
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Konfiskavo 1,200 Hitleriškų 

Knygų Klaipčdijoj
Klaipėda. — Slaptoji Lietu

vos policija geg. 28 ir 29 d. 
išrankiojo ir suėmė* Klaipėdi- 
joj 1,200 knygų iš knygynų ir 
mokyklų; konfiskavo ir 150

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o /šia i mesi te 
Pasaulį!

žemėlapių, daug įvairių pa
veikslų ir apie 60 mokyklų No. 146 Telephone STagg 2-3878
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vaikų paišybos uždavinių. Tose 
knygose, net aritmetikos vado
vėliuose, niekinama Lietuva, 
garbinama Vokietija ir Hitle
ris, kurstoma’neapykanta prieš 
žmones ne vokiečių kilmės. 
Žemėlapiuose Klaipėdos kraš
tas vis dar žymimas kaip Vo- 
kietijps dalis. Paveiksluose ir 
mokinių piešiniuose pilna hit
leriškų vėliavų su kreivais na- 
zių kryžiais. Tie piešiniai bu
vo mokytojų užduoti ir jų pa
tikrinti vaikų sąsiuviniuose. 
Net vienoje religinėje knygo
je rašoma, kad lietuviai netei
sėtai užgrobė Klaipėdą.

Audros Padarė Daug 
Nuostolių

' Gelvonai, Ukmergės ap. — 
Šiomis dienomis čia siautė 
smarkios vėtros su audringo 
pobūdžio lietum ir ledais; 
apylinkės ūkininkams padary
ta daug nuostolių, nes daug 
kur ledų išlaužyti ir sumušti 
rugiai ir sumaišytas su žeme 
vasarojus. Limontovščiznos vk. 
Gatelio ir žičkų vk. A. Balan
džio sugriauti klojimai.

NEI KŪBA NEMO
KĖS SENĮIJU 

SKOLŲ?
Havana.—Tam tikra da

bartinės Kubos valdžios ko
misija skelbia, kad Kuba ne
turėtų mokėt skolų Jungti
nių Valstijų piliečiams, pir-

I e I

kusiems bonus senosios pre
zidento Machado valdžios. 
Tokių skolų yra 60 milionų 
dolerių; bet tai esą neteisė
tos paskolos, užtrauktos 
prie reakcinės Machado val
džios.

NRA Johnson Pavaro
Unijistus iš Darbo

Washington. — NRA ad
ministratorius gen. Johnson'

Washington.—Amerikinis Hitlerio agentas Fritz Gissibl pr išalkinamas 
kongreso komisijoj, paskirtoj tyrinėti vokiškų fašistų veiklą Jungtinėse 
Valstijose. Faktai jau parodė, kad Vokietijos ambasadorius Hans Lu
ther Washingtone apmokėjo lėšas propagandos prieš žydus ir už hitle- 
rizmą šioje šalyje.

WM. GREEN PRIŽADA FABRIKANTAMS 
PALAIDOTI PLIENO DARB. STREIKĄ 
Rooseveltas, Pasirašęs Verstino Streikų Taikymo {statą, 

Pervedė Plieno Streiką Sulaužyt Darbo Ministerei

Užmušė Po Kaimus Vaikštantį 
Smulkių Prekių Pardavinėtoją

Tauragnai.— Gegužės 27 d. 
už Tauragnų miestelio dvaro 
sodo krūmuose rastas užmuš
tas po kaimus smulkias prekes 
pardavinėjęs Leiba Grinsbur- 
gas. s*,
I Aiškinant nustatyta ir pats 
prisipažino, kad tą padaręs, 
akmeniu galvą sudaužydamas,1 
Juozas Troklys, Linkmenų vai., 
AkmeniŠkių kaimo gyventojas, 
pasipelnymo tikslu, tikėdamas 
pas jį rasti daug pinigų, o ra
dęs, rodos, tik apie 10 litų.

atleido iš darbo vieną uni- ~ _ • m _ .
jistą šios įstaigos tarnauto-1 Dr. ZhUIUUS lafCSl SU
ją. NRA tarnautojų unijos

'prezidentas John Donavan j !
su kitais dviem unijos atsto- į Geneva.—Buvęs Lietuvos 
vais nuėjo pas Johnsoną rei- užsienių reikalų ministeris, 
kalaut, kad sugrąžintų pa- p Zaunius, prieš išvyk- 
varytą tarnautoją. Gen. jamas Genevos, turėjo ii- Į

užsienių reikalų ministeris,

L. D. S. SUVAŽIAVIMAS

Nubaudė už Šnipinėjimą 
Lenkams

Kaunas.—< Kariuomenės tei- 
me buvo sprendžiama 3-jų as
menų, kaltinamų šnipinėjimu 
lenkams, baudžiama byla. An-

varytą tarnautoją. i 
Johnsonas tuojaus pavarė 
patį Donavaną, grūmoda
mas žandus išdaužyti ant
ram ir pavaryti trečią. Am
erikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green del 
to pasakė tik tiek, kad jeigu 
yra reikalas, tai reikia pri
tarti Johnsonui...

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Wm. Green pasitiki, kad 
Rooseveltas paskirs tinka
mą trijų neva “bešališkų” 
žmonių komisiją spręsti 
darbininkų “ginčus” su 
samdytojais, ir padarys 
darbavietėse “rinki mus,” 
kuriuos valdžios atstovai 
prižiūrės, idant darbininkai 
galėtų laisvai balsuoti, ar 
jie nori kompaninės ar,sa
vo darbininkiškos unijos, 
taip kad darbininkai galėsią 
išrinkti savo atstovus į 
bendras derybas su bosais.

Tai yra begėdiškas pri- 
gaudinėjimas, būk darbinin
kai gali laukti teisingumo 
iš Roosevelto.

Į Plieno kapitalistai gi iš- 
I anksto verčia darbininkus 
balsuoti už kompaninės uni
jas ir per savo organą “Iron 
Age” skelbia, būk “95 nuo
šimčiai plieno darbininkų 
esą priešingi streikui ir būk 
jie pritaria kompaninėms 
unijoms.” Bet tie balsavi
mai yra išgauti per grūmo
jimus ir klastas. Nes yra 
žinoma, kad tikrumoj dide
lė plieno darbininkų daugu
ma stoja už visuotiną strei-

Į ką, kad iškovot savo unijos 
pripažinimą, darbo mokejh 
nio pakėlimą ir kitų sąly
gų pagerinimą.

Rooseveltas dabar pavedė 
darbo ministerei Fr. Per
kins varyti derybas su Mike 
Tighe, unijos prezidentu, 
Louis Leonardu, sekreto- 

i rium-iždininku, ir su pora 
Į kitų išdavikų. O Darbo Fe
deracijos prezidentas Green 
ramiai sau pareiškia, kad 
jeigu šitaip nepavyks greit 

! sutaikyti uniją su samdyto
jais, tai bus galima užkirst 
streikui kelią pagal naujai 
išleistą įstatymą, kur Roo
seveltas gali paskirti komi
siją verstinam streiko sutai-

I kymui.
Amerikos Komunistų Par

tijos Centro Komitetas vėl 
atsišaukia į plieno ir gele
žies darbininkus, kad stro
piai rengtųsi streikui ir dė
tųsi į eilinių darbininkų 
bendro fronto kovą, ir kad 
nei per nago juodymą nepa
sitikėtų tokiai^ vadais, kaąp 
M. Tighe ir Green, kuris 
Pittsburghe laike plieno 
darbininkų suvažiavimo tie
sioginiai atstovavo ne ką kir, 
tą, bet Rooseveltą ir kapi-> 
talistus.

karjeros susmukimą ir sar- 
matinasi savo nuo revoliuci
nės linijos nusmukime iki 
menševikiško Grigaičio pa
dų.

Aimanuoja jis: “Krizis ne
kenkia gavimui naujų narių 
į Susivienijimą. Galėtų gau
ti, jei visi bendrai dirbtu
me. ..” (Kodėl gi jūs nedir-

(Tąsa)
Antra Sesija

gesnių pasitarimų su Litvi-i Antra sesija prasidėjo 3 
novu, Benešu ir švedų užsie- vai. po pietų, birželio 18 d. 
nių reikalų ministeriu San- Centro pirmininkas, R. Mi- 
dleriu. Ząunius.. taip pąt,' 
matėsi su Barthou, Franciu 
jos užsienių reikalų ministe
riu.

Lietuvių delegacija grįžus 
į Londoną, anglų lietuvių 
derybos varomos toliau. 
Įvyks daug posėdžių. 

‘ (Elta)

žara,. patiekė plftų raštišką 
raportą. Keletas iš svar
besnių punktų: (.atnaujini* 
imas ivienybės; ■ klausimo su 
APLA. Centro Komitetas 
deda daug atydos inkorpo- bate bendrai?) Vėliau: “Or- 
ravimui Mass, valstijoje, i manas kalbėjo, kad jaunuo- 
nes ten įmatoma didelė dir- 

iva gavimui daug naujų na- 
Įrių, o ypatingai jaunuolių; 
įdaryti reformų sekminges- 
niam jaunuolių organizavi
mui ; LDS laike 2 metų pa
augo apie 500 narių ir arti 
$40,000 turtu. Viso iždas 
apie $85,000; LDS dalyvavo 
visose darbininkų klasės ve
stose kovose ir t. t. (Drg. 
Mizaros raportas ištisai tel
pa “Laisvėje”—Red.).

Jo raportas delegatuose 
darė gilaus įspūdžio. Ra
portas buvo aiškus, konkre
tus.

Sklokos s u f a n atizuotas 
'Liepoms, iš St. Louis, rau
do iš gėdos, kada pirminin
kas iškėlė jo ir kitų Prūsei
kos ' ir 'Butkaus sukurstytų 
elementų j organizaciją ar
dančius idarbus. Jis pirmas 
stojosi ‘fkritikuoti”: pirmi
ninko raportą, i Kalbėjo il
gai, mikčiojo, kartojo tą pa>- 

Tarp kaltinamų- tį. Jo’kalbos nebuvo .gali- 
jų yra išradėjas U. Bianchi, ma suprasti. Šneka Prūsei- 
buvęs seimo atstovas; trys ka, anot Andrulio, “riebusis 
kariško orlaivyno oficieriai, 
buvę ministerijos nariai; 
Br. Cassinelli, socialistas 
buvęs seimo narys, vienas 
rusas ir kt. Bet tikrumoj 
jie ne už tariamą “šnipinėji
mą Sovietams” yra teisia
mi, bet už nepritarimą fa
šizmui. Įdomu, kad po Hit
lerio atsilankymo pas Mus- 
solinį šis tuojaus pasibarki* 

nesu- cijos sandėlius su keliolika'no persekiojimus neištiki* 
šimtų bombų. imųjų fašizmui. ; :

Kuboj įkalinta dar 20
Unijisty Darbuotojy

Havana. — Kubos prezi-,x. K t . Amerikiniais Lėktuvais
tanas Davidavičius nubaustas. jenį.o Mendietos valdžia įsa- n L J C fL* 

ikė areštuot visus vadus Ko- BoiIlbrIfduOS S. LlUIlUS
vičius 10 metų, Stepas Černiau-! 
skas 6 metais sunk, darbų ka
lėjimo.

jmunistų Partijos ir Darbi-( Hongkong. — Fašistinė 
ninku Konfederacijos unijų. 
Jau suimta 20 Konfederaci
jos vadų.

Pereitą sekmadienį fašis
tinės ABC organizacijos pa

tas sukonfiskavo vieną “Lietu- j rodoje tapo nušauta 14 as-

Konfiskuota “Lietuviška 
Ceitunga.”

Klaipėdos krašto komendan-

viškos Ceitungos” laidą ir už
draudė ją platinti bei leisti 
antrą tos dienos laidą. Laik
raštis sukonfiskuotas už i

menų. Paroduojančius pre
zidento Mendietos šalinin- 

tai, kus apšaudė tos pačios ABC 
kad straipsniu “Prancūzų kie- organizacijos neva-kairysis 
tasprandiškumas kaltas del’sparnas. Bet Mendieta da- 
nusiginklavimo konferencijos]bar už tai terorizuoja ko- 
nesisekime” įžeidė Lietuvai munistus.
draugingą valstybę. Laikraš
čio redaktorius Hopp nubaus
tas 1000 litų pinigine pabauda 
arba vieną mėnesį kalėti.

i1
Vėl Gaisras

Panevėžys.— Birželio
nakt|, Ramygalos g-vėje vie
nam name kilo gaisras, kuris 
padarė nuostolių. Gaisras ki
lo iš perkūnijos.

3 d.

Veršis su 3 Akimis
, Winsted, Conn. — John 

Peyre farmoje ties Nepaug 
karvė atvedė birž. 19 d. ver
šiuką su trimis akimis, dvi
guba burna ir dviem liežu
viais. Veršis dar gyvas.

Hitleriškais Ženklais Bjaurioj a 
Žydų Namus

Krekenava.
80 nakt| į 31 d. Krekenavos
žydų namai, beveik visi, bu
vo “papuošti” Hitlerio ženk-Į

Gegužės iš

Kažin
piktadaris išsivedė

NUŽUDĖ DENTISTĄ
Eldorado, Ill.

koks
dentistą H. L. Meyerį į pa
starojo farmą, matyt, žadė- 

............ ..  . ..... damas ją pirkti; nušovė 
lais. ženklai buvo išpaišyti I Meyerį ir apipylė jo veidą 
aliejiniais dažais, geltonos deginančia rūgščia.
spalvos. Nuo mūrinių sienų, 
žydai ženklus nuskuto, bet 
ant medinių dar ir dabar te- , , 
b«ra. Policija tų ženklų “me- keturis hitlerininkų amum- 
nininkų” kol kas dar “i 
randa.” I

Viena. — Policija užtiko

Chinų Kantono valdžia keti
na pasiųst porą tuzinų lėk
tuvų, gautų iš Amerikos, 
bombarduot Chinų Sovietų 
miestus ir kaimus Kiangsi 
provincijoj. Kantono fašis
tai vienija savo jėgas su 
Chiang KaLsheku daryt 
naują karo žygį prieš Chinų 
Sovietus, kurių valdžioj yra 
jau apie 90 milionų gyven
tojų.

