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Melžti Kauną?
Vėl “Maskvos Auksas”.
“Vienybė” Katalikėja.
Brūklis Politikieriam, 

o Diktatūra Rooseveltui.

Rašo S. BROOKLYNIETIS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

“Naujienos” nugirdo, kad ir 
Amerikos bolševikai siusią at
stovus i žadamą “visuotiną” | 
lietuvių Išeivijos suvažiavimą | 
Kaune. Tas nesmagiai pakvi
po “N.” redaktoriui Grigai-! 
čiui, ir jis už tai plūsta ameri
kiečius lietuvius komunistus;' 
esą, pristigo jiems “Maskvos 
aukso”, tai dabar ruošiasi “pa
melžti Kauną.”

Kaip galėtų Kaunas duo
tis bolševikams melžti, tąsi 
klausimas nepaliečia Grigaičio . 
makaulės. Grigaičio smegeninė 
virto tokia “fliat tajer,” kad 
žmogus jau nepajėgia bent kiek 
sklandžiau meluoti bei išmis- 
lioti.
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a I aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

~ Chinu Raudonarmiečiai
ijoj bus tikrai suvienyto Nuskynė 20 Fašistiniu

Dn»mndA0 llnrruvnc *

CLEVELAND, Ohio. ■ 
Pirmą sykį šio miesto isto- 
r: 
fronto Pirmosios Gegužės 
demonstracija, Public Sq. 
Bendros d e m o n s t racijos 
planai buvo išdirbti pereitą 
šeštadienį k o n f e r encijoj, I 
kur dalyvavo 154 delegatai 
nuo Komunistų Partijos, So
cialistų Partijos, keturių! 
Darbo Federacijos unijų lo-1 
kalų, penkių nepriklausomų 
unijų, jų tarpe ir ........... ,
Ohio Bedarbių Apdraudos

Priešu Orlaivių
Grigaitis ir kiti priešai ne

gali įsivaizduoti, kaip be 
“Maskvos pagelbos” galėtų ei
ti “Laisvės”, “Vilnis” ir plėto
tis revoliucinis veikimas tarp 
Amerikos lietuvių darbininkų.

Grigaičiai žino, kad jie pa
tys tai turėtų užsidaryt savo 
kromelius, jei negautų pasipi
nigauti iš “skridimų” į Lietu- ______ _______________
va ir panašių skymų. Tad su-,gąjungOS Įr nuo desėtkų pa-| 

; jie sprendžia ir šalpiniu ir kitokių organi- 
lietuvių darbi-!

Suvienyto f i onto geguži- užRlUpo tenaitinę

lig savo nosies . 
apie klasinių lietuvių 
ninku vis stiprėjančią spaudą 
ir didėjančią veiklą. _

Tuo tarpu visi mūsų d ra u- n6S sumanymas buvo įnes- 
gai žino, kad ne tik “aukso”, l^as ir Darbo. Fedeiacijos 
bet nei vieno varinio cento iš * unijų miestiniam centrui; 
Maskvos nesitikėjo ir nesitiki'ir tik menka balsu daugu- 
Amerikos lietuviai komunistai; ma geltoniesiems biurokra- 
nei vieno cento iš ten negavo tams pavyko numulkinti ša- 
ir negauna; ir visas mūsų ju-Tin tą įnešimą. Jie raityda- 
dėjimas ir spauda pasilaiko iš niiesi veidmainiavo, būk 
sąmoningų darbininkų procios ' gauksią savo demonstraciją 
pasiaukojimo ir pasišventimo gegužės 5 d. Viso to nežiū- 
!,aV°( ,k,'aS,!\ *elk*,ams- Tokia į. t či jau t nios
publika” Grigaitis niekad ne

gaus pasididžiuoti.

Tautininkų “Vienybė” kata- 
likėja. Iš jos išmetama lietu
viškų “nezaliežninkų” kunigui 
pasiskelbimal. Jos redaktorius 
Tysliava bandė paturėti neza- 
liežninkus. ‘

zacijų.

Jei NRA Nepavyks, tai 52 KONGRESMANAI REMIA TIKROS 
Gręsia Komunizmas,-- * n AT
Dejudja Gen. Johnson ------ ■

WASHINGTON. — Ge- priimami ir neunijistai. Kai virtadienį buvo padarytas nerio-Lewiso-Doughtono^ bi- 
nerolas Hugh Johnson, bu-į del NRA punkto 7a, tai bandomasis balsavimas, kiek 

> narių pritaria 
darbininkų bedarbių socia
lės apdraudos biliui H. R. i 
2827, kiek Roosevelt remia-1 
m am ;
nerio-Lewiso sumanymui su

mas žingsnis gali būti pel- Doughtono pataisymais ir draudos fondą, iš kurio te-

TURIM PASMARKINTI KOVĄ Už M
WASHINGTON. — Ket- kreipė domę į tai, kad Wag-i i • -V • n « •

vęs NRA gaiva, bandė ap- [Johnson pripažino, kad jis kongreso 
kalbėda-,lkl šl°1 nebuvo įvykdomas. ,.............ginti šią įstaigą,

i
bus nei cento nežada dabarr 
tiniams 15 ar 16 milionų be
darbių.

Wagneriškis bilius reika
lauja, kad dirbantieji moke-

B |

- -1Johnson nusiminęs kalbė
jo, kad jeigu NRA nebus 

, su 
“seka-

HONGKONG. Shimbun |mas finansinėje senatorių
komisijoje. Jis,, tačiaus, rei-'palaikoma ir vykdoma 
kalavo taip NRA pataisyti,'patobulinimais, tai 
kad daugiau negalėtų būti 
streikų nei lokautų; sako,1 
turi bū? įsteigta tam tikri Stalino atėjimas.” 
teismai, kurių sprendimai i Johnson taip pat argu- 
būtų verstinai vykdomi vi- mentavo prieš Black įneši- 
šokiuose ginčuose tarp dar
bininkų ir samdytojų.

Gen. Johnsonui nepatin
ka, jog dabar yra dirbtuvių, 
kur pagal sutartį su unija 
bosai negali samdyti neuni- 
jistų. Jis todėl siūlė “patai
syti” taip, kad visur būtų

Rengo žinių agentūra pra- 
' neša, kad Chinų Sovietų 
[Raudonoji Armija smarkiai 
■ sumušė fašisto Chiang Kai- 

c; sheko pulkus šiaurvakarinė- 
Ije dalyje Szechuano provin- 

IX1 d L4 O VJ111 b! • • • -i • • . • -i v

r IWW iclJOS lr ranc*asi Jau tik uz 
*’ 10 mylių nuo tos provincijos 

sostinės Chengtu. Raudon
armiečių spartus žygiavi
mas pirmyn prasidėjo ypač 
nuo balandžio 15 d., kuomet

Darbo Federacijos unijos 
prisidėjo prie gegužinės 
bendro apvaikščiojimo.

Suvienyto fronto konfe
renciją atidarė Soc. Parti
jos narys Max R. Wohl; 
konferencijos pirmi ninku

apgavikiškam Wag-I^y iš. savo algų tam_ tikrus • |
jewiso sumanymui su ' nuošimčius į socialės ap-

nų sistemos panaikinimas ir kiek pritaria įvairiems ki- Į žada pašalpai tik dalį algos 
tiems “socialės apdraudos” i Pel’ keliolika savaičių 
įnešimams. Už darbininku*^'6 ištisų metų, ir tik nau- 
H. R. 2827 bilių pasisakė 52 jiems bedarbiams. Wagne- 

204. i’io bilius išmeta iš sąskaitos

socialės apdraudos” iPer keliolika savaičių ' < 
z:;. Už darbininkų ! syJe išt>sų metų, ir tik nau- •;

fašistų armiją, kad priver
tė ją pasirašyti, jog dau
giau nekovos prieš • raudo
nuosius.

Ra u dona r m iečiai ties 
Kweiyangu nušovė žemyn 
20 kariškų priešo lėktuvų.

1-ma Auka Scottsbo
ro Jaunuolių Fondan

Komunistų Partijos Lie- r 
tuvių Centro Biuro atsišau 
kimas del sukėlimo 
laiku $100 gynimui 
boro jaunuolių jau

greitu 
Scotts- 
duoda

Bet ką poetiška-| buvo išrinktas McGroarty, vaisių. Pirmutiniai atsilie- 
sai Tysliava reiškia prieš kietą Stereotypo Darbininkų Uni- pg mūsų draugai East New

jos narys.
Pirm konferencijai atsi

ranką Strumskio, dabartinio
“Vienybės” boso? Buvusi jos
redaktorių Valaitį ir “augštyn Jaranį, vienas Darbo Fede-
lipiką” Klingą andai Strumskis 

< pasiuntė agentauti. O tai plati 
dirva, kuri nėra uždara ir Tyš- 
liavai.

mą kongresui įvesti 30 va
landų darbo savaitę visose 
Jungtinėse Valstijose; pa
sak jo, tai tik prezidentas 
su savo ministeriais tegali 
nustatyti, kiek valandų turi 
būt dirbama ir po kiek už 
valandą mokama.

kongresmanai, prieš 
Balsai buvo skaitomi pavir- visus namų darbininkus;
šutiniai, be vardu įtrauki- tarnautojus. įvairius intelir 
mo į užrašus, kas už ką bal- Kentus ir imliomis šiaip dar* 
suoja: sustoja kongresma- bininkų. Be to, jis nėra tai* 
nai pritarianti kuriam bi-1 komas kaipo bendras įsta
tini ; po suskaitymui atsisė- ’ tymas visai šaliai, o tik pa
dai paskui sustoja biliaus (tvarkymas, kad įvairios vai- 
priešininkai, ir t .t.

Tuo būdu jau pasisakė už 
darbininkų bedarbių socia
lės apdraudos bilių penkta
dalis balsavusių kongres- 
manų. Tiesa, tai palygina
mai nedidelis skaičius; o vis 
tiek čia yra nemažas laimė- > 
jimas spaudimo, daromo 
kongresui iš darbininkų pu
sės. Juk pernai šį socialės 
apdraudos bilių visai nelei
do svarstyti net pagelbinė
ję komisijoje kongreso dar
bo komiteto. Dabar gi jį 
dauguma balsų užgyrė kon
gresinis darbo komitetas, ir 
biliaus klausimas perneštas 
į patį kongresą.
Kongresmanas Lundeen Sa
ko, Masinis Spaudimas Pri

vers Priimt Darbininkų
Bilių

Darbininkų biliaus jnešė- 
jas kongresmanas Ernst 
Lundeen pareiškė, kad jei 
ne kitaip, tai “per bendro 
fronto darbo partiją mes 
padarysime, kad šis bilius 
būtų priimtas, kad ir pakei
čiant dabartinį kongreso są
statą.” Jis atsišaukė į dar

kai, sykiu vienpusiškai su- bininkų ir farmerių mases 
laužydamas Versalės sutar- padvigubint kovą už socia
li, kuom prasižengia prieš ję apdraudą pagal H. R. 28-

Į VERSALĖS SUTARTIS 
NEUŽG1RTA SOVIETU
GENEVA. — Kuomet 

Tautų Lygos Taryboje buvo 
svarstoma Franci jos įneštas 
protestas prieš verstino ka
reiviavimo įvedimą Vokie
tijoj,—kuom Hitleris sulau
žė Versalės sutartį,—tuo 
klausimu kalbėjo ir Sovietų

•ft

stijos atskirai įvestų kokią 
skurdžią apdraudėlę.

