas geg. 22 d. 
davė patarimą kongresui,

ŽINIOS B LIETUVOS Pirmas5 Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, ;
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik. 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gegužės (May) 24, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XX’.V, Dienraščio XVI

Minneapolio Streikieriai Nukovojo Tūkstančius Policijos
SIDABRO “UŽTIKRINIMAS” PINIGAMS 

DAR PABRANGINS GYVENIMĄ
Roosevelto Sumanymu—25 Nuošimčius Popierinių Pinigų 

Užtikrini Sidabru Pasinaudos tik Kapitalistai ir Speku
liantai; Dolerio Vertė dar Žemiau Nupuls

Iš Kauno Kur i j ozų
KAUNAS. — Šančių turga

vietėj balandžio mėn. 4 d. 15 
vai. iš kažin kur atvyko girta 
moteris. Atvykusi apsidairė ir 
sušuko: ;

“Papjausiu visas paleistu^- 
ves!” Tai tarusi, ji išsitraukė 
iš kažin kur peilį ir puolė į su
sirinkusius. Laimei, rinkoje 
pasitaikė viena drąsesnė mote
ris, kuri sugriebė triukšmada
rės ranką ir atėmė peilį.

Komedijos su Voldemaru 
KAUNAS. — Kaip jau buvo 

rašyta, Voldemarui yra iškelta
byla už str. “Likimo keliais” kacį nutartų daugiau naudot 
įdėtą voldemarininkų laikrašty siJakra kajno

mą” popieriniams pinigams, 
—nors popierinių pinigų už
tikrinimu yra tarptautiniai 
laikoma 4ik auksas.

Prezidentas . reikalauja, 
kad 75 nuošimčiai pinigų 
būtų užtikrinta auksu, o 25 
nuošimčiai sidabru. Jis sa
ko, kad jam turėtų būt leis
ta supirkinėti sidabrą, mo
kant ne daugiau kaip 50c už 
unciją šioj.. šalyj. Toliau, 
matyt, galėtų skirtinga kai
na supirkinėt sidabrą ir už
sieniuose.

Tuo būdu, sidabras būtų 
“nacionalizuotas,” kaip da
bar auksas.

Rooseveltas taip pat siūlo 
uždėti 50 nuošimčių ant pel
nų, kurių turės kapitalistai, 

! bemekleriaudami sidabru.
Jeigu prezidento sumany

mas taps įstatymu, gausiai 
pasipelnys Wall Stryto ka
pitalistai, kurie išanksto 
prisikuopė sidabro; bus ru
giapjūtė sidabro kasyklų sa
vininkams; gražaus pelno

“Tautos Balse” ir hitlerininkų 
organe “Preusische Zeitung”. 
Dabar Voldemaras prašo apel. 
rūmų, kad jo byloj šauktų liu
dininku “Preusische Zeitung” 
redaktorių p. Lan. Be to, Vol
demaras prašo iššaukti eilę ir 
kt. liudininkų.

“Das naje Vort” rašo, kad 
Voldemaras Zarasuos užpuolęs 
ir apmušęs Valst. saugumo de
partment© tarnautoją, kuris 
prįstatytas Voldemarą saugoti. 
Tarnautojui su skėčiu buvę su
duota per galvą. Už tai Volde
marui Panevėžio, apyg. teisme 
esanti keliama byla.

Nuskendo Studentas ir Aug- 
štosios Technikos Mo

kyklos Mokinys
KAUNAS. — Nemuno ir Ne

ries santakoje prigėrė stud. Pe
tras Petkevičius, 24 m. amžiaus, 
kilęs nuo Baseinų. Tą pačią 
dieną Nemune ties Napoleono 
kalnu nuskendo augšt. technikos 
mokyklos III kurso mokinys 
Deimantavičius 19 m. amžiaus. 
Abiejų lavonai d»r nesurasti.

Santakoje praėjusią savaitę 
jau prigėrė 3 žmonės.

Orui ir vandeniui atšilus, 
žmonės kasdien maudosi, o sa
vivaldybė pastatys budinčias 
valtis tik birželio 1 d. ir laikys 
iki rugs. 1 d. Be to, dar nėra 
apžiūrėtas Nemunas ir Neris, 
neišmatuota, nenustatyta mau
dymosi vietos del to ir tiek daug 
nelaimių per tą trumpą laiką.

ninkas, kunigas Coughlin: 
apskaitoma, kad tuo būdu 
jis “uždirbs” bent $250,000, 
parduodamas valdžiai sida
brą, kurį jis nuo senai su
pirkinėja ir agituoja už iš
leidimą daugiau sidabrinių 
pinigų. ........

Prezidentas Rooseveltas 
jau pirmiau buvo paskelbęs 
planą delei sidabro užtikri- • 
nimo pinigams, — kad val
džia supirktų sidabro už 
$125,000,000; tuom remian
tis galima būtų išleisti $750,- 
000,000 naujų popierinių pi
nigų. Suprantama, jog per 
visas “sidabrines” gudrybes 
dar žemiau nupultų perkah- 
čioji dolerio vertė, pasida
rytų didesnė pinigų infliaci-! 
ja, ir darbininkas, gauda- -* 
mas tą patį skaičių doleri"

4 Prieš Streikierius Buvo 1,600 Ginkluotų 
Specialių Policistų, Surinktų išBiznie 
rių; 50 Jų Sužeista; Vienas jau Numirė

Minneapolis, Minn. —, 
Streikuojantieji maisto pro-| 
dūktų išvežiotojai ir jų pri
tarėjai užvaldė marketų vie
tas gegužės 21' ir 22 d. Kuo
met miesto valdžia sutelkė 
šimtus reguliarių policistų 
ir 1,600 laikinų policmanų. i

mas ta pati skaičių dolerių imi r r ' n *1 1 • n • ‘:,n i • •
kaipo algų, mažiau tegaietį NKA Galva Reikalauja Gyvenimo Pabrangimas 
"X! i Uždraust Streikus Po NRA Sparnu
blofina, būk del to pagerė-j Washington. — Pasikal-
tų farmeriams ir darbiniu-, bėjime su laikraščių korės- A įvedimo maistas, kuras ir 
kams būklė; • tačiaus, išeis pondentais buvo geg. 22 d. k;ti gyVenimo reikmenys

Nusigandę Sovietų
Ryšių su Francija

Berlynas. — Hitlerininkų 
laikraščiai pilni išgąstingų 
rašymų apie padarytą (?) 
Sovietų sutartį su Francija 
delei techniško vienos šalies 
bendradarbiavimo su kita. 
Jie pasakoja, būk tai “kariš
ka sutartis,” taukšdami -vi
sokius provokatotiškus nie
kus prieš Sovietų valdžią.

Nazių spauda taip pat iš- 
sireiškia, jog Sovietai daro 
susiartinimą W Francija 
veikiausia todėl, kad Vokie
tija atmetė Sovietų pasiūly- 

, mą pasirašyt sutartį delei 
apsaugojimo Latvijos, Es- 
tonijos ir Lietuvos nepri
klausomybės. * (

Jugoslavijos Studentai Su
kilo prieš Ministerj

Belgradas. — Sukilę prieš 
švietimo minister}, studen
tai dvi dienas laikė užėmę 

0 Jugoslavų universitetą. Pa-
* galiaus, policija durtuvais landai. į 

juos išvaikė ir areštavo 150 
studentų ir studenčių.

Sovietų Keturių Lėktuvų Traukinys
Maskva. — Prie vieno sti- geg. 23 d. sako, kad orlaivi- 

praus motorinio lėktuvo bu-- 
vo prikabinta trys lengvi 
bemotoriniai lėktuvai, vadi
nami sklandžiotojai. Visas 
keturių lėktuvų traukinys, 
pamanėyravęs virš Mask-i 
vos, išskrido kelionėn linkui 
Krimo. Motorinį lėktuvą 
valdė 24 metų amžiaus lakū
nas Fedosev; Kiekvienas 
sklandžiotojais taipgi turėjo 
po lakūną. Virš Charkovo, 
apie 400 mylių nuo Mask
vos, lėktuvai vienas nuo ki
to atsikabino iri darė j ore 
“gimnastikas.” i * ; i

, Tokie1 oro traukiniai bus 
naudojami išvežiojimui paš
to ir kitų greitų siuntinių 
per šimtus ir tūkstančius 
mylių. Lėktuvas-sklandžio- 
tojas gali, kur reikia, atsi
kabinti ir nusileisti; 
toninis lėktuvas su' 
sklandžiotojais gali 
sau lėkti. ' z

Išrasta įtaisa, kad 
rinis lėktuvas neapsistoda
mas pasiima sklandžiotoją 
nuo žemės ir su juom paky
la oran. Pirmasis oro trau
kinys daro po 110 mylių -va-

Dar $440,000,000
Kyšis Fabrikantam

Washington. — Bankų ir 
finansų kongresinė komisi-j 
ja ųžgyrė- sumanymą pa
skirt iš valdžios iždo dar 
$440,000>000 p a s k .p J ų y 
idant jomis “pakelti” ‘ pra-; 
monę. Sumanymą veikiau
sia priims kongresas. Tai 
bus nauji šimtai milionų do
lerių į plėšikų fabrikantų 
kišenius. / ’ v >

kad reikia išleist kokių įsta- 
i tymų prieš šios vasaros 
’streikus?” Generolas atsa
kė: “Aš taip manau.” Kon
gresui jau yra įteiktas se
natoriaus Wagnerio bilius, 
kuris reikalauja, kad , val
džia ve’rstinai “taikytų” 
darbininkus su samdytojais 
ir kad neleistina būtų strei- 
.kuot. Tas sumanymas da
bar randasi tam tikroje ko
misijoje, kuri jam deda ašt
resnius daųtis prieš darbi-

Ininkus.

Maskvoje, Kultūros palo- 
ciūje, pradžioje gegužės bai
gėsi ’tarptautinis kongresas 
sąjungos kovai prieš reuma
tizmą. f Viso dalyvavo 800 
medicinos specialistų, 143 
nuo Sovietų Sąjungos dele
gatai ir keli šimtai taip da
lyvių. Buvo atstovaujama 
19-ka kitų'salių;’ pirmą vie
tą tarp jų skaičiumi užėmė 
Vokietijos profesoriai-dak- 
tarai, kurių buvo 14. Pa
daryta 39 pranėšiihai, iš ku
rių- pusę atliko Sovietų 
mokslininkai.

Phila. Maliavotojai Laimė jo
Philadėlphia, Pa. Bai

gėsi streikas 2,000 teplioto- 
jų, namų ipopieriuotojų ir 
kt. Padaryta sutartis, kad 
maliavotojams bus mokama 
pd 70 centų valandai iki lie
pos 1 d., paskui po 90c iki 
rugs. Ii d.rjo toliau po do
lerį valandai. Pakeltą ir 
popieriuotojams alga. -Sulig 
sutarties, ;bus dirbama 40 
valandų savaitėj; o jeigu 
darbininkai negaus tiek va
landų išdirbti, bus naujos 
derybos, kad užtikrint jiems 
po $40 per‘savaitę.
•7 , >

7 d. gegužės Maskvos 
goninė j e mirė, i, drg. I. 
K6vtov,i vadas Sovįet^ų or- 
laivininkystės ir chemijos 
dirbtuvės “Aviachim.”

pabrango 10 iki 27. nuošim
čių, kaip atrado NRA Pa
tikrinimo Komisija su ad
vokatu Darrow priekyje.

Rooseveltas ketina pava
ryti Darrow ' komisiją su 
birželio 1 d. Bet kongres- 
manas Britten pasiūlė kong
resui, kad būtų palaikoma 
komisija, kol kongresas iš
tirs josios iškeltus aikštėn 
faktus.

Policija Bombardavo 
3,000 Bedarbių De

monstraciją Okla. City
Oklahoma City,, Okla. — 

Policija su troškinančių du
jų bombomis ir vėzdais; už
puolė 3,000 bedarbių demon
straciją prie pašalpos biuro.- 
Talkon policijai buvo pa
šaukti ir gaisrininkai. Dau
gelis darbininkų sužeista; 
septyni areštuoti. Policija- 
paleido 14 bombų. Demon
strantai reikalavo padidint 
bedarbiams pašalpą.

• Garlaivis “Smolensk” pa
siekė užlają Providenije, 
kur gyveno išgelbėta *Če- 
liuskino” įgula, ir visus juos 
paėmė ant laivo. Jie bus 
šiūom laivu atvežti į Vladi
vostoką, o iš ten traukiniu 
važiuos į Maskvą.

streikuojantiems trokma- 
nams. Vadai buvo priversti 
veidmainiaut, būk jie prita
riu darbininkų kovai, o tik
rumoj jie vien jieškojo pro
gos streiką parduoti.

Komunistų Partija išlei- 
i do atsišaukimus į streikie- 

kad ’pramuštų“ kelia'7tre‘ik-' ‘'ius’,kad vie™ *ro"tU'laiky‘ 
laužių trekams j marketus i kovoje uz darbo sąlygų 
'ir iš marketų, 20,000 darbi- n- uz pilniausią
ninku su pagaliais, geleži-' dąrbinmkų unijos pripazi- 
mis ir plytomis ištaškė visas I ™ tarpu federaci- 
policijos jėgas, ir'be pasi-;>?lai ir trockmmi streiko va- 
gailėjimo pliekė bėgančius dal Jau daro, įsileidimus 
specialius policistuš, kurie ^bosams’. ^reikalaudami bu- 
buvo surinkti iš biznierių ir tlnal PrlPazlnt uniją, 
apginkluoti revolve riais, 
šautuvais ir ;
lais. Po mūšio apie 50 tų 
niekšų buvo nugabenti į li
gonines. Vienas iš jų, C. A. 
Lyman, v i c e - prezidentas! 
American Bali Kompanijos, Į 
jau mirė. Pavojingai sužei- į 
sti ir keli kiti: Ch. Lyford, 
manadžeris Heat Regulator 
Kompanijos, H. Carlson, jos 
inspektorius, ir Peter Er- 
rath, kontraktoriuš. Dau
gelis specialių policistų per
sigandę patys atidavė dar
bininkams savo blekes, o iš 
kitų darbininkai jąsias at
ėmė.