ITALIJOJ TEISIA NEVA 
SOVIETŲ ŠNIPUS

Roma.—Teisman 'patrauk
ta 7 vyrai ir'yiena 'moteris, 
kuriuos Mussolinio valdžia 
kaltina už ‘‘kariškų slapty
bių pardavinėjimą Sovietų 
Rusijai.” r”

lių gaunatna, kodėl senių ne
galima gaut?” Mat, sulyg P. 
logika, jaunuoliai ne nariai. 
Pats pripažįsta, kad gauna
ma jaunuolių į organizaci
ją, atsigrįžęs bliauna, kad 
organizacija puola. Sunku 
pabėgti nuo fakto, kad ir iš
silavinusiam politiniam me- 
kleriui. Štai kur suklumpa: 
“Milinkevičius raportavo”— 
sako Prūseika, “kad jie ga- 
ko daug naujų narių iš su
augusių.” Mini ir kitas vie
tas, kur gauta naujų narių. 
Delegatai juokiasi iš jo su
klupimo, renegatas raivosi. 
Rėkė, kad LDS puola, čia 
vėl gaunama naujų narių!

Kalba V. Andrulis, “Vil
nies” redaktorius. t Jis nu
rodo Prūseikos intrigas: 
“Jo tikslas demagogijos būr 
du įtraukti delegatus į dis
kusijas apie jį ir jo kontr
revoliucinę kliką.” (Delega
tai karštai ploja Andruliui.) 
“Visi žinome, jog Prūseika 
dėjo pastangas griauti Su
sivienijimą! Griovimo dar
bas jam nevyko, susivieniji
mas augo!•” Tuomi Andru
lis parodė, kuomi Prūseikos 
darbai skiriasi nuo darbų 
LDS budavotojų. Prūseika 
vapaliavo, kad būk jaunuo
liai nesuprantą, kur jie ei
na, stodami į LDS. And
rulis jam atkirto: “Dar 
Prūseika ne tiek durnas,

Hindenburg Remia Papeną prieš Hitlerį
Berlynas.—Vokietijos pre

zidentas Hindenburgas pa
laiko Franz von Papeno pu
sę prieš Hitlerį.—Papenas 
kol kas yra Hitlerio antri
ninkas, bet jis sparčiai ky
la augštyn akyse stambios 
buržuazijos dalies, kuri no
ri susigrąžint kaizerio val-

visišką dabar žodžio laisvės 
suvaržymą iš Hitlerio pu
sės. Ir prezidentas Hinden
burgas pasiuntė von Pape- 
nui telegramą, kurioj vadi
na jį “geriausiu draugu” ir 
giria jo prakalbą, nors Hit
lerio propagandos ministe
ris Goebbels uždraudė ją 
laikraščiuose spausdinti.

Iš Papeno kalbos yra su
prantama, kad jis tikisi sti' 
-..............................

Savo prakalboj pereitą 
sekmadienį von Papen aiš
kiai pasakė, kad reikią “to- kaizerio pagelba “pataisyti” 
kios šaliai galvos, kuri ne- ekonominius šalies reikalus 
priklausytų nuo partijų,” (ir sėkmingiau kriušinti rfe- 
vadinasi, reikią kaizerio, tik i voliucinį darbininkų judeji- 
su Seimu. Sykiu jis smerkė imą.

žmogus.” Jo : kalba: “aš 
jaučiuosi čia izoliuotas”. 
(Kaip izoliuotas, nežinia). 
“Organizacijai kenkia poli
tika, kokią veda1 Centro val
dyba.” • Kokia ta politika, 
nepasako. Matomai renega
tui nepatinka tai, kad ši or
ganizacija remia revoliucinį 
darbininkų judėjimą. Įrau
dęs žmogus, mina isteriška, kad manyti, jog jaunimas 
kalbėdamas žiūri į lubas, nežino, kur eina, stodamas į 
skaudžiai atjaučia jis savo (Pabaiga 5 pusi.)
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Anglai Veš Ginklus į Pieti
nę Ameriką

Londonas.—Valdžios nuo
monę išreikšdamas, kapito
nas Anthony Eden sako, 
nors Anglija “sustabdė” 
ginklų ir amunicijos vežimą 
karui Paraguayans su Boli
vija, tačiaus Japonija ir Ita
lija siunčia ten ginklus; to
dėl veikiausia ir Anglija tu
rės atnaujinti tą savo biznį.

Meksikoj, Jalisco valsti
joj, per kovą tarp šalininkų 
skirtingų kandidatų į gu
bernatorius penki žmonės 
tapo užmušti ir 12 sužeisti.

Farmeny Suvažiavimas
Minneapolyj, Minn. r- 

Birž. 22-25 d. įvyks pirjųas 
nacionalis s u v a ž i a vimas 
Jungtinės Farmerių Lygos* 
Dalyvaus delegatai iš 20 
valstijų, kaip praneša orga
nizacijos veikiantysis sekre
torius H. Pūro. Suvažiavi
mas reikalaus tinkamos pa
šalpos nukentėjusiems nuo 
baisios sausros farmeriams 
ir padarys spaudimo į val
džią, kad išleistų farmerių 
šelpimo įstatymą, sulig Ko
munistų Partijos sumany
mo.

(Daugiau žinių 5-tam pusi)
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Lėktuvas be Motoro; Apgavo 
Lengvatikius, Kurie Tikėjo 
Grigaičio Kompanijai

Taiįi, pasirodo, kad nelaiminga “Litu- 
anica II” neturi motoro arba turi tokį, 
kuris netikęs, netinkamas skridimui per 
vandenį. Altass valdyba, tai yra, Gri
gaičio kompanija, sukišo septynis tūks
tančius dolerių už orlaivį su prastais vi
duriais. Vadinasi, nupirko tik orlaivio 
grobius. Dabar vęl kaulija pinigus iš 
lietuvių ir reikalauja kitų septynių ar 
aštųpnių tūkstančių dolerių. Paskui dar 
atsijas naujų bėdų ir taip biznis eis be 
sustbjimo, kol ras lengvatikių žmonių, 
kurie tiems ponams aukos į kiaurus ki
šeninis.

Grigaitis teisina savo blofą ir sako: 
“Nęį ir su geriausiu naujutėliu, iš kom
panijos nupirktu aeroplanu vargiai būtų 
galima nulėkti trečdalį to kelio, kuris 
skilia New Yorką nuo Kauno”. (“N.” 
birž. 19). Iš to išplaukia išvada, kad 
“Liluanica II” buvo ne geriausias, ne 
haiijutėlis aeroplanas. O kuomet pirko, 
tai įsakė, kad nupirko gerinusį, naujutėlį. 
Kur užtikrinimas, kad šitas senas grioz- 
da^.nebuvo vertas tik kelių šimtelių do- 
leriij? t ’ . i ‘ . •• *

T^Įk įsivaizdinkite, ką svietas manytų 
api)g tokį jžfnogų, j kuris nusipirktų auto? 
mobilių, UŽniokėtų didelius pinigus, kaip 
už ^liaują, o paskui verstų laukan inži- 
ną *ir dėtų naują! Jeifū*JT^nors truputį 
prcįįo būtų turėjęs, jeigu jis ištikrųjų sa
vais pinigais būtų pirkęs ir norėjęs au- 
toritobiliaus su tam tikru inžinu, tai iš 
sykio būtų davęs kompanijai užsakymą 
toki inžiną įdėti. Bet pirkt ir tuojaus 
griaut, imt inžiną laukan, daryt išlaidas, 
gaK tikrai, pakartojame, arba ne pilno 
prųto žmogus, arba tas, kuris svetimais 
pinigais sau biznį daro. Septynis tūks
tančius dolerių tik už seno orlaivio grob
iui Kitas motoras, turi būti kiti visi 
viduriai!

Ko Laukiama SLA Seime? Kaip 
Rengiasi Sriovės? Kodėl 
Mūsų Buvo Teisybė?

Birželio 25 dieną Detroite prasidės Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas. 
Koks tikrai bus seimo sąstatas, parodys 
tik pats seimas. Bet jau aišku, kad sei
me bus atkaklios kovos už Susivienijimo 
vietas. Pasiraitoję rankoves yra socia
listai, sandariečiai ir fašistai. Vieni ki
tus dabar spaudoj murzina.

“Naujienos” šitaip spėja seimo sąsta- ■ 
tą: . T

Visos iki šiol gautos informacijos yodo, ; 
kad didžiausiąją dalį seimo sudarys socia
listai ir jiems simpatizuojantieji pažangieji 
delegatai. Vieni šaltiniai sako, kad jų bus 
80, kiti—kad 100, treti—145.

Jeigu pastaroji skaitlinė būtų tikra, tai 
socialistai turėtų absoliučią daugumą seime 
ir galėtų pravesti kuone visus savo sumany
mus, išimant gal tiktai tuos, kuriems reikia 
dviejų trečdalių balsų daugumos (kaip, pav. 
konstitucijos pakeitimui). 1 1 ;

Sekanti savo skaičium grupė susidės iš 
sandariečių. Kiek jų bus seime, taip pat 
dar niekas tikrai nežino. Patys sandarįečhj 
vadai “neklėmina” daugiau, kaip 75’delega
tus, t. y. truputį mažiau, negu mažiausia 
skaitlinė, kuri yra duodama socialistų vhdo- 
vybei. Bet neitrališki šaltiniai spėja, kad 
sandariečių delegatų bus daugių-daugihusia 
60; kiti mano net, kad tik 50.

Dešinieji tautininkai (fašistai) atsiųs gal 
20 delegatų, ir bolševikai—tarp pustuzinio 
ir dešimties. Bus, žinoma, ir keletas dele
gatų, nepritariančių nė vienai srovei.

Atrodo, kad Grigaičio-Bagočiaus fron
tas vyraus seime ir paims SLA vadovybę 
savo reikalams.

Ęet tai dar ne viskas. Clevelando fa
šistu į“Dirvą” (bii’ž. 15) iškelia įj viršų 

1 užkulisines, kombinacijas, kaip anglai sa* 
ko, “horse deal”. “Dirva” rašo:

I ‘ ’ j ’ : t ■ ' 1 ' i iTarpe Strųrpskio ir Vitaičjo, santikiai 
praeityj buvo blogi. F

šai. Jiems rūpi ne narių reikalai, nei jų 
būkles pagerinimas, bet prisiplakimas 
prie vadovybes, išnaudojimas vietų sa
viems reikalams ir panaudojimas visos 
organizacijos sustiprinimui abelno bur
žuazijos viešpatavimo.

Ponai visuomet rėkia, visuomet šau
kia, kad SLA vesdamas darbininkišką 
politiką nusidėtų valdžiai ir išvaikytų na
rius, kad komunistai tuojaus iždą ir vi
sus narius atiduotų Maskvai. Tai blofas, 
žino, bet jie tą blofą pamylėję kartoja 
per visus;paskutinius penkioliką metų,

.. .... ■.____ ..................... . ■ ......... ~ .. 1 j

kad apglūšyti SLA h'ąrius ir Įkad |Oliaū 
ant jų nugaros pasilaikyti.

Bet, ponai, pažiūrėkite į LDS. Ši or
ganizacija atvirai ir nesvyruojančiai ei
na darbininkišku keliu, veda darbininkiš- e i
ką politiką, dalyvauja visose Amerikos 
proletariato kovose, o ar jis jau pražu
vo? Priešingai. Patys turite pripažinti, 
kad LDS šiandien yra sveikiausia, pasto
viausia, geriausia ir proporcionaliai fi
nansiniai stipriausia savišalpos organiza
cija. Tiktai tuo keliu eidamas galėtų at
sistoti ant tvirtų kojų ir SLA.

ketvirtad., Biržei.* 21, 1DS4
I.......... .. II ■ ■■■ ■■ ■ Ji ■ ■ V|ll

ŠYPSENOS

Besirenkant į Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Seimą; Meno Sąj. Suvažiavimas

Pirmučiausiai atvyko Ry
tų Delegacija. Ji atvyko 
8:30 vai. sekmadienio ryte. 
Svetainę dar rado uždarytą, 
bet greit tapo atidaryta, ir 
delegacija kartu su didžiu
ma Centro Komiteto narių 
ir LDS archyvais susikraus- jimui. 
tė į Lietuvių Svetainę, 25th 
ir Vernon Highway.

duoda $35 kanadiškais tar
damas: “Dvidešimts dole
rių ir devynias dešimts ,du 
centus draugai surinko au
kų išmokėjimui “Laisvės” 
preso, o $10.60 tai aukos 
Liet, politinių kalinių * gelbė-

Žiūriu, kad ant slidžių 
į grindų svetainėje atsargiai 

Rytiečiam vykstantiems vaikščioja mūsų poetas Buo- 
• 1 1 • r- —• * 1 1 11 IDi 1 n to D T VT O VVI L VT

Tolimas Gimine
Jurgis: — Pažįsti tu tą įsmo-

I gų, senį, kuris sėdi ten ant zos-:
■ I lano?

Konferencija vienbalsiai | Petras: — Taip. Jis mano’ 
priėmė pirmininko ir sekre- į tohmas giminė, 
toriaus raportus.

Seka chorų raportai.

Pajieško Lietuvos Diplomatijos
. Bostono nelaimingas “Darbininkas” iš- 
ejo-is kantrybės. Nusibodo jo redakto
riui “be Vilniaus nenurimti”. Antra, jis 
mąto, kad juo toliau, tuo mažiau ir pras- 
čiąil Vilnius įmatomas. Todėl jis užsi
dėjęs už galvos rankas šaukia: “Bet ką 
daiįįo mūsų tautos vadai? Ar ir jie ma- 
no;;'ąmžinai laukti'ir nesiimti jokių prie
monių? Vilniaus Vadavimo Sąjunga? 
Gefežinis Fondas?..bet juk tai ne dip
lomatijos įnagiai.. . Ar mūsų vadai pa- ? 
sitgnkins wįen tik hib, ką jiems suteiks.^ 
likįtynas. Ar ..masės turi ir planą išgaU- 
votį.ir dafbą padaryti? Kur mūsų dipi, 
lomtija ?” (“Darb.” birž. 15). . *

“kur mūsų tautos vadai”, “kur mū
sų ^iplomati ja?” Pasakysime “Darbi- 
nimęo” redaktoriui į ausį: Smetona pas 
Pilsudskį slaptus pasius siuntinėja, o 
Valdemaras atsitūpė kalėjiman už ban- 

;dy^ią Hitlerį, gauti Lietuvos apiekūnu 
viętoj Pilsudskio. “Darbininko” redak
torius turėtų tuos paprastus dalykus ži- : 
notų o ne laukti, kad mes jam išaiškin- 

‘itūžĮiėme.
Račiaus negalime nutylėti nepriminę 

klerikalų gazietai štai ko: Atsimenate," 
kaip džiaugėtės, kaip krykštavote, kuo
met. 1926 metais “mūsų tautos vadai” už
grobė galią ir šaudė Lietuvos Komunistų 
Partijos vadus. Sakėte, kad ir Lietuvoje 
rojl) i vesite, ir Vilnių atvaduosite, ir 

’Lietuvai tokią diplomatiją, prieš 
kurią visas svietas drebės. O dabar vis

i Jurgis: — Trečiaeilis brolis^ 
Petixis:—Dar tolimesnis! Mą- 

Jų tai, mano tėvai turėjo 23 vai- 
neminėsiu, nes juos patieks kus ir Jis Pats vyriausias iš 
musų spaudai pats suvazia- _____ ‘
vimas. i

Mandatų komisija rapor
tuoja, kad . delegatų yra 42 Tu atrodai lyg kad tau kas at- 
nuo 22 organizacijų. Ant
ra tiek svečių prisirinko.