Darbininkų bedarbių ap- 1 i 
draudos bilius gi reikalauja 
reguliarės pašalpos visiems ; 
bedarbiams, nesveikiems bei 
nusenusiems darbininkams 
visu nedarbo metu—jokia- t 
me atsitikime ne mažiau 
kaip po $10 per savaitę ir 
dar po $3 kiekvienam už' 
laikomam šeimynos nariui.
Roosevelto Mašina Bjaurini

Darbuojasi Prieš Tikrą ...
Socialę Apdraudą

Idant užkirsti kelią dar
bininkų socialės apdraudos 

i biliui kongrese svarstyti, 
tai Rooseveltas per savo po
litikierius pervarė tokią tai
syklę, kad reikia 218 kon- 
gresmanu parašų, idant bet 
koks bilius būtų laisvai 
svarstomas. Darbininkų bi- 
liaus pritarėjai rengiasi iš
kelti kovą, kad reikalauja
mų balsų skaičių numušt 
bent iki 145.

HITLERIS RŪSČIAI 
ATSIŠIEPIA ANGLAM 
LONDON. — Hitlerio 

valdžia atsiuntė Anglijai 
“karštą ir kartų” protestą. 
Hitleris užsirūstinęs, kad 

■ Anglija jį “išdavė,” Stresos 
i konferencijoj p r isidėdama 
prie Francijos ir Italijos 
protesto prieš įvedimą vers
tinos armijoj tarnybos Vo- Sąjungos užsienių reikalų 
kietijoj. Iš pirmesnių pasi-, komisaras M. Litvinovas, 
kalbėjimų su Anglijos užsie-[Jis, be kitko, pareiškė:

i vardu šalies, 
kuri nėra atsakinga už pa
čią Versalės sutartį. Ta ša
lis (Sovietų Sąjunga) nie
kad neužgyrė šią sutartį 
kaipo tokią, ypač nepritarė 
Vokietijos nuginklavimui.” 

Vadinasi, Sovietų Sąjun
ga buvo ir tebėra nusista
čius prieš imperialistinę 

Sovietai

.fed

i

nių reikalų ministeriu John I “Aš kalbu 
Simonu Hitleris, mat, tikė
josi, kad Anglija visame 
parems kariškus Vokietijos 
planus, bet Stresos konfe
rencijoj ir Tautų Lygos Ta

pyboj Anglija ėmė ir “per
simainė.” Hitleris savo pro
teste Anglijai, be kitko, sa
ko, kad dabar negali būt 
kalbos apie Vokietijos su- Versalės sutartį, 
grįžimą į Tautų Lygą. Bet nėra priešingi, kad bile ša- 
Hitleris pergreit užmiršta (lis lygiomis teisėmis su ki-

'Yorko. Draugas Valatka 
pridavė $2. Tai auka Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 185 
kuopos. “Mes norime būti 
pirmutiniai”, sako d. Valat
ka. Laukiame atsiliepimo 
nuo kitų organizacijų bei 
draugų.

Centro Biuras.

i racijos atstovas atsišaukė 
padėti Fairmount kapinių 
streikieriams pikietuoti, ir 
tuojaus 15 konferencijos de- 

Kelios dienos atgal neva pa- legatų patys apsiėmė tai pa
žangios buržuazijos laikraštis reigai.
N. Y. World-Telegram pirmam Blogiausia konferencijoj 
puslapyj išspausdino didelį re- pasirodė trockistai. Kuomet

4 dakcinį atsišaukimą, kad Roose- Max Wohl pranešė, kad rei- 
veltas turi paimt gerą brūklį n- kės daryti rinkliavas Pir- 

josios Gegužės priruoši- 
mui, tai trockistų “darbo
Uždėti, kadd,leesjtetų aukų Bulgarijos ministeriu'kabi-[šia Franciją būtų jau kitaip 
O “ 7 ’ C7 C C lrnv»in vai yvh vit vi U n 011 llinm unnoi onnlzAllW 77

“išlygint sprandus” kitiems po
litikieriams, kurie stato skers- 
paines Roosevelto programai. 
Toje programoje ’..________
grama mato vienintelę apsaugą 
nuo galutino šalies u 
iškrikimo arba nuo darbininkų 
revoliucijos bei fašizmo.

Bet ką gi World-Telegram ta- 
irne pat straipsnyje perša, jei 

ne fašistinę “šventojo” Roose
velto diktatūrą?

Kai del Roosevelto ] 
mos, ta yra kiaura valtis, ku
rioj buržuazija neišplauks iš 
l^apitalizmo krizio'potvinio.

Blogiausia konferencijoj

World-Tele- Partįl?s

Blllgarijos Ministerial Anglijos imperialistų pada-, tomis būtų apsiginklavus
I/| n * v If P ryta Jam geradarystę. Nes apsigynimui, bet ne užpuo- diiKiio pnes ivaraiiy jeigu Anglija nebūtų pa-,limui. Hitleris, tačiaus, gin- 

SOFIA. — Atsistatydino laikius jo pusę, tai veikiau- kluodamasis užpuolimo ka
rams, gręsia pavojum tai-

netas, kurio pirmininkas į su juom “pasišnekėjus, 
buvo P. Zlateff. Ministerial

- p n J tuomi išreiškė karaliui-dik- Danbury, Lonn., Benu- tatoriui Borisui protestą
1 1 ' i, kad Boris areštavo 

.viu pirmiau buvusius minis- 
~ I terius pirmininkus Al. Can- 

kovą if K. Georijevą.
I Vedant areštantus, jų ša
lininkai sukėlė demonstraci-

gyvenimo norį “raketieriai.”

*

• f'

Suėmė 23 Pikietininkus 
Cibulių Laukų Streiko
LAREDO, Texas.— Arė§- 

tuota 23 pikietininkai cibu
lių laukų streiko. Streikuo
ja 3,000 vyrų ir moterų, pri-

Perankstyvi Šauksmai Tautų Lygos įstatymus. To- 27 bilių.
del ir Sovietų atstovas Lit-P ■ p v* - j del to ro rronto Gegužine J du Pir

DANBURY, Conn. 
_____ i, komunistai, virš i 
50 darbo unijų ir kitu dar- 
bininkiškų organizacijų iš- mn?kgLUC nHošinmšleido bendrą atsišaukimą iš- ŽJinE S
vien surengti Pirmosios Ge- -n i • • • • 4?- •„ , ...... i Bulgarijos armijos oficie-guzes demonstraciją ir laike I ,• 
jos iškelti tokius obalsius: i 
Visi Danbury darbininkai a i- . i. v n 
turi būti suorganizuoti į Anglija ir Italija Draudžia 
unijas; turi būt įvesta 30 Naziam Ginkluot Pareinį 
valandų darbo savaitė; turi 
būt išleista darbininkų ir valdžfa "gavo ’ 
bedarbių socialės apdraudos nuo Anglijos ir Italijos, kad 
įstatymas pagal H. R 2827 Vokietija nedrįstų apgink- 
bilių, o ne nagai skebiską t ]uoįį Pareinį (Rheino unės

1 ‘ T *| tep —n uei ir oovieių atstovas ljil- Apie LaiKŲ berejima vinovas balsavo už protestą 
Vokietijos valdžiai.

Žymėtina, jog jis ir kiti

Prog,ra- cialistai

Chicagos Prisirengimai 
Pirmajai Gegužės

CHICAGO, Ill. — Miesto 
^vyriausybė vis dar neduoda 
leidimo Pirmosios Gegužės 
demonstracijai. Bendro Pir
mosios Gegužės Fronto Ko
miteto sekretorius S. Ham- 
mersmark pasiuntė miesto 
majorui Kelly’ui telegramą, 

’reikalaudamas greito ir tik- 
T ro atsakymo į tą reikalavi

mą. šį sekmadienį People’s 
Auditoriume vėl įvyksta 
bendro fronto gegužinės 
konferencija.

Wagnerio - Lewiso bilių; 
skelbti kovą prieš karą ir 
fašizmą.

Suvienyto fronto geguži
nę užgyrė ir pats vietinis 
Darbo Federacijos unijų 
centras.

BERLYNAS. — Hitlerio'
, gavo perspėjimą |

pakraštį), palei Franci jos 
sieną.

MADRID.—Ispanijos fašis
tu valdžia uždarė darbininkų 
laikraštį “El PUeblq” neva už 
“nešvarią kalbą.”

WASHINGTON. — Įvai
rios kompanijos : 
Roosevelto darbo ministeri
jai, kad šių metų kovo mė- 

;nesį 2,810,000 daugiau dar
bininkų dirbo ir $17,000,000 
daugiau bendrai algos gavo, 
negu 1933 m. kovo mėnesį. 
K a p i talistiniai laikraščiai 
skelbia, kad pramonė abel- 
nai “atsitaiso.” Bet klausi- 
'mas, ar ilgam? Juk pernai 
I balandžio ir gegužės mėne
siais darbai buvo laikinai j

St^ Amoskeag Audyklų Ko
Bando Užslėpt Pelnus
MANCHESTER, N. H. 

Amoskeag audimų kompani
ja skundžiasi Roosevelto 
valdžiai, būk pernai metais 
turėjus virš $1,000,000 nuo
stolių. Priežastis esanti ta
me, kad ji turi savo darbi
ninkams pagal NRA mokėti
$2.56 daugiau per savaitę, į Darbo Federacijos uniją, 

pakilę augščiau, negu šie-1 negu moka audyklų kompa- 
met kovo mėnesį, bet pas-1 nijos pietinėse valstijose, 
kui vėl nusmuko, taip kad 
1934 metais apskritai pasi
darė 500,000 daugiau bedar
bių negu buvo 1933 metais, 
net pagal apskaitliavimus 
Amerikos Darbo Federaci
jos valdybos.

pritarianti k o n g r esmanai. klausančių Ž e m d i r bystės 
yra įteikę peticiją delei mi- Darbininkų Unijai. Reika- 
nimo biliaus svarstymo kon- lauja pakelt algą nuo 75 U 
grėsė ir žada kovoti, kad 
priverst kongresą jį disku- 
suoti.
Darbo Unijos Remia H. R. 

2827 Bilių
Lundeen reikalavo, kad 

šalininkai Wagnerio-Lewiso 1 
monijančio sumanymo su 
Doughtono pataisymais pa
rodytų bent vieną Amerikos

centų iki $1.25 per dieną,

Austrijoj Ilgiem Metam 
Įkalinta 21 Socialistas

Suprantama, kad Amoskeag 
bosai klastingai slepia savo 
pelnus: nori, kad NRA val
džia patvarkytų numušt 
Amoskeag darbininkams al
gas, kurios ir taip jau skur
džios.

kuri pritartų jų skymui; ir 
jie negalėjo įvardyti nei 
vienos tokios unijos. O dar
bininkų bilių remia jau apie 
3,000 Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų lokalų. Lun
deen, taipgi ir kitas kon- 
gresmanas Marcantonio sa
vo kalbose pakartotinai

N
VIENA. — Už dalyvavi? 

mą pernykščiame vasario 
mėnesio darbininkų sukili
me Austrijoj prieš fašistus, 
dabar liko nuteista kalėji- 
man 21 vadas socialistinių
respublikos gynėjų korpu*. 
so. Jie įkalinti keliems iki 
18 metų. Sunkiausiai nuteis
tas Alexander Eifler, buvęs 
armijos oficierius, paskui 
tapęs respublikos gynėjų 
komandierium. Pagal tei 
mo nuosprendį, valdžia 
grobia visą nuteistųjų nu 
savybę.