Buvo atsiųsta 100 gaisri
ninkų, bet ir su jais streikie- 
riai apsidirbo.

Miesto valdyba, jausda
masi bespėkė prieš streikie
rius, puolėsi prie Amerikos 
Darbo Feederacijos ir troc- 

, kištų vadų, kurie neva va
dovauja streikui; prašė, kad 
trokų vežikų unijos lyderiai 
padarytų 24 valandų paliau
bas. Vadai su tuom ir su
tiko, išduodami darbinin
kus, kada šie buvo įgiję di
džiausios galios. Pasikuž
dėję su miesto ir policijos 
viršininkais ir su atvykusiu 
gubernatorium Olsenu, va
dai liepė minioms išsiskirs
tyti; ir buvo paliktas tik vi
dutinis streikierių pikietas 
prie marketų. Samdytojai 
gi sutikę per tas 24 valan
das nesiųsti darban streik-

Ex-Kareiviy Išstoja 
prieš Ginklavimąsi

Paryžius. — Francijos 
valdžia planuoja išleisti 3 
bilionus frankų, kad geriau 
apsiginkluot, kaip sako, 
“sustiprint šalies apsigyni
mą.”

Francijos Buvusių Karei
vių Sąjunga, turinti 3,000,- 
000 narių, išleido manifes
tą, kur smerkia didinamą 
ginklavimąsi. Francūzų im
perialistai rėkia, kad negali
ma dabar galvot apie nusi
ginklavimo konferencijas, 
kuomet Vokietija išnaujo 
ginkluojasi. Ex-kareiviai tą 
riksmą vadina tik savo ša
lies imperialistų kariška 
priekabe.

Plieno Kompanijos Atmetė 
Darbininkų Reikalavimus /

Youngstown, Ohio.—The 
R e p u b 1 ic, Carnegie * ir 
Youngstown plieno kompa
nijos atmetė savo darbinin
kų reikalavimus—pripažin
ti darbininkų uniją ir page-, 
rinti sąlygas. Republic 
Kompanija pareiškė, jog ji,, 
pripažįsta tik kompaničną 
uniją, “kurią daleidžia NR-. 
A.” Industrinės Metalo 
Darbininkų Unijos ir fede
racinės Amalgamated As
ociacijos eiliniai nariai ben-

išvežti “tik produktus ski
riamus ligoninėms” ir ne
kliudant “farmęrių”, atve-, 
žančių valgio reikmenas.

Tuo tarpu NRA, valstijos 
ir miesto viršininkai ir sam
dytojai derėsis su federaci
niais ir trockiniais darbinin
kų vadais apie streiko už
baigimą.

Matydami užsidegusį dar
bininkų ūpą, tie vadai dieną 
pirmiau buvo užgyrę strei
ką.. 35,000'statybos unijų 
darbininkų deleį pritarimo

Buffalo Darbininkų Rūmas 
Remti Visus Streikus

Buffalo, N. Y. — Įsistei
gė Darbininkų Rūmas, prie 
kurio prisidėjo 50 darbo 
unijų. Įstaigos tikslas •*- 
remti lėktuvų darbininkų 
streiką ir visus kitus strei
kus šiame mieste ir apielin- 
kėj. Rengiasi išleisti 150,- 
000 lapelių. .

(Daugiau žinių 5 pusi)
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Plieno Darbininkai •
Ruoštasi Streikui,. >. ■

Ateinančios iš plieno pramonės ; žinios 
skalbia apie ūmų darbininkų ruošimąsi 
prife streiko? ‘ Organizuoti ir neorgani- ' 
zuoti darbininkai jaučia, kad vienatinė 
šiito tarpu išeitis, per kurią galės page
rinti savo būvį—streikas.

Plieno pramonėj veikia dvi unijos: 
ADF sekcija—Amalgamated Association 
of Iron Steel and Tin Workers unija ir 
revoliucinė—Steel and Metal Workers’ 
Industrial Union.. ■ • J

Pastaroji išleido atsišaukimą į visus 
plieno pramonės darbininkus, raginan
tį juos dalyvauti bendroj kovoj, kuo
met ji bus paskelbta, už sekančius šešis 
punktus:

1. šešis valandos darbo dienos; pen
kios dienos į savaitę.

2. Ne mažiau kaip $1 į valandą algos 
paprastam darbininkui, o lavintiems — 
po daugiau.

3. Panaikinimas to skirtumo (darbo 
sąlygose ir algose), kuris daromas tarpe 
šiaurinėse valstijose dirbančių metalo 
pramonės darbininkų ir pietinėse.

4. Prieš skubos sistemą.
i 5. Už Bedarbės Apdraudos Bilių (H. 
R. 7598), kuris dabar yra įneštas į J. V. 
kongresą.
i. Lygios .teisės. negrams, darbinių-, 

kams.
įBe abejojimo, kad nei vienas darbinin

kas negali sakyti, kad šitie punktai yra 
netinkami, arba kad jie neįvykinami frp- 
vdhiman. Jie galima įvykintijir bus įvy
kinti, jei tiktai darbininkai suvienytomis 
pąjėgomįs atsistos ir kovos.

Reakcinė ADF mašina jau dabar deda 
pastangų, kad neprileidus savo* pasekė- 
jų> prie bendros kovos su revoliucinės 
metalistų unijos pasekėjais. Prie tai 
metalistai privalo kelti savo balsą. Po
draug darbininkai privalo burti savo pa
jėgas pos Plieno ir Metalo Darbininkų 
Pramoninės Unijos Vėliava! Tiktai jos 
vadovybėje metalistai gali tikėtis laimė
ti išstatytus reikalavimus.

Lietuviai darbininkai, metalistai! Ruo
škitės drauge su visais kitais darbinin
kais prie ateinančių kovų už savo buities 
pagerinimą, už geresnes darbo sąlygas, 
didesnes algas! Stovėkite su revoliucine 
darbininkų unija!

Rašykite “Laisvei” apie darbo sąlygas 
ten, kur jūs dirbate. • Rašykite apie tai, 
kąip ruošiamasi streikui!

jVisų darbininkų pareiga paremti plie- 
nd ir metalo pramonės darbininkų ko
vas su išnaudotojais!

***

ti, bet apfeidįrbti, kaip' ’jie ’ apsidjrbo su 
šimtais kitų kom’uhistų—nukirsti jam 
galvą. '

Tolydžio Thaelmannas, sako slaptais 
■ keliais atėję pranešimai, tebekankinamas 
Moabito kalėjimo urvuose. Ruošdami 
bylą, fašistai reikalauja iš Thaelmanno 
įvairių “prisipažinimų”, bet kadangi jis 
jų nepadaro, tai budeliai kankina Thael- 
manną.

Bulgarijoj tūkstančiai areštų. Bru
kamą į:kalėjimus geriausi to krašto dar
bininkų klasės reikalų gynėjai: komunis
tai ir kovingesni darbininkai socialistai. 
Be abejojimo, karaliaus Boriso valdžia

' seks Hitlerį, pakartodama 1925 metų mė- 
sininkavimą. .

Latvijoj areštuojami komunistai ir
, kankinami,, ■ '

• Lietuvoj štai ir vėį eilė dąrbininkų nu
bausta ilgiems ’metams kalėjimo. Jiems , 
primetama komunizmas.

Japonijoj, pereitą pirmadienį, suareš
tuota dar 736 komunistai ir 53 iš jų jau 
ruošiami teismui, Kaltinami nužudyme 
vieno ar kelių provokatorių.

Tokios tai keletos dienų žinios iš žūt
būtinės klasių kovos fronto!

Mūsų geriausi veikėjai, geriausi drau
gai kasdien krinta,( kai pb 'dalgiu žolė; 
kasdien kankinamų kasdien šimtai ir 
tūkstančiai jų kalinama!

Ar tai reiškia, kad tuo būdu fašistinei 
reakcijai pavyks pasmaugti proletariato 
kovas, sunaikinti komunistinį judėjimą, 
užtikrint fašizmui gyvybės garantiją? 
Ne! “Net nuožmiausias tęręras, kurį bur
žuazija naudoja, beslopindama revoliuci
nį judėjimą, negali taip sudrebinto kapi
talizmo sąlygose ilgam atgrasinti pažan
giuosius dirbančiųjų sluogsnius ir suturė
ti juos nuo darytinų žygių,” sako Ko- 
minterno 13-tojo Plenumo rezoliucija. 
“Pasipiktinimas, kurį šis teroras sukėlė 
net daugumoj sekusių socialdemokratus 
darbininkų^ daro juos dar palankesniais 
komunistinei agitacijai ir propagandai.”

Ir tai yra aksioma! Tasai žvėriškas 
revoliucinių darbininkų-komunistų gala- 
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Iš bedarbių demonstracijos ties Salaveišių Armijos centru 
I New Yorke.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
“Laisvės” Red.: Aš noriu j

Davatkos Laiškas

Pakarojo Tėvą
Numirė kataliko čigono 

tėvas. Reikia pakavoti su 
mišiomis. Nueina pas ku
nigą ir sako, kad jo tėvas 
norėjo pakavoti su* mišio
mis. Prabašdius sako, “ge-

Sesule, kaip klausei, ar da-1 rai, ale lėšuos dešimts de
bar geriau prie . Smetonos lerių.” Žmogus sutiko su 
gyventi, negu prie caro vai- kunigo propozicija.
džios, tai vis tas pats, tos > 
pačios bėdos, darbų nėra, | 
viskas brangu, litų nėr kuri

i gaut. Ale pas muę vis ge-1 
1 riaUj. kaip Rusijoj. Sako, ten . 
(bolšęvikąi bažnyčias iš žmo-1 
nių atėmė ir padarė iš jų 
mokyklas, knygynus ir tt. O! 
čia Lietuvoje iš mūsų baž- i 
nytėlės padavė katedrą ir 
dabar jau vyskupėlį turime..

Prabaščius pakavo jo tėvą 
!su mišiomis ir laukia, kada 
'čigonas ateis ir atmokės 
įjam dešimtinę. Bet nesulau- 
• kįa. Bet vieną kartą kuni- 
'gas nueina į turgų ir susi
rinka tą patį čigoną. Sako: 

'j“Na, aš tavo tėvą pakavo
si jau, mažu dabar atmokėsi 

kaštus?”/Čggopas nusispjo- 
‘ ve į šoną ir suriko: “Matai, 

aš visą dieną j ieškau tė- 
ivo po turgų, o jis laiko jį 

Socialfašistų buvo bendro pakavojęs!” Prabasčius bai- 
' fronto prakalbos. Užkvieįė šiai užpyko ir pradėjo gru- 

Prūseiką pakalbėti. Prūsei- moti: “Jeigu neužmokėsi, 
ka važiuoja\įr mano: “Vi- tai atmink kad po mirties 
sos masės su manim. Kad tave spirgins pekloje!” Či- 
jau keiksiu, tai keiksiu ko- gonas patraukė pečiais ir 

= munistus.” Bet nuvažiavęs sako:
randa- apie tuziną susirin
kusių. Laukia, laukia dau- spirgins, iš tavęs tai gali iš- 
giau, bet nesusirenka. Pir- j spirginti daug taukų. “Pra-

Neįvyko Prakalbos

“Ką jau tu čia šneki. 
Ką jau iš mano kaulų iš-

Kalina, Kankina, Žudo!
(Štai pastarųjų keletos dienų žinios:
]Hamburge naziai nukirto galvas, day 

keturiems komunistams—šeštadienį. Jie 
bilvo nusmerkti mirti neva del nužudy- .t 
mp fašistų smogininko. 1

’.Berlyne, Vokietijoj ruošiamas teismas 
, Ėfaistui Thaelmannui, Vokietijos prole
tariato vadui, drąsiajam kovotojui. Ruo: 
šiama byla pusiau slapta ir iš jos fašis
tai pasirengę Thaelmanno gyvo nepaleis-

Siūlo Atlygint Nubankrutuoty 
Banku Depozitoriain

Washington. — Kongresi
ne bankų ir pinigų komisija 
uzgyrė sumanymą kongre
sui, kad valdžią, perimtų 
“turtą” bankų, .nubankrū- 
tuotų nuo 1929 m. gruodžio

. i tas pats ir su kitų mininkas praneša, kad pra-1baščius šaukė: “Tu prakeik- 
paklaustų kodėl taip yra. tautų klasiniai suklaidintais kalbos neįvyksta. Prūseika tas bedievis!” 
Kiek as žinau, tai bevei vi- darbininkais. Juk Vokieti- piktas važiuoja namo ir gal-, 
si Worcesteno socialistai į • . ,, . r .
vra n cn. socialdemokratai parda

vė vokiečius darbininkus, o 
tačiaus dar yra vokiečių 

dabar kankina darbininkus darbininkų pačioj Vokieti- 
ir žydus. Tai vis iš social- J°j Amerikoj, kurie pri- 
demokratų .malonės. Bet da- klauso prie socialistų parti- 
bar pas mus žydai ne tik ne- j°s« Vadinasi, žydai nėra

yra žydaį o Vokietijoj so
cialistai pardavė valdžių fa
šistiniams budeliams, kurie

binimas kasdien atidaro 'tūkstančiams pasipiktina socialistais) bet! išimtis.
darbininkų akis, kurie, pamato tikrąją 
buržuazijos rolę ir, tolydžio, pastato dar
bininkus ten, kur jie turi stovėti, — ko
votojų sų kapitalizmu eilėsna.
.i .-Tesiunta buržuazijos* budeliai! Darbi
ninkų kovotojų pralietas kraujas ir per- 
kęsti sopuliijgi kentėjimai nebus veltui!

Kova sa Gyvulių: Kankintojais
Kaip žinia, šiuo tarpu Sovietų Sąjun

goj vedama didelė kampanija už priaugi
nimą įvairių gyvulių. Mokinama kolek- 
tyviečiai ne tik kaip gyvulius priauginti, 
bet ir kaip juos užlaikyti, prižiūrėti. O 
tie, ką žiauriai su gyvuliais elgiasi, juos 
apleidžia, neprižiūri—baudžiami.