Pirmoji sesija užsidarė.
Antra bus antradienį.

LDS. delegatai renkasi 
skaitlingai. 10 vai. pirma
dienio ryte atsidarė seimas. ! žiavo Afrikon ir paklydo juod-

Tikra Nelaime
Tamošius: — Kas su tavim?

sitiko su tavo automobiliumi 
kokia nelaimė.

Juozas-. — Tu atspėjai. Aš 
išvažiavau su savo sekretore pa
sivažinėti, ir dabar man atro
do, kad reikės su ja apsivest...

lio Sūnus iš Binghamton, 
N. Y. Susitinkame ir drau
gę Kasparienę, veikėją iš 
Grand Rapids, Mich.

Prcletmeno Suvažiavimas
i

Suaugusieji skirstosi, o 
jaunimas renkasi į svetainę. 

'Mat, rengiamasi atidaryti
Liet. Prolet. Meno Sąjungos

bušų visa kelionė ėjo gerai. 
Busas, kaip milžiniškas bi
čių avilys, ūžė revoliucinė
mis dainomis 
liti. • ■ <

Clevelandą 
vai. vak. Čia 
komitetas, kuris jau buvo 
parūpinęs nakvynes visiems į 
31 delegatam ir dar užfun-Į v. . , _ .j- -v. . . n i,..-,, suvažiavimas, kur delegaci-dmo pavaišinimui 'delegatų.! .. . L.. n.°v.

ai. sekma-iJa susldeda didelėj didziu-
” . Kas tai 

kietai paspaudžia man žas-; 
tą; atsigrįžtu, stovi drg. J.i 
Gąsiunas iš Pittsburgh, Pa.

2:30 vai. po pietų, drg. J.i

veik visu ke-

pasiekėme 6 
mus pasitiko

i Pasilsėję, antra va.. . . .v . ..
įdienio ryte, traukėm į Det-jmo*^ 1S Jaunuo 
roitą.. pią tik įvažiavus į 
Detroit įmiestą, bųsuį kres
telėjus, Bruno Medley, jau
nuolio delegato,. ją < JSlew +
,Havdn< Coinh., v'iršiigalvis Nąlivaika, Liet. Prietarų; 

Strumskis vedė pasi- paukštelėjo į kaktą Aldonai" 
slėpęs polemikas prieš Vitą^. per ‘‘Vieny- Klimįutei, gegutei iŠ Bl’OO- 
bę”, Vitaitis atsikirsdavo g] Yj Susiinušč' Kli-
Priežastis sęnų vaidų buvo daugumoj jų mo- 2
tervs. Idioloeiniu kivirčiu iie neturėio. nes miutes akiniai. Po tam neterys. Idioioginių kivirčių jie neturėjo, nes 
idėjų neturį. Kada Strumskis įgavo ambi- į 
cijos tapti SLA. prezidentu, jis užvedė san
tykius su Vitaičiais, priversdamas net savo 
moterį Vitaitienei pasižeminti. Viskas ge-< 
rai sekėsi tūlą laiką... Tačiau ir čia atsiti
ko nepermatyti dalykai. Vitaitis sužinojo, 
kad Jurgelionis ir Dr. Montvydas iš Chica
go turi aspiracijų į SLA. organo redakto
rius. Bet kuris jų labai stiprus oponentas. 
Vitaičio redaktoriavimo SLA organo darbas 
dideliam pavojuj. Reikia griebtis visų prie
monių savo kailį gelbėt. Del to Vitaitis jau, 
sakoma, ieško pagalbos ten, kur jos numato 
galima gauti. Jis, sakoma, šaukiasi Bago- 
čiaus pagalbos, žadėdamas mainais už jo 
kandidatūros rėmimą, remti Bagočiaus kan
didatūrą, kuri visą energiją panaudos Vi
taičio ir Bagočiaus agitacijai. Dabar 
Strumskiui vėl teks atnaujinti polemiką 
prieš Vitaitį.

Tai šitokioj atmosferoj atsidarys sei
mas. Tuo tarpu kaip tik tų visų ele
mentų viešpatavimas Susivienijime jau 
lęšaVo organizacijai apie aštuonis tūks
tančius narių. Nuo 1930 mėtų, kuomet

Vienas vandrauninkas nuva-

P. Buknys.

Mieste Gyvena ir 5 Metai 
Kaip Nematė Miesto

Panevėžys. — Viena netur-

veidžių afrikonų kolonijose. Jis ,, 
klaidžiojo per kelis mėnesius po 
laukus ir miškus, jieškodamas 
civilizuotų gyventojų. Ant ga- J 
lo papuolė europiečių imperia* 
listinių šalių buržujų kolonijom .

Ant sykio jis nežinojo, kur
.. v,- v . . jis randasi, bet kada pamatė ,tinga našle, žyde, turinti kele- . . ■ . . . , . ,J v . kartuves ir ant tų kartuvių ka-tą dukterų, gyvena užmiesty 
ir prekiauja miesto halėje dar
žovėmis, iš ko skurdžiai pra
gyvena. Jaunesnioji duktė sė-i 
di per dienas namie, nes netu
ri tinkamų drabužių apsirėdy
ti, net šabo metu niekur jau ! 
5-ti metai neišeina. I , . . . .¥. .„ .Į mano 1 valgį, kad greičiau issi-Į

bant pakartą juodveidį, tada jis . 
suprato, kad jis jau randasi 
tarp civilizuotų žmonių.

Vijras (policijos stotyje) : — •• 
i Aš nutėmijau, kad mano motę- j. 
į ris kas dieną vis įdeda nuodų t. I------ .-- 1 1-- 1 --- b
geibėjos nuo manęs. 

Washington. — Preziden- Moteris (supykus):
tas Rooseveltas skiria $500,-1 bjauriausias melas, ponas viršb • 

i viešiems (PWV) !n'”ke: '!ašl'reikalauju, kad jaš 
' 7 Į jam tuojaus atidarytumėt Vidu-v

v. - - -irius ir matysite, kokis jis yra.»
vietą užima kariško .prisi-!meiagis! * •"..■■t
rengimo darbai. I

jo, išgąstingi garsai buse. [drg. Frank Vitkus, iš New- ■ ■ 
Sustojo'veik.; visi ■ pasažie-1ark, N. J.; sekretore Eleno-1 
riai, žiūrėj6, 'kas atsitiko su ra Dulkis, iš Detroito; [ 
Aldona, kuri?visu keliu kaip mandatų kom. draugės Ste-

11a Daubaras, iš Detroito, ir' įB
Aldona Klimiūtė iš

maloniam jnęidentui sudre
bėjo visas busas, suskambę-.

4

Tai / .

kas, iš Brooklyn,. N. Y., atiJ! qqq qqq viešiems (PWV) ! rinke;1 ąš’Trikalauju, kAd'Jūs- 
darė suvažiavimą. Po. sūdai- darbams tarn kuriu žvmia 'jam tuojaus atidarytumėt ridu-y navimo Internacionalo buvo dalbams’ talP kului zymiąi-1- <- mokite, kokis.

renkama suvažiavimui val-i
dyba, Pirmininku išrinktas

Meno Sąjungos pirminių-?

J. Robziw

y z ■ -5 .• , a, •

jie kuniščio ir policijoj j buožės pągelbą 
suskaldė SLA, o rganizaci j a nesulaikomai ■ 

atgal—i^ ąpįę nąiių ®eli-
'. ko ’14,000! / : j - Y I ? 11 i į t:

>. ,5? ■ • M --------- į v
h :. v'!r;' !

O pažiūrėkime į Lietuvių? Datbininkų 
Susivienijimą, kuriam vadovauja pafys 
darbininkai. Jo seime neina rietenos ir 
peštynės už vietas. LDS atvirai gina 
darbininkų klasės reikalus. ’ Jo eilės sti-; 
prėja—organizacija auga ir nariais ir fi
nansais. SLA ponai atvejų atvejais bu
vo garsiai paskelbę, kad jie suorganizuos 
tūkstančius jaunimo į savo eiles, bet vi
so buvo viso labo tik mizernas “plimpt.” 
Tuo tarpu LDS jau turi savo eilėse apie 
1,000 jaunuolių ir 26 jaunuolių kuopas.

Matote, mūsų buyo teįsybė;^ kuomet 
mes sakėme, kad tik darbininkai gali tin? 
karnai vadovauti savo organizacijai ’. Mes 
šiandien tą patį pakartojame: Ponai 
Grigaičiai, Gegužiai, Vinikai, Bagočiai, 
Strumskiai ir Vitaičiai yra* darbininkų 
klasės ir taip pat SLA narių geroves prie-

lakštingala savo lyrišku so
pranu giedojo revoliucines 
dainas. Prisiskubino Dr. 
Kaškiaučius, apžiūrėjęs pa
žeidimą, pranešė: “Nepavo
jinga, tik biskutį įdrėksta. 
Stiklų nėra.” Nudžiugome 
visi, prasijuokė ir Aldona. 
Lengvai krak javo Aldonos 
dešinys antakis ir skruostu- 
kas. Uždėjus iodinos susto
jo kraujavimas. Susirinkus 
į svetainę visų atyda at
kreipta į draugę Klįmiutę, 
bet ji linksma, juokauja, 
nieko pavojingo jai.

9:30 vai. svetainėj pasirodė Sąjungoje yra 2,000 narių • ' _ik '* ‘S' 1 _ . r . • •■2

Brook-!

kaipo ]
trum- i

Drg. Naiivaika, 
centro pirmininkas, 
pai raportavo iš L.P.M.S. 
veikimo, pažymėdamas kai 
kuriuos trūkumus, būtent, 
stoką veikalų, ypatingai iš 
Amerikos lietuvių gyveni-f 
mo; labai reikalinga mono- ■ 
logų ir dialogų ir tt. Taipgi vau 
drg. Naiivaika perskaitė ra- jgoti. i i • t ~n /r '

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAšKIAUčIUS
371 Lake St., Newark, N. J

Telephone: Humboldt 2-7964

Miegot Negalįs

Aš esu 38 metų amžiaus vy-.j 
ras. Jau apie metai laiko, | 
kaip negaliu miegoti. Nors ne-i 

Į būdavau miegalius ir pirmiau, 
'bet vis po truputį pamiegoda- 
---- Dabar visai negaliu mie- 

. Dirbu ilgas valandas ir 
portą drg. Bovino, L.P.M.S.. jaučiuos pavargęs gana labai, 
Centro sekretoriaus. Ra-i o, kada atsigulu, negaliu už-1 

Vartaus po lovą apie

si: tatai sulygina kraujo apy-t.. 
taką, suramina nervus ir pa-* 
deda užmigti. Jeigu kartais..- 
miegas taip ūmai neužeina, tai 
bandykite paskui save užhip
notizuoti: apie nieką nemąsty-- < 
kite, mintis ištarpinkite, ne-' 
duokite sau apie nieką galvo-" 
ti. Tai gerai prirengia miegui. 
Jei ir šita priemonė neduotų 
reikiamų pasėkų, tai bandyki* 1 
te paskui mintis suvaldyti, ne- ♦

Centro sekretoriaus.
porte pažymėta, jog Meno:.,,, pasnu>> porą valandų, kolei užmiegu, i , x . . . ’ .L;. • . v . ... ... ,. įduoti joms netvarkingai spie^

drg.JV. Ąnį^ paskelbė [ k]- krep§teles, t
Chicagos J Oegačija/” pasi-: kontestą rašyme operetiškų j bundu.
girdo balsai, 'įfDarine”.^^-......
sakė Andriulis.j Aą čiąŪių6 rįamą MovanpsL Rezultatai Taip jaučiuos geram padėjime.

| ir, jei užmiegu, tai kas tik bis- 
;ai tuoj ir pa

ir rytą jaučiuos labai
—at- veikalų, ir r ąsytėj am ski-1 nuvargęs nuo to besivartymo. i ‘ 
: A, X I '■ * 1 y ' ' TI 1 i • T 1 h n ni’n -rr o /J t t

ketvirtadienio. Musiį geri: Centras jau gavo 
gaęįjo's) dar neniatyti,”-~-tę-; rankraštį vienos operetės ir

sveikas. ’ Malonėkite pranešti

I čiais suktis po ‘galva. Imkite 
ką nors atminty sau iš eilės pat- > 
kartoti: kokias eiles, dekliama-1 ‘ 
ciją, ir neduokite kitokiom^

’ mintims įsibriauti. Ir taip ne4-u
jučiomis nūgrirhsite į šąpm!’5'' 
pasaulį. ' V

Atsakymas ! Fizinės aplinkybes ir* ■ gi"
Sakote, po ilgų darbo valam Į daug reiškia. Jau jautiėš ai-4', 

dų jaučiatės labai pavargęs, o ( kanas, gerai yra išgerti stiklas’’
i iv/v a hnn.w . w,« Hr, ■ x i ,j ”1 -.j - iužmigti negalite. Jei p e rd a u g' ši 1 to pieno, su džiovimu bęi{j

’ , "įSaY° raP°Ue, kad išleidimą nUvargsti, tai miegas estf duonos riekute. Ausys getai
legatų vardus ir nurodo, j veikalų labai trukdo fman- į prastaSe Bandykite taip nenu-i yra užsikimšti parafino vdšku ’ 
kur kam paskirta nakvynės, i siniai trūkumai. Sąjungos [sivarginti, ir prieš eisiant gult; (nuo žvakės). Akys prisidehg- 

Dvylikta valanda, svetai-įižde šiuom tarpu yra tik Į porą valandų ramiai pasėde-i ti -kuo nuo mirguliuojančiu 
tainėje stovi šviesiais, gar- i $100. Daugelis chorų už 
biniuotais plaukais augšta,! šiuos metus dar neužsimo- 
atletiška figūra. Tai buvo kėjo duoklių. Toliau, sekre- 
drg. V. Raila iš Kanados, torius pabrėžia, kad mūsų 
žinomas veikėjus ir> rašyto- choruosę ir vaidylų rate- 
jas. ; Jis atvyko į Lietuvių' liuose vis dar pinasi buržu-, 
Proletarinio Meno .Sąjungos' azinės ideologijos. Jis reiš- 
Seimą. Tik pasisveikinus, kia pageidavimą daugiau 
pasisakius po keletą žodžių, rengti diskusijų ir paskaitų, 
jis prašneko: “Duosiu pini- kur būtų skiepijamas klasi- 
gų tau, drg. Bukny”.

t ' v,. ^ . . ■ c i per musų “Laisvę.” Tariu ačiūr-tę-r rankraštį vienos operetes ir v
sė jis. Clevelando delegatai; gavo žinių, kad dar keletas 
jau svetainėje, žmonių vis mūsų rašytojų rašo veiką- 
daugėja. Didžiuma jauni-'lus. Drg. Bovinas pažymi

Drg. Alvinas ima de-[Savo raporte, kad išleidimą 
nurodo, j veikalų labai trukdo finan-

nis sąmoningumas.

porą valandų ramiai pasėde-, U ‘kuo 
kit, paskaitykit kokią knygą.*'šviesų. 
Tai suramina nuotaiką ir pa-j 
deda užmigti.