Antras Puslapis

kalbėdamas, DULR atstovas, p. Skipitis, 
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Kauno “Kongresas” ir Clevelando 
Suvažiavimas

tai p. Skipitis aiškino šitaip: apie Lietuvos 
seimą, apie politinius kalinius, apie cenzūrą 
ir kitus šioę rūšies klausimus kongrese 
nebus galima kalbėti, nes tie dalykai yra vi
daus politikos reikalas. Kongresas yra šau
kiamas no vfįąus, bet užsienio lietuvių rei
kalams. Ir viešų diskusijų kongrese visai 
nebūsią. Visais klausimais bus jau iškalno 
atspausdintos: rezoliucijos ir kongresas galė
siąs tiktai priimti, arba nepriimti, bet dis
kusijų nebusią. Rezoliucijoms gaminti bu
sianti paskirta speciali komisija. Ji galė
sianti diskusuoti, bet tų diskusijų niekas 
daugiau negirdėsiąs, nes komisijos posėdžiai 
busią laikomi prie uždarų durų. (“Kel.” už 
bal. 17 d., 1935).

Nepaprasta Ligoninė

Delei “pasaulio lietuvių kongreso Kau
ne, ” kurį šaukia DULR ir kurios atsto
vas- Skipitis dabar lankosi Jungtinėse 
Valstijose, komunistų antrašu pasiųsta 
visokių nuomonių. Klerikalų spauda ta 
proga ypačiai bando pasinaudoti niekini
mu komunistų. “Draugas” keliais atve
jais pareiškė, kad kunigai nedalyvausią 
Kauno “kongrese,” jei ten dalyvausią ko
munistai. “Draugo” šimutį seka kiti 
kūnigų pakalikai.

“Naujienų” Grigaitis bando pasišaipy
ti iš komunistų todėl, kad mes įtalpino
me “Laisvėn” Visuotino Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavimui šaukti ko
miteto sekretoriaus J. Siurbos pasikalbė
jimą su Skipičiu. Tame pasikalbėjime p. 
Skipitis pareiškė, kad Kauno “kongrese” 
galėsią dalyvauti “kairesni už kairiau
sius.” Grigaitis tuojau iš to daro išva
dą^ kad k omu nista i dalyvaus minėtam 
“v/so pasaulio lietuvių kongrese.” 
...Įš Brooklyn© Grigaičiui kas tai “pra
nešė,” būk ALDLD siųsianti savo atsto
vu d. A. Bimbą, o LDS—d. R.. Mizarą. 
Daugiau: Grigaitis jau žino, kad d. Bim- 
ba-tolydžio važiuosiąs net į Sovietų Są
jungą. . Iš to visko menševikų išminčius 
bando ‘daryti juokus, pamiršdamas, kad 
tuo būdu jis pats save pasistato pajuo
kai. . i

Žindm'a,, hieko panašaus, ką, Grigaitis 
rašo, niekas nedarė ir netarė. “Pasaulio 
lietuvių kongresą” mes kol kas,- kaip 
skaitytojai mato, imam-tiktai svetimžen- 
klfuose. Tai dalykas, kuris dar vis tėra 
tiktai teorija—dalykas neaiškus, kol kas 
labai miglotas. Kaip šiandien viskas iš
rodo, tai vargiai tokis kongresas begalės 
įvykti, nes reakciniai elementai deda pa
stangų jį užsmaugti dar negimusį.

• p. Mūsų spauda kol kas tuo reikalu nori 
gauti kuodaugiausiai informacijų ir žinių 
iš--tų, kurie minėtą kongresą pasimojo 
šaukti. Klausimą, ar mes dalyvausime 

’ “pasaulio lietuvių kongrese,” išspręs Vi
suotinas Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimas, kuris įvyks Clcvelande, 
birželio pabaigoj.
^.Mūsų centralinės organizacijos nemato 

z reikalo atskirai savo nuomones skelbti 
tuo reikalu. Mes norime veikti bendrai 
SU visa Amerikos lietuvių darbininkiška 
visuomene.

.Į minė tą Visuotiną Lietuvių Darbinin
kų'Suvažiavimą prisius atstovus įvairių 
pakraipų organizacijos, draugijos ir kuo
pos. Tie atstovai turės apsvarstyti šau
kiamą “pasaulio kongresą” ir apie jį tar
ti -savo galingą žodį. Mes manome, kad 
tiktai tokis suvažiavimas ir tegalės tarti 
savo žodį tikrai autoritetiškai. Atsitiki
me, jei Visuotinas Suvažiavimas nutars 
dalyvauti minėtam Kauno suvažiavime, 
tai jo išrinktieji ir įpareigoti atstovai, 
nuvykę į Kauną, galės kalbėti daug auto- 
nletiškiau, daug griežčiau, nes jie jau
sis’ atstovaują dešimtis arba ir šimtus 
tinstančių organizuotų lietuvių darbi- 

; ninku. .
\Todel pirmiausiai mes rūpinamės Am- 

erikos Lietuvių Darbininkų Visuotinu 
Suvažiavimu!

Raginame visas organizacijas, draugi
jas, kliubus ir įvairių organizacijų kuo- 

išiinkti savo atstovus ir pasiųsti juos 
velandan, birželio mėn. 30 d.

.r. .Kas ką nori, tegul plepa, o mes, drau
gi darbininkai, varykime savo pasimo- 

ttis darbus.

Gan aiškus pareiškimas. Bet kas gi į 
tokį “kongresą” norėtų važiuoti? Ne
bent davatkos, kurios įpratę bažnyčiose 
klausyti kunigų melų ir į juos nieko ne
atsakyti. Bet tokiam atsitikime tasai 
“kongresas” reikėtų iškalno pavadinti 
atatinkamu jam vardu.

“Keleivio” Michelsonas ten pat suges
tuoju:

Man rodos, kad jeigu šaukiamas užsienio 
lietuvių kongresas, tai patys užsienio lietu
viai turėtų ir tvarką jam nustatyti; ir jie 
turėtų teisę kongrese savo nuomones pasa
kyti. Juokinga butų važiuoti į tokį kongre
są, kur delegatams nevalia kalbėti. Ko
kiems galams tada eikvoti laikas ir pinigus 
kelionei?

Be abejo, kongreso šaukėjai gražuoju 
nesutiks daryti jokių nusileidimų tiems, 
kurie, girdėdami už Kauno Sunkiųjų 
Darbų Kalėjimo sienų politinių kalinių 
dejavimus, bandytų pareikalauti paaiš
kinimo iš kongreso: kodėl tie darbininkai 
ten kankinami? Juos galį priversti ta- 
čiaus daryti nusileidimus masinis spau
dimas, galingas organizuotas lietuvių 
darbininkų žodis. Tokį žodį Amerikos 
lietuviai darbininkai, nusistatę prieš-fa- 
šistiniai, gales pasakyti Visuotinam Am
erikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavime, 
Clevelande. Suvažiavimo dienotvarkėj 
yra įdėtas punktas apie Kaune šaukiamą- 
jį kongresą.-

Pasiuntė J. V. Kongresui

“Lyaisvės” Redak. pereitą ketvirtadie
nį pasiuntė Jungtinių Valstijų kongreso 
pirmininkui, Mr. Byrns, sekamo turinio 
telegramą:

Mes reikalaujame pravesti J. V. kon
grese Lundeeno Bilių, H. R. 2827.

Girdėjome, kad tą dieną visa eilė pa
žangiųjų lietuvių ir kitų tautų darbinin
kų organizacijų padarė tą patį, nes tą 
dieną buvo svarstomas minėtas Darbi
ninkų Bedarbės ir Socialės Apdraudos 
Bilius.

Lietuvos Darbininkų Jaunimas 
Ruošiasi prie Gegužinės

Mums pateko į rankas lapelis, išleistas 
Lietuvos Jaunųjų Komunistų Sąjungos 
reikale Pirmosios Gegužės. Lapelyj ši
taip analizuojama dabartinė Lietuvos 
tarptautinė ir vidujinė padėtis:

slėgusią ligonį./.,.
Lenino ligoninėj ypatin

gos domės kreipiama ligo
niui, stengiamasi trumpiau
siu laikų jį pagydyt. Todėl 
viskas daroma šitiems tiks
lams atsiekti.

Gale koridoriaus suskam
bėjo skambutis. Kambarių 
čia daug, ligonių dar dau
giau. Dežuruojančioji me
dicinos sesuo pažiūri augš- 
tyn ir mato prie kambario 
No. 5 šviečia mėlynos spal
vos signalas. Reiškia pagel- 
ba reikalinga kambaryje 
No. 5. Ir signalas žibės tol, 
kol sesuo nesuteiks ligoniui 
pagelbos.

Štai skambėsis, ir signa
las žiba raudona spalva. Tai 
reiškia, kad šaukiasi pagel-

Daugelis užsienio medici
nos darbuotojų atydžiai se
ka spaudoj, kokios naujeny
bės, kokie patobulinimai yra 
pravedami Sovietų Sąjungoj 
medicinos srityj, t. y. šalies 
plačiųjų darbo masių svei
katos apsaugojime. Ir suę 
prantama. Niekur kapitali
stinėse valstybėse negalima 
ir svajoti apie tokį planingą 
plačiųjų masių sveikatos 
apsaugojimo darbo pastaty
mą, kaip Socialistinėse So
vietų Respublikų Sąjungos 
sąlygose.

Todėl užsienio medicinos 
darbuotojai, patekę Sovietų 
Sąjungon, išreiškia savo 
norą aplankyt vieną kitą li
goninę. Apie vieną ligoninę, 
kurią dažnai aplanko užru
bežio svečiai, aš noriu papa
sakoti skaitytojui.

šita ligoninė randasi Le-' v
ningrade, Vasiljevski JJst-1 pavarde. Gydytojas mato 
rov (miesto dalis). Nešioja ligonio ligos istoriją ir pa- 
jį garbingą Lenino vardą. sižiurėjęs į ekrana jis sku- 
Taigi ją vadina: Vasiljevs- __ _____  ;; v ____;
kio ostrovo—vardo Lenino kalingas greitos pagelbos... organizavo ligoninėje savo 
ligoninė. — • • - ........................ ’ ’ ■ ’

Pirm pradėsiant ligoninės vo; y7a ^keietas^ ‘jSngtLkų. kuana 
aprašinėjimą, verta paminėt ’ ___ k 11
keletą atsiliepimų užsienių I pasikviest seserį, ar gy-

Taigi ją vadina: Vasiljevs-

ligoninė.

Paskutiniuoju laiku Leni
no ligoninė, netoli Lenin-: 
grado (gelžk. stotis Oksoči) 
o r g a n i z u o ja sanatoriją 
sveikstantiems ligoniams, i 
reikalingiems poilsio.

II.
Lenino ligoninėj dirba 

žymūs medicinos darbuoto
jai, mokslinčiai: terapevtas 
prof. Losovskis, nevropato-) 
Jogas—prof. David enkov.' 
endokrinologas—prof. Brei- 
tman, chirurgas—prof. Ma-, 
ksimovič, biochimikas—pro
fesorius London, rentgeno
logas—prof. Šik, ausų, no- ___ _____ _________
sies, gerklės—prof. Levin ir vekario. Rudmarškinis Hit- 
kiti. Daugelis ių rastų yra ierj0 pOiįcistas praeidamas 
U7rnhp7vi ' ipro sall’ sust°j°> atydziai

■ * 'senuką apžvelgė, bet nieko
i žinomi ne tik SSRS, bet ir

P. Saženis.

ŠYPSENOS

Hitlerinio Socializmo 
Laukia

Vienas senas Berlyno gy
ventojas kantriai laukė gat-

bos sunkiai sergąs ligonis. Jokia kita ligoninė pa- nesakęs nuėjo tolyn.
Sesuo mato, kad signalas ži
ba kambaryj No. 4.