‘ Štai charakteringa iš “Raudonojo Ar- 
tojaus” korespondencija:

Giedrio vardo kolchozo sieninio laikraš
čio paskutiniai du numeriai rašydami apie 
sėjos kampaniją labiausia užaštrina klausi
mą apie gyvulių prižiūrėjimą.

To kolchozo sieninio laikraščio numery 
3-čiarh iškeliamas faktas, vertas didžiausio 
pasipiktinimo.

“Mes visi gerai žinom Pranį Lapienį. Jis 
yra kolchozo gyvulininkystės vedėjas. Mes 
visi gerai žinom, kad Lapieniui daug kartų 
buvo padaryta pastaba už arklių kankinimą 
ir mušimą. Lapienis nepasitaiso ir veda to
liau savo kenksmingą buožišką darbą. Gy
vulininkystes ferhiai yra priskirtas arklys. 
Pasirodė, kad tam arkliui rudenį ūžmauti 
.payalkąi įi» uždėtas balnelis niekuomet ne
buvo nuimami. Per ilgą laiką pavalkai ir 
balnelis yoę nepriaugo prie ar.klip nugaros ir 
pečių. Kplęhozo valdyba turi nubausti to- 
kaus arklių kankintojus,kaip Pranas Lapie
nis.”

Pranas Lapienis buvo iškeltas aikštėn 
. kaipo buožė ir kaipo kenkėjas ir išmestas iš 

kolchozo. t , , , .
Ir negalimą sų tokiais elgtis švelniau!

patys priguli prie Socialis-!( 
tų Partijos. Kodėl? Medžiu' 
atsakyti.

Mūsų gi .darbas yra tame, 
kad pasiekti suklaidintus 
darbininkus (kaip žydus, 

! r* 15 • taip vokiečius, austrus ir
Atsakymas: Tas tik reiš- kitus) ir išaiškinti pardavi- 

kia, kad šitie žydai darbi-j kišką socialdemokratijos ro- 
i ninkai ir smulkūs biznieriai lę. Tada jie pames socia- 
i yra nesusipratę, suklaidinti, listus ir stos po komunizmo 
nepažįsta savo priešų, savo raudona vėliava. Austrijos 
klasės pardavikų. Jie dar ir Vokietijos desėtkai tūks- 
neįsitikinę, kad Vokietijoj tančių socialistų darbininkų 

socialdemokratines 
socialdemokratų partijas ir įstojo į komunis

tines partijas.

ir Austrijoj fašizmui kelią trenkė 
priruošė 
vadai.

Geras Patarimas Del 
“L.” Pikniko Maynarde

31 d. iki šiol ir kad atsjteis- rą mokesnį apdraustų depo- 
tų žmonėms, kurių pinigai zitus bankuose iki $5,000.
buvo'ten ž,uyę. Tuo tikslu 
reikalauja, kžd kongresas 
paskirtų ne daugiau kaip 
bilioną dolerių. Rooseveltas 
kaip žinoma, tam priešin
gas. Komisija taip pat siū
lo, kad valdžia už tam, tik-

)

“ ’ Dvi Vėliavos
SINTAUTAI. — šių m. 

gūžės 1 dieną rastos dvi raudo
nos yęlįavos medžių viršūnėse 
Policija vėliavas išėmė/

Surinko S. Southburietis.
-------------------------------------------------------- Įi.....i. .1..' --------- »!------------------------------ .1
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DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake StM ! Newark, N. J.

Telephone: Hunąboldt , 2-7^64
< ' l \

BLOGI TONZILIAI i dis, pasidaro organine širdies 
v Prašau ir mums patart per 
mūsų dienraštį “Laisvę” apie 
mūsų dukrytę. Kad ji visą 
žiemą kosti ir dabar da tebe- 
kosti, bet tik naktimis. Ir jos 
liežuvis visuomet yra baltas, 
taip net geltonai aptrauktas. 
Didžiausia bėda, kad ji netu
ri jokio apetito valgyt. Ką 
tik suvalgydinu, viską per 
prievartą. Buvom nuvedę pas 
daktarą. Sako, jai yra blogi 
tonziliai, reikalinga išimt, bet 

: kad jie beveik kiekvienam vai- 
žmonių, tai kodėl nepakvies- kui tą pat pataria. Nelabai 

norėtųsi atiduot ant operaci
jos. Ir kada būtų geriau iš- 

ar dabar—mažam 
yra 

Ir jai 
. Ar 

> išimt sugedusi 
dantukai tokiam vaikui? Aš 
manau, gal dėlto jai ir kvapas 
iš burnos atsiduoda.

Atsakymas 

labai svarbūs 
Su tais tonziliai^.

ti Jei kelių tūkstančių?

imt juos,
Nuo Red.: Drg. P. B. pa-j vaikui ar kada vėliau? Ji 

tarimas yra labai geras. 3 metų .ir 4 mėnesių. 
Reikia stengtis kuodaugiau- galiniai dantukai išpuvę.

. . _ -i -i i_ iL yra reikalo išimt r"~šia į musų pikniką sutraukti ff.. .. r
ne tik lietuvių, bet žmonių r - -...............

*Aš noriu padaryti patė-.
■ mijimą kas link dienraščio
I “Laisvės” pikniko, kuris i . . . r, , -i L1 ’ ; visokių tautų.- O amenko-
įvyks Vose Pavilion Parke,. nas kaįbėtojas bus. Kaip vi-' 
Maynard, Mass. Kaip- jau J Suomet “Laisvės” piknikuo- 
žinoma,'piknikais atsibus lie- j se, taip |iamę turėsime pra*- 
pos 4 d. l\įąno nuomonę, į kalbų—lietuvių ir anglų kal

bose. Todėl, draugai, uoliai 
pardavihekite pikniko tikie- 
tus. ' fp

i ’ * ‘ ' ''' i 1

• - •1 | • i. i . , ■ . y

pos 4 d. Ąąno nuomone, 
reikėtų pakviesti kalbėti ge- 
las amerikonas' kalbėtojas.
Kiek aš girdėjau, tai .tikie-' 
tai parduodami daugiausia .
anglam. Aš'savo dalį, par4 jr SOfclALISTŲ VADAS

GAVO: PAUOSTYT , 
ėOMBOg PUJŲ

y 'j * . , ■ j

TaylorviU^ UI- — Polici- 
jeigu, ja gesiūėniis bombomis iš

mes neišnaudotumėme šitos |blašk6 400 žmOnių susirin- 
aųksines progos pusklei'sti^ kįma> kul. be miestelio val-

davįąu svetimtaučiams. Bū-! 
,tų be galo didelis neatboji- 
mas darbininkų propagan
dos arba* agitacijos,

darbininkiškų žinojimą tar
pe tų darbininkų, kurie da
lyvaus piknike,, bet nesu
pranta lietuvių kalbos. Mes

džios leidimo bandė prakal
bas sakyt) socialistų vadas 
Norman Thomas, ir kitas

ge- ■:

klausi-
Pa-

liga, sugenda jai atlapėlės, 
vaivos. Kai kada ir nariai 
sugenda, pasidaro narių įde
gimas, reumatizmas. Jau ne
minint menkesnių negerumų, 
kaip kad Jūsų mergaitei yra: 
kosulys naktimis, dėl kvėpavi
mo burna; baltas, apžliauko- 
jęs liežuvis; blogas apetitas ir 
tt.

žinoma, gal būt. ir be pjo
vimo da būtų galima tonziliai 
sutaisyti. Reikia visų pirma 
gero dukraitei maisto: kiau
šinio trynių, pieniškų, grieti
nės, sviesto, šviežios mėsos, 
žuvų, daržovių, vaisių. Ypač 
tokio maisto, k a to e yra nema
žai vitamino A. ’jo daug turi 
žuvų aliejus—“cod liver oil.” 
Duokite mergaitei po šaukštu
ką po valgio, arba po šaukštą 
kartą kas diena,, mėnesių mė
nesiais.

Laikykite piergaitę dažniau 
ore, ant saulės, 
tonziliams tepti 
iodo tinktūros ir
peF pus sumaišytos^ Tuo mi
šiniu tepkite, medvilne ant ša
kaliuko, tonziliusi kas diena 
po kart#, per keletą savaičių. . 
Lauko pusėj, pažandės tepkite 
iodo mosčia, trinkite ja ant 
nakties. lodo mostis—“lodex.”

Dabar apie dantis. Nuo ne
jau-j tikusio, Drauge, maisto ir dan- 

geąda, kaip ir tbhziliai. 
čia priseina tas pats pakarto
ti, kaip ir apie tonzilius: ge
ras maistas, oras, saulė, iodo 
ir glicerinos mišiniu teplioji- 

mas dantų. ' >
Tegul dantistas apžiūri dan

tukus. Kai kada galima dantų- 
užpliombuoti, 

O kai kada reikia 
ir išimti. Kaip dantistas ge- 

Bet, ar šiaip ar

Gerklytei, 
parnešk itc

užtikriname, kad ten daly- (n^etodistų) kunigas, kandi- 
. ; .. ,'■'■■■ - 

keli tūkstančiai. Jeigu už? j socialistų tikietp,
datuojantis į kongresą ąn,t 

Abudu 
įšimoka Ląlbėtoją kviesti del j buvo areštuoti, bet tuojaus 
šimto arba dviejų šimtų vėl-paleisti. z-

vaus didele minia žmonių 
_• i- .r.

Du 
maii 
čiam dalykų pamate štai ką 
Jęsiturite žinoti. Geras, ata- 
tiiikamąs maistas perspėja 
tonžilių ligas, jas prašalina, 
išvengia. Geras maistas pa-i 
deda ir nesveikiem tonziliam 
fišgyti, sųnormalėti. Ta pati 
istoriją ir su: dantimis, 
ųarh vaikui dantys nepūva ir Kukai 
pegendą, jei vaikas gauną'ge
rą maistą, nebent jei jis iš tė
vų ką negera paveldėja.

Jums gydytojas patarė, kad 
išimti vaikui tonziliai. Gali 
būtį tai ii\ teisingas patari
mas. Kas gi žino ? Nesima
čius,' nepatyrus, negi ‘galimaikai išvalyti ir 
kas tvirtinti. Aplamai tik ga- sutaisyti. C 
Įima kas patėmyti.

Jeigu Jūsų dukraitei tonzi- riau patartų, 
liai yra nuo seno apkrėsti ir taip, maisto reikia, gero mais- 
pąvirtę nuodingų bakterijų to. Apetitui pataisyti, duoki- 
guštomis, tai geriausia jie iš- te mergaitei “Syrup iodide of 
imti—ir i išimti nieko nelau
kiant, tuojau, 
tonzilių kai kada sugenda šir-

Apetitui pataisyti, duoki-

iron, 2 ozs,” po 3, po 4 lašus,
Nuo apkrėstų su vandeniu ar pienu, po vai-; 

gio, per ištisus mėnesius.

<
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“PABAISA”, TIES NAPO- i
LEONO KALNU |

KAUNAS. — Ties Napo-1 “Jaunakas Žinias”1 prane-

DEL PABALTIJOS, 
GARANTIJOS

leono kalnu, Šančiuose, va-1 ša, kad jam pavykę patirti kaklą.
V* Z- 1 ? f. . 1 Xr* WV r-X 1 C rX 1 4- 1 ' 4 X Z-J 4 1 zx 4 hL- 1 ^1*1

tuojaus nuvežta miesto li
goninėn, kur jai padaryta 

! operacija. Sužeidimas labai 
Vunku$-. Viena kulka 'patai- 
kė į kairįjį šoną,, o antra į

kare girdisi riksmai. Gal tai ‘ iš diplomatiniams sluogs- 
besilinksminančio jaunimo j niams artimų šaltinių, kad, 
garsai. Bet žmonės ir kitaip ! Vokietijai .atsakius, neigia-

Pernai L. ak ties Micke
vičiaus g. vienas vokietys 
Bermaną peršovė, o dabar

V-'V A V AA J VZ A »• A V V A J t* -*■ .UVUkJV4AkA ** A. /

kalba. Ties Napoleono kalnu ;mai į Sovietų pasiūlymą ga-1'Bermanas tuo pačiu mastu 
Nemunas labai gilus. Žvė-' rantuoti Pabaltijos kraštų j matuoja, 
jai pasakoja, kad ties ta vie- nepriklausomybę, S.S.S.R. 
ta ankstybais rytais iš- pradėjusi tuo klausimu de- 
plaukdami žvejoti pastebi iš rybas Paryžiuje ir tirianti 
vandens iškištus nasrus.
Vieni sako, kad
pilni dantų ir panašūs į kro- 
kadilo. Kiti sako, kaip ver
šio. Bet kas ten yra ir ar 
ištikrųjų yra—niekas tikro 
nieko nežinok

dirvą Londone. Sovietų vy- 
nasrai riausybės derybų tikslas 

esąs tas, kad Pabaltijos val
stybių nepriklausomybę ga
rantuotų Europos valstybių 
grupė: Rusija, Lenkija,1 
Francija, Anglija ir Sk'an-' 
dinavija. Jei prie to pro
jekto prisidėtų Anglija, tai' 
prie jo prisidėtų ir Skandi
navija.

MERGINA UŽMUŠĖ 
SAVO MYLIMĄJĮ

PIRMA JĮ ŠAUDĖ, O DA
BAR JIS KITUS

KAUNAS. — Duonelaičio 
g. ties ministerių kabineto 
rūmais įvyko tragedija: pil. 
Bermanas dviem revolverio 
šūviais sunkiai sužeidė pil. 
Fridą Skolnikienę, 21 metų 
amž.

Skolnikienė 
kito vyro, o 
įsimylėjęs.

Skolnikienė
ką Bermanas šovė, sako del kaitė nulaikyta.

t < t J »

ištekėjusi
Bermanas

klausiama

sidafyk mišinį’ iš-“5 nūoš. so’lu-1 valiai jis prilimpa prie: .žmo- 
tion of . ferrįc chloride” • ir į gaus, kad tik antį syk pajausi, 
vandenio su glycerinu. Visas; kad užpakaly kaklo įkando, 
kūno neapdengtas dalis šituo 1 Bet šitos musės žmonių bijosi 
mišiniu nuplauk ir duok ant ir tik juos seka užpakalyje, 
odos apdžiūti. Geležies drus-! Paprastai, jeigu užsikabinsi 

baltą skepetaitę ant užpakalio 
kaklo, po kepure, tai jos visai 
nei neprieis.