Miegą labai gadina netiku-' migti, tai gaukite lengvo ner- 
si žmogaus dvasinė nuotaika, j vams apraminti vaisto : “Triple 
sujaudinti jausmai, netikęs nu-, bromides, grs. 15, tableU No. 
sistatymas: pyktis, rūpestis, i 100.” Į stiklą vandens iŠtarpin- 
nerimastis, baimė ir tt. Lytinio | kite . vieną tabletėlę ir pusę"' 
gyvenimo iškrypimai ir gi čia' šaukštuko sodės miltelių.— ir’ 
labai daug reiškia. ! išgerkite už pusvalandžio prieš

Atsigulę, pat pirma giliai (gulimą. Už poros savaičių gu- 
pakvėpuokit, netiek krūtine, įima tik po pusę tabletėlės te- ' 
kiek pilvu, kad pilvas kilnotų- imti, o paskiau

Jei nervai labai jau sujačk 
i dinti, ir visa tai nepadeda už-'

ir visai ne.



su

TreHas Puslapi*

ant

$500

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Pirmi
ninko Raportas Antram Seimui, Birželio 

18-21 dd., 1934 m., Detroit, Mich.

tematė organizacija privalo kovoti'drauge su kitom darbininku, 2.:Rėmėme moraliai ir turėjome savo atstovus didžiajam kon- 
organizacijom už visus gyvuosius darbininkų klasės interesus, j grėsė kovai prieš karą ir fašizmą—kongrese, įvykusiam perei- 
Pirmasis mūsų Seimas, priimdamas principų rezoliuciją, trumpoj j tais metais New Yorke. Be to, palaikome minėto kongreso vei- 
sutraukoj tą viską suėmė, ir tai buvo rodytuvas kelio mūsų dvie- kiančiajam komitete savo atstovą.

j jų metų darbuotei. 3 Kuomet J. V. buržuazija buvo pasimojusi ant sveturgimių ‘
XX — - 1 - 1 ......  y — X * _ „ • -1... - 1 * _ XI ’* -    . _ . . . _ • .. . . ...

Be to, palaikome minėto kongreso vei-
Įsigyk Sau Namus!

1 Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

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

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį {mokėjimą 

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 21 GO arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna- 

I vimą! '

I jų metų darbuotei. ;
štai kai kurie pažymėtinesni darbai, prie kurių atlikimo mes darbininkų teisių, tai mūsų organizacija buvo viena iš pirmųjų 

stojusi su tuo kovon. 1933 metų pradžioj siuntėme special} savo 
atstovą (d. E. Juškevičiūtę) į Washingtona, kur buvo J. V. 
kongreso vedamas klausinėjimas delei biliaus, paruošto prieš ši-

1 prisidėjome nacionale plotme:
1. Aktyviai dalyvavome visuose judėjimuose už iškovojimą 

'Amerikos darbininkams socialūs apdraudos bedarbėj, senatvėj ir 
i ligoj. Iškarto šis judėjimas, kaip žinote, buvo labai mažas ir j toj šalyj gyvenančius sveturgimius darbininkus. Siuntėme tele- 
siauro apėmio, tačiaus dėka tam, kad Tarptautinis Darbinin- 

; kų Ordenas ir kitos panagios fraternalės organizacijos bei drau
gijos, įskaitant ir mūsų LDS, neatlaidžiai varė darbą pirmyn,

I turime jau apčiuopiamų rezultatų. J. V. Kompartijos pagamin- 
! tas Darbininkų Bedarbės ir Socialės Apdraudos Bilius, dėka tam 
i darbui, šiandien jau randasi Jungtinių Valstijų kongrese ir ži

nomas, kaipo H. R. 7598 Bilius. Daugybė masinių organizacijų 
ir net visa eilė didžiųjų miestų aldermanų tarybų jau yra pa
sisakę už minėto biliaus pravedimą, t. y., padarymą įstatymu!

I Socialės apdraudos klausimas jau populiarus plačiuosiuose dar- 
' bininkų klasės sluoksniuose. LDS visuomet palaikė savo atstovą 
i centraliniam komitete, pradėjusiam kovą už minėtą bilių. Mūsų 
atstovu buvo d-gė Jeskevičiutė. Be to, turėjome pasiuntę nuo 
C. V. atstovą (Aldą Kairytę) į bedarbių ir dirbančiųjų kongre
są, kuris įvyko Washingtone vasario mėnesį, šiais metais, ir I 

cijoj apie ateities veiklą, Suvažiavimas vienbalsiai pasisakė, kad ]<urjs griežtai pasisakė už socialę apdraudą, kaipo nepavaduo- 
lietuvių jaunimo centras, kaipo masinė bazė, tini būti Lietuvių jama Amerikos darbininkams išeitį šiuo tarpu. 
Darbininkų Susivienijimas. Apie Susivienijimą privalo suktis; 
visas masinis darbas; į Susivienijimą turi būti traukiama jauni j 
darbininkai ir studentai. Kiekvienoj lietuvių kolonijoj turi būti 
steigiamos LDS jaunimo kuopos. Dėka tam, mūsų organizacija 
smarkiai išsipopuliarizavo jaunime ir tai davė neblogų vaisių. 
Kas šiandien tarpe pažangesnio jaunimo nežino apie LDS?!

Išrinkta Nacionalis Jaunimo Komitetas, kurin, žinoma, įėjo 
ir LDS Jaunimo Komisijos narės, gyvenančios Brooklyne, Aida 
Kairytė ir Berta Paltanavičiutė ■ Komiteto didžiuma narių buvo 
LDS nariai.

Jei pastebėjote, kiekvienam savo atsišaukime, kiekvienam žy
gyje, Jaunimo Komitetas pabrėždavo reikalingumą jaunimui 
stoti į LDS. Šis komitetas suteikė kalbėtojų ir veikėjų, kurių 
energija buvo naudojama vyriausiai stiprinimui LDS. Jaunų
jų Komunistų Sąjungos nariai taipjau dirbo šituo ruožtu. “Lais
vės” ir “Vilnies” angliški skyriai juo labiau plėtė propagandą 
už LDS. Chicagoje, buvo įkurtas special iškas Jaunimo Komite
tas vedimui darbo vidur-vakarinėse valstijose.

Dabar prisieis šiuo ruožtu daryti kai kurios reformos, page
rinimai. Centro Valdyba turi pagaminusi konstitucinių pataisy
mų jaunimo organizavimo ir darbo klausimais. Svarbiausia: Jau
nimo Komitetas turi būti praplėstas, padidintas ir angliško sky
riaus (“Tiesoj”) vedėjas, o taipgi Jaunimo Komiteto sekreto
rius turi būti apmokamas paties LDS.

Beje, Pirmasis Seimas pasisakė už glaudų bendradarbiavimą 
su Darbininkų Sporto Sąjunga ir už pasiuntimą vieno LDS jau
nuolio delegato į pasaulinę Spartakijadą, kuri turėjo įvykti 
Maskvoje.

Kiek tai liečia pirmąjį dalyką, Centro Valdyba sudarė sutartį 
su Darb. Sporto Sąjunga, kuria einant, visi LDS jaunimo kuopų 
nariai yra DSS nariais, už ką LDS Centras sumoka tam tikras 
metines duokles.

Spartakijada—neįvyko delei tam tikrų susidėjusių nepalan
kių sąlygų tūlose Europos šalyse. Tuo būdu ir LDS nereikėjo 
siųsti savo delegatas.

Jeigu turime jaunimo organizavime trūkumų ir spragų, tai 
jos vyriausiai paeina iš pačių suaugusiųjų LDS narių. Daugelyj 
vietų jaunimo darbas labai apleistas tik todėl, kd suaugusieji 
draugai, taip sakant, mūsų senimas, neįvertina to.

Vaikai 
t ' j

Vaikų organizavimu pasidžiaugti negalime. Ir čia bene bus j 
vienas iš didžiųjų mūsų nepasisekimų. Neužilgo po Pirmojo! 
Seimo, pradėjus -traukti vaikus į LDS vaikų skyrių, kuris, ta- | 
čiaus, dar nėra galutinai užgintas N. Y. valstijos apdraudos de
partment©. Kaip žinia, turime gauti nemažiau 500 vaikų ap- ' 
likacijų, su įstojimo duoklėmis ir bent po vieną mokesnį už ber- ’ 
tainį. Tiktai tuomet, peržiūrėjęs tai, apdraudos departmentas, 
galės užgirti ir vaikų skyrius prie LDS pasiliks pastoviu.

Rodosi, tai visai mažas darbas, ar ne? Ką gi tai reiškia gauti 
500 vaikų, sakysim, 150 kuopų! Tik juokas! Kiekviena kuopa 
gaus po 4-ris vaikus (labai mažas darbas) ir jau turime reikia
mą skaičių.

Panašiai, be abejojimo, manėme mes Centro Valdyboj ir dau- : 
gelis mūsų veikėjų. Bet gyvenimas parodė ką kitą: lengviausias 
darbas patapo sunkiausiu. Tūlos kuopos nei šiaudo nepakėlė 
šitam darbe. Tūli draugai, turį vaikų, geri draugai, LDS nariai, 
nei nepagalvojo, kad reikia jų vaikučiai įrašyti. Ir taip, dary
dami mažą s’paudimą, mes vis laukėme ir vylėmės, kad pasimotas 
darbas bus įvykintas. Deja, jis nebuvo įvykintas ir nėra įvy-1 
kintas iki šiam laikui. Stoka, didelė stoka buvo kooperacijos . 
iš mūsų kuopų, ypačiai didesniųjų.

Paskiausiam savo suvažiavime C.V. ėmėsi kitokių priemonių: > 
ji nustatė atlyginti kiekvienam LDS nariui po 25 centus už kiek
vieną įrašytą vaiką. Organizacinis spaudiihas taipjau pakie
tintas.

Pervėlai mes susirūpinome 
prie LDS suaugusiųjų kuopų, 
galėsime tiktai tuomet steigti, 
patį skyrių. Tai buvo klaidą, 
me speciališką vaikų organizavimo darbui vesti komisiją, kurion Į 
įėjo Bronė Makutėnienė, Marė Senkevičiūtė ir Jonas Siurba. Ei
lėj kuopų tokios vaikų kuopelės ir podraug mokyklėlės jau prak
tikuojama Ir tai duoda gerų pasekmių.
• Kad patraukti daugiau darbininkų vaikų ir praplėsti tarpe jų 1 
apšvįetos, padarėme su Jaunųjų Pionierių organizacija sutartį, 
sulyg kuria LDS vaikučiai gauna mėnesinį gerą laikraštuką 
“New Pioneer.”

Sprendžiame, kad šis klausimas, t. y., suorganizavimas pasto
vaus vaikų skyriaus prie LDS, po šio seimo greit išsiris. Mano
ma įtraukti jaunimą į vaikučių organizavimą ir švietimą.

Kiti Mūsų Darbai ir Veikla
Kuriantis Lietuvių Darbininkų Susivienijimui, buvo skelbta, 

kad mūsų organizacija nesitenkins tiktai tuo, kad ji savo narius 
aptarnaus jiems susirgus ir juos pačius, bei jų gimines—nariam 
numirus. Tiesa, šitie tikslai, susišelpimas ir apdrauda, yra ker- 
tintu akmeniu mūsų organizacijos, bet jei ji tik tai jų laikysis, 

vaidins to vaidmens, kuriam LDS buvo steigtas. LDS 
skelbė lietuviams darbininkams, jog darbininkiška fra-

(Tąsa)
Neteisinga būtų imti laurus vienam mūsų Susivienijimui už 

tai, kas buvo pasiekta jaunimo organizavimo srityj. Ne! Tiesa, 
mes buvome pradėjėjais, bet tolimesnis lietuvių darb. jaunimo 
organizavimo ir konsolidavimo darbas yra pasėka to pasimojimo, 
kurį padarė, visų pirmiausiai Kompartijos Lietuvių Centro Biu
ras, ALDLD, Meno Sąjunga ir darbininkiški dienraščiai, “Lais
vė” ir “Vilnis”. Turėta tuo klausimu eilė mitingų ir mitingėlių.
Prieita ir nustatyta, kad jaunimo judėjimas tik tuomet bus pa- I 
sėkmingas, jei visi bendrai subursime pajėgas ir darbuosimės ! 
kolektyviai. I

Pereitais metais, liepos mėnesį, Brooklyne įvyko visų J. V. J 
lietuvių darb. jaunimo pirmas suvažiavimas, kuriame tirštai bu
vo atstovauta ir LDS jaunimo kuopos, šį suvažiavimą gerai rė- . 
mė ir mūsų Centro Valdyba. Nors suvažiavime dalyvavo atsto- ( 
vai nuo įvairių organizacijų ir grupių, tačiaus priimtoj rezoliu- s

Brook-

gramas, protestuojančias prieš minėto biliaus pravedimą.
4. Dalyvavome Tamo Mooney laisvės iškovojimo kongrese, įvy

kusiam pradžioj pereitų metų Chicagoj. Mūsų atstovai buvo 
Lilija Zutraitė ir aš pats.

5. Taipjau turėjome savo atstovus nacionaliam Friends of 
Soviet Union kongrese, įvykusiam pereitais metais, pabaigoj.

G. Pereitais metais Chicagoj įvykusiam Int. Workers Order j
I suvažiavime taipgi turėjome savo broliškus delegatus—dd. F.
Abeką ir Mildą Savukaitę.