Gydytojas prieina 
dežuruojančios sesers 
ir įjungia jungtuką, 
jį nušvinta nedidelis 
nas; viršui užrašyta 
bario No., o apačioj ligonio

prie 
stalo 
Prieš 
ekra- 
kam-

saulyj neturi klinikos, kur 
gydoma liaudies medicinos 
metodais. Tokią kliniką Vi
sasąjunginis Eksperimenta- 
linės medicinos institutas, 
organizavo Lenino ligoninėj.

Daugelį gyduolių Sovietų 
Sąjunga įgabena iš užsienio,< 
tuo tarpu daugumą jų gali
ma pakeist augančiomis 
Sov. Sąjungoj gyduolėmis.

binasi pas tą ligonį, kur rei- Farmaceutikos i n s t i tūtas

aprašinėjimą, verta paminėt vien-ą iš jų pasukęs ligonis

medicinos darbuotojų aplan
kiusiųjų ligoninę.

Vienas jų, Čikagos muni
cipaliteto sveikatos apsau
gos reikaluos konsultantas, 
medicinos daktaras mister 
Viljam Uolš, ilgai apžiūrinė
jo Lenino ligoninę... Išva
žiuodamas svečių knygoj jis 
parašė:

Ilgai ir detaliai apžiūrėjęs 
Lenino ligoninę, aš buvau

Už valandos, policistas vėl 
'ėjo pro tą pat vietą. Žiūri, 
kad senis vis dar kantriai 
laukia kažin ko. Nazis ty
kiai priėjo senelio užpakalin 
ir užgriovė:
\“Ei, tu! Kurių velnių tu 
čia ;dabar lauki!?”

Senukas iš paties balso 
įspėjo, kokios spalvos marš
kiniais klausėjas dėvi. Jis 
atsakė: “Aš laukiu socializ-Prie kiekvieno ligonio lo- kliniką. Atrasta, kad ipeka- (--------- ----------------------

— atsikriaukšėjimo I mo, kurį Hitleris mums pri
žadėjo.”

dytoją. Jei ligoniui norisi 
miegot, jis įjungia kitą 
jungtuką ir iš po abažūro 
šviečia silpna maloni mels
va šviesa... Jei ligoniui 
nuobodu, nusibodo skaityt, 
jis gali klausytis koncerto, 
bei operos ir tt. per radio. 
Prie kiekvienos lovos kabo 
ausiniai...

Šitos ir panašios smulk-
nustebintas gydytojų entu-|men,os suteikia gerą ūpą li-

•______ ------ i (rnnianic ir crdhcfi o'rnifnQ-

gyduolės, kurios buvo įgabe
namos į SSRS iš Brazilijos, 
galima pakeist našlaitėmis, 
žibuoklėmis ir kit... Dabar 
daromi tyrinėjimai, kad at
radus gyduoles, kurios pa
keistų importuojamą chini
ną.

Pas Barberį
Barberys, skusdamas kos- 

tumerį, mandagiai klausia: 
“Ar aš tik nesu kuomet pir- 
miaus tamstą skutęs?”

Kostumeris: “Aš manau, 
kad ne. Randas, kuris yra 
ant mano veido, tai aš jį ga
vau Franci jo j, laike pasau
linio karo.”

J. J. Butkus.

Lenino ligoninė,—tai ne iš
imtis. Tai yra pavyzdinga 
ligoninė, kokių jau ir dabar 
nemažai randasi SSRS,—o 
greitoj ateityj bus visos So
vietų Sąjungos ligoninės 
pavyzdingomis, kur gerai ir

goniams ir gelbsti greites
niam jų pasveikimui.

Kaip tik ligonis pateko Ii- J 
goninėn, jis pajunta rūpes
tingą aptarnavimą.

Po pirmos pagelbos jau 
veikia rentgenas, laborato
rijoj jau daromi analyzai ir, i 
už 45 min., arba už vaĮan- i 
dos gydytojas mato ligos 
atvaizdą. Prie kiekvienos lo
vos kabo suvestinė diagra-i 
ma, grafiškai atvaizduojan- j 
ti ligonio organizmo veiki-; 
mą. Pasižiūrėjęs į diagra- ' 
mą gydytojas mato: tempe
ratūrą, laboratorijos paro
dymus ir tt...

... Ligonio gydymas už
baigtas. Liga likviduota, ba
cilai panaikinti. Dabar reik 
fiziniai sustiprėt, sustiprint 
nervus, kad žmogus, išėjęs 
iš ligoninės, tuojau galėt 
imtis socializmo statymo 
darbo.

Ir iš ligonių kambario 
sveikstantieji pereina į fi- 
ziogydymo (ligoninės) sky
rių.

Čia ir smarkios vandens1) 
sriovės nervams sustiprint. 
čia ir skaidri “soliuk’sų” 
šviesa (įrengimas saulei pa
keist...). Sudėtingi diater- 
miniai aparatai, kurie vars
to ligonį elektros sriove. 
Kambariuose dirbtinas oras, 
saulė, ozonatoriai sudaro 
pietų Krimo klimatą. Iš čia 
ligonis eina akvatorijun, ka
me jis jaučias lig prie Juo
dųjų jūrų. Lauke šalta, snie
gas, o čia čiurškia fontanas,

ziazmu, priemonėmis diag- 
nozui nustatyti ir tyrinėji
mo darbu, nepaprasta visos 
patalpos švara ir puikia li
gonių išvaizda...”

Ispanijos gydytojas Rogo 
Vielamar, aplankęs Lenino 
ligoninę, vardu septynių sa
vo draugų, užrašė:

“Mūsų nuomonė, kad ligo
ninė—stebėtinai organizuo
ta įstaiga...”

O indusas medikas Bius
to svečių knygoj parašė:

“Labai įdomi ligoninė, la
bai įdomioj šalyj.”

Ir nestebėtina, kad tokį 
įspūdį padarė į užrubežio 
svečius medicinos darbuoto
jus Lenino ligoninė...,

Čia nepanašu į ligoninę. 
Nėra čia, kaip paprastai li
goninės kambarių, nesimato 
čia ir ligonių aprėdytų, kaip 
ligoninėj, — a p s i a u stais. 
Greičiau panašu į sanatori
ją, negu į ligoninę...

Štai koridorium eina ligo
nis. Jis aprengtas melsvos 
spalvos pižama ir tokios pat 
spalvos kelinėmis. Moterys 
aprengtos dailiais megsti- 
niais kostiumais. Užtai čia 
ir nepanašu į ligoninę. Dai
li pižama ligoniui primena 
namų aplinkybes.

Koridoriaus sienomis ka
bo paveikslai; kambariuose 
patogūs ir gražūs minkšti 

- baldai, aptraukti baltos, lyg 
sniegas, spalvos apvalka
lais; akvariumai, vazės; ant 
stalų, ant prielangių gėlės, 
—taip visa tai nepanašu į 

------ -------------------------
liucinis judėjimas. Lietuvos fašistų valdžia 
pasitikėt negalim, nes fašistams jų klasiniai 
reikalai augštesni, negu Lietuvos nepriklau
somybe. Todėl pirmai progai pasitaikius, 
Lietuvos fašistų valdžia pasiduos Hitleriui. 
Lietuvos fašistai ir šiandien flirtuoja su fa
šistine Lenkija, kuri eina petys petin su 
Hitleriu prieš SSRS. Lietuvos fašistų val
džia mindžioja kojomis Klaipėdos krašto au
tonomiją, tuo stumdama Klaipėdos gyvento
jus į Hitlerio glėbį. Ji vis didina terorą 
prieš revoliucinį judėjimą, įveda prieš darbo 
žmones hitlerinius metodus. Tuo ji pade
da Hitleriui įvykdyt savo grobikiškus pla
nus. Tad kovodami prieš imperialistų ruo-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KA1KIAUČIUS
171 Lake Street Newar

Telephone: Humboldt 2-7964

te per “Laisvutę”, bus ačiū.GERKLĖS SLOGA

Drauge gydytojau, man la
bai skauda gerklę. Jau bus 2 
mėnesiai, kaip šaltis mane pa- sįaj yra įsisenėjusi gerklės slo
gavo. Lyg smaugia, lyg sausa 
gerklė darosi, lyg peršti, o paprastas ir dažnai 
kaip kada ir su krauju išspjau- daiktas, 
nu, iš ryto, bet daugiausiai tai 
nei išspjauti nei nuryti nega
liu. Gerklę skaudėjo, o dabar 
ir žemiau palei krūtinę ir 
sprandą paskauda. Mažai ka
da sukosčiu. Blogiau jaučiu, 
kai labai šaltas oras arba lyja.

Buvau pas gydytoją, mat, 
bijojau, kad nebūtų piktasis 
gūžys ar džiova. Gydytojas sa
kė, kad čia nieko pavojingo. 
Pamiršau, kaip jis tą gerklės 
ligą užvadino. Kas tai man 
galėtų būti, ar paprastas šaltjs 
ar kas? Aš užlaikau visus man 
duotus patarimus, vartoju cod 
liver oil po 3 šaukštus, ir tą 
geležį vėl pradėjau vartoti. 
Dabar nebevartoju tiroidinės 
gyduolės, bet iodiną imu ir 
valgių žiūriu, poilsio. Patarki-

ATSAKYMAS
Tai Jums, Drauge, veikiau-

ga, chronic pharyngitis, labai 
užeinąs 

Visai nepavojingas, > 
bet pusėtinai nemalonus. Vis
tau lyg kas priaugę ar prilipę 
gale gerklės. Akurat taip ir ( 
esti. Gale gerklės prisivelia, 
pridžiūsta gleivių, ir tai sunku 
iškrankšti. Tokia sloga pasi
laiko ir keletą savaičių, pas
kui pafnažu pereina.

Jūs, Drauge, labai gerai da
rot, kad maisto pasirenkat. 
Taipgi, kad imat iodo, žuvų 
aliejaus, geležies. Imkite ir to
liau. Tai ne vaistai, ne kokie 
nuodai, bet lyg ir dapildomas a 
maistas. Patarčiau imti ir ti
roidines liaukos tabletėles: jos 
Jūsų amžiui ypač naudingos.

Jeigu kaip, tai tą gerklės 
slogą galės palengvinti pieno 
kalkės: “Calcium lactate, 
grs., 100 tablets.” Imkite bent 
po vieną tabletę po valgio, per 
trejetą mėnesių. Paskui, kokį 
mėnesį-kitą pertraukusi, ir vėl 
imkite.

Gerklei tepti gaukite glyce- 
rinos ir iodo tinktūros, perpusę,^ 
sumaišytos. Šiuo mišiniu tepki
te gerklę, patį užpakalį gerk
lės, po kartą kas diena. Pada
žykite medvilnės gabaliuką 
ant galo pagaliuko ir patep- 
liokite, stovėdama prieš veid
rodį ir liežuvį šaukšteliu pa
spaudusi. 4

Galite ir pagargaliuoti drus- ’ 
kos ir sodės skiediniu arba ir 
Dobell solution.