Vorai, Erkes ir Panašūs 
Insektai

Šitą grupę insektų, moksli
ninkai padeda į aštuonių kojų1 
gyvuliukų klasę.

Vorai yra nenuodingi. Jung
tinėse Valstijose yra tik vie
nas nuodingas voras—tai i va-

ka išnaikins priešingas ypaty-' 
bes nuodų. Šitas mišinys ap
saugoja net 99 žmones iš 
kiekvieno šimto.

Bet jeigu iš anksto neapsi
saugojai, per arti priėjai ir sa
ve užsikrėtė!, tai paimk ada
tą ir pradurk pūsles, kurios 
greitai pasirodo ir tuoj uždėk, 
pagal Dr. James F. Couch, iš 
žemdirbystės D e p artmento, 
“5 nuoš. solution of potassium 
permanganate”

Geguzes 3, a. apie 10 vai. džiūsta, palieka tamsiai raus- 
Emilija Vaičikauskaitė, 39 vą dėm^, bet ją galima greitai 
metų amžiaus, gyv. Petro- nuplauti su “1 nuoš. solution 
siškių kaimo; Vabalninko joxalic, acid.” Tas tik nu- 
valsč. Biržų apskrities su-;baltina odQ, Yra nuodingas, 
žalojo to pat kaimo gyven-j'^“ Vtoi'nS
toj ą Jurgi-Jansoną, 40 mt. vaikams prieiti.

Kitas geras vaistas yra “re
sorcinol”—irgi 5 nuoš. mišinis.

s Uodai \

Kitas nelemtas kvaršintojas 
tai uodas.

! “Oil of Citronella” yra pa- 
| sėkmingas, jeigu greitai neiš- 

Beveik daugumas

Į JACVO llUUUlllgad VUlčld-------- LCll i VCl“

Kuomet iš- Į dinamas Black Widow-—ir ji§

. Lai šis liūdnas atsitikimas 
pasarga, kad

:: Iš .visų nevalgomų grybų jfra
;tik yięnp.. rūšis, kuri labai pa- Lūs motinoms pasarga, kad 
.vojinga, kitos ,tik veda prie ne1ėistį raumįes tokius ma- 
pilvo skaudėjimo—tas tik lai-l , j.
kinai ir nereik šaukti grabo- zus kud,k,us bov^tis. ten gali

yojinga, kitos tik veda

visada rasti nuodų, ar kokia 
kitokia nelaimė gali atsitikti.

rius. Pavojingi grybai prigu
li 'prie “amanita” rūšies. Iš 
visų- grybų, šitas pavojingas 
grybas paženklintas su puo
duku gale kotelio, ir žiedu— 
liuosu žiedu—aplink kotelį po 
kepuraite. . Daugelis kitų gry
bų turi žiedus ir kelios rūšys 
turi tą: puoduką, bet nė vie
nas grybas,- apart “amanita”, 
neturi abiejus. “Amanita” yra 
paltas arba išblyškęs apačioje 
ir tenkiai ant kepuraitės yra 
liuosų šašų, kuriuos galima la
bai lengvai nupūsti arba nu
braukti. Gėri grybai to neturi 
ant kepuraitės. • •

Geriausia yfa nerinkti gry
bų, jeigu nepažįsti katruos gaT 
Įima ivalgyti. 1 Jeigu pagunda 
didęlė, tai paragauk žalio gry
bo mažą dalelę. Jeigu nėra 
pipiruota arba neturi bloga 
kvapsnį, nuryk biskutį. Jeigu 
nejauti blogai po kelių valan-Į 
dų, tokius grybus galima val
gyti. V • <

NUO RED.: Negerai, kad 
nepaduodate savo visą vabdą 
ir adresą. Prašome prisiųsti 
ir taip pat tankiau rašinėti ži
nutes iš jūsų apielinkės į “Lai
svę.” Būsime dėkingi.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

išimtinai randasi pietuose. Ki
ti vorai, nepaisant, koki baisūs 
atrodo, negali pradurti žmo
gaus odą.

“Chigger” yra maža kirmė
laitė. Jeigu pasitaikytų, kad 
ji prie odos priliptų, tai ge
riausia išspausti pirštais arba' 
su peiliu nutrinti. ,

Erkė didesnė ir blogesnė už 
| “chigger.” Tai pavojingų li
gų nešiotojos. Jeigu pagavai 
erkę, padek ant akmenio ir su 
kitu akmeniu primušk. Jos to
kios kietos, kad tai yra vie
nintelis būdas jų užmušimui.

Jeigu erkė įsigauna į kūną, 
tai užtepk tą vietą su apsudin- 1 
tu sviestu arba vazelinu. Po1 
to lengva ją paimti su “1 
zers

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

amžiaus, kuris tą pat va
karą mirė.

Kaip nustatyta, Jansonas 
ir Vaičikauskaitė anksčiau 
mylėjosi ir jau buvo prisi
gyvenę kūdikį. Jansonas 
žadėjo Vaičikauskaitę vesti, 
bet del pablogėjusių pasku-tsigaruoja,. 
tiniu laiku juodviejų santy- apgarsintų uodų naikintojų tu
klų jis jos nevedė. Sakytą/ 
vakarą Jansonas norėjo įsi-I 
brauti Vaičikauskaitės bu-;
tan, bet ji jo neįsileido. Jan- pinti'" priedangas’ prie lovos, 
šonui prievarta veržiantis kad uodų neprileisti. Kad na- 
vidun, Vaičikauskaitė kele-jmus nuo jų apsaugoti, reikia 

’'“’i “screens” jr 
įdėti vasarines duris 

įC 
Gyvatės^.

Visi bijosi gyvačių 
1 kia baimė yra be priežasties, 
j Beveik visos gyvatės nenuo
dingos. Kelios yra nuodingos, 
šiandien pasekmingai galima 
gydyti barškančio angio (rat
tlesnake) įkandimą.

Bet jeigu tave gyvątė įkan
da, bandyk sulaikyti nuodus 
nuo tavo kraujo cirkuliacijos.' 
Paimk kokią skepetaitę arba i 
kokį drūtą skudurą ir varžin- Į 
gai užrišk vietą tarpe įkąstos ■ 
vietos ir širdies, kad nuo kū- Į 
no sulaikius nuodą kiek tik1 
galint. Pridėk burną prie 
įkandimo ir trauk į burną'kiek 

į galima. Gyvatės nuodai bur- 
Inoje/nėr pavojingi. ■ 
Į Visai nekrutyk kūną ir ne
gerk alkoholinių gėrimų. Al
koholius ant syk pagreitina

ri kiek nors šito “oil of citro- 
įnella”.

Jeigu ant lauko guli vasa- 
! ros laiku, tai geriausia aprū- ir ištraukti.

Renkant Grybus

NORFOLK, MASS.

twee |^e*myn°j Baisi Nelaime, Nusi- 
! nuodijo Mergaite

čia aš pranešu liūdną
1 apie savo draugus, tai

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Įsigyk Sau Namus!

uz ■
ją tą kartų pagaliu smogė Jan- i languose įdėti 

šonui per galvą, nuo ko mir-
už' tinai jį sužeidė. Vaičikaus-

Kaip Kovoti prieš Gamtinius Priešus

MAŽINAMAS KAUNO M. 
SAVIVALD. BIUDŽE

TAS
Kaip jau buvo rašyta, 

Kauno burmistras p. Mer
kys kreipės į vyriausybę 
prašydamas nurašyti už til
tų statybą apie 4 mik lt. 
skolų, nes savivaldybė for
maliai nesanti pasižadėjusi 
už tiltų statybą mokėti. Be 
to, burmistras buvo prašęs 
pernai skolintus iš taup. 
valstybės kasų 200,000 lt. 
grąžinimą išdėstyti ilges
niam laikui. Abu tuodu 
burmistro prašymus vyriau-1 
sybė nepatenkino. Už tiltų, 
statybą šiemet savivaldybei, 
reikia mokėti 160,000 lt. iri 
grąžinti 200,000 lt. valst. 
taupomosioms kasoms. Tai
gi savivaldybės 19.34 m. [ Frank Tone, Science iš trijų plačių, smailių lapelių 
biudžeto išlaidos padidėja į ^ice. ra^ojas du0‘da pau“ 1 krūvoje, viršus lapelių žvilgan- 
360 000 lt o naiamu nauiu,dingU 11 tink^mų patarimų, žalias, paprastai su ke- <5bu,uuu it., o pajamų naujų, kaip. kov6ti -vakacijų gadin- 

, nėra iš ko paimti. Del to da- , tojus,” su kuriais kiekvienas 
bai* tvirtinant Kauno m. sa-! žmogus, kuris tik lanko lau- 
vivaldybės 1934 m. biudžetą ;kus arba pasilieka ant . lauko 
vidaus reikalų ministerija -susiduria, 
kiek galima jį mažina. Esąs! Visų pirmiausia imkime au- j

Bet to-

žinią 
yra, 

viena ekskursija ir nė j Chaplinus. Jų dviejų metų 
vakacija blogai užsibai-' amžiaus mergaitė nusinuodijo.

Ne 
viena 
gė del nėatsargaus žmogaus.Buvo šitaip: Kadangi Chapli- 
grybų rinkimo. j nai gyveno netoli nuo taip va-

Nėra paprastų taisyklių, pa-!dinamų “dumpių”, tai motina 
gal kurias galima parodyti;išleido kūdikį laukan. Mergai- 
skirtumą tarpe gerų ir nuo-f te nuėjo į “dumpes” ir susira- 
dingų grybų. Nulupimas gry-! do bonkutę su kokiais tai nuo- 
bo viršaus, grybo spalva arba dais' ir paėmus išgėrė. Kada 
pridėjimas sidabrinio šaukštu* motina apžiūrėjo, tai rado

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka ir 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą 
Pradini Imokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir 
ANDRIUS FRANCIS 

Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
1440 Broadway, New York

Brook

ant

$500

ko prie grybo neparodys^ ar mergaitę jau pusgyvę. Dar nu- Room 2160 arba telefonuok Pennsyl-
Tnri hof vani*! 6-8378- Atmink: Savas pasgrybas nuodingas. Turi pa- yežė į Norwood© ligoninę, bet 

žinti savo grybus ir gana. greitai mirė,
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą!

J liais ramsčiais ant šonų, arba, 
kitais žodžiai, galai šlapelio 
nėr lygūs-. Kvietkutės žydi 
anksti vasarą, jos mažos,/ ža
lios, kuosos ir krūvelėje. Leng
va pažinti lapus ir vaisius— 
krūva baltų uogų.

Pažink šitą nuodingą auga
lą ir neik prie jo. Bet jeigu 
per arti pasitaiko prieiti, tai

Dr.

nubraukiamas b u r m i s tro galą * P°lson 1VY- 
sumanytas inspektoriaus et
atas su 1.500 lt. mėn. atlygi
nimo, antro viceburmistro į mienas, besiriečiantis aplink 
etatasir, bendrai, būsią kiek'medį su daug mažų šaknelių,' žinok kaip apsisaugoti.

arba žemai augantis krūmas James B. McNair iš Field Mu- 
giriose.
“poison 
nuošė.

“Poison Ivy.”

Lengva pažinti. Tai ka-

KODĖL TURES ĮVYKTI
galint mažinamos neracijo-1 
nalios išlaidos. Be to, su- l 
mažinamos pašalpos ir lab-! 
darių organizacijoms, o kai į 
kurioms šiemet ir visai iš 
savivaldybės biudžeto pebū-. 
šią duodama. 

-
PASIRAŠYS PREKYBINĮ! 

SUSITARIMĄ SU
BELGIJA

KAUNA S.—Briuse
lyje Lietuva pasirašo preky
binį susitarimą su Belgija. 
Susitarimas parengtas kom
pensaciniais pagrindais. Pa- 

» gal susitarimą Lietuva Bel- 
gijon galės įvežti raguočių, 
kiaulių, sviesto ir kt. žemės 
ūkio produktų, o Belgai Lie-' 
tuvon—gęležį, plieną ir šiaip 
geležies dirbinius.

KOMUNIZMAS?
4

Randame krumus seum Chicagoje pataria 
ivy” net upių dug--j

ba dirbti ant lauko prie viso-
1 . . . . t - v. . J0g cirkuliaciją, bet tuoj kūną slo-'jeigu prisieina vaikščioti ar- gįna įr todel yra aršiausias 

daiktas del gyvatės įkandimo.
Lapai šito augalo susideda kių žolių arba krūmų, tai pa- Alkoholiaus veikimas pirmiau- 
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PRAU o INTAS KRAUTU
VIŲ TARNAUTOJAMS

DARBO LAIKAS
KAUNAS. — Kaž kodėl 

Kėdainiuose nuo gegužės 
1 d. krautuvės atidaromos 
nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. va
karo. Bet ne tik krautuvės 
atidaromos anksčiau — ir 
tarnautojams prailginamos 
darbo valandos. Tarnautojai 
priversti karščio metu 12 
valandų sėdėti dulkėtame 
tvankiame mieste,' kai tuo 
tarpu krautuvių savininkai 
išvyksta į netoli esantį miš

Buvęs bankierius ir milionierius (Luke Lea) 
su sūnum dabar randasi North Carolina kalėji
me. Dalykas tame, kad jiedu, sakoma, buvo 
apmovę eilę kitų turčių. Už apgaudinėjimą 
darbininkų kapitalistinis teismas nebaudžia.

/

sia greitai muša gyvatės nuo
dus per kūną ir po tam suma
žina įkąsto žmogaus besiprie- j 
šinimą. .

Po pirmos pagalbos pastan
gų tuoj pašauk gydytoją.