šitie yra didesni darbai bei veiksniai, kuriais Centro Valdyba j 
užsiėmė greta mūs kitų organizacinių darbų. Dabai- tenka paste-; 
bėti, beje, kad ten, kur mes nevaliojome savo atstovus turėti, 1 
o reikalas buvo gyvas ir svarbus, tai siuntėme telegramas bei ; 
laiškus pareiškimui mūsų nuomonės. Scottsboro berniukų lais-1 
vės reikalu siuntėme' eilę telegramų, Alabamos gubernatoriui ir g^ĄjyYKIT IR PLATIN’

(Tąsa bus) ' KIT “LAISVĘ

Didžiausias Lietuviu Piknikasį

$412 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO. PIRMA DOVANA $100
Šis piknikas yra rengiamas naudai “Laisvės,” “Vilnies” ir “Daily Worker.” Jame dalyvaus tūks

tančiai lietuvių darbininkų, remiančių revoliucinį darbininkų judėjimą

Įvyks Ketvirtą Dieną Liepos
FOURTH OF JULYVOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS rusi dus is sporto manu two kalbės ants untmii kalbėtojai

J/
SMbifL.k.

Ii

ir organizavimu vaikų kuopelių
Iškarto manėme, kad kuopeles 

kuomet jau turėsime sutvarkytą ,
Vėliau ją ištaisėme ir nuskyrė- Į

Montello, Mass., Liuosybes D. R. Choras

Ištisa programa skamba sekamai: John Reed Kliubas duos Įdomių perstatymų. Ristynės sekamų sylinčių: Antanas Kižys, 
Naujosios Anglijos čampionas, rungsis su Ivan Gražny, buvusiu Naujosios Anglijos čampionu. Abu sveria po 180 svarų. Dainuos 
Worcesterio Aido Choras, vadovaujamas M. Meškienės. Montello Liuosybes D. R. Choras, vadovaujamas Al. Pociaus, Lawrence 
Liaudies Choras, vadovaujamas B. Petrikos, South Bostono Laisvės Choras, Norwoodo L. L. R. Choras ir Stoughtono Lyros 
Choras, vadovybėj M. K. Bolio.

Pradžia 10 vai. ryte ir tę^is iki vėlumai nakties.
Tikietai, kurie dabar platinami, yra tikri įžangos tikietai ir su jais galėsite įeiti į pikniką, nepaisant ar tikietas bus penki 

centai ar dvidešimts penki centai. Bet, kurie pirks tikietus prie vartų, tiems kaina bus 25 centai lygiai.

DEŠIMTIES KAVALKĮ) ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Iki šiol sužinota, jog jau penkios mašinos yra susiorganizavę iš New Yorko vykt į šį nepaprastą parengimą. Todėl čia da

lyvaudami įgysite plačios pažinties- su savo idėjos draugais iš tolimesnių kolonijų.
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(kriaučių) 
savaitės 

rodos,

Birželio 3 d. atsibuvo LNL 
Kliubo susirinkimas. Papras
tai, kliubo susirinkimai nėra 
taip įdomūs, nes savišalpos or
ganizacija negali daug ką ir 
veikti. Bet šį sykį žymėtina 
tuom, kad nutarta $10 paau
koti delei siuvėjų 
streiko, kurie jau 9 
streikuoja. Reikalas, 
taip visiems aiškus ir svarbus, 
kad turi visi pritarti, tačiaus 
atsirado keli tautininkai, kurie 
priešines tam. Bet 
skaudžiai likos supliekti, kuo
met virš 30 balsų buvo paduo
ta už, o tik trejatas prieš bal
savo. Susirinkime nariu buvo 
daug, nes buvo pusmetinis su
sirinkimas, kuriame perrinkta 
pusė kliubo valdybos. Išrink
ta fin. raštininkas drg. J. Pu- 
pis ir vice-pirm. d. J. Armi
nas. Abu buvusieji valdybos 
nariai ir darbininkiškų paž- 
valgų žmonės, kurie gerai at
lieka pareigas.

kalbė- 
P. Re- 
kiti. O

Po susirinkimui buvo diskui 
sijos. Ar darbininkams rei
kia remti Il-ras skridimas i 
Lietuvą? Prieš rėmimą 
jo M. Pūkis, P. Rufas, 
pečka, Starkevičius ir 
už—niekas. Tai įdomu, 
L. A. kuopa ir Tautiškas Kliu- 
bas po kelis parengimus darė 
delei to skridimo naudos, o 
kaip reikia įrodyti naudingu
mą to, ką jie remia, tai nei 
vienas neįrodė. Nejaugi ir jie 
pamatė, kad po tuo skridimu 
slepias niekas kitas, kaip tik 
pasipinigavimas vardo “tautos 
kėlimo” ir bandymas sustiprin
ti fašistinės Lietuvos valdžios

nabagai | autoritetą, kuris baigia visai 
smukti ?

Iki šiolei liet. dari). organi
zacijos ir nariai, veikė vidu
tiniai. Bet dabar labai susilp
nėjo, nes trys veikiančios šei
mynos apleido Los Angeles.

Jonas ir Marė Stočkai iš
važiavo atgal į rytines valsti- 
as. Jie apsilankys Chicagoje, 
Montello j e, Lawrenciuje. 
Brooklyno ir kitur. Draugai 
Pečiuliai išvažiavo į Oregono 

valstiją, kur bandys ailt ūkės
pragyventi.

Beje, birželio 9 buvo su
rengta^ Pečiuliam išleistuvių 
vakarėlis, tik apgailėtina, kad 
tas vakarėlis nevisai pataikė į 
tikslą. Juk Pečiuliai, ypač 
Pečiulienė, buvo veikli mūsų 
judėjime, tai reikėjo surengti 
tokioje formoje, kad būtų bu
vę daugiaus propagandos ir 
pasikalbėjimų apie revoliuci
nį darbininkų judėjimą, kad 
gauti naujų, narių į apleidusių 
vietas. Ateityje reikia tai ne
praleisti ir iš anksto prisireng-

Trečia šeimyna, tai Jczels- 
kiai, kurie taip pat pamylėjo 
Oregono valstijos ūkę ir ap
leidžia Los Angeles. Draugės 
L. Jezelskienės labai gaila ne
tekti, nes ji buvo viena veik
liausių darbuotojų. Taigi, j 
kuomet tokis skaičius ant sy-: 
kio apleidžia, tai padaro di
delę spragą vietiniame judėji
me. Likusieji turime stengtis, 
daugiaus padirbėti, kad atpil-! 
dyti trukumus. į

M. P.

LYONS DARBININKŲ 
KOVA SU FAŠISTAIS
Lyons mieste,. Franci jo j, 

birž. 19 d. vakare taip pat 
įvyko smarki kova policijos 
su komunistų vadovauja
mais darbininkais. Komu
nistai sušaukė. susirinkimų, 
kuris leidosi blaškyti fašis
tų mitingą; policija gynė fa
šistus. Sužeistas vieno mie
stelio komunistas majoras 
ir keliolika kitų darbininkų; 
į ligoninę pasiųsta trys poli- 
cistai.

Maskva. — Bent milionas 
darbininkų dalyvavo iškil
mingame pasitikime sugrį
žusių 104 “čeliuskino” eks
pedicijos narių.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Wilkes-Barre Aido Choras rengia 
išvažiavimą 24 d. birželio, ant Der

vinio Farmos. Vieta labai puiki, ge
ros maudynės ir svetaine šokiams, 
bus ir Skanių užkandžių. Nepamirš
kit visi dalyvauti.

KELRODIS: Važiuokit per Plymouth 
pro Krupps Glen iki “Shikš- 

inių,” privažiavę “Shikšines,” pirmą 
raudoną traffic lempą, sukitės po tie
sei. Apie porą blokų lik cementinio 
kelio Bentono linkui, pavažiavę apie 
6 mylias Bentono keliu, ten rasite 
parašus “Išvažiavimas.” Visa ke
lionė tik apie .18 mylių. Kurie netu
rit kuom nuvažiuot, ateikit, mes nu
vešim, 
te nuo 
Bank.

Mūs trokai išeis 10 vai. ry- 
Square’o prie 1st National 

Kainuos tik 25 centus.
Komisija.

(146-147)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 24 d. birželio, 10 vai. 
ryto, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugai, visi būtinai dalyvaukite šia- 
ipe susirinkime, nes 
atstovai. Jau atėjo žurnalas 
sa.” Todėl prašome, kad visi drau
gai nepasivėluotų, atsiveskit naujų 
narių, ir taip pat. užsimokėki! savo 
duokles.

bus apskričio
Švie-

Kuopos Org.
(146-147)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20-ta kuopa rengia pikni

ką, kuris įvyks sekmadieni, 24 d. 
birželio. J. M. Kaminsko giraitėj 

•—Stella, New Ireland Road. Pra
džia 1-mą vai. po pietų. Bus gera 
šokiams muzika. Grieš “Internacio

ir karčių gėrimų.
nalai.” Bus visokių užkandžių, sal
džių

Kom.
(146-147)

Elizabeth, N. J.
Ateinantį penktadienį, 22 d. birže

lio, įvyksta Bangos Choro mėnesinis 
susirinkimas L.D. Kliube, 408 Court 
St., Eliz., N. J. Yra jau gerai žino
mas faktas, kad choro susirinkimai 
įvyksta kas trečią penktadienį, bet 
kai narių užtektinai nesiranda, tai 
atidėtas sekančiam penktadieniui. 
Draugai, neužmirškit, kad jūs galit 
pagerint choro ateitį savo išsireiški
mais. Keli nariai negali 
svarbių klausimų.

Choro Org. Ch. K.
(146-147)

svarstyt

MINERSVILLE-SHENAN
DOAH, PA.

Birželio 24 d. įvyksta metinis AL 
DLD 9-to Apskričio metinis piknikas, 
Early Spring, Minersville, Pa. Kal
bės žymiausias iš lietuvių kalbėtojas, 
drg. A. Bimba, iš Brooklyno. Dai
nuos Lyros Choras. šokiams grieš 
Zeikų Orkestrą. Tad draugės ir 
draugai malonėkite dalyvaut šiame 
piknike, nes toki piknikai Įvysta vie- 

kartą ant metų.na
Rengėjai.

(145-146)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, birželio 
29 d., 7:30 vai. vakare, Liet, svet., 
180 New York Avė. Draugai ir

draugės! šiame susirinkime gausime 
žurnalo “šviesos” antrą numerį, iš
girsime raportą iŠ atsibuvusio An
tie Apskričio pikniko. 1 Kurie įver
tinant organizacijos svarbą, pasis- 
tengkit užsimokėt savo duokles, nes 
laiko nedaug beliko. Tiktai nesivė- 
luokit. Org. J. P.

(145-146)

EAST ST. LOUIS, ILL.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

92-ra kuopa iš East St. Louis, Ill., 
rengia išvažiavimą. Įvyks nedėlioj, 
24 d. birželio, 1934, ant F. Bakaičio 
farmos, R.R. 2, Collinsville, Ill. 
džia 10 vai. ryte.

Visiems yra žinoma Bakaičio 
ma, patogi vieta, po dideliais 
džiais. Gera šokiams platforma. 
Taipgi bus skanių užkandžių ir gė
rimų. Kviečia visus komitetas. 
PASARGA: Atsitikime lietaus, išva

žiavimas įvyks sekantį nedėldienį.
(145-146)

Pra-

far- 
ipe-

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50-ta kuopa rengia dide

li pikniką su šokiais ir kitokiais įvai
riais žaidimais. Piknikas įvyks 24 d. 
birželio ] ..s Antaną Balzerį, pradžia 
12 vai. dieną. Bus puiki muzika. 
Kviečiame visus dalyvauti.
KELRODIS: Važiuojant į pikniką, 

imkite kelią Scottsville Road, Route 
253. Vieta vadinasi DeRoo Inn. Ku
rie neturite automobilių, ateikite pas 
Gedemino svetainę, ten draugai nu
veš. O draugai, kurie turite automo
bilius, malonėkit atvažiuoti ir nuvež
ti tuos, kurie neturi automobilių.

(145-146)

Telephone ALgonquin 4-0767
Below Knee

Below Knee Above The Knee

Knee Bearing Leg

makes 
light, 
gives

He wears a pair
And will treat you fair
If to him you entrust your 
His skill and pains he will
If you will call or write he makes it right.

Our Soft Cushion 
Leather Adjustable 
Socket. Limb.. For 
Amputation.. Above 

Knee

wood
raw- 

has a 
knee,

and toe mo- 
which 

leg 
and

m

Julius s mo

MR. PAUL DAUZICKAS

Gentlenen

twice
Extension
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International Artificial Limb Company
MANUFACTURERS OF LATEST IMPROVED ARTIFICIAL LIMBS

5 East 14th Street, New York City, N. Y.

5

we get a 
can gua- 

chafe the

Our Soft Cushion Leather Adjustable 
Socket Limb for Amputation 

Below Knee.

fit and 
not to
The soft cushion 
adjustable socket 

one to adjust the 
to the shrinkage

In the manufacturing 
of this style of leg we 
take a plaster-of-paris 
mould of the stump from 
which a cast is made. 
The leather is then pre
pared and stretched over 
the cast then allowed to 
dry, therefore eliminating 
guess work.

In that way 
perfect 
rantee 
stump, 
leather 
al low's 
socket
or growth of the stump. 
Therefore YOU ARE 
ABLE TO HAVE A 
PERFECT FITTING at 
all times. The shin and 
foot is made of light wil
low wood with rawhide 
covering, also a natural 
motion ankle and toe 
joints with double ball
bearing side joints and 
leather thigh corset, that 
can be used with great 
comfort and ease.

This style of limb is suit
able where the amputation 
is at the knee joint. The 
bottom of the socket has a 
soft pad on which the end 
of the stump may rest, the 
limb is so constructed that 
the weight may be divided 
between the circumference 
and the extremity of the 
stump. Should the end of 
the stump be too sensitive 
to permit pressure, the up
per part of the socket can 
be adjusted to take all the 
required bearing. The socket 
being made of leather or 
leather and wood, therefore 
rendered adjustable to the 
requirements of the stump.

Knee Bearing Leg

In the making of 
this leg we have 
adopted the method 
of making over a 
plaster-of-paris cast 
the .soft cushion 
leather adjustable 
socket limb which 
is a reproduction of 
the stump, thereby 
giving a perfect fit 
and allowing one to 
adjust the socket to 
the change of the 
stump.

The other part of 
the leg is made of 
light willow 
covered with 
hide and 
natural - like 
ankle 
tion, 
this 
strong 
perfect comfort and 
satisfaction.

One Of Our Ex
tension Legs
Made for a Short 

deformed limb that 
is from five to 
seven inches shorter 
than the good leg. 
It has a natural ac
tion foot with ankle 
and toe motion that 
is being used with • 
utmost comfort and 
satisfaction.

Our Artificial Arm
The demand for artificial arms has been iniited for more modern times have improved 

and simplified the construction until to-day much lighter, stronger and more desirable sub
stitute may be procured. The preservation cf the form and general improvement in the 
appearance produced by the application of a comfortable soft leather cushion socket fitting 
closely to the stump giving a very neat appearance and will not crack or break like 
wood. The mechanical hand is made with whe fingers which can be operated by a pull 
on the cord, thus opening and closing the hand with ease. This hand can be attached tc 
any make of artificial arm and small objects can be picked up and handled with freedom. 
You can even carry a suit case or bag with the same amount of ease and comfort.