Šiais metais mums tenka švęst Pirmąją 
Gegužės ypatingose sąlygose. Paskutiniais 
mėnesiais ir ypač paskutiniu laiku politinė 
padėtis taip paaštrėjo, kad oras tiesiog 
kvepia paraku. Jau seniai sudarytos tarp 
Vokietijos, Japonijos ir Lenkijos slaptos ka
ro sutartys, nukreiptos prieš Sovietų Sąjun
gą. Imperialistinės valstybės smarkiu tem
pu ginkluojasi. Hitlerinė Vokietija, kuri vi
są laiką slaptai ginklavosi, nes jai buvo už
drausta pagal Versalio sutartį apsiginkluot, 
dabar viešai išsispjovė ant tos sutarties ir 
įvedė visuotiną karo prievolę. Tai ji pada
rė tam, kad galėtų dar greitesniu tempu ir 
dar geriau, be jokių trukdymų, apsiginkluot. 
Vokiečių fašistinė spauda jau visai atvirai 
šaukia užpulti SSRS. Pati hitlerinė valdžia 
jau koncentruoja didesnes kariuomenės da
lis ir karo amunicijos ne vien tam, kad už
grobt Klaipėdos kraštą ir visą Lietuvą, bet 
tam, kad pagrobt visą Pabaltį ir užpulti So
vietų Sąjungą. Vienintelė jėga prieš Vo
kietijos fašistų grobiškus planus yra revo-

šiamą karą prieš SSRS, turim tuo pat metu 
kovot prieš Lietuvos .fašistų valdžią.

r tai Tokis Bus Tas “Pasaulio
Lietuvių Kongresas?”

“Keleivis” praneša, kad So. Bostone

Toliau lapelyj šaukiamas Lietuvos dar
bininkiškas jaunimas į bendrą frontą 
pravedimui Pirmosios Gegužės šventės 
Lietuvoj: ruošti pasikalbėjimus, iškabin
ti raudonas vėliavas ir plakatus su revo
liuciniais obalsiais; kovoti “prieš karą, 
prieš fašizmą, už darbininkų ir valstiečių 
jaunimo reikalus.”

Lapelyj didžiai apgailestaujama mirtis 
d. V. Kapsuko, vado Lietuvos proletaria
to. —
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Sveikiname Pirmąjį Ameri

kos Rašytojų Suvažiavimą, 
’Įvykstantį Balandžio 26-25- 

28 dienomis, New Yorke.

šeštadienis, Bal. 20, 1935 Trečias Puslapis

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
jkp. įstos į Meno Sąjungą šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j merus.
Menu Sąjunga, 46 Ten 

Brooklyn, N. Y.

Visiems Meno Sąjungos 
Vienetams

Visi chorų sekretoriai turi įsitėmyti seka- 
i mą pranešimą, kad nereikėtų padaryti klai
das rašinėjant laiškus ir siunčiant užsaky

mus Meno Sąjungai.
Balandžio 14 d., 1935, laikytame Meno 

i Sąjungos Centro Biuro posėdyje, padaryta 
sekami komisijų ir funkcionierių pakeiti- 
mai: Meno Sąjungos pirmininku pasilieka, 
kaip ir pirmiaus buvo, draugas J. Nalivaika; 
sekretorium, vieton V. Bovino, iki šiol bu
vusio sekretoriaus, paskirta d. F. Pakalniš
kis; iždininku, vieton F. Pakalniškio, paskir
ta d. M. Sinkevičiūtė; gaidų komisija pasi
lieka ta pati; redakcinė komisija: R. Mi- 
zara, F. Pakalniškis ir J. Nalivaika; veikalų 
komisija: J. Juška, J. Nalivaika ir V. Bo
vinas. Paskaitos pagaminimui paskirta d. 
V. Bovinas.

Visais Meno Sąjungos reikalais kreipkitės 
F. Pakalniškio arba Meno Sąjungos adresu'. 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. Šis tapi
mas įeina gallon \nuo pasirodymo šio prane
šimo spaudoje. Be to, visiems vienetams 
yra išsiuntinėta laiškai šiuo klausimu.

MENO SĄJUNGOS CENTRO BIURAS.

nepastovumas irgi negalima lyginti prie kitų 
kokių kuopų, nes čia svietas maišosi, kaip 
vanduo. Vieni ateina, kiti išeina; vieni pasilie
ka darbininkų draugais, o kiti priešais. Tai to
kia darbininkų judėjimo istorija ir chorai nė
ra jokia išimtis.

Baigiant šį klausimą, reikia pasakyti, kad 
i mūsų chorai būtų daug organizaciniai stipres

ni, jeigu mūs tėvų jaunuoliai kreiptų tinka
mesnės domės ir skaitytų chorą, kaipo nepa
vaduojama kultūrine organizacija. Pakol mes 
to neįkunysim gyvenime, patol but visokių iš
sireiškimų ir trūkumų, kaip apšvietoje, taip 
ir visame kame. Taigi mūsų chorų visas kul- 
tūriškumas priklauso ne tik nuo jaunuolių, bet 
ir suaugusių, tai yra, jų tėvų, šitą visada rei
kia tankiai prisiminti, nes tėvai išleidžia vai
kus dainų pamokosna, o jie išeina savais ke
liais, arba pamokų vakarą susirengia kokį nors 
baliuką. Tą netikusį žygį patys jaunuoliai tu
rėtų suprasti ir jam padaryti užbaigą.

J. N.

Meniškos Nuotrupos

Praeito sekmadienio rytą, 14 d. balandžio,“ 
Proletmeno Sąjungos Centro Biuras laikė su
sirinkimą, kuriame buvo pakeltas klausimas 
apie mūsų chorų dainuojamas dainas. Disku
sijos nusitraukė daugiau valandos laiko, ku
riose kalbėta ne tik apie dainas, bet ir chorus, 
jų veikimą ir kokią rolę jie lošia abelnai dar
bininkų judėjime.

Draugai diskusantai pakėlė klausimą ir apie 
liaudies dainas, kurios dabartiniu laiku, neži
nia delei kokios priežasties, mūsų choruose 
pasiliko veik negirdimos, kas pagal diskusantų 
nuomonę—nėra jokis prasižengimas retkar
čiais padainuoti ar tai lietuviškos, ar kitos 
tautos liaudies dainos; bile tik' jos nebūtų tau
tiniai šovinistinės—kelti- vieną tautą augščtau 
kitos. Panašios dainos, savaimi aišku, mūsų 
chorams nepriimtinos, kurios kiršintų savo 
liaudiškumu kitaip kalbančią liaudį.

Kalbant apie liaudies dainas, prieita prie iš
vados, veik vienokio supratimo, kad jos turi 
gražių melodijų ir žodžių, kurios apdainuoja 
ar tai kaimiečių, ar miestiečių tam tikro laiko 
gyvenimą: pabaigą kokio nors darbo lauke, 
kur reiškiasi smagumas, pasitenkinimas tuo- 
mi, ką dirbdami atliko; paskui meilę, roman
są, miškų ir pievų vaizdus. Prie to, reikia at
siminti, jog yra daugelis liaudies dainų, pasa
kančių apie tikrąjį gyvenimo stovį: suklypu
sias bakūžes, skurdą ir kitus trūkumus. Dar 
daugiau. Liaudis taip pat turi smagių žaisliš
kų dainų, kurios visada perstato jos links
mumą ir kitus dalykėlius, kur nereikia eiti į 
smulkmeniškumą.

Kuomet čia eina kalba apie liaudies dainas, 
tai nereikia suprasti, kad klasinės, revoliuci
nės dainos mums jau atsibodo, ir todėl pata- 
riam griebtis už liaudies dainų. Draugai dis
kusantai to mintyj neturėjo, jie pasisakė, kad 
mums reikia ir liaudies dainų. Tiesa, Centro 
Biuro muzikos kom. ant rankų neturi jokių mi
nimų dainų ir negali patarti, kokios yra tinka
mos, o kokios ne. Vadinasi, šiame klausime, 
pasirinkime dainų, chorų gaidų komisijos gau
na liuosą valią ir mes pasitikim, kad jos, su 
kitų draugų patarimu, supras kokia daina gali
ma dainuoti, o kokia palikti šalin.

Dar daugiau apie dainas. Yra pasireiškusi 
nuomonė ir neišlaikanti kritikos, tai ta, kad 
angliškos revoliucinės dainos yra revoliu’cioniš- 
kesnės už lietuviškas dainas to paties pobūdžio 
tik todėl, kad jos angliškai dainuojamos, čia 
vėl reikia suprasti, jog niekas nekalba, kad 
mūsų chorams nepatartina dainuoti angliškai 
—mesti jas laukan, o dainuoti tik lietuviškas 
dainas. Diskusantai pabrėžiančiai pareiškė, 
jog mums reikia visokių dainų ir jei mūsų 
chorų gaidų komisijos bus veiklios, tai chorai 
turės tinkamų dainų visokiuose parengimuose, 
ir klausimas pats savaimi išsiriš«

Diskusijose iškilo nelauktas klausimas, tai 
tas, kad mūsų chorai neatlieka revoliucinio 
darbo ir net nėra reikalo juos palaikyti, šita 
nusivylimo nuomonė buvo skaudžiai kritikuo
jama, kaipo žalinga ir krikdanti senai suorga
nizuotus chorus, kurie per metų eiles sykių 
veikė organizuotam darbininkų judėjime. Tie
sa, nėra tokios organizacijos, kad joje nebūtų 
trūkumų, tačiaus panašiu manymu mes jų ne- 
pataisysim. Prie to, surevoliucionizavimas bile 
org. nėra vienų metų darbas, o choruose narių

Erenburgo “Antroji Diena”
Naujasis žymaus rusų sovietinio rašytojo I. 

Erenburgo romanas “Antroji diena” yra stam
bus reiškinys sovietinėj literatūroj, šiam ro
mane L Erenburgas parodo Kuznecko staty
bą. Romane parodyta, kokios reikšmės Kuznec
ko pramonės gigantas turės visai Sovietų Są
jungai, o ypatingai sovietiniam Sibirui. Ta
čiau I. Erenburgo minčių ir vaizdų centras ne 
šitam išviršiniam medžiagiškos statybos paro
dyme. Tai rašytojui tarnauja daugiau tik fo
nu, kuriam jis piešia naujų socialinių santikių 
darymąsi. Naujo socialinio žmogaus gimimas, 
darymasis — štai kas svarbiausia I. Erenbur- 
gui rūpi.

Vienas iš romano veikėjų, senas partizanas, 
švenčiant pirmosios gegužės šventę, taip kal
ba apie naujus statytojus, jaunuolius, kurie at
sidavusiai dirbo ir dirba: “Aš jums pasakysiu, 
kad tai yra mūsų svarbiausias pamatas. Su 
tokiais žmonėm mes gausime geležį, nes jie 
tvirtesni už geležį.” I. Erenburgui “Antroj 
dienoj” ir pavyko parodyt, kaip atsiranda tie 
žmonės, kietesni už geležį.