Muses

Jau su mus.ėm mes "visi apsi- 
pažinę, mums nereik vykti į j 
kokią.% naują vietą arba ant 
lauko su jomis susidurti. Kurį 
tik randame musių, tenais yra 
daugybė žmonių. Išvykus ant 
vakacijų, jeigu ant lauko ap- 
sistoji ir jeigu ten pasirodo 
musių, tai ant syk persikraus- 
tyk į kitą vietą, nes tas tau 
aiškiai parodo, kad ta vieta 
nėra švari. Jeigu lankai vieš
butį arba panašią vietą, per- 
sikelk į kitą vietą, jeigu tik 
matai musių. Jos tik vaišina
si ant žmonių visokių paliktų 
purvų. ' 5

žmonės mano, kad papras
tos musės pradeda kąsti prieš 
lietų. Bet naminės musės vi
sai negalUkąsti. Viena rūšis 
tvarto musės spalvuota ir pa
naši maždaug į naminę ,mu* 
sę ir tai geriausia kandžioto- 
ja. Kadangi ta nešvari musė 
tankiai įsigauna į namus, tad 
žmonės mano, kad visos mu
sės kanda. Bet, žinoma, bi
le kokios musės prilipimas prie 
kūno nėra malonus dąlykas.

Briedinė musė randasi lau
kuose, bet niekad prie mies
tų bei aplink namusl Tai švie
siai rausvas insektaą, taip poli -

U
/

RnsMMm

Dienraštis “Laisvė” tik dabar išleido labai svarbią brošiūrą, kuri 
būtinai reikalinga draugams turėti po ranka kiekvieną dieną, nes 
joje yra sutrauka faktų kurie reikalingi žinoti bi kiir ir bi kada 

diskusuojant su darbininkais, kurie dar klasiniai nesusipratę.

TAIPGI LABAI SVARBU TĄ BROŠIŪRĄ PLATINTI

Brošiūroje apysakiškai nurodyta:

Kiek šalyje yra turto? Keno rankose tas turtas?
Kodėl kapitalistams reikalinga kariuomene taikos laiku?
Kodėl policija kapitalistus mato teisingais, o darbininkus 

kaltais?
Kodėl kyla ilgos bedarbės? Kam reikalingi baisūs karai?
Kodėl kapitalizmas turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

Brošiūra turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų meti
nių pelnų; paduodama individualų vardai į kurių kišenius eina tie 
milžiniški penai tuom laiku, kada darbininkai badauja.

* . .C ’ t ! ' | ’

JĄ PARAŠĖ j. olginas
<5 • '

žydų komunistinio dienraščio redaktorius ir Lenino raštų vertėjas 
iš rusų į anglų kalbą. Vertė į lietuvių kalbą Laisvietis. 

64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų.

Ir------ - ------- J- — ——   ■ 11   ■ ; '' -- --------- -------------------- ■*

Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 egžemplo- 
rių kaina 7 centai už knygelę. įmautiems viršaus 25 egzem- 

plorių, kaina 6 centai už knygelę.

Tuojau siųskite užsakymus:

LAISVE, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.
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Nušautas, Kada Bandė 
Pabėgti”

V. ŠENŠTEDT

(Pabaiga)
Staigiai atsidarė durys ir Karlas pa

juto švelnų vėjelį. Tik už kiek laiko jis 
pastebėjo tarpduryje stovintį fašistų 
šturmininką. Karlas negalėjo jį pažinti, 
kaip tik pastebėjo, tai jis nušliaužė į 
kampą. Manė, kad tuo jaus pamatys jo 
rankoje revolverį. Seks šūvis ir viskas 
jau bus baigta. Jis taip ir gulėtų tame 
purve, o fašistai padarytų pareiškimą: 
“Nušautas, kada bandė pabėgti.” Kar
las užmerkė akis ir pridėjo prie galvos 
kietai suspaustus kumščius. Tuom kar
tu vėl pasigirdo pirmesnis pagelbos 
šauksmas.

—“Naujas,—galvojo Karlas, — kad 
jis nors prieitų arčiau, o tai stovi toje 
pat vietoje.”

Šturmininkas negarsiai tarė:
—Ar nori vandens?
Karlui pasirodė žinomas balsas, 

pakėlė galvą ir mąstė: “Šis nepaisančiai 
pramuš kulka galvą“. Ir jam atsakė:

—Ne, nenoriu. Išnešk mane iš čia, 
man šalta, aš drebu, mano veidas visai 
sukoneveiktas.

Šturmininkas stovėjo toje pat vietoje, 
Karlas aiškiau jį matė. Jis labai nusiste
bėjo, kada išgirdo drebantį šturmininko 
balsą:

—Pakentėk dar biskį, greitai bus leng
viau, aš negaliu tave iš čia išnešti.

Durys užsidarė. Už kelių valandų 
skausmai apsiramino. Karlas neramiai 
užmigo.

Kada automobilius apsistojo, šturmi- • 
ninkas atidarė duris ir tabė Karlui Bei- ' 
merui:

—Išlipk! Jeigu tu bandysi pabėgti, tai 
mes paleisime darban revolverius.

Karlas v j o tarpe dviejų šturmininkų, 
apsirengusių civiliais drabužiais. Vežė
jas pasiliko prie automobiliaus. Jie ėjo 
per girią, siauru takeliu, virš kurio siū
bavo beržų šakos. Visi tylėjo. Tai bu
vo balandžio mėnesio rytas. Per beržų 
šakas prasimušdinėjo skaistūs saulės 
spinduliai. Karlas giliai ir vienodai dū
savo. Jo lūpos kietai suspaustos. Vi
sas veidas padengtas šmorais nuo nagai
kos smūgių. Kada ji plačiau atidaryda
vo akis, jos darėsi baltesnės. Apie pabė
gimą negalima buvo nei manyti: už ber
žų buvo tankus miškas, bet iki jo didelis 
tarpas. Šturmininkai rankose gatavai 
laikė revolverius.

Karlui labai norėjosi parūkyti, bet 
jam buvo nesmagu prašyti pas savo gin
kluotus sankeleivius. Po ilgo laiko jo 
rankos pirmu kartu buvo laisvos nuo re
težių. Jam prisiminė tas, kad šturminin- 
kas, kuris siūlėsi atnešti vandens, sakė, 
kad greitai bus lengviau. Bet jis netikė
jo, k^d tai būtų perkėlimas jo į kokį nors 
koncentracijos logerį, aišku buvo, kad tai 
paskutinė jo kelionė. Šturmininkai ėjo 
povaliai, nes jie žinojo, kad jų auka ne
gali greitai eiti.

Gale takelio, prie sulinkusios pušies, 
Karlo sankeleiviai apsistojo. Jaunesnis 
užsirūkė ir paskui atsikreipė į Karlą:

—Na, bėgk! ’ .
' Karlas susikišo rankas į kišenius. Jis 

nebėgo ir paniekinančiai tarė: ■
—Senas ,jūsų, budeliai, būdas—“nušau

tas, kada bapdė pabėgti!” Bailiai, nušau
kite mane taip, tiesiog į kaktą!

■ —Nutilk!—suriko vyresnysis fašistas. 
Jaunasis šturmininkas ramiau atsakė: 
—Vaikine, nekalbėk niekus! Gali ra- 

miai trauktis, mes einame atgal. Tik ne
pakliūk mums daugiau į rankas,—jeigu 
tu ir toliau veiksi išvien su komunistais, 
tai tau tas taip lengvai nepraeis.

Mėlyni dūmai cigarete susisuko ka
muoliu prieš Karlo akis. Jis atsisuko 
linkui jų ir pradėjo laukti, šturminin
kai nesijudino iš vietos. Tada Karlas po
valiai pradėjo eiti takeliu. Jis pradėjo 
jieškoti medžių, kurių tarpe galėtų pasi
slėpti. Patraukė galvą giliau į pečius,

bet nuo to skaudėjo sukapotą veidą. Sau
lė švietė. Jis pradėjo žingsniuoti spar
čiau, staigiai jam pasidarė karšta ir su- 
;truksėjo smilkiniai. Kada jis pakėlė ran
kas ir sekundai apsistojo prie beržo, tai 
antra kulka pataikė jam į pečius. Kar
las parpuolė prie upelio į augštą ir šla
pią žolę. Burna atsidarė ir pasirodė su
tinęs liežuvis. Per mažytę žaizdą sunkė
si kraujas. Nagaikos sukapojimai ant jo 
veido pasidarė baltesni. Jis gulėjo žolė
je kietai suspaudęs galingus darbininko 

' kumščius.
Vertė D. M. šolomskas

UŽNUODYTOS DEGTI 
NĖS SIUNTINYS

Draugai ir drauges piknikas Antro 
Apskričio jau čia pat, veikiausia 
rengėjai reikalaus'' daug darbininkij 
del pikniko, kuris atsibus 17 birže- 

Oakland, Calif. — Nezi-4 lio, Eagle Rock, prie to yra ir kuo
pos reikalų, kuriuos reikės apsvars
tyti. Todėl visi dalyvaukite mitin
ge ir laiku; atsiveskite ir savo drau
gus. ,

nia koks piktadarys pasira
šęs “Apuokas,” per paštą 
siuntė užnuodytos degtinės 
aštuoniems tūlos organiza
cijos nariams. Vienas žmo
gus, gavęs tą “dovaną,“ at- 
kimšęs pauostė ir pranešė 
policijai. Kitos bonkos su
turėtos.

SAUSRA SOVIETUOSE
Maskva. — Sausra palietė 

Azovo-Juodosios jūros sri
ties laukus. Sovietai orga
nizuoja pulkus gaisrininkų 
ir šiaip žmonių laukams 
laistyti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 25 dieną gegužės, 7:30 
vai. vakare, 180 New York Avė.

Organizatorius J. Paukštaitis.
(121-122)

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kp. rengia smagų 

tini pikniką, kuris atsibus 30 dieną 
gegužės, Oak Grove Farmoj, bus 
daug visokių pamarginimų; programa 
ir šokiai prie geros orkestros; taipgi 
bus visokių lenktynių, bėgimo lenk
tynės, virvės traukimas, ir bus gar
džių valgių ir gėrimų. Visus kvie- 

rengėjai. Komitetas.čia

sim gardžių valgių ir gėrimų ir šo
kiams grieš gera orkestrą. Važiuo-> 
jant iš miesto reikia imt Plymouth 
gatvekary, ir važiuot iki Lynwood, 
taip pat ir su busais; reikia imt Di
vision 
wood;
tų.

St. busą ir važiuot iki Lyn- 
piknikas yra tarpe abiejų til-

Kviečia Komisija.
(121-122)

Bosai Desperatiškai Stengiasi Streiką 
Sulaužyti, bet Nepajėgia, Darbininką 
Vienybė ir Kovingumas Turi Laimėti

• SEATTLE, Wash, 
dvi savaitės, kaip streikuoja j sišaukė Washingtonan, 
laivų krovėjai Seattle prie-1 
plaukoje. Čionai stovi 30 laivų.
Kompanijos atsisako visus už
sakymus išsiųsti. Visus dar- 
bininkus paleido nuo laivų. 
Kompanijos sako: “Mes be
krausime laivų, kol negausime 
pilno apsaugojimo iš valdžios 
pusės.“ Iš sykio mėgino iš
krauti produktus iš laivų ske- 
bų pagelba, bet nesisekė, nes 
mat dokų darbininkai gerai, 
laikosi, pikie^uoja. Daug užsi
darė žuvų pakaimių, lentų 
pjovykla ir viena melnyčia. 
Streikas viso palietė 8 tūkstan
čius darbininkų. Kiti nestrei
kuoja, bet yra paleisti iš darbo, 
kad negali gauti transportaci-

;; jos. f
Kompanijos prašė guberna

toriaus Martin, kad duotų vai-1 geri kovotojai.
stijos miliciją streiko sulaužy- jie streiką laimės. 1919 metais 
mui ir apsaugojimui skebų, tie patys darbininkai atsisakė 
bet gubernatorius atsisakė kol krauti į laivus amuniciją, kuri 
kas jų reikalavimą išpildyti. |buvo siunčiama del Kolčako 
Miesto majoras prašė, kad pri- ' prieš Sovietų Sąjungą.
siųstų armiją,' bet ir to nega-1 Senas Grinorius.

Jau ! vo. Alaskos gubernatorius at- 
, kad 

valdžia darytų sutartį su strei- 
kieriais, nes Alaskai grūmoja 
badas. Tai streiko komitetas 
nutarė Alaskos laivus užkrauti 
maistu. Bet nepavelino iš
krauti tą laivą, kuris atvežė 
žuvų. Buvo šviežių žuvų keli 
tonai.

Taip pat laivų darbininkai 
(seamen) išėjo į simpatijos 
streiką, kad padėjus laivų kro
vėjams kovą laimėti.

Laivų krovėjai reikalauja $1 
į valandą mokesties ir 30 va
landų darbo savaitės. Už virš
laikį reikalauja po $1.50 į va
landą. Dabartinė mokestis 
yra 85 centai į valandą.ir 48 
valandų darbo savaite.

Seattle laivų krovėjai yra 
Be abejonės,

ALDLD III Apskr. Valdybossiami trokai ir busai’bei ma_ D -j. .v v. • . | žinos važiavimui į išvažiavimą.Posėdis Išvažiavimo Vietoje Tad tikimės, jog gražus drau- 
---------  ! gų būrelis galės dalyvauti po

sėdyje.
Šio posėdžio tikslus neskel

biame spaudoj, bet jie yra la
bai svarbūs. Todėl pakarto
tinai kviečiame komitetus ja
me dalyvauti.

. V. J. Valaitis,
ALDLD III Apskr. Sekr.

Būtinas reikalas atlaikyti su- 1 
^rinkimas AL*DLD III Aps-1 

' kričio valdybai ir sekretoriam 
.. iš ALDLD kuopų del pasparti

nimo veikimo visose srityse šio 
apskričio ribose. Kadangi to 
paties apskričio išvažiavimas 
įvyksta birželio 3 d. Bridge- 
porte, tai ten bus paranku at
laikyti šis posėdis.