For Long Stump

This style of log is made 
without side joints or thigh 
corset. It has a soft cushion 
leather adjustable socket 
and can be worn with every 
comfort if the stump is 
long, strong and sound, re
quiring only a light strap 
attached over the knee. It 
also has a natural-like ankle 
and toe motion.

The man behind the International Artificial Limb Co. 
Manufactory with many years practical experience in 
the Artificial Lims and Arms Manufacturing, also Sur
gical Appliances, Trusses, Abdominal Supporters, Elas
tic Hosiery, Arch Supporters, Crutches and Canes.

The International 
Artificial Limb 

Company
We affirm that the 

special skill, additional 
time and superior qua
lity of material used 
in the production of 
the International Arti
ficial Limbs
as-costly as the aver
age limbs made and 
twice as much time to 
produce this type of 
limb. This is the rea
son why we have been 
given such recognition 
as the following letter 
from our customer 
that proves to you the 
make of limb and 
which we have a right 
to greatly prize.

Weibell sustained 
of both legs and 
is prepared to call 
and demonstrate 
handicap is over
using the right 
artificial limbs.

Captain C. R. Weibell
Formerly connected with 

the American Red Cross as 
special instructor and cheer- 
up man in the use of arti
ficial limbs to the U. S. 
Soldier Boys during the war 
and after, who suffered the 
loss of limbs in the Service.

Captain 
the loss 
won, and 
on you 
how the 
come by 
kind of
His extensive experience in 
wearing and fitting artifi
cial limbs for the past 24 
years renders him one of 
the most confident and 
skilled men in this profes
sion. His contention as the 
result of many years expe
rience is that the Interna
tional Artificial Limb Co. is 
the best qualified to meet 
the need of patients, the 
utmost comfort, satisfaction 
and durability in need of 
artificial limbs.

Captain C. R. Weibell

care 
not spare

SENATOR J. S BERG’S LETTER

International Artificial Limb Co 
5 East 14th Street, 
Mow York City.

December 12th, 1933.

I want to seize upon this opportunity to tell 
you how happy I ar.. with the results you obtained for me. 
For quite a long while, 1 v 
not wear an artificial 
your Mr. Y.'oibcl called 
careful preparation of 
with the li.-.b that you

of the opinion that 1 could 
limb. This opinion prevailed until 
to Soo mo and 
my case, I aru 
made.

as a result of his 
now walking very well

appreciate the grand 
being able to discard 
would not have been

I -./ant you to know that I 
and glorious feeling that comer, fror. 
crutches. Of course, such happiness 
mine wore it not for the splendid service rendered to mo 
by your company through Kr. h'cibel.

Should the occasion ari 
communication by way of recommend r.t ion 
free to do co.

o for you to use thia
I went you to feel

No one would knowingly buy a poor artificial leg, yet there are a lot of them sold. Make sure you don’t get that kind. Buy the latest 
improved ball-bearing natural motion, SOM’ cushion leather adjustable socket limbs made by the International Artificial Limb Co 

We speak Lithuanian.
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Penktas Puslapi*

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

660 GRAND ST

Kova del Thaelmanno 
Paliuosavimo

Reikale “Laisvės” Pikniko, Maynard, 
Mass., Liepos 4-tą Dieną

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli 

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

nių minčių ir gero velinimo' Priegtam, švedų Darbininkų 
mūsų judėjimui. Visa bėda su kliubas atėjo pirmas su 27 do- 
tais draugais, kad jie savo leriais streikierių paramai. Ki- 
mintis neišreiškia' (nepasako) tų organizacijų darbininkai 
susirinkimuose arba mūsų’jau be ■ jokio raginimo sukėlė

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Įvairūs Dalykai

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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.

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

Į 113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

i ašaroja,

prie streiko ne ir ragina išvyt Hitlerio

iš-

Nix. liuosuotų Thaelmanną ir vi- į kada apsidirbs su Thael-i
us kitus politinius kalinius, iinannu, pradės naują teismą 

• v i m i • i •

IDS Suvažiavimas prisiųsti ir pinigus

Boston, Cambridge, Montello, sll spaudai, aš norių pasakyti

■nai francūzų kalbon išvers-

nikams ir kitokiems parengi-

rinamas, gera svet.

esu

New Britain, Conn. — Bir-

P. Buknys.

kaip 
skai-

neišlaikymas
Kartais mes

išlai- 
lini-

parverstų automobilių ir ki- Į 
tų daiktų; iš už
kovojo akmenimis, lupamais 1 mefams. 
iš gatvių grindimo. O kad I 
policijai užkirst kelią, tai 
barikadas jie apipylė gazoli-

Iš Connecticut Valstijos Lietuvių 
Darbininkų Veikimo

ro velijančių draugų darbiniu-. Streikieriai surengė balių, ku- savaitę mieste 11 pnemieS- 
kų judėjimui, bet niekur nepri-, riame irgi apie tiek finansų su- Čiuose rengiama keli mitin-

šyta. O Hitleris nesutiko,

savo nuomonę. Taisymas ra
štui yra kelių rūšiui: gramati
kos, sintaksės ir 
logikos kalboje.

Waterbury, sekmadienį, 17 
d. birželio, įvyko bendras pik
nikas parko bendrovės ir kitu 
organizacijų. Tos organizaci
jos taipgi dalininkės parko 
bendrovės, kuri randas už 
Lakewood Ežero, Waterbury.

Oras buvo gražus, žmonės

Francijos Teismai Paremia 
Hitlerio Užmačias

Paryžius. — Franci jo j bu-

skymo ir apie pietus laikytame ■ balsiai, 
susirinkime nutarė, kad ne-j 
paisant kas dėsis, o kol nebus* 
gauta šioks toks laimėjimas, 
laikytis streiko lauke iki per- ro.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass. > »' 

Prisiunčiamo jums į namus i£; 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1«25
10 Svarų už $2.25

NEW YORK. — Ateinan- 
bombardavo” jų.fį šeštadienį 9:30 vai. dieną 

* darbininkai susirinks į

Daug silpnumų yra pas mus 
korespondentus. Daug sako, 
sutrumpina korespondencijas. • 
Redaktoriai netalpina politinių j 
straipsnių. Tik talpina iš pa-

i jr Lowell, 44 kp. 5 darbininkai; 
kvotas Lawrence, 37 kp. ir Liaudies 

85 kp., 
k p., 5; 
Laisvės 
6 kp., 

5;

skebų. Tasai skebas 
lietuvius moulderius
bins, ale ir jis negalėjo kom-1 senai stojo už tą judėjimą.1 
panijai ir bosam pasitarnaut.' Ta(}a jam buvo gera politi-’ 
Nerado nė vieno, kuris būt su- dabar jis kontr-revoliu- 
ką laužyti. Tas dar labiau su.'ciniame abaze, dąrbminkiš- 
kelia ūpą streikieriuose.

šį pirmadienį tasai lietuvis jam bloga.

pondencijas.
Kas liečia rašinėjimą mū-

Pradedant Nuo Rhode Island, parke, turi būti literatūros pla- 
Baigiant Maine, Visur Ener- |tintojai. Lietuvių kalboj lite- 

gingai Rengiasi : ratūrą turi “Laisvės” štabas 
. i • v .. „ j atvesti atvažiuodamas į pikni-10 d. birželio, Hudson, . . . ., . ... ‘ka, anglų kalboj literatūros 

Mass., įvyko praplėstas apskri- pai.Qpins Komunistų Partijos 
čių komitetų bendras posėdis, pirmas Distriktas.
kuriame dalyvavo virš 40 pikniko Darbi„i„kUs Turi Duo- 
draugų-draugių. Iš kolonijų- ti visos Kolonijos 
raportai parodo,—kad pikui-'
ko tikietukai platinas gana! Hudson, kaipo vietinė kolo-
gerai. Ir atrodo, kad visos ko- niJa
lonijos per distriktus skirtas ( 103 kp. nariai-narės. Woices- 
kvotas išparduos, nes ke--.ter, Per a^i ALDLD. ii Aido 
lėtas kolonijų, kaip Hudson,! Chorą, turi duoti 20 darbiniu., 
Bridgewater, Stoughton i.
Norwood jau savas 1--------
pradavė ir traukiasi daugiau.; 
Taipgi ir kitos kolonijos gerai Į 
darbuojas.

Puiki Pikniko Programa

Geri kalbėtojai.
Massachusetts chorai, John
Reed kliubo proletariniai ar
tistai, iš Boston, Mass., duos 
vaizdus iš kovos lauko. Ignas 
Kubiliūnas, kaipo populiarus 
komikas, irgi dainuos progra
moj. įvairus sportas, kurį 
pildys sporto grupės.

Pikniko Prirengė j ai ir 
Gaspadoriai

Išrinkta keturi atsakomingi 
draugai pikniko gaspadoriais 
ir prirengėjais. M. Parednis, 
A. Baronas, J. Grigas ir J. Gai
dys. Šie keturi draugai bus 
atsakomingi del bizniško pik
niko prirengimo ir pačiam pik
nike tvarkos palaikymo.

Programos Vedėjai

Programos vedėjais išrinkti 
J. Grybas ir T. Vasaris. Drau
gas T. Vasaris, kaipo jaunuo
lis, tvarkys ir vadovaus sporto 
programai. J. Grybas tvarkys 
dainų, prakalbų ir lošimo pro
gramą.
Literatūros Platinimas Pirmoj 

Vietoj

:Prie parko vartų ir pačiam

Ūsai 20 Colių Ilgio i
I

Japonijos generolas Na-! 
|gaoka turėjo 20 colių ii-' 
i gio ūsus. Sako, kad tai ii- i 
giausi pasaulyje ūsai. Ka-i 
da jis mirė, tai po to, kaip • 
buvo nutraukta Nagaokos 
mirusio maska, jo sūnus nu-: 
skuto tėvui ūsus ir juos pri-; 
taisė ant šilko. Laiko spe- 
cialėje šėpoje valdžios mu-’ 
zėjuje parodai.

vadą.
Tačiaus, kaip ten dalykai i unįon SqUare ir maršuos į j 

dėsis sunku kas šiuo sykiu j vkity konsuiatą> 17' ......................
pasakyti. Kaip kurie spęją, j __ J __  ,__ Y__  ‘kareiviai užmušė tris iasis-

v -i i z i • i- 1 tu priešininkus; tapo sužeis- 
įtruos, reikalaudami paliuo-i, . . .A . . ,1 , ’ . * * . . ta ir apie 40 policistu. Sim-suot Ihaeimanną, lorgleri1, . . L. . / ,. .... . . ... 1 . tai darbininku areštuota,ir kitus politinius kalimus! ______________
' Xon. Mass. - John Hitleris Žada 

Read Kliubas pasiuntė tele
gramą Vokietijos ambasa
doriui Hans Lutheriui Wa
shingtone,

turėti sąrašą darbininkų ir ka
da gaspadoriai pareikalaus, 

j tai kapitonas darbininkus turi
• pristatyti prie darbo.

Visi darbiniu, turi būti par
ke ne vėliau kaip 11 valandą 
iš ryto, nes gaspadoriai turės 
duoti instrukcijas visiems.

Bušai ir Automobiliai

Iš šių kolonijų yra mobili
zuojama busai ir automobiliai* . 
Worcester, Gardner, Fitch-Įreng.lmUr ls dirbtuvių korės- 
burg, Lowell, Nashua, N. H., j 
Haverhill, Lawrence, Lynn, So. I

užginčijame 
Pasidaro 

patys 
Kuomet 

radaktoriai atydžiai peržiūri, 
suranda klaidas ir pataiso, | p-us ra§0 melus jr prasima-i 
mūsų korespondencijos būna 
trumpesnės. Antra, daug žo
džių sudedame bereikalingai, | 
turi išmesti. Tai tą viską 
sutvarko, būna ir mums 

Įtyti smagiau.
i Mūsų laikraščiai turi 
kyti komunistinę-politinė 
ją. Kada mes korespondentai-

frontais ir skaityti vjajy kas pytas ir per dienas

------------------   -- ------------------ a ... Jčl. TYcLVAcC 1IL15O AULUOpVHUUliiai” . . . . • v .

mams. Parkas kas metą page- j bendradarbiai rašome iš kolo- 1,niS_ piles revoliucinį, 
. ~ .. šokiams. Į nįjų politinius straipsnius, tu- Į judėjimą... Gerai atmušė

nikas vistiek įvyks, todėl visi ĮPabaigoj 
turime su pilna drąsą važiuoti! au^iau pasakytą.
ir matyti ta milžinišką Spau-1 prieštaravimas. Mes
dos Pikniką. .kartais nepastebime.

Pir. J. Grybas.
Sek. E. Beniulienė.

pasakyti. Kaip kurie spęją,
kad jų unija grius arba dėsis (Battei y Place, kui demons-1 
prie Steel and Metal Workers.........
Industrial Union todėl, kad jie 
algų pakelti negavo, o jiem 
kas savaitę mokėti į uniją po 
75 centus niekaip negalima.

Kas dėsis toliau, jūsų ko-
I respondentas nepamirš apra- 
|šyt. Tik, draugai, teikime
Į streikieriam didžiausią para
mą, kaip moralę, taip materi
ale.

’Choras, 10; Haverhill,
j 5; Nashua, N. H. 42 
į So. Boston, 2 kp. ir
Choras, 10; Montello,
10; Bridgewater, 71 kp.,

Dainuos 7 (Norwood, 9 kp., 8; Readville,

i Partija šaukia darbininkus j mo susirinkimą. Darbiniu-. kalėjiman;
I . . . . . .ii« • i i — i •i i • * Į

.................. čiai metų,

ž barikadų i metams ir

---------------- ---------- ------------------ -------------------- — -- I • — - .

suvažiavo iš apielinkės ir kitų vių parke.
valstijų. Pilnutėlis parkas. Rei
kia pasakyt, kad dalyvavo jos rengiasi atvažiuoti į 
žmonių, kurie matosi pirmą1 svės 
kartą mūsų parengimuose. Į ja busus.

Programa susidėjo iš dainų' ---------
„IT prakalbų. Dainavo trys dai-: Ąbelnas veikimas Waterbury 
bininkiški chorai iš Water-Gr artimuose miesteliuose, ku- 
bury, New Haven ir Hartford, riuose gyVenau ir gerai žinau 
Coinn. Dainavo darbininkiškas
dainas. Prie visų trijų chorų! Pasikalbėdamas su 
priklauso didelis skaičius jau- gaiš, gauni, taip sakant, auksi- 
zftiplių. Reikia pasakyt, kad 

,įinisų chorai, Conn, valstijoj
per dviejų metų laiką yra pa- 
žehgę didelį šuolį į klasių ko
vos frontą.