Romane vaizdžiai nupiešta tie sunkumai, 
kuriuos teko nugalėti statant Kuznecko gjgan- 
tą. Pirmosios statybos dienos ir mėnesiai nu
piešti tamsiom, žiauriom spalvom, nes “nega
lima išpradžių—kaip sako K. Radekas, recen
zuodamas šią knygą,—pastatyti geras gyveni
mo sąlygas milionams, o tik po to statyt so
cializmo fundamentą, šitas šoksnis į socializ
mą negali būt idiliškas daiktas.” I. Erenburgas 
rodo tas sunkiausias sąlygas, kuriose tas šoks
nis įvyksta, be jokių pagražinimų, ir dėlto tik 
išlošia romanas, jis pasidaro labiau patikimas, 
įtikinantis.

Socializmą stato paprasti žmonės, liaudies 
masės, išėję iš įvairių socialinių sluoksnių. Į 
Kuznecko giganto statybą atėję ir vietinių pu
siau laukinių tautų žmonės, čia telkiasi kaimo 
buržuazijos išbuožinti elementai, čia eina kol- 
chozninkai, įvairūs darbininkų sluokfeniai, in- 
žinieriai-specialistai ir t.p. Visą tą masę čia 
Komunistų Partija, darbininkų klasės avan
gardas, perauklėja, pagrindinę jos dalį padaro 
sąmoningais socializmo statytojais.

Iš šios masės išsiskiria udarninkai, kurie ro
do pavyzdžius, kaip kovoti už darbo našumą. 
I. Erenburgas rodo, kad ne visi lieka udarnin- 
kais. Kiekvienam savo subjektyvus motyvas. 
Yra net tokių, kurie dirba udarnai, kad gaut 
saldainių ar medžiagos kelnėms. L Erenburgas 
teisingai daro, taip vaizduodamas. Nes, kaip 
rašo K. Radekas —“socializmui visiškai ne
prieštarauja tai, kad žmonės j ieško savo padė
ties pagerinimo ne lupikavimo (rvačestvo) ke
liais, o tikrai keldami darbo našumą... Socia
lizmas apeliuoja (atsikreipia) į asmeniškus 
darbininko ir valstiečio interesus, į asmenišką 
susirūpinimą gerai gyventi, bet jis šiuos as
meniškus interesus suriša su klasiniais inte
resais, su klasės gyvenimo sąlygų pagerinimo 
uždaviniais.”

Šitokių ryškių udarninkų vaizdų romane yra 
ne vienas. Vienas geriausių jų tarpe tai Kol- 
kos Ržanovo vaizdas. Iš pradžių jis nuobo
džiaujantis komjaunuolis, bet atvykęs į sta
tybą lieka pagautas bendros darbštumo dva
sios. Udarninkų jis pasidaro todėl, kad nenori 
atsilikti nuo kitų, bet šioj kovoj už darbo na
šumą, prieš visas statybos kliūtis jam pasida
ro aiški tikros kovos už socializmą prasmė. 
Jis idėjinis udarninkas. Jo draugo Vaskos 
vaizde parodytas buožės sunaus persidirbimas; 
jis išpradžių dar gaili savo išbuožinto tėvo, o 
paskui aktingai kovoja su žalotojais ir tingi
niais. Panašūs ir kiti darbininkų vaizdai. Ro
manas puikiai parodo žmonių augimą, persi- 
dirbimą į sąmoningus kovotojus už socializmą.

I. Erenburgas piešia mūsų socialistinę sta
tybą vystantis sunkiausiose sąlygose, duoda 
liaudies masių paveikslą statyboj. Tačiau kar
tu jis sugeba parodyti, kaip iš šitų paprastų 
žmonių gimsta nepaprasti žmonės, nauji žmo
nės, kurie pajėgia nugalėti sunkumus. I. Eren
burgas duoda tipingus charaktarius tipingose 
apystovose. Kiekvienas charakteris turi savo 
charakteringus bruožus. Gyvai pasilieka at- 
mintyj toki vaizdai, kaip minėtasis Kolka 
Ržanovas, senas bolševikas, statybos vedėjas 
Šoras, mirštantis statyboj, jauna mokytoja 
Irina ir t.p.

Atskirai reikia paminėti Vladimiro Safono- 
vo vaizdas romane, kuriam autorius palygina
mai skiria daug vietos. Tai vaizdas jaunuolio 
inteligento, kuris į visą socialistinę statybą 
žiūri skeptiškai, kuris pirmoj vietoj stato sa
vo asmenybę. Jis negali susiliet su statytojais. 
Autorius nunuogina Safonovo kultūrinį “aris
tokratiškumą,” parodo, kad jo propaganda ve
da tiesioginiai prie žalojimo. Safonovas galų 
gale nusižudo, ir šitas nusižudymas—logiškas 
vaizdo vystymosi galas. Skaitytojui nelieka ne
aiškus tas nusižudymas, autorius nekelia skai
tytojui gailėjimo jausmų Safonovo atveju.

Kaip naujų socialistinių žmonių augimo pa
rodymu, taip ir šia “kultūrinių aristokratų” 
kritika, paneigimu I. Erenburgas daro žymų 
žingsį savo idėjiniam įaugime į sovietinę li
teratūrą. Nepo laikais I. Erenburgas buvo la
bai skeptiškai nusiteikęs, vaizduodavo nepą 
tiktai kaip atsitraukimą. Penkmetinė galutinai 
įtikino I. Erenburgą, kad Sovietų Sąjungos, 
jos soc. statybos augimas yra kartu didžiausių 
kultūros brangenybių augimas, naujų asmeny
bių, kylančių iš masių ir keliančių tas mases, 
darymasis. “Antroji diena” charakterizuoja 
perėjimą I. Erenburgo iš socialistinės statybos 
skeptiko į jos entuziastą.

“Antroji Diena” tačiau toli gražu ne “sal
dus” romanas. Jis, kaip minėjome, teisingai 
piešdamas mūsų tikrovę, neslepia ir sunkumų. 
Tačiau kartu tų naujų gyvų žmonių vaizduose 
parodoma, kur link eina mūsų gyvenimas, pa
rodoma, kad visus sunkumus masės pakelia ne 
veltui, kad tai eina socializmo statyba ir kad 
šioj statyboj sūsidaro nauja žmonija. Dėlto 
romanas pasidaro labai įtikinantis. “Erenbur
go knyga—rašo K. Radekas,—yra labiausia 
įtikinanti knyga iš visų, kurias man teko skai
tyt apie mūsų pramonės statybas, kaip šolo- 
chovo knyga (“Pakeltieji dirvonai”) iki šiol 
yra labiausia įtikinanti knyga apie kolektyvi
zaciją.”

Mes rekomenduojam ir mūsų skaitytojams 
susipažinti su šiuo nauju sovietinės literatūros 
laimėjimu.

V. V.
(“Priekalas”)

Iš Meno Sąjungos Raštinės
Balandžio 14 d. laikyta Meno Sąjungos C.B. 

posėdis, šiame susirinkime padaryta keli geri 
tarimai ir organizaciniai patvarkymai. Pasi
rodė, kad kai kurie draugai (ypač sekretorius) 
buvo perdaug apkrauti Meno Sąjungos dar
bais, būtent: sekretoriavimais, veikalų tvar
kyme, redakciniais darbais ir tt. Todėl nelieka 
laiko nei kiek kitiem labaį svarbiem darbam.

Užsikrovę tokiais darbais tie draugai lieka 
galutinai izoliuoti iš industrinio veikimo, ne

paisant to, kad jie nuolatiniai dirba pramonė
je. Todėl reikėjo padaryti keli pakeitimai ir 
darbas geriau pasidalyti. Delei to ir sekreto
riaus pakeitimas padaryta.

Dabartinis naujas Meno Sąjungos sekreto
rius yra draugas F. Pakalniškis. F. Pakalniš
kis tai vietai labai tinka. Jis dirba “Laisvės” 
įstaigoje. O čia ir Meno Sąjungos raštinė. Jam 
viskas bus ant vietos ir nereikės specialiai va
žinėti tik delei vieno bei kito Meno Sąjungos 
laiško.

Be to, d. F., Pakalniškis yra dar jaunas ir 
gabus menininkas darbuotojas. Jisai vadovau
ja Great Necko Chorą Pirmyn ir dažnai dai
nuoja kaipo solistas.

Dar daugiau. Pastaruoju laiku d. Pakal
niškis pradėjo dalyvauti dailiosios literatūros 
raštijoj—beletristikoj ir poezijoj. Tokių drau
gų mūsų judėjimui reikia daugiau.

* * *
Šiame posėdyje veikalų komisija pranešė, 

kad jau išrinko vėl tris vienaveiksmius veika
lėlius išleisti. Ypatingai mažų veikalų pas mus 
buvo gana didelė stoka. O veikalas “Dramb
lys” jau atspausdintas ir greitai bus siuntinė
jamas vienetams.

Buvo patarimas veikalų komisijai, kad vei
kalai būtų geriau žiūrimi, kad su veikalų auto
riais. būtų vedama geresnis susirašinėjimas ir 
duodama nurodymai apie jų veikalų silpnybes 
ir geras puses.

Posėdyje sekretorius pranešė, kad Meno Są- 
jungon jau yra užsimokėjusių LDS ir ALDLD 
kuopų 23 ir kelios pasisakė už įstojimą, bet 
dar neprisiuntė duokles. Todėl Meno Sąjungos 
ižde dabar randasi apie 250 dolerių.

Taip pat nutarta aukoti 10 dol. Scottsboro 
jaunuolių gelbėjimui ir LDS Jaunuoliams $5. 
Vadinasi, Meno Sąjunga neišsimeta save iš 
visų darbininkų reikalų.

* * *
Kilo diskusijų delei dainų leidimo. Pasku

tiniu laiku dainų gaunama iš Sovietų Sąjungos 
ir kitur. Kalbėta apie balanso išlaikymą—ko
kių dainų mūsų chorams reikia? Kaip kuriose 
kolonijose einama toli į “kairę,” o kitur į “de
šinę.” Kartais pastebima choruose perdaug 
dainuojama angliškų dainų, o permažai lietu
viškų.

Meno Sąjungos bendras nusistatymas yra, 
kad mūsų repertuaras būtų tinkamai balan
suotas. Reikia revoliucinių, karingų, angliškų 
dainų. Bet taip pat reikia ir liaudies dainų. 
Nepaisant, kad chorai susideda didžiumoje iš 
čiagimio jaunimo, tačiaus chorų veikimas di
džiumoje yra lietuviškoje dirvoje.

Gi pati liaudis turi didelius šaltinius meno. 
Net Leninas sakydavo, kad menas turi būt 
liaudiškas. Minios turi suprasti ir mylėti me
ną. O minios gali suprasti tokį mena, kuriame 
atspindi tų minių vargai, bėdos, džiaugsmas 
ir juokas.

Vienok ir čia reikia balanso. Negalima ten
kintis tik senove, Lietuvos kaimo gyvenimu. 
Mūsų gyvenimas yra miestiškas, pramoninis. 
Vadinasi, mūsų meninis repertuaras turi būt 
įvairus, reališkas, vaizduojąs tikrąjį, socialisti
niai dialektikinį, gyvenimą. Jis turi būt įvai
rus, jausmingas, žavėjantis ir tikslus, matan
tis ateitį. Proletarinio menininko akyregis turi 
būt plačiai matantis ir daug apimantis.