Draugai ir draugės turėtų 
jsitėmyti, kad labai svarbu ja
me būti, nes be posėdžip ne
bus galima atlikti tie sVarbūs 
reikalai. Taigi, Apskričio val
dybos nariai, kuopų sekreto
riai ir dar esamas nuo LDSA 
laikų moterų komitetas, turi 
posėdyje dalyvauti. •
■ Veik visose kolonijose ruo-

Irvington, N. J. — Areš
tuota penki hitlerininkų va
dai ir laikoma po $1,000 
kiekvienas; kaltinami už da
lyvavimą pirmacĮienio riau
šėse. »

Bavarijoj dviejose apskri
tyse hitlerininkai visiškai 
uždraudė katalikų sportus.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks 27 dieną gegužės, 
2 vai. po pietų. Malonėkite visi 

i susirinkti laiku, nes turim daug svar-\ 
bių reikalu ir laikas trumpas. Ant* 
30 dienos geg. yra kviečiamas geras 
kalbėtojas iš New Yorko, drg. Buk- 
nys ir dalyvaus vietinis Aido Cho
ras. Taipgi reikės apkalbėt apvaikš- 
čiojimas laisvų kapinių; paroda pra
sidės 10:00 vai. 
čiami dalyvaut 
kalbų ir dainų, 
nes kalbėtojas
įl-mos valandos išvažiuoti j Nanticoke 
dalyvaut.

KELRODIS: Iš Wilkes Barre, iš 
Pittston ir kitų miestų važiuojant, 
klauskite Wyoming Ave. ir važiuo
kite

ryte. Visi yra kvie- 
ir pasiklausyt pra- 
Reikės laiku pradėt 

ir choras turės ant

iki Stone Bridge.
L.K.K. Rašt. J. Staskevičius.

(121-123)

MONTREAL, CANADA
Montreal Jaunimo Choras rengia 

savo pikniką, kuris įvyks 27 dieną 
gegužės. Piknikas bus Tetirvil par
ke, bus gardžių valgių, gėrimų, dai
nų ir visokių žaislų; galės vieni 
šokti, o kiti pasivaikščiot po gražų 
mišką ir pakvėpuot tyraus oro. Įžan
ga tokia žema, kad kiekvienas ir 
biedniausias išgalės pasimokėt—tik 

j 10c. Todėl visi į pikniką, pasilinks-
(122-123) Į minkite ir paremkite jaunimo orga- 

i nizaciją. Pašaliniam geriausia pa
siekt parką sekamai: imkite auto
busą iki St. Catherine, paskui paim-

me- i

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia “namų parę, 

bus rengiama 26 dieną gegužės, 7:30 kite street-car No. 3 St. Catherine, 
vai. vakare, po numerių, 628 N. 
12th. Bus gardžių valgių, gėrimų ir 
visokių pamarginimų. Visus kviečia 
Lyros Choras dalyvauti, nes šis pa
rengimas yra rengiamas, kad sukelt 
pinigų del pasiuntimo delegatų i 
Detroitą; įžanga tik 15c.

(122-123)

; kuris nuveš iki Frontenac, nuo ten 
paimkite Mochelaga No. 84, kuris 
nuveš iki parko.

Kviečia Rengėjai.
(122-123)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes Barres darbininkiškos or

ganizacijos rengia pikniką naudai pa
laikymo darbininkiško centro, pikni
kas atsibus 30 dieną gegužės, 10 
vai. ryte. Visi yra kviečiami; turė

LINDEN, N. J.
Visos darbininkiškos organizacijos 

bendrai rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks 27 dieną gegužės, visiems ge
rai žinomoj vietoj, Willicks1 farm; 
pradžia 1-mą vai. po pietų. Visi yra 
kviečiami dalyvaut, nes bus gera 
programa, daug visokių žaislų, gar
džių valgių ir gėrimų, šokiams grieš 
gera orkestrą. Įžanga tik 30c.

(122-123)

i HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia išvažiavi

mą, kuris atsibus 27 dieną gegužės 
H. Kulakausko Alaus Darže. Bus * 
didelė programa: dainuos Sietyno 
Choras, bus visokių kitų pamargini
mų ir bus gardžių valgių ir gėrimų. 
Galės, katrie norės, šokti prie geros 
orkestros. Taipgi bus brangių daik
tų ant išlaimėjimo.

KELRODIS: Iš Newarko važiuo
kite Broad Nutley ir Paterson, gat- 
vekariais. - Nutley’e išlipkit ant 
Franklin Ave. ir eikite po kairei iki 
Harrison St.

j piknikas.
■ buso, išlipkite taip pat.
1 (122-123)

Nuo ten bus matyt 
Iš Kearney Journal Sq.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE„ DETROIT, MICH.

Čia

išvažiavimas
Rengia A.L.D.L.D. 3, A.L.P.M.S. 4 ir L. D. S. 5 Apskričiai

SEKMADIENĮ, 3 DIENĄ BIRŽELIO (JUNE), PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTE; ĮŽANGA 25c
HEMVICH GROVE, N. MAIN, BRIDGEPORT, CONN.

• * t . t '

Vilijos Choras iš New Haven, Conn.

Programa bus įvairi ir įdo
mi. Programos išpildyme 

dalyvaus:
1. Vilijos Choras iš Wa

terbury, Conn., vadovau
jant žymiam jaunuoliui C. 
Strauss. 2. Dainos Choras 
iš New Haven, Conn, vado
vaujant gabiam jaunuoliui 
J. P. Latviui. 3. Prakalbą 
sakys R. Mizara, L.D.S. 
Centro prezidentas. 4. New 
Haven’o ir Bridgeport’© 
Jaunuolių L.D.S. Sporto 
grupės los ' baseball už 
L.D.S. šio apskričio jaunuo
lių “Čampionatą”. 5. Bus 
įvairių žaislų, kaip tai, lenk
tynės maišuose, pajaus val
gymas ir kitokį. 6. Bridge
port jaunuolių orkestrą 
grajys šokiams per visą lai-

Draugai ir draugės: Dalyvaudami šiame išvažiavime, dalyvausite ir už bedarbių ap draudą, prieš karą ir fašizmą, už darbo 
klasės kovas, už politinių kalinių laisvę. Skaitlingai dalyvaudami, paremsite tas organizacijas,, kurios stovi priekyj darbo kla
sės kovų, turėsite progą pasimatyti su savo brangiais draugais-turėsit gerą pažmonį.

Vieta patogi ir gerai žinoma, nes per keletą metų mūsų išvažiavimai čia atsibūna. širdingai kviečia atsilankyti Rengėjai.
KELRODIS: Atvažiavę į Bridgeportą važiuokite North Main Street iki privažiuosite buso stotį 13, tada sukite po kairei. 

Bus aiškūs ženklai. Vietiniams: automobiliai veš nuo 497 Lafayette St., 301 Fairfield Ave. ir 706 Hallett St. kas valandą.

■&&**•*



Ketvirtai, Geguž. 24, 19&4 -:
■ 1

JAIS V E , Penktas. Puslapis

■—^'gai atmainė savo.nuomonę ir

P1TTSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS
ALDLD Ketvirto Apskričio 
Piknikas Politinių 
Kalinių Naudai

Šluoja Lauk Prigavikus kaa kompanija laužo 

Iš Sovietu Partijos
kųriame daljfyąyo ir. kėlėjas, 
pittsburghiečių. Pasirodo, kad 
Washingtone yra gražaus lie
tuvių darbininkų jaunimo.1 20 
jaunuolių priguli prie savo 
kliubo. • • Bt jie nusiskundžia 
delei trukumo vadovaujančių 
spėkų.

Nutarta tuojaus Jaunuolių 
Kliubui įsigyti kambariai ir 
tam darbui išrinkta iš trijų ko
misija. Kviečiama kitos dar-

nusitarė šaukti specialį susirin
kimą.siuntimui delegato į LDS 
Seimą.

; Su finansine parama mūsų 
judėjimui w.i 1 m e r dingiečiai

■' Reikętų 
draugėm 
gavimui

nesenai, padarytą su darbi
ninkais sutartį.

Maskva. — Iš Komunistų 
Partijos išmetė kaipo priga- 
vingai į ją įlindusį, N.P. Ša- 
rovą ir kitus tris narius, ku
rie parėmė jo aplikaciją į i 
Partiją 1920 metais. Stoda- buose streikuoja dailydės ir 
mas į Kom. Partiją, Šarovas ; tinkuotojai; reikalauja 30 
melavo, būk pirmiau dirbęs valandų darbo savaitės ir 
pogrindinį darbą su bolševi- pakelti algas, taip kad dai- 
kais. Dabar jis*buvo pada- tydėm būtų mokama po 
vęs aplikaciją į Senų Boise-j$kl0, o 'tinkuotojams po 
vikų Draugiją; o tokie kan-|$l-37 valandai, 
didatai griežtai tyrinėjami.' ----- -------------
Taip ir buvo surasta, kad jis ------- - -
pirm 1920 metų nieko bend- tebestreikuoja’oOO S. K. F. 
ra neturėjo su bolševikais::ball-bearing darbininkų, 
jis buvo telegrafo tarnauto-' 
jas; o 1915 metais padavė į ~ 
net prašymą, kad jį priimtų i | 
į Caro policiją. Partija tą 
sužinojo iš užsilikusių cari- | 
nių archyvų. į

DAILYDIŲ STREIKAS 
WASHINGTONE

Washington, D. C. — Be-
; veik visuose valdžios dar-

LITHUANIAN įkuria susauke Nacionalęs Jau-, . . . ... .I TA. tz -4. 4 tn niekad neatsilieka,nuolių Dienos Komitetas. Da- .... . . .! - | tiktai draugam ir
I smarkiau darbuotis 
į daugiau narių į Partiją, ALD 
LD kuopą, taipgi daugiau mū
sų spaudai skaitytojų. , „

Geg. 20 teko dalyvauti Wa-: bininkų organizacijos pagelbė- 
ishingtone ALDLD kuopos su-;jimui jaunuoliams finansiniai 

Tsirinkime. Iš raportų pasiro-' ir su reikalingais patarimais.
Į do, jogei washingtonieciai fi- Taipgi nutarta vienbalsiai siųs- 
j nansiniai gana gausiai remia ti vieną delegatą į Nacionalį 
į Tarptautinį Darbininkų Apsi- Jaunuolių. Suvažiavimą Det- 
! gynimą ir taipgi kitas revoliu-1 roite ; delegatu išrinkta Alex 
cines organizacijas. Suorga-1 Janavičius. Pittsburghiečiai 

... x -.o • o i nizuota nauja TDA kuopa, ku- pasižadėjo visada kooperuoti trong pleciuj, ant 13 ir Sarah . , , .Tmn i , • v . . ,! ;ri pradeda veikti. ALDLD su washngtomeciais, kad su-
1 kuopa taipgi kolektyviai prie tvirtinus jaunuolių veikimą.

Reikia pasakyti, kad kaip 
pintis atgaivinimu Komunistų Washingtone, taip Wilmerdjn- 

branduo- ge veik visi lietuviai darbinin- 
jliai likviduota apie metai lai- kai simpatingi darbininkų ju- 
iko atgal, kuomet vienam šni-! dėjimui, visos draugijos eina 
' pui pasidarbavus buvo dange-i bendrai su mūsų judėjimu.

Priešai nieko neturi. Tačiaus 
to dar nepakanka. Daug lie
tuvių darbininkų dar neįtrauk
ta į mūsų organizacijas, dau
gelis neskaito mūsų spaudos. 
Todėl reikia darbuotis, kad ir 
tuos lietuvius darbininkus pa
siekus ir įtraukus į mūsų judė
jimą. Wilmerdinge reikia rū
pintis suorganizuoti lietuvių 
jaunuolių organizaciją.

J. Gasiunas.

.nurodymas:
:P1CNIC.”
: Visi kviečiami dalyvauti.; lyvavo daug jaunuolių ir suau- ■ 
.Bus puiki lietuvių jaunuolių gūsių delegatų huo 23 orga-į 
orkestrą; taipgi visokių užkan- nizacijų. Lietuvių delegacija 
džių ir gėrimų: Dalyvaudami i buvo didžiausia—virš 20 dele- 

K. paremsite mūsų kovotojus—po_ i gatų.
įvyksta litinius kalinius.

Pvengra AL : Komitetas.

Nedėlioj, gegužės 
Stasevičiaus Fąrmoj, 
puikus piknikas. F 
DLD Ketvirtas Apskritys Tarp_'-----------------------
tautinio Darbininkų Apsigyni-ĮjgĮuyjy £yga Kovai 
mo naudai, gynimui politinių « . . v.
kalinių. Prasidės 11 vai. ryte. į Kat? 1F PaSlZBIį KVICCI^ 
Tikietai iškalno 15 centų, prie j DciBODStniciia 
vartę" 25 centai. i * ™

Kaip žinoma, šiame pikui-' 
ke bus išduotos penkios gra
žios dovanos. Pirma dovana— 
$5 pinigais; antra—$4 vertės' 
knygų ; • trečia — žurnalas į 
“Šviesa” metams, ketvirta—| .. 
Sovietų saldainių dėžė; penk-| 
ta—vyno kvorta. Dovanų ti-; 
kietokai parsidavinėja po 10 ■ . 
centų; gera proga kiekvienam I 
įsigyti. Tie draugai, kurie! 
pardavinėja tikietukus, turi I 
žinoti, kad pinigai už parduo
tus tikietukus ir taipgi tikie
tukus reikia sugrąžinti nevė
liau geg. 27 pačiam i

Daugelis kolonijų rengiasi name, 142 Orr St. 
puikiai pasirodyti piknike. A čiami dalyvauti. 
LDLD kuopa Washingtone tu-1 siuntimas delegacijos į Pary- 
rėjo susirinkimą pereitą ne-yliaus kongresą ir nutarta tam 
dėlią, ir nusitarė pasisamdyti tikslui teikti finansinė parama, 
didelį troką atvažiavimui į 
pikniką. Jie nemažai parda
vė įžangos ir taipgi dovanų 
tikietukų. W i 1 merdingiečiai 
taipgi rengiasi gražiai pasiro
dyti. Pittsburghiečiai neturė
tų apsileisti.