- į £>rg. D. M. šolomskas, AL-
0LD Centro Sekretorius, paša- želio 18 d. jau bus trečia sa
kė gerą prakalbą Lietuvos vaįtė, kaip Vulcan Iron Works 

ft-''" ' ir apie jos ateitį, kas q0 foundrės darbininkai išė-
pagerins ją, kurią gaujos fa-; ję į streiką. Per šias dvi savai- 
šiatų, su Smetona priešakyj, I Įes. nedarė bosai, kad kaip 

bankrūto, Lietuvos' nors sutraukus darbininkus į 
liaudžiai sukrovė nepanešamus; (|arbą be menkiausio pakėlimo 
Vargus. Taipgi palietė Ameri-|a]g0S jr pagerinimo sąlygų, 
kos darbininkų sunkią ekono- jje jįeškojo visokiais būdais 
teinę padėtį ir kokia išeitis s^ebų, ne vien ant vietos, bet 
darbininkams iš pono Roose-: aytimuose miesteliuose ir net 
ateito kraunamos.sunkesnės gy-j ant ūkių> bet jų darbas vel- 
yttemo naštos ant darbininkų, Niekas nėjo skebaut. Pa- 
MIHM' Būtent, turi organizuo-j.ys streikieriai, tartum karei- 

^ron^a^ sl<a^yL viai, kas rytas ir per dienas 
4uMįteffl|*tinę darbininkų spau- dirbtuvę pikietuoja masiniai, o 

cementuoja darbiniu-:ypatjngaj gj ryt$ pikieto lini- 
! ja buvo tirščiausia, ką yra ka- 

kad.da buvus. Beje, bosai turi vie- 
lietu-iną lietuvį skebą, kuris irgi bu- 

•11 • * i •

jumis, senieji veikimo vetera- rinkimas buvo šturmingas 
nai, kad jūs patys nugriuvote, darbininkai 
kaip lepšės nuo koto.

Dabartiniam veikime esanti 
draugai perdaug dejuoja, o 
mažai veikia praktikoje tų ne
veiklumo painiavų ištaisymui.

I Dejavimu nepataisysime.
67 kp., 3; Gardner, 53 kp., 5;! Waterburieciams reikėtų
Stoughton. 62 kp., 5; Lynn, gerokai pipn-ų uzduott, vyrams
119 kp., 5; ir Cambridge, 8 J1' niytenms, būtent uz tai, 
kp., 5. Iš visu kolonijų turi i ka<> .‘“‘'l’e savęs nesutikimus 

u- + - i „i™ (palaiko; kada vienas veikia,vienas būti kaipo kapitonas, y . ’ . ’- .... < . 'tai kitas miega. Niekuomet;
neišvystysime gero, tvirto vie
tinio veikimo, neturėdami ge
rų santikių tarpe savęs.

Korespondentai ir bendra
darbiai

Atsiusime Medy 
( Jums Į Namus

pau 
mis Šalimis. Septyniolikta- į 
me

u_ mąs buvo vienas iš garsiau-
jką, revoliucinė politika jau gįa Europos prekybos mies-' 

. - ’ u i tų. Ir dabar didelis uostas,1
skebas užkūrė visus dirbtuvės! Pirmininko raportas pri-'nes į metus laiko į jį atplau- 
pecius turbut popieromis, kad jmtas 74 balsais. Prieš bal- .kia apie 3,000 ir tiek pat su 
juodi durnai vertes, is kamino ik Li ig 0 Prūsei-kroviniais išplaukia laivu 

dymui streikieriam, kad būkj saimatinosi 'balsuoti. Amsterdamas specialiu ka- 
jau kas dirba. Tačiaus pikie-; Vice-pirmininko K. Xrasnic- 'nalu sujungtas su Šiaurinė- 
tuotojai tik juokėsi iš tokio, ko raportas priimtas vien- mis jūromis ir prie jo yra 

Zuider Zee—jūros. Amster- 
Perskaityti pasveikinimai dame yra daug gatvių už- 

!su aukomis ir sesija užsida- lietų vandeniu, ir ten komu
nikaciją palaiko ant valčių.!

juos buvo padaryta sumoks-

Mūšiai" prasidėjo iš pas, būk jie užmušę du poli- 
icistus 1931 m. Bulowplatze. .

Bahn svetainėje, 12th and; bininkus, demonstruojan-i
A TZ -4. 'Amo ! Kiti du 111<O UUteiStl lO lUetU
Ave., Komunistų;cius pries lasistimo jauni-;

vienas—dešim- 

vienas—šešiems 

trys—keturiems

Pasibaigia diskusijos, duo
dama pirm. R. Mizarai at
sakyti j “kritiką”. Jis sa
ko: “Prūseika pats buvo 
pereitame suvažiavime ir 
jis atsimena, kad seimas 
priėmė rezoliucijas remti 
darbininkišką, revoliucinį 
judėjimą ir jis dabar mus 
smerkia už ‘blogą politiką’, 

į smerkia už pildymą seimo
"■tarimo.” Jis plačiai nųro- Amsterdamas

Molderiy Streikas Nesulaužomas
: - ‘ t - Į politika, kad. ji. yrą darbi- miestas yra senas, apie 700: 

apzujo j ninkiška revoliucinė . politi-; Tryliktame šimtme- * 
bedar-.ka. Pats Prūseika kiek čia 1 įyje įen buvo sodžius, kuris!

Jjtenybės frontą.
pasidžiaugti.

jBfcufraterburiečiai
^ražiQ vietą pik-’vo pasiųstas į darbą surasti 

Ek.

i prieš drg. Torglerį, kuriam Kartu su užsakymu prašome 
i taip pat rengiasi galvą nu
kirsti. Pirmesniame teisme | -- 

Inaziai niekaip nepajėgė pri- ’ 
| kergti Torgleriui, būk jis 
! dalyvavęs Vokietijos seimo 
i rūmo padegime, ir jis buvo 
i išteisintas. Nežiūrint to, 
i Torgler vėl tapo įkalintas ■ 
ir iki šiol laikomas pavienė
je kameroje tame pat Moa-; 
bit kalėjime, Berlyne, kaip 

Į ta; jis užgyrė sutrumpintą | ir Thaelmannas. 1
■ ir suklastuotą vertimą, ku- ‘ 
i ris geriau tiktų svetimai pu- i 
. blikai. Dabar Hitleris už- 1 , , .... .Į

. v T ta n ta ta ; protestavo pries pilna 10;inymus pries LDS. Drg. E. . * *- J. ,L? T * —7... .knygos vertima, ir Franci-!
. Jeskeviciute pareiškia ’. , . j, . <<rp . 1 ; jos teismas, pritardamas

renegatu!: _ Taip. ponas, Hitleriui nu rends kad;
Prūseika, musų politika tau,, , . . . ,. r .’ i . .leidėjas turi sudeginti tei-'

1 negera, nes mes einame su: . . ;! .. ’. . , . . . , . . singai išleista knyga,
i revoliuciniu darbininkų ju-1 
dėjimu, o tu su savo kolego- .--------------------------------------- ;

klauso prie darbininkų organi- kelta. Del šio baliaus daug 
zacijų. Kita grupė žmonių, tai dirbo ir lietuviai, ypatingai 
seni veteranai, buvę socialistų ; moterys.
partijoj ir dar buvę įėję į ; ’ * ...................

į Komunistų Partiją, dabar stovi reikalauja pakėlimo algų. Ten
Ii iškilti streikas.

Galvą ir Torgleriui
Paryžius. — Gautomis ži- 

’ ' „ , reikalaudamas,! niomis, hitlerininkų vadina-
kad jo valdžia tuojaus pa-1nlas “Liaudies Teismas”,

.... ...... . .......r 1 ..................... .... ............... ... ............ . I... .............................. *............. ■ '!

Nušovė Tris Fašistą 1 Hitleriečiai Nusmerkė Mirti * 
Priešus Francijoje įDar Tris K<"""is,"s ,

} 3 I BERLYNAS. — Hitlerio 
TOULOUSE.—Visa naktį I .

iš birželio 18 į 19 d. komu-,teismal Pasmel’ku

inistai išvien su socialistais dar tris komunistus. Prieš 
iii* kitais darbininkais kovo- 
ijo prieš policiją ir karino-j 

susirinki- menę. . ...

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

LDS. Jaunimas eina su 
voliuciniu darbininkų judė-1 
jimu ir renegatas Prūseika! v.° įversta ir išleista Hitle- 
to bijo.” Drg. Andrulis iš-.r\°J<n^a Mano Kova , ly- 
dėstė visą eilę Prūseikos ^a’P’ ^aJP buvo para-
kontr-revoliucinių darbų ir . O Hitleris nesutiko,
pastatė renegatą prie gėdos i ^a. J° veikalas^ butų pil- 
stulpo.

Drg. J. Siurba duoda kele 
tą citatų iš “Naujosios Ga- į 
dynes”,kur Prūseika ir But-

Brtagewater, Stoughton, Nor
wood, ir iš kitų vietų. Tas pa
rodo, kad piknikas bus tokis, K( 
kokio dar Naujoji Anglija nė- J . _ . .
ra mačius. Lys ar pagada, pik- kalbame pradžioj rasimo taip, 

l-v 4- ■» -v L, <■> 1 xx 1 1 1 r r t » va t n < a x-»

............ ....... ........ ____ } ” Gerai atmušė 
Apielinkės darbininkai turėtų jrime liniją išlaikyti. Politi- Prūseikos melus d. Milinke- 
vesti agitaciją kitose sriovėse, i njaj neišlaikyto straipsnio ne- vičius iš So. Brooklyno, drg. 
ir tarp kitų tautų darbininkų, |ga)ima praleisti. ......................... o. Krūtis, iš Elizabeth, N.
palaikančių oigamzacijas, į Mano supratimu, mes kores- 

! rengti parengimus tame betų-j pon(jen|.aį) rašydami kores- 
i pondencijas ar straipsnius tu- 

Conn. valstijos visos koloni-;rime išlaikyti komunistinę po- 
Lai-j litinę liniją.

pikniką, jau organizuo- i Aš turiu pasakyti, kad
• senas bendradarbis, esu daug 
j gavęs barti nuo redakcijos ir' 
daug negerų straipsnių mano 
netalpino, bet tas manęs ne
trukdo nuo rašinėjimo. Turiu 
pasigirti, kad tie draugiški pa- 

drau- barimai pamokino daug. 
Bendradarbis G. K.

gai delei Ernst Thaelmanno 
. paliuosavimo. Prieš hitleri- 
i ninku ruošiamą

Landers Co. moulderiai irgi ma gį penktadienį vakare' to, kad policija užpuolė dar- i
1 L n 1 H 111 o v-, n Ir ?a1 1 va-a /a h Lvii va c • _ _ . _ « . .

luž organizacijos ribų. Verkia, taip pat gal............. . .......... .
_ , kad pirmiau dirbda- Tiek yra bėdos su jais, kad i Noi th

vo, rašydavo, o kada dabarijje priguli prie Amerikos Dar- į------ --------------  ----------------- ( . (
.. ... . . ATIxTTx reikalingiausias momentas Į b0 Federacijos ir juos vadai, į masmitingą ties ta svetai- i kai pasistatė barikadas iš1

Jo’KUirėl peikti klasių kovose lauke, tai i prie strei^^ neleidžia. Bet,L ‘ ’
nieko neveikia ir verkia, kad | fcaip ten nebūt, pas juos ne-Lo,pnt U nninctn
viskas “griūva.” Visa beda su j ramu, nes ju paskutinis susi-1
jumis, senieji veikimo vetera- rinkimas buvo šturmingas ir

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901



REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI

(139-146)

M. S.

tik

512
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J.
L.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo ,5 iki 7 

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

loštas Puslapis Ketvirtad., Biržei 21, 1934

Į NEW YORKO IR APELINKES ŽINIOS
Didelė Jaunuolių Iškilmė Penktadienį jlato, 17 Battery PL, New Yor- 

!‘ke.
Darbininkai yra raginami

Ir štai, toji kovinga jaunimo kiekvieną dieną nueiti į savo

REIKALAUJAM senyvos moteries, 
kad būt tinkama prižiūrėt 2 metų 

vaiką. Duosim pilną užlaikymą, ge
ras kambarys ir maistas. Atsišaukit 
jei norėsit per laišką ar ypatiškai.

W. 66-41 Clinton Ave., Maspeth,

New Yorke šiomis dienomis
įvyks Septinta Nacionalė Jau- j organizacija, jauni, ugningi 
nųjų Komunistų Lygos Kon- (Amerikos proletarinės revoliu- 
vencija. Konvencija prasidėsi,. .. . . ... ,. . ... . . y. 1 bucuos vadai, susirinks svars-1su masiniu mitingu, ateinančio į . , , . . . . . '
penktadidienio vakarą. tyt' darbininkų jaummo ir vi-

Aštrėjant darbininkų
Voms, jauni darbininkai ir stu- Į pradės savo konvenciją masi- kietijos darbininkų vadų gy- 
dentai lošia vis didesnę rolę|niu mitingu, šį 
darbininkų judėjime. Jų ener- birželio 22 d., 
gingas veikimas atspindi kiek- Arena, 69th St., New Yorke. ■ danga einančių nesusipratimų 
viename darbininkų susikirti
me su valdančiąja klase ir 
tuosė susikirtimuose dalyvau
dami jie. stebėtinai greit prasi
lavina ir užima vadovybę.
Jaunųjų Komunistų. Lyga juos 
auklėja, rengia tai vadovybei.

apielinkės partijos centrą ir 
i pasiimti lapelių platinimui sa
vo šapoje, organizacijoje, su- 

įsiedijoje. Reikia šią demons
traciją padaryti didžiausia,

ko_ ;sos darbininkų klasės reikalus, Ees d> Thaelmanno ir kitų Vo-

penktadienį, vybė yra didesniame pavoju- 
Nicholas je, negu kada nors. Po prie-St.

Visų darbininkų tėvų pareiga 
paraginti savo jaunuolius da
lyvauti ir išgirsti apie tuos di- kų vadų, jeigu mes neparody- 
delius Jaunųjų Komunistų Ly
gos atsiekimus ir ateities už
davinius.

nazių valdžioje, jie panaudos 
tą progą nužudymui darbinjn-

J. D.

Dešimts Dienų Iki “Laisvės” Pikniko
Tik dešimts dienų beliko iki' 

Laisvės” pikniko Brooklync.
Ir nepamatysime, kaip jos 
prabėgs. Todėl laikas greitai 
apsirūpinti pikniko reikalais 
tiem, kurie dar neapsirūpinę.