V. Bovinas.

Clevelando Kronika
*

Sovietų “Abie’s Irish Rose” 
State Western Universite

te; 4,000 Demonstravo

Bal. 15 d. Western Univer- 
sjteto Eldred Auditorijoj, to 
paties universiteto studentų 
trupa statė Sovietų garsaus 
rašėjo ir dramaturgo Kataye- 
vo komediją, “Squaring the 
Circle,” kuri yra panaši ko
medijai “Abie’s Irish Ro
se”. žiūrėtojai buvo dau
giausia studentai, šalip moky
tojų ir tėvų. Sulig “Cleveland 
Plain Dealer” dramos dailės 
kritiko Wm. F. McDormott ši 
komedija yra labai populiari 
komedija yral labai populiari 
Sovietų Sąjungoj. Maskvos 
Dailės Teatras ją statęs net 
700 kartų. Matote, patys bur
žuazijos kritikai pripažįsta, 
kad bolševikai, be viso kitko, 
gali sutverti ir sv,eiko-skanaus 
humoro iš savo gyvenimo, kaip

jis, McDormott, sako,, “trūku
mų”, šalimais skaudžios savi- 
kritikos. Ir nežiūrint, kiek 
Sovietų Sąjungos priešai nevei
kia jąją juodinę, pavyzdžiui, 
Hearstas, kun. Coughlin ir mū
sų lietuviški, kaip - Bostono 
“Darbininkas”, vietos Karpa
vičius per “Dirvą” ir kiti, bet 
Amerikos inteligentiškoji da
lis žmonių: profesionalai, inte
lektualai, studentai ir plačioji 
darbininkų klasė kitaip žiūri. 
Tos visos Amerikos žmonių 
masės nebeužsiganėdina paža
dais ir melais buržuazijos: jos 
stumiasi po valiai pirmyn susi
pažinti, .kas yra ne tik kon
struktyvi©, bet ir iš dailės juo
kingo ir humoristiško sutverta 
Sovietų Sąjungoj.

Pereitą penktadienį 4,000 
studentų šio universiteto daly
vavo prieš karą ir fašizmą de
monstracijoj. Jie savo masi

niame mitinge-demonstracijoj 
turėjo plakatus: “Pinigai turi 
būt skiriami ne ginklams, bet 
mokslui,” “Kolegijos neturi 
būt tranšėjomis”, “Kova prieš 
Karą ir Fašizmą”. “Fašizmas 
gimdo karus”, “Against He- 
arsts Hokums” ir daugiaus pa
našių obalsių. Nežiūrint, kiek 
stengėsi Dean Trouthmans ir 
kiti reakcijos, karo ir fašizmo 
šalininkai, bet jie negalėjo su
laikyti Clevelando Western 
Universiteto studentų nuo 
streiko ir demonstracijos. Uni
versiteto viršylos įsiūlė studen
tams už kalbėtoją liberalų 
Garison Vilard, kuris stengėsi 
pravest reakcionierių politiką, 
kaip ir visi liberalai, tai kad 
fašistų ir komunistų diktarū- 
roms jie yra lygiai priešingi. 
Nežiūrint Trouthmanų miklu
mo, prieš fašizmą pasisakė 
97% studentų. O viršylos fa
šizmą buvo suvynioję į 20 re
zoliucijų, kad sunkiausia jis 
būt galima surasti. Reakcio
nieriai gavo antausį.

J. M-ka.

Montello, Mass.
Visokių Navynų po Biskį

Kiek laiko atgal rado negy
vą nuo atsuktų gazų Vaišvilą, 
savam name, kurį motina jam 
paliko. Priežastis saužudystės 
neišaiškinta. Buvo nevedęs, 
virš 30 metų amžiaus..

15 bal/St. Belskis, nevedęs, 
27 metų senumo, čia gimęs ir 
augęs, gyvena pas tėvus, mė
gino nusinuodyti, išgerdamas 
acto, bet, sako, išliks gyvas. 
Priežastis neišaiškinta. Mano
ma, kad del merginos.

Bal. 16 mirė M. Jakantie- 
nė, 67 metų senumo, prigulėjo 
prie Biručių Draugystės, buvo /. 
tikinti ir išnaudojama kunigų.

Lietuvių piliečių paŠalpi- 
niam kliubui buvo laiškas, kad 
prisidėtų prie apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės darbininkų . 
šventės. Ten yra pažangių na- 
rių, bet kažin kodėl laišką ne
svarstę atmetė. Matomai, ne
įvertino savo darbininkiškų 
reikalų ir tuomi silpnina dar
bininkišką judėjimą. Pirmiaus 
čion buvo daug pirmeivių, va
dinamų bedievių, bet dabar 
daugumas jų grįžta prie die
vo.

Šalna. . H

Minersville, Pa. |
Bal. 14, š. m. čia buvo pra

kalbos, kalbėjo drg. D. M. Šb- 
lomskas iš Brooklyn, N. Y. 
Publikos susirinko vidutiniai; 
apie 100. Pirmoj dalyj savo 
kalbos d. šolomskas nušvietė, 
kokią didelę naudą neša A.L. 
D.L. Draugija lietuviškam ir 
t a r p t a u tiniam revoliucinių 
darbininkų judėjime. Kvietė 
kuo daugiau prie jos dėtis— 
įsirašyti ir aktingai veikti. ,

Toliaus aiškino apie J. V. ir 
visapasaulinį imperializmo su
smukimą. Kapitalizmas grimz
damas į bedugnę savo pražū
ties, artėdamas prie savo galo, 
vis labiau ir didesnes mases
darbo žmonių stūmia į skurdą, 
alkį ir beviltingĄimą! Tuo pa
čiu kartu fašizmas Šėlsta: te- , 
rioja geriausius darbininkų - 
klasės vadus, šuoliais rengias 
pasauliniam karui, kuris grę- 
sia daug pražūtingesne katas
trofa, negu praeitas buvo.

Antroj dalyj kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungą, kaip ten so
cializmo statyba sėkmingai 
vyksta, kaip proletariato būk
lė abelnai gerėja, ko net šva
resni kapitalistų atstovai, ten Jr 
lankęsi, 
ginčyti, 
jo, delko 
daugėja: 
tai ir mirtingumas mažėja. 
Taiposgi SSRS, ir apsigynimo 
spėkomis pasidarė tokia galin- 

I ga, jog ir labiausia ją neuž- 
kenčiančios imperialistinės 
valstybės tapo priverstos su ja į 
skaitytis—tą visi matom. f 

■

Abelnai imant, šios prakal
bos pavyko neblogai. Lėšų pą- 
dengimui suaukauta sekan
čiai : po 25c. aukojo: J. Miką-, 
lauskas, V. šimkevičienė, V. 
Ciudinis, V. Ramanauskas, S. 
Radzevičius, A. Kazakevičius, 
C. Raulynaitis. Rešta smulkes
niais, viso $4.63. Aukotojau 
ii- visems atsilankiusiems pi 
kalbose rengėjai širdingą! 
ačiuoja.

A. Arbačiauskas

tyrinėję, negali už 
Kalbėtojas išrodinė- . 
ten ir gyventoją! 
kad sąlygos gerėja,



Šeštadienis, Bal.

Keletas Minčių Spaudos Platinimo 
Klausimais

Neprisieina įrodinėt del Spaudos platinimas ir tos 
darbiniu kiškos spaudos spaudos tų ar kitų trūkumų 
svarbos ir jos rolės darbi-' šalinimas, skaitytojų ir 
ninku klasės kovoj. Visiems b e n d r adarbių mobilizavi- 
žinoma, kokios didelės do-Imas geresniam tos spaudos 
mės teikė Leninas spaudos aptarnavimui ir vykdymui 
klausimui.* Spauda—tai dar- revoliucinės proletariato ko- 
bininkų klasės organizato- i vos tikslų—šie klausiniai 
rius—ne sykį yra pabrėžęs [turi eiti lygiagrečiai. 
Leninas. Revoliucinė spau- į ---------------------

da buria mases, apie revo- j Ryšyj su šiais klausimais 
liucinius darbininkų klases | norisi paliesti ir “Priekalo 
kovos obalsius, mobilizuoja Įplatinimo 
ir organizuoja jas, padeda 
■kovoti su buržuazijos ap
gaule, su jos agentais dar
bininkų klasės tarpe ir 11. 
Ypatingai šios spaudos rolė 
išauga šiandie, kada visam 
kapitalistiniam pasaulyj tu
rime didžiulį klasių anta
gonizmo paaštrėjimą, revo
liucines kovos pakilimą. Gi 
iš antros pusės—augančią 
reakciją, fašizmą, 

. augantį karo pavojų.
SSRS gyvenanti lietuviai, 

skaitanti “Laisvę” ir “Vil
nį” ir kitą Amerikos drau
gų spaudą, su užsiganėdini- 
mu seka, kaip ši spauda, ne
žiūrint žiauriausio krizio, 
bedarbes, augančios reakci
jos ir šlykščiausių kontr
revoliucinės buržuazijos a- 
gentų—prušeikinių “N. Ga
dynės” ir kitų socialfašistų 
šmeižtų, sėkmingai praveda 
vieną kampaniją po kitos, 
kad paskleist šią spaudą 
kiekvienoj lietuvių koloni
joj, miestelyj, gaut naujus 
tūkstančius skaitytojų.

Gaila, šioj srityj ši spau
dos platinimo kampanija 
nesurišama (bent nematyt 
to iš spaudos) su verbavimu 

-naujų šimtų korespondentų 
iš darbininkų tarpo, su 

-kampanija už operatyviš- 
kesnį laikraščiuos nušvieti
mą ekonominių ir politinių 
darbininkų klasės kovų ir tt.

v 
reikalas. Tiesa, 

“Priekalas” eina ne Ameri
koj ir jis mažiau gali nu
šviest Amerikos darbininku 
klasės kovas, Amerikos lie
tuvių darbininkų gyvenimą, 
ju organizacijų veikimą ir 
tt. “Priekalas”*' eina SSRS 
ir jis užsibrėžęs nušviesti | 
kaip tik tuos plausimus, ku
riuos negali kiek plačiau 
nušviesti kita lietuvių clar-; UUdVlU&U lYlLcl UULLIVIŲ UcU “ 

šuoliais i bininkų spauda. Ir šioj sri- 
’ tyj užtat “Priekalas” papil
do, praplečia tų uždavinių 
nušvietimą, kas mažiau nu
šviečiama ir atvaizduojama 
kitoj lietuvių darbininkų 
spaudoj. Šiandie niekam ne 
sekretas, kad SSRS soc. sta
tybos pavyzdys yra tuo šal
tiniu, iš kurio semia sau vil
tį, pasiryžimą, jėgas viso 
pasaulio revoliucinis judėji
mas. Ne sekretas ir tai, kad 
kiekvienas SSRS ekonomi
nis ir kultūrinis laimėjimas 
šiandie toli perauga SSRS 
rubežius ir tuojau virsta po
litinių ginčų objektu. Reak
cinė buržuazija stengiasi 
arba nutylėti, sumažinti 
SSRS laimėjimus, kaip pro
letarinės valstybės, baigian
čios naikinti buržuazijos 
klasių likučius, laimėjimus, 
arba tuč-tuojau mobilizuoja 
šmeižtų kampaniją, kad už- 
glušinti darbo žmonių ausis,

slėpti tikruosius SSRS soc.
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statybos laimėjimus nuo sa
vo žiauriausiai išnaudojamų 
darbininkų. Nuo šios buržu
azijos kampanijos neatsilie
ka ir įvairūs jos agentai, 
nors ir prušeikinių renegatų 
pavyzdy j Amerikoj, kas jau 
anksčiau buvo parodyta se
niau rašytuose straipsniuo
se.