Į pikniką nuvažiavimas ge
ras. Reikia važiuoti Ohio 
River Blv. iki Camp Home ke
lio, tada sukti po dešinei ir 
važiuoti iki Camp Horne var
tų, iV sukti po kairei, ir ten

Į* Konferencija svarstė, kaip Į 
! geriau prisirengti prie jprieška- j 
■rinės demonstracijos, kurk 
j įvyks Nacionalėj Jaunimo Die-i 
Inoj, geg. 30. Komitetas rapor-' 
tavo, kad valdžios leidimas.! 
gautas demonstracijai, kuri 

j prasidės 2 vai. po pietų, Arms- i* i • • - i -4 r a • i Philadelphia, Pa. — Dar
Geg.' 16 Lietuvių Lygos j st>

j prieš Karą ir Fašizmą Komite-!
i tas turėjo susirinkimą. Suves-
! ta vakarienės apyskaitos, ku- 
i rios parodo, jogei Lygai liks 
;šiek-tiek pelno.

Svarbiausi tarimai: 1) Už
girta prieškarinė demonstraci- 

jja rengiama geg. 30, S.S. Pitts- 
• burgh ir demonstracijos komi- 
įtetui paaukota vienas doleris.
2) Nutarta išleisti lietuvių kal
boje lapelius, kviečiančius vi
sus dalyvauti toj demonstraci- 

į joj. 3) Kitas susirinkimas nu-
tarta laikyti birželio 20, LMD 

Visi kvie- 
4) Užgirta

Lyga, kaip matote, veikia. 
Tiktai reikia geresnės koope
racijos ir paramos iš visų or
ganizacijų.

Lygietis.

Konferencija Prisirengimui 
Prie Prieškarinės 
Demonstracijos

Iš ten maršuos Sarah St 
ir Carson SU Demonstrantai; ‘ _| _ .. IDA priklauso. Pradėta ru-sugrįžę atgal turės puikų pro-'
grama. Visi kviečiami toj- de-»l .... . . ,... . , „ .Partijos, kurios dumonstracijoj dalyvauti. Pa-'
rodykime, jogei mes esame' - - -
priešingi karui ir fašizmui.

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos, su savo vėliava, de
monstracijoj dalyvaus.1 Lietu
viai darbininkai kviečiami ben
drai toj demonstracijoj daly
vauti. Lietuvių Lyga prieš 
Karą ir Fašizmą užgyrė tą de
monstraciją, ir taipgi kviečia 
visus joj dalyvauti.

Rep.

lis partijiečių areštuota.
Susirinkime prieita prie tos 

nuomonės, kad reikia daugiau 
kreipti atydos į gavimą naujų 
narių partijai ir ALDLD, taip
gi gavimą naujų skaitytojų 
mūsų spaudai. Kalbėta apie 
tvirtinimą Jaunuolių Kliubo, 
kuris nesenai suorganizuotas, 
bet mažai ką veikia.

Po šio susirinkimo įvyko

1,700 Mainierių Streikas 1
Tamaqua, Pa. — Sustrei

kavo 1,700 mainierių Coal
dale ir Tamaqua angliaka-1

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

' Kalba Lietuviškai

J3EN GERSOVITZ
NOTARAS

Moksliški Sovietų Paveikslai Jaunuolių Kliubo susirinkimas,

Gegužės 28, LMD Name
Phone, -EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

Geg. 16 įvyko labai svarbi gei tie 
bus piknikas. Ant kampo bus bendro fronto konferencija

MONTELLO, MASS.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos rodys puikius Sovietų 

į Sąjungoj darytus judomuš pa
veikslus “Mechanics of the 
Brain.” Tie paveikslai paro
do žmonijos ir kitų gyvūnų ! 
vystymosi istoriją.

į paveikslų bus rodoma ir kito- j 
ki pkveikslai. !

Kiekvienas atsiminkite, jo- 
moksliški paveikslai) 

bus rodomi panedėlyj, geg. __ . 
|d., LMD svetainėj, 142 Orr St., | 
'Pittsburgh, Pa: Prasidės 8 pal 
; vakare. ". <• .
**. Visi kviečiami dalyvauti.

Komitstas.

Nacionalė Jaunimo Diena Kietosios WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Lietuvių Tautiško Namo Drauovės .

PIKNIKAS
Bus Savame Naujai Įtaisytame Parke

Tai Bus Penkių Dienų ir'Naktų Piknikas

Utamike May 29, Gegužės
Vidurnakčio šokiai nuo 9 vai. vakare iki 2 vai. ryte

Seredoje May 30, Gegužės
Šokiai nuo 5 valandos po pietų iki 10 valandos vakarei

Gi anksčiau, 4-tą vai., bus prakalbos

Petnyčioje June 1, Birželio
, i i *

Šokiai nuo 8 vai. vakare iki 12 vai. nakties

Sukatoj June 2, Birželio
Šokiai nuo 8 vai. iki 11:45 vai. vakare

Nedėlioję June 3, Birželio
Vojley Ball, Basketball, Virvės Traukįmas ir 

Kitoki Įvairūs žaislai

GEORGE O’NEILS CARNIVALAS
Bus per Visas Penikas Dienas ir Naktis

Bert Orris & His Musical Reviewers
Taipgi Yra Užkviesti Visi Naujos Anglijos Ch,orąt

Kurie Duos Dainų Programų '

ALDLD 87 Kuopos Susi 
rinkimas Geg. 26 d.

ALDLD 87 kuopos mėnesi
nis susirinkimas pripuola lai
kyti geg. 27. Bet kadangi'' tą 
dieną įvyksta ALDLD Ketvir- 
toApskričio piknikas, tai 87 
kuopos susirinkimas perkelia
mas į geg. 26.

Visi ALDLD 87 kuopos na- j 
riai todėl atsiminkite ir būkite 
susirinkime geg. 26, Liet. Dar-! 
bininkų Kliube, 1335 Medley I 
St., N. S. Pittsburgh, prasidės i 
7:30 vai. vakare. Turime daug j 
svarbių klausimų aptarti.

ALDLD 87 Kp. Valdyba.

SCRANTON, Pa. — Gegu-1 Schuylkill pavieto ir Wilkes 
Barre delegacijos susirinks- 
Darbininkų Centre, Wilkes 
Barre, Pa. ir iš ten išvažiuos 
lygiai 12 valandą dieną.

Wilkes Barre Nacionalės 
Jaunimo Di^noą Piknikas

Prieš N'acionatę Jaunimo 
Dieną, |ai yrąb^egpžės 25^d., 
sek madj e n į, i| ^dęl .stąk ėl imX pi
nigų padengiMui demonstraci
jos išlaidų, Wilkes Bariuose 
yra rengiamas piknikas—iš
važiavimas Pocono kalnuose, 
ant Tobyhanna upės kranto. 
Trokai gabens žmones į pik- 

Darbininkų Cent-

J' V L4 J l j

Apart tu i žes kietosios anglies jau- 
“ i nimas ir suaugę darbininkai 

! laikys paradą (demonstraci- 
j0_lją) prieš karą ir fašizmą. Ši- 

■ - į j ta demonstracija bus laikoma 
no i Scrantone, Pa.

Planai yra sekami': Visi de
legatai iš kitų mieštų susirinks 

j su Lackawanna pavieto darbi
ninkais ant- Island-, Grounds 
South ScrantohPl valandą po 
pietų. Jie ten susirinks del 
prisirengimo prie .parado. Ši 
demonstracija trauks per mie
stą ir pasibaigs Forty Fieldėj 
North Scrantone. Ten bus lai
komas masinis 
prieš karą ir fašizmą, 
vietiniai kalbėtojai, taip 
bus kalbėtojai iš kitur.

Po šio susirinkimo ir 
kalbų, darbininkai, 

studentai

susirinkimas, nįką nuo
Bus ro (325 Er Market St.) 10 va 
pat

Kaip Dalykai Stovi Wil- 
į merdinge ir Washingtone

Geg. 17 teko dalyvauti Wil
merdinge pasitarimo susirinki
mėlyje. Pasirodo iš draugų iš
sireiškimų pusėtinai toj kolo
nijoj pesimizmo. Draugai ga
na nuoširdus mūsų judėjimui, 
bet jie negali matyti, kaip ga
lima padidinti1 mūsų revoliu
cinės spėkos toj kolonijoj. Jie 
argumentuoja, jogei bedarbė 
kenkia gavimui daugiau nau-

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222’224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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i ; >• J .! į -t . ii H• r

o

iiaiiiBiiiBinaiiiamoiiioiiioiiiiĮuaiiiatiiaiiiaiiiaiiiaiiiBiHamamaiiiaiiiaiiiaiiiBHii

landą ryte. Tie, kurie važiuos 
mašinomis, imkite kelią No. 
115 ir važiuokite apie 2 my
lias, pervažiavę Lehigh upę, 
paskui pasukite į dešinę, o ten 
pamatysite kelrodį, kuris pa
rodys, kaip "pasiekti pikniko 
vietą—Dotters parką.

pra- 
jaunimas

i ir studentai vėl maršuos, 
'trauks į Weston Field, kur bus 
įbeisbolių lošimas, o po lošimo 
j įvyks dideli šokiai Weston —---------- x
Į Fieldo pavilione. i Nac. J. Dienos Komitetas.

| Stoughton, Mass. Suokalbis prieš Negrą * HA H 1 ■ * ■ i’ Darbininką Detroite
Detroit, Mich. — Areš

tuotas ir po $50,000 paran-

Dešimties metu sukaktuvių 
jubilejus. Apvaikščiojimas 10 
metų sukaktuvių Lietuvių sve

taines; vakarienė, koncertas ir kos laikomas negras darbi- 
sokiai įvyks subatoj, 26 dieną ninRaSj pasaulinio kai’O ve- 
geguže, (May) 1934 Lietu- Jameg vi

Stoughton, Mau. Programos ’ t)na>. buk PS užpuolęs api- 
išpildyme dalyvaus: Montello' piešti ir britva suraižęs tū- 
D.L.R, Chorap, Stoughtono Ly-.;lą Mrs. Kaye, baltą moterį, 
ros ‘Choras, Norwoodo lošėjai Į Su tokiu įtarimu čia buvo 
suloš juokingą komediją. Visi išviso 40 negrij areštuota ir 
apielinkės lietuviai bus, tat žiauriai 8Umušta.
sišnekučiuodami. Bert Orris' Tai yra baltųjų kapitelis-
apielinkės lietuviai bus

Tai yra baltųjų kapitalis-KeiiKia gavimui daugiau nau- sisneKuciųoąami, neri; vrri.s v T , .
jų narių j Partiją ir ALDLD* Orkestrą iš-Montello grieš šita tų Kampanija, kad SUaidyt

i kuopą.
Plačiau paaiškinus, jogei da-j koncerto 50. centų; vaikams 

bar į Partiją ir ALDLD kuopą iki 13 metų amžiaus dykąi.
i daug lengviau gauti naujų na- 
| rių, nes ekonominis gyvenimas 
‘įverčia darbininkus prie kovos

ir savo organizacijų, tada 
draugai pradėjo kitaip kalbėti. 
Pasižadėta 'pasidarbuoti gavi
mui į Partiją bent trijų naujų 
narių, taipgi gavimui į ALt)LD 
kuopą daugiau naujų narių.

Wilmerdinge gyvuoja LDS 
kuopa’. Pirmesniam susirinki
me buvo nutarta nesiųsti, de
legato į LDS Seimą Detroitan. 
šitame susirinkimėlyj plačiau 
tuo klausimu pakalbėjus drau-

kiams. Įžanga ant šokių ir negrų ir baltųjų darbininkų

Ant vakarienės įžanga 35 cąm 
tai ypatai. Šokiai ir- vakarie* 
nė prasidės 4 valandą; progra
ma 8 valandą vakare.

(122-123)

Chicago. — Nuvirto plie
ninis vandens kubilas ant 
Oakley Buildingo stogo; 
pramušė krisdamas keturias 
lubas; tris žmones užmušą 
šeši% sųžeidę. Kubilas svč^ 
re 330,000 svarų.

augančią vienybę.
/ James Victory bylą veda 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas. Ragina ma
siniai demonstruoti ir pro
testuoti, reikalaujant pa- 
liuosuot tą dąrbininką, ku
ris yra kapitalistų sąmoks
lo auka.

New Orleans, La, — Su
streikavo. 2,000 laivakrovių. 
Visiškai apsistojo laivų kro>- 
vimas bei iškrovimas.
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SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.

Tarpe North 4th ir North 5(h Streets
Čia užeje išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ii- skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose dirbdama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

13

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

H

b- -

GERKIT NARZAN
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mmeralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo >vėl galite gaut
pas

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY
Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BONUOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po ęielą keisą, 
į kurį einą 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai Į>ei kitoki bizniai turi sau gerą' pelną.
TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvortinėse bonkose ir kaina už bonkų 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.



TIKRAS BIČIŲ MEDUS

GELBĖKIME THAELMANNO GYVYBĘ! |2
Rep.

me stipry protestą,

mariną. ' ’
Šį 1 penktadienį, gegužės 25 

d., Brooklyn© darbininkai visi 
privalo dalyvauti sekamuose 
protesto susirinkimuos; Grand 
St. Etxtensibh. ir Havemeyer 
St.; Varet St. ir Graham Ave.;

neškite i apie tai kitiem ) darbi- 
Prasidės 8 vai. Va-

kite .kur kam arčiau, paran-

vyko suvaryti darbininkus at- balsamavimu ir laidojimu mi
gai į darbą pereitą pirmadie- rusiųjų. Turi gerą čapelį. O 

i nį. j taipgi), persamdo automobilius
o. < • ------ r----------- šermenims, vestuvėms, bei

krikštynoms.

tad fa
■ I

stengiasi Iriau, bet dalyvaukite visi. Pra-t
Turime

pareikši- n inkam.
-budeliai kare.

Kovingo Vokietijos darbi- nedrįs žudyti draugą ThaeĮ 
ninku vado gyvybė dabar ran
dasi daug didesniame pavoju- 

. je,. negu kada nors pirmiau. 
Fašizmo užviešpatavimas Lat
vijoj ir Bulgarijoj padrąsina 
Vokietijos budelius . smarkiau 
kirviu švaistytis. Iš kitos pu
sės, darbininkų judėjimas grą- Myrtle ir DeKalb A. Dalyvau- 
so nušluoti fašizmą, 
šistai kuo greičiau 
prašalinti jos vadus.