Tai Hartfordo Laisvės Cho
ras bus su didele talka paly
dovų, net su dviem busais! O 
ten dar esama ir mašinų. Ma
tomai, draugai nusprendė su
kirsti visus savo skaitlingumu. 
Puikus ūpas, draugai! Linki
me jums būti laimėtojais, ta- 
čiaus užtikrinti jums laimėji
mą būtų perdaug rizikinga. 
Ką gali parodyti jūsų susie- 
dai iš New Haven, arba, kad 
ir iš New Britain—sunku pa
sakyti. O dešimts dienų daug 
ką gali pakeisti.

• Rengiasi draugai ir iš kitų 
Conn, valstijos miestų ir mies
telių. Draugai sako: “Apie 
busus slinku pasakyti, bet for- 
dukų dar yra. Jeigu jie tar
navo visam kam, tai kodėl ne
galėtų revoliucinei spaudai pa
tarnauti. Tiesa, Roosevelto 
naujoji dalyba atėmė iš mūs 
Šfcnų fordukų naujus batus-ši- 
riąs, tačiaus mes mokame se
nus sulopyti. Lai baigs mūsų 
senukai savo amželį garbin
gai: kad ir lopiniuoti, bet ko
vingi.”

sime galingą protestą.
Vėliausios žinios praneša, i

kad dar trim komunistų va
dam nukapotos galvos. Bet 
mes galime sulaikyti kirvį,, ka
bantį virš kitų kovotojų galvų, 
tik turime smarkiai veikti.

Brooklyniečiai, neapsileiski- i Gerai Pasidarbavo 
me! Mes, būdami čia ant vie
tos, galime būti skaitlingesni 
už visus svečius sudėjus kartu. 
Didžiuma brooklyniečių taip ir 
galvoja, jie jau senai įsigijo 
“Laisvės” pikniko tikietus, už 
kuriuos dar tikisi gauti ir do
vaną, nes perkantiems iš anks
to tikietus yra trys dovanos: 
$5, $3 ir $2. Jie žino ką da
ro. Juk, turėdami svečių, no
rės būti ir svetingi, tai “extra” 
penkinė bile kam neprošalį.

R.

Motery Kongresui
Sakoma: “fcas dirba, tas 

pasekmes turi.” 
kad posakis ne be
Draugas Joe Kubilius, 400 Lo
rimer St.; sugrąžino Tarptau-

Thaelmanno Demons
tracija Šeštadienį

“Pasmarkinkime kovą už 
paliuosavimą draugo Ernst 
Thaelmanno, didvyriško Vo
kietijos darbininkų klasės va-

Partijos
pareiš- 
visiems 

simpati-

do,” sako Komunistų 
newyorkinio distrikto 
kimas, adresuojamas 
partijos nariams ir 
kams.

Pareiškimas išleistas, kaipo 
specialis šaukimas mobilizaci
jai milžiniškos demonstracijos, 
kuri prasidės šeštadienio ry
tą, 9 :30 vai. Darbininkai susi
rinks į Union Square ir iš ten 
maršuos prie Vokietijos konsu-

Williamsburgo Organizacijom
šį ketvirtadienį, 8 vai. vaka

re, 82 Graham Ave., įvyks an- 
tras susirinkimas sios apielin-i s kambarys. 
kės Moterų Komiteto, įsteigto j $10.00 į mėnesį, 
vedimui darbo tarp moterų są
ryšyje su šaukiamu Tarptau
tiniu Moterų Kongresu prieš 
Karą ir Fašizmą, Paryžiuje. 
Pereitam susirinkime dalyva
vo tik viena atstovė 
tuvių organizacijų.
permenka atstovybė tirštai lie
tuviais apgyventoj kolonijoj.

Draugijų bei nacionalių or- i tautų ž 
ganizacijų kuopų valdybos tu-į 
retų paskirti po vieną ar porą 
draugių ar draugų,' ktii-ie at

stovaus kuopą iki kuopa iš
rinks pastovias atstoves. Bū- N- Y- 
tinai reiktų dalyvauti šiame1 
susirinkime, nes bus rengiama
si prie masinio mitingo ir pa
rado, taipgi svarstomi organi-j 
zaciniai reikalai.

nuo lie-
Tai toli

(145-149)

ULSTER PARK, N. Y.

Reikalingas senyvas darbininkai 
Geras maistas ir 
vasarą mokame 

Jeigu kokis seny
vas žmogelis, kuriam nubodo miesto 
gyvenimas galėtų gal visuomet su 
mumis būt. Atsišaukite greitai:

A VA N TA FARMS, 
Ulster Park, New York

(146-149)

i PARSIDUODA Lunch Room su alaus 
I laisniais, vieta apgyventa įvairių 

žmonėmis, arti šapų, biznis ei-
I na gana gerai. Kaina pigi. Taipgi 
parduodu Willys Knight, 29 metų 
modelis, gerame .stovyje. Del toli
mesnių informacijų kreipkitės seka
mai: 249 So. 1st Street, Brooklyn,

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

ir 
Pasirodo, 
pamato, i

Mažėja Darbai ir Algos
Pranešama, kad Brooklync 

darbai sumažėjo 1.2 nuošim
čių per gegužės mėnesį, pa-

tinio Moterų Kongreso blanku- lyginus su balandžio mėnesiu.
tę su $2.50 aukų. Jisai ją bu
vo paėmęs masiniame mitinge, 
pereitą trečiadienį, ir į porą 
dienų sugrąžino pilną. Randa
si ir draugų, kurie bolševikiš
kai žiūri į moterų organizavi
mo d arba, v

Plėšikai Atėmė Algas
Du ginkluotu plėšiku 

tiko Bernard Rabiner ir Ma
rie Velters, kuomet jie auto- 
mobiliumi sugrįžo iš banko šu 
Rabiner Underwear kompani
jos darbininkų algomis, 
tik jiedu 
132nd St. 
mond Hill 
ginkluotu
su pinigais, sumoje $1,900, ir 
automobiliumi pabėgo. Be ato-, j 
dairos važiuodami, plėšikai at- Į 
simušė į kitas dvi mašinas ir Į 
iššokę pabėgo, nusileisdami ( 
gelžkelio stulpais į kiemus, 
kuriuose ir dingo iš akių.

pasi

Vos 
spėjo Sustoti prie 
ir 89th Avė., Rich- 
sekcijoj, tuojau du 
vyru atėmė krepšį

Tiesioginiai algos brooklynie- 
čių sumažėjo 0.1 nuošimčio, 
bet imant visą New Yorko 
miestą abelnai, tai yra su prie
miesčiais ir Brooklynu kartu, 
algos nupuolė 2.8 nuošimčių.

Netiesioginiai daug daugiau 
nupuolė algos, nes daug pro-, 
dūktų pastaruoju laiku vėl žy-j 
miai pašoko augštyn. 
nebegalima nupirkti už savo 
algą tiek, kiek pirma, tai tas 
reiškia algų, sumažėjimą, 
netiesioginį.

Boverės YMCA Benamių Prieglauda Pelnosi iš Pašalpų
c i Oi l* o * Į kredito sistemos:Surenka Stambias Sumas Au-1 1933 metais jie pardavė 
ky, Gauna iš Miesto Pašalpos 887,597 valgius savo 5 ir 10 n . n* • Icentų kavinėj. Ir vis jie darDepartmento Pinigų į skundžiasi neturėję pelno.

---------  ; Baisu ir prisiminti, kad Bo-
Jaunų Vyrų Krikščionių Su- vėrės kuopos virtuvės darbi- 

sivienijimo Boverės kuopa, ninkai ir patarnautojai dirba 
esanti prie 8 East 3rd St.,; po 13 valandų, net neturėdami 

‘labdary-j pusvalandžio pietum. Jie val- 
stambiasįgo protarpiais, rinkdami indus 

Ne tik kad NRA

puikiai pelnosi iš
bės.” Jinai surenka
sumas pinigų metinėmis dova-. nuo stalų.
pęmis, aukomis ir mokestimis į kodekso nesilaiko, kas liečia 
savo nuolatinio pinigavimosi' valandas, bet nemoka nei ko- 
vajumi.

I ’<■

IVerčia Virtuvės Darbininkus

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

Williamsburghe:
252 Berry St, Brooklyn, Y.(

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

FLATBUSH 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEKĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Subatomis

OFISAS

O

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
. tonas, tai legališkas svoris. Prista

tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

1

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 

e 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. 
Jeigu I Todėl nesiųskite pinigų ir ne

reikalaukite prisiųsti.

Klaidu Atitaisymas
I l <

Vakar remiantis pašalinių j 
žmonių greitais pranešimais 
“Laisvėje” išspausdinta ne vi-i 
sai tikra žinia apie automobi-, 
lio nelaimę. Todėl reporteris; 
ją šičia pataiso:

Automobilį vairavo pats A. i 
M. Balčiūnas, “Varpo” ke-! 
pyklosj .savininkas. Tapo sun-. 
kiai sužeistas jis, E. Vilkaitė! 
(kuri dar tebėra ligoninėje) I 
ir lengviau sužeista Adeikienė.!

Reporteris.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabai’ 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.

. v „i SKAITYK LAISVE
Dirbti pn 13 Valandų uz 551 ir kitiems užrašyk Į

Centus j Dieną

dekso nustatytos algos, kuri 
Boverės kuopa dabar, kaip'turėtų būti augštesnė kodekso 

nustatytos, atsižvelgiant į il
gumą' valandų. Viso jiem moka 
85 centus į, dieną, iš kurių at
ima 30c ųž guolį, paliekant 
tik 55 centus dienai, kaipo at
lyginimą.

Keturias dešimt su virš tūk
stančių dolerių buvo išduota, 
kaipo kreditas miegamajam, 
kuriame yra 300 lovų, kiekvie
na už $2.50 į savaitę. Kas 
savaitę jie surenka $750 tik 
nuo vienų lubų ir jie vis dar 
aimanuoja nedatenką pinigų.

Boverės kuopa išleido bro
šiūrą, kurioje sakoma, kad jie 
apgyvendino 8,000 benamių 
vyrų. Giriasi labdarybe, kuo
met žinoma, kad kiekvienas 
ten- gavęs prieglaudą turėjo 
užsimokėti vienu ar kitu bū
du, kaip tai: darbu yirtuvėj, 
maliavojimu, valymu ir kitais 
darbais, kurie nėra kaip rei- 

fetai kelios 'Oficialės Boverės kiapt apmokami.
Medikaliam patarnavimui “labdarybė, 

įplaukas iš beduonių linijos irjsamdo studentą, mainais už

ir seniau, apgyvendina val
džios šelpiamus bedarbius, už 
kuriuos gauna mokestį iš pa- 
šąlpų departmento. Tokiuose 
atsitikimuose, pinigai išmoka
mi tiesiog YMCA, o ne gave- • « JU1.
” Vienok tie jauni biedni vy
rai, kaip kad juos savo pro
pagandos brošiūrose vadina, 
yra laikomi ir elgiamasi su 
jais, kaip su valkatomis ir 'iš
matomis, nors jie turi atmokė
ti visą, kas jiem išduota ant 
kredito.

Tokiu būdu, Boverės kuopa 
renka pinigus trejopa rinklia
va: 1) Pašalpos pinigus už vi
sus esančius šelpiamų sąraše.
2) Aukomis iš atskirų asmenų.
3) Išrinkimu mokesties iš visų, 
kurie ’gauna retkarčiais užsi
dirbti, ar šiap kokiu būdu tu
ri įplauk^.

kubpbs .skaitlinės apie » jų

guolį, nors įstatymai reikalau
ja turėti patyrusį gydytoją. 
Kada žmogus suserga, tai tan
kiausia jisai būna užmirštas 
lovoje, jei nesukelia įvalias 
triukšmo.

Pereitą žiemą, kada daug | 
prisnigdavo, tai YMCA 
samdydavo savo įnamius snie
go kasti įvairioms krautuvėms! 
ir kompanijoms, 
mokestis po visą miestą buvo , 
50 centų, bet nuo kiekvieno iš
leisto darban, Boverės kuopa 
išrinkdavo 10 centų iš kiekvie
nų 50. Tąd dirbusiam likdar 
vo po 40 centų, kuriuos visoj ■ 
pilnumoj Boverės kuopa,iš jo' 
išrinkdavo už guolį ir valgį,! 
nors ji už jį gaudavo ir iš > 
pašalpos. |

Širdį veria klausant, kaip tie | 
vyrai pasakoja apie verstiną 
išvarymą sniego kasti pusnuo
gius, be ploščių, kiaurais ba
tais, nuogomis rankomis, men
kais apatiniais, o tankiausia vi
sai be apatinių.

Po kiekvieno tokio sniego 
kasimo daugelis vyrų, pagau
davo šaltį, plaučių uždegimą 
ir džiovą. Tuomet: juds bū
riais išgabendavo Bellevue li- 
gonbutin, iš kur tūli nebegrįžo. 
Tai tokia garsioji krikščionių 

1 o v. a o n x <
Darbkoras.

PUIKI V AKACIJOM 
FARMA

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis; pasi- 

per- ' vaikščiojmui plačios pievos ir miškai.
Naujai perbudavoti kambariai, pa-

1 togūs pailsiu;. Valgis gaminamas iš
1 savo augintų daržovių, uogų, pieniš- ; 

Valandinė ko ir mėsiško maisto. J
KAINA LABAI ŽEMA

Kreipkitės sekamu antrašu:
1 A. Bloznelis,1 i

' i i Cauterskill Avė., Į
Catskill, N. Y.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. 

Tel: Glenmore 5-6191

k

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

, Kalba LietuViškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS ,

20 St. James St. East >
Tel. HArbour 3424 ?

Čia

i

dienomis 
vakarais 
iki 1

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
M.i KTSHON, Aptiekorius Savininkas

j DETROIT, MICH.8701 JOS CAMPAU AVIU į

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
3 TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso autbmobi 
liūs. 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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlarums

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo!

Ityte nuo 10:30 iki l. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3-1328

f

I Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Į Graborius (Undertaker)
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parrsamdo au

tomobilius ir karietas veselljoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoja tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy,Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

197 HAVEMEYER STREET

Ligos Gydomos
Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo NesvėikQxnai, 

■ Nervų Eigos, 
ChroniSkU Skau- 
d u Fiat, ^Skilvio, 
žarųų ir MSfila- 
žamės ■ Ligos, A- 
belnas \ 1 NufcUpi- 
mas, Nervų (de
gimai ir Cronii- 
k i Nesveikąyi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvailiojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų Ii* 
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.

NewiYofki •
Valandos—t A. M. iki t P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4

lA •'•.M.'