Šeštas Poslapis EAISV® Ketvirtad., Geguž. 24, 1934

NEW YORKO K APYLINKES ŽINIOS
» • ' < ■

Sovietų Konsulo 
Prakalba

Pereitą pirmadienį čia kal
bėjo'Leonid M. Tolokonski, 
Sovietų Sąjungos generalis 
k o n s u las, Amerikos-Rusijos 
•Vaizbos Buto surengtame po- 
kilyje, ant laivo Manhattan. 
Jisai pareiškė, kad Sovietų Są
junga, nežiūrint Sovietų in
dustrijos išsivystymo, nelenk- 
ty niuo ją su kitomis tautomis 
už pasaulio rinkas.

Jis taip;pat pasakė, kad So
vietų Sąjungai nebus reikalo 
sulaikyti įvežimą prekių iš 
kitur tol, kol jiems nebus kliu
doma ramiai tęsti savo didelį’ 
•darbą ir kol nebus kliudomas 
išvežimas Sovietų pagaminto 
perviršiaus prekių mainais už 
reikmenis, imamas iš užsienio.

Nors sėkmingas išvystymas 
sunkiosios ‘industrijos, laike 
pirmo Pėnkių Metų ^lano, ne
palyginamai pakėlė šalies tech? 
nišką irf ’ ėkonohiišką nepri
klausomybę ir apsigynimo ga
limybę,1 bet sūnkioji 'industri
ja plečiama ;ir tas ’ rėikalaūs 
didelio įVežimo įrankių. Taip \ 
pat naudojarhų daiktų įveži
mas tęsis dar ilgą laiką. uMes 
nesustosime ’ !su reikmemmiš 
gyvenimui; mūsų/tikslas yra 
suteikti dar • augštesnę ^gyverii- 

imo lygmalą,”—pareiškė To-
T Rengiamės prie Jaunuolių < lokonski. ‘ '! .* M

Dienos į Mes vestume plačią preky-
Didžiuma vienetų jau dis- su Valstijomis, jeigu tūli 

kusavo NJD klausimą ir pra- Į trukdymai ’ įvežimui1 Sovietų 
dėjo veikimą: laikė atvirame Pr^ių būtų prašalinti,—-pa- 
ote susirinkimus, platino lapė-1 re^kė A. J. Rosenshein, Am- 
lius, ėjo po stubas. • šį šešta- torg Trading^ Corporation pir- 
dienį ir sekmadienį bus visuo
tina mobilizacija ėjimui po 
stubas su Young Worker, plą- | 
tinimui lapelių ir kitiein prisi- j Laivakrovią Streikas 
/engimo darbam. Young Wor- par4llnfae 1 
ker manoma išplatinti virš 
1,000 kopijų. Beje, lietuvių į Suvienytomis Joseph

Kompartijos Darbai 
Šeštoj Sekcijoj.

Pereitą antradienį, “Lais
vės” svetainėj, įvyko KP 6-tos 
sekcijos narių susirinkimas 
apsvarstymui veikimo sąryšyje 
su Nacionale Jaunuolių Diena. 
Pastebėtina, kad partijos iš
vaizda 
diena,
jąunų darbininkų, 
vo, didžiūnėje,' taipgi

keičiasi su kiekviena 
Matėsi daug naujų, 

Raporta- 
i jauni 

žmonės, vienetų organizato
riai.

; Pasijudinomte iš vietos ir vis 
ąugame jaunomis spėkomis. 
Peiktina, kad daugelis suau
gusių, senų partijiečių nedaly- 
vaVo, ypač iš lietuvių. Taisy- 
kimės.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
jpėkcija išplatino su virš 5,000 
kdpijų “Daily Workerio” ge
gužinės laidos. Tos vienetos, 
kurios platino planingai, tai 
yra tam tikroje pasiskirtoje 
vietoję ir paskui vėl ėjo ir kal
bino darbininkus—gavo likūjŲ 
skaitytojų ir narių, užmezgę 
sd darbininkais naujus ryšius, 
iš kurių bus nauji veikėjų kad
rai afeityje. Ne visos, tačiaus, 
vienetos veikė planingai. Ki
tos platino kur papuolė ir pa
skui nepasekė, tad ir pasek
mes ne tokias geras turėjo.

mininkas, patvirtindamas 
Jokonskio kalbą.

To-

Metalo Darbininkai Reikalau
ja Paliuosuot Thaeimann
- Metalo Darbininkų Industri
nės Unijos delegacija buvo 
pas Vokietijos konsulą pereitą 
antradienį. Delegacija parei
kalavo užbaigti prirengimą 
slapto teismo, kuriuomi nori
ma1 nuskubinti į mirties nas
rus d.į Erhst Thaeimann, Vo
kietijos Kompartijos vadą, da
bar kankinamą kalėjime.

Konsulas buvo labai suerzin
tas delegacijos reikalavimais. 
Delegacija jį užtikrino, kad tai 
tik pradžia, kad šimtai darbi
ninkų organizacijų padarys tą 
patį. Konsulas sakė, perduo- 
siąs dalyką generaliam konsu
lui.

Lietuvių organizacijos taip 
pat turi pasirūpinti pasiųsti 
delegaciją ir dalyvauti kituose 
Thaelmąnno paliuosavimui, da
romuose žygiuose. Pamena-; čių Kliube, 80 
me, kaip mūsų visokeriopi pro
testai padėjo išgelbėti dd. Di
mitrov, Popov ir Tanev gyvy
bę. Dabar yra lygiai svar
bus momentas.

Konferencija prieš Karą ir 
Fašizmą

Penktadienio vakare, gegu
žės 25 d., Irving Plaza, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke, 
įvyks Amerikos Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą konferencija, 
‘drganizacijos prašofnos x pri
siųsti po du delegatu. .

Konferencijos tikslas sude
rinti spėkas ,kovai prieš karą 
ir fašizmą ir prisirengti prie 
didžiulės prieškarinės demons
tracijos 1 d. rugpjūčio.

Komunistę Partijos Bazaras 
Jau Prasidėjo

Senai lauktas bazaras va
kar jau prasidėjo. Kiekviena 
diena žada ką nors naujo 
dainų ir muzikos srityje. Taip 
pat ir pasirinkime reikalingų 
daiktų kasdien bus naujų daly
kų, nes t komisijos rinkimui 
daiktų vėiks ’per visą bazarą. 
Lietuviai darbininkai" turėtų 
skąitlinįai dalyvauti. . Nepro- 
Šalį būtų nunešti ir daiktų, 
kurie turite arba dar galite 
kur gduti. kiekvienas centas 
^eikklihgas dr'ganižavimui dar
bininkų dirbtuvėse ir beduonių 
linijose.

Įsigykite bendrą tikietą. Tas 
^al^bgvibs-^alyvavimą.:' baza- 

turite,.dideles šei
mynas. ‘ Bendras tikietas vi- 
.somj57 ąrenįėoms x dię^pms yra 
85c^ įĄtįMrom dienom' tikiė- 
tąs iš anksto kainuoja 25 c., 
prie durų 35. šeštadienį įžan
ga 50c.; bet iš anksto perkant 
—40c. Pirkdami iš anksto 
bendrą tikietą sutaupinate 
$1, už ką galite įsigyti baza- 
re naudingą daiktą.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir ‘ gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti. į \

Brooklyno Lietuvių Atydai
Liet. Kriaučių Neprigultnin- 

gas Kliubas rengia viešas dis
kusijas penktadienį, 25 d. ge
gužės (May), Liet. Am. Pilie- 

Union Avė.,
7:30 vai. vakare. Bus kalbė
tojų iš kairiųjų ir sklokininkų. 

Kriaučius.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris ar mergina 

prie namų darbo; m^ža šeimyna ir 
mažas kūdikis. Apie mokesti susi
tarsime, kaip pasimatysitn. Turi būt 
baltveidė. Kreipkitės sekamu antra- 
šu:Danenburg, Forbes Magazine, 
120 5th Ave., New York.

(121-123)

IŠRANDA VOJIMAI
PA SI kANDAVO J A didele krautuve 

tinkama restauracijai, saliūnui, ar
ba kitokiam bizniui; randa $30. Del 
tolimesnių informacijų kreipkitės: 
101 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

• ■ ’ • ■ (120-122)

SKAITYKIT IR PLATIN'
KIT “LAISVĘ”

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ii* pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COH/V
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

DEGTINĖS GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parėm už 

gana žemą kainą.
. HYMAN BERGER, Savininkas

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisves” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

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

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
* arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
* i

iki 4 kasdien, Seredomis ir Sulįstomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

organizacijos dar nei vienos Ryan, viršininko Int. Longsho- 
kopijos neužsisakė. Kuopų j remen Association ir ponios 
valdybos turėtų. tuoini. pąsirū-Į Elinore Herrick# .Regional La- 
pinti. • ’ ■ į jbor Board pirmininkės pastan-

Veik visos vienetos pasiry- gomis tepę . sulaižytas ^aiva- 
krovių /streikas priė& ^Klallory 
Laivų Ko., kurios laivai sus
toja 34-37 prieplaukose, New 
Yorice.
j v Darbininkai ’ tapo su vilti pri
žadais^ ’ būk Regionai ’ • Lkbot 
B.o&rd išris jų susikiirtinią plęi- 
bjącjto rHeliŲv , Tuo (būdu par.

žę ėmaridai pddirbėtii ''Laike 
šios kampanijos, iki JKL Na- 
cionalėš konvencijos, sekcija 
pasibrėfeė ’gauti1 50 naujų nh- 

*riy į JĮaunęjų Komunistų' Lygą 
i« sustiprinti kitas jaunimo-.or-: 
gąnjąacijąs. k,
w ? • • / > j t » i 

Ą • ) * ’ : ■ i 1

Rep.

... . '"T“

....;1 1 ,—į—-------n——>------ .''i1.' r' ' > *

Už Raudoną Kovos Fondą Prieš Alkį, Karą ir Fašizmą!
■—em H/ 1'' ' 1 į .III Jug, x

5 Dienų Gegužinė: Iškilmė ir Bazaras
Rengia Komunistų Partijos, New Ydrko Distriktaš *
Puiki Programa ir Geri Kalbėtojai Kiekvieną Vakarą ; ’

Žemos Kainos Ant Visokiu Vasarinių Daiktų
Restaurantas—proletariškos kainos ir . balalaikų orkestrą '

’ JOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ
Vaikų* diena nedėlioj po piet, G^g.) 27—-dykai

1 Gegužes 23,' 24, 2Š, W ir 27
MANHATTAN LYCEUM ’ 66 East 4th Street

................. — —»■■■ . i ..m W ■■■ ■ ■■■■■■............. *-'■ ■ ............... * ""P III ^1

Tikiėtai: Dienom 35 centai, sulfato j 50 centui 
fikietas del pelikių dienų (combipAti dn) 86’centai. 10 centų nuoląi- 
da prlę dūriui su Šuo skelbimu, i A’ • U 4

t < >1 j * . f ♦ t i ? i 11 H

Brooklyno Jaunuolių Paroda
Kaip jau žinoma, gegužės 

30 d. yra Nacionale .Jaunuo
lių Diena. Tą dieną buržuazi-' 
ja paleidžia visas savo juodą
sias jėgas užpumpavimui dar
bininkų jaunimo patriotine fa
šizmo ir karb propaganda. 
Prieš tą* bjaurų apgaudinėji
mą darbininkų jaunimas, va
dovybėj e i Jaunųjų Komunistų 
Lygos,' rengia. savo demonstra
cijas ir parodas. t

‘Brooklyno jaunuolių prisi
rengiamoji paroda įvyks šį 
pirmadienį, -geg., 28. d., 7 vai. 
vakare? Prasidės nuo Varet

ir Graham Ave. ■ Suaugu
sių i organizacijos ir pavieniai1

; pariai ‘ taipgi privalo dalyvau
ti. Visi jaunųjų judėjimo pri
tarėjai prašomi šį šeštadienį ir 
sekmadienį nueiti į sekcijos 
ragtipę,, 6Į ,Qraham Avė. ir 
pagelbėti prisirengimo darbe. 

Į K ■ ------ k
Nauja Laidojimo Įstaiga
'Negjenąi Brooklyne atsidarė 

dar vieiia įaįdojimo (grabo- 
rystės) įstaiga—tai Povylo 
Gusto (PauLGustas), kuris per 
septynioliką metų praktikavo 
Šitoj Ž^tbffeiįjoj.į Povylo Gusto 
girąborystės įstaiga randasi po 
ny iri.142? 5 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Jis patarnauja

1 Š T

Telefonas: EVergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

V,

Senai dirbąs, graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinorrtas. Tik dabar ■ atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį .
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Jums Į Namus
NEDALIOMIS

Nuo .10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš’pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
_ 10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau tintas ir chyoniikas vyrų ir • 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumc

DR. MEER
156 W. ,44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakaro

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienqKmąaicniais nuo 11 ryto iki iz aienq ■ 
Telephonas MEdallion 3-1328 j

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Parduokite C? r* WT A A I A Mokame augštą
Savo OlLlNĄ Kainą

Jungtinių Valstijų valdžias laisnipoti pirkėjai 1
Atneškite ai’ piislųskite seną aukšą, seno aukso sulaužytus žiedus, 
laikrodžius, branzalietus arba kokius atlikusius- auksinius daiktus.

A. HILLMĄN, co 1NFANTINO c.,.. ,.r,„cr’Sl“T n. y. c.
Til.- Canal 6-9'608 (B.M.T. trainą irti k i t o—išlipkite ant Bowery stoties)

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsaindau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS (
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius i 
ant visokių kapinių; parsamdc au
tomobilius ir karietas veselijoms,-, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue £ 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančiy .
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

STEPHEN BREDES, JR

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

Telephone,Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

‘ (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Qdos 
' Išbėrimai, Krau- 
{ po f Nesveikumai, 
’ Nervų Ligos, 

Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde- ‘ 
girnai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu, turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 

New York
Valandos—-9 Ą. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