Užtat platesnis SSRS soc. 
statybos nušvietimas kapi
talistinių šalių darbininku 
tarpe šiandie vaidina milži
nišką rolę bendroj klasių 
kovoj, SSRS gynimui nuo 
imperialistų proVokacijų.

Šios rūšies klausimai kaip 
tik ir yra pagrindiniai 
“Priekalo” užsibrėžti užda
viniai, šalia tokių uždavinių, 
kaip kad klasių kova Lietu
voj ir Lietuvos gyvenimas 
bendrai, SSRS lietuvių gy
venimas ir sovietinės, pro
letarinės literatūros kadrų 
auklėjimas ir tt.

Vienok, gaila, lig šiol, ne
žiūrint bendro šios “Prieka
lo” rolės ir svarbos pripaži
nimo, “Priekalas” dar netu
ri tos paramos, kokios rei
kėtų, iš Amerikos draugų. 
“Priekalas” <’ 
toliausius lietuvių . darbi
ninkų kampelius, kad galėtų 
vaidint tą rolę, kurią jis tu
rėtų vaidinti. “Priekalas” 
šiandie . teišsiplatina apie 
250 egz. skaičiuj, o tai ir 
mažiau, Amerikos J. V. Se
niau, kada “Pr.” kainavo 15 
c., daugelis draugų sakyda
vo, kad jam kliudo jo bran
gumas. “Priekalo” redakci
ja sutiko su tuo, vienok ir 
sumažinus jo kainą jo pas
kleidimas nepažengė toliau.

Kokią padėtį iš tiesų tu
rim su “Priekalo” platini
mu, parodo žemiau priveda
mi faktai. Prenumeratų 
“Pr.” Amerikos J. V. turi 
vidutiniai apie 40. Kiti plati
nami atskirais egzemplio
riais. Tose vietose, kur 
draugai tikrai supranta šios 
spaudos reikšmę ir nuošir-.ir doleris jos biudžete ir 
džiai pasidarbuoja — tenai nuo to priklauso laikraščio 
turim gerus pavyzdžius, gerinimas ir dargi jo gyva- 
Prie tokių priklauso lig pa-'vimas. 
skutinio laiko ėmęs platinti' 
“Pr.” d. Gasiunas, “Vilnies”

tro nurodymu, kreipėmės Reikia ir toliau tęsti “Prie- 
per d. Alviną į 52 kuopą del ________ —-
bilos, vienok, nežiūrint į ke- ri, d. šolomskui padedant 
lis laiškus—lig šiol negauta 
jokio atsakymo.

Dar blogesnė padėtis Pie
tų Amerikoj. Tenai draugai 
(pirmiausia iš Buenos Ai
res) seniau ėmė didelį skai
čių “Priekalo,” bet nė cen
to neatsiskaitė. Pasitenkyta 
pasižadėjimais. Ryšyj su 
tuo prisiėjo žymiai suma
žini siuntinėjimą žurnalo, 
nors yra didelis pareikala
vimas. Dabar gi stovi klau
simas apie visišką suturėji
mą žurnalo tiems draugams.

Kas tame kaltas? Ar ne 
■šaltas vietos draugų žiūrė
jimas šiame reikale? O pa
našių pavyzdžių, kokius vir
šuj privedėm, galima būtų 
ir daugiau privesti. Vietos 
o r g a n i z a ei jos netikrina, 
kaip eina spaudos platini
mas, mažai prie to priside
da, pasitenkina išskyrimu 
savo agento. Pas kitus drau
gus, rodytus, tiesiog trūks
ta supratimo, kad darbinin
kų spauda statoma kaip tik 
ant tų centų, kuriuos toj

kalo” decentralizaciją, ku-

pora metų atgal buvo pra
dėta. Čia daugiau galėtų 
prisidėt vietos draugai, vie
tos ALDLD ir ALPMS or
ganizacijos, kliubai.

“Priekalo” redakcija toli 
neuždengia akių ir negali 
praeiti pro šalį tos milžiniš
kos bedarbės ir tebeeinančio 
darbo žmonių biednėjimo, 
kas tiesioginiai sunkina 
spaudos platinimą. Tačiaus 
prie geresnių norų ir para
mos tai nėra neperžengia
ma kliūtis. Puikus “Lais
vės” ir “Vilnies” platinimo 
pavyzdys rodo, kad ir prie 
dabartinių krizio sąlygų ga
lima plačiau paskleisti spau
dą ir reikia ją paskleisti, 
jeigu tik vietos draugai tam 
padės. P. Užkalnis.

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, balandžio 20 d., 
(April), 2 vai. po pietų, 62 Lafayette 
Street. Visi nariai malonėkite pri- 
būt ant laiko, kad galėtum laiku pra-

I dėt susirinkimą ir užbaigt daug svar
bių dalykų. Nepamirškite atsivesti 
naujų narių.

Org. S. Vilkas.
(92-94)

EKSKURSIJOS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

A.L.D.L.D. 2 kuopos susirinkimas 
įvyks 24 d. balandžio (April), kai]) 
8 vai. vakaro, kliubo svetainėje, 376 

' Broadway, So. Boston, Mass. Visi 
nariai privalo ateiti ant laiko ir seni 

dar nepasiekia spauda surenka UŽ prenu- nariai, kurie dar neužsimokėjote už 
- - - • • 'pereitus metus, malonėkite ateiti ir

užsimokėti.
Sekretorė V. K.

(94-96)

meratas, platinimą, auko
mis, ir kad todėl neatsis- 
kaitymas, blogas platinimas, 
blogi ryšiai su redakcija— 
dezorganizuoja tą spaudą ir 
kenkia jai. Veikiausiai, ne 
vienas draugas leidžia save 
suvilioti aiškinimais, kad 
“Priekalas” eina SSRS, kur

PHILADELPHIA, PA.
Visiems Svarbu!

• Balandžio 21 d. bus 3-čia lekcija, 
'2 vai. po pietų, temoje Komunistų 
Partija ir Darbo Partija. Kalbės drg. 
Helman, po lekcijų bus diskusijos.
Tad visi draugai darbininkai daly- 1 
vaukite kuo skaitlingiausia šiose dis- Į 

nėra bedarbės, ir kad todėl, ku.sp’ose» ?01 N- st: pl?’.Ia-> Pa- . .* j Balandžio .14 dienos lekcija buvoklausimas atsiskaitymo ne- pasekminga jaunuolių klausimu, nes ( 
’ _ ' , ir rimtai

diskusavo jaunuoliu klausimą. Tas j ............ l
giau lavintis, suprasti darbininkų 

’..lasęs reikalus, kaip organizuotis ir 
kovoti.

Dar kartą visi dalyvaukite sekan-

Komitetas.

ŠVEDU AMEPIIČ05 LINIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ k 

Motorlaiviu “Gripsholm”
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 m.
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 

NEW YORK—KLAIPĖDA 
(Per Gothenburgą-Stockholm) 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Kiti išplaukimai iš New Yorko

Kungsholm ......... Gegužės 2,
Kungsholm........... Birželio 4,
Drottningholm . . Birželio 12, 
Drottningholm .... Liepoš 17, 
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba į bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEH0LM”.

Swedish American Line
21 State St., New York, N. Y.

Ini’i QVfii'hn?! T ‘i i vi'Ji riirip- ąana daug jų dalyvavo, tUl 1 SVai DOS. 1 ai yi a cuoe diskusavo jaunuolių klau 
liai klaidinga pažiūra. SSRS rodo, kad reikia tokių lekcijų, dau-i

* jy, j r-.n-.nnr.il zl A ui 1 1 1 11 |7 > 1

proletariatas kiekvieną ka- 
peiką, centą taupo ne tam,, 
kad tai išmėtyt, o. kad dėt jį čią"nedėiią7 
soc.- statybon, stiprint šalį,_______
kelt kultūrą, mokslą, dailę J 
ir literatūrą ir tt. Lietuvių | 
darbininkų spaudai, turint I 
omenyj palyginamai nedide- I 
liūs jos tiražus, ypatingai H 
jaučiamas kiekvienas rublis B 

ir |

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

t

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti j šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedėliornis ir šventadieniais:
10-12 ryte

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas 

įvyks šešadienį, balanddžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter Street. Nariai stengkitės 
dalyvauti. Taipgi' draugai, kurie ma
note stoti į A.L.D.L.D., tai neatidė
liokite, ateikite j šį susirinkimą ir 
prisirašykite.

Sekr. M. Ginaitienė.
(92-94)

SPRING

toyour RELATIVES 
fUMR

Siųskite Torgsino 
Orderį

savo giminėm į Sovietų Są
jungą (USSR). Torgsino 
krautuvės yra visose dides
niuose miestuose Sovietų Są
jungoje ir užlaiko apie 
15,000 skirtingų ant vietos 
gamintų ir importuotų augš

tos rūšies daiktų.
Kainos gana žemos pa

lyginant su kainom 
Amerikoje.

Del Torgsino orderių tuojau kreip
kitės j banką savo kaimtnysteje 

ar į autorizuotą agentą.

ORGSIN
CCMUAL MMKUNTAnvt * U&JU 
•t AMTORG, 261 Fifth Ave.. K.V.1

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 

™ ir šiemet. Bet pasirjžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.
BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE

Jau organizuojama programa ir greit bus 
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėmyti 
šį pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK, 

Maynard, Mass.
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00 
vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d.Rugsč jo-Sept.
VYTAUTO PARKE

Čia irgi duodama augštos dovanos prie į-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75.

! “Priekalo” redakcija dar S
redakcija (30 egz.), d; Davi-'praėjusiais metais kreipėsi

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 g
I PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS § 
$ Sena) dirbąs graborystės pro
s' fesijoje ir Brooklyno apielin- 
g kej plačiai žinomas. Tik dabar 
S atidarė savo ofisą ir patarnauj’a 
8 balsamavimu ir palaidojimu 
S mirusių.

I Veltui Chapel Šermenim
S Parsaindo automobilius šerme- 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 8 ir kitokioms parems
8 Šaukite dieną ar naktį

g 423 Metropolitan Avė. 
g Brooklyn, N. Y. i

donienė (Worcester, Mass.), su laišku del “Priekalo” pla- 
Jamison (Livington, N. Y.), tinimo Amerikoj. Tenai bu- 
A. Kupstas, A. Mureika, Vo nurodyta konkrečios' 
(Rd. Milford, Conn.), ir kit. 'priemonės, kurių pagelba ' 
Šių draugų pavyzdys rodo, galima būtų pakelti “Pr.” ; 
kad galima išplatinti po platinimą. Pirma—tai kad ( 
5-10-15 egzempliorių žurna- Am. Liet Darb. Lit. Draug.,1 
1° ir^ laiku už tai atsiskai- i ALPMS organizacijos vie

tose prisidėtų prie šio dar
bo: pasistatytų uždavinį su
rinkt bent po 3-5 “Pr.” pre- 
numeratus ir parsitraukt po 
3-5-10 “Priekalo” platini-į 

mui. Vienok į tai negauta, 1 
. gaila, jokio atsiliepimo. An- 

| kalo” redakcija, nežiūrint į įra—kad vedant kitų laik- 
redakcijos laiškus, ryšių ne- 'raščių kampanijas (vajų)— 
palaiko,. į užklausimus ne- (sykiu pajudint ir “Priekalo” 
atsako ir dargi.už .1933-34 kampaniją. Ten, kur vietos 
m. lig šiol neatsiskaitė. An-‘draugai aktingai prisidėjo 
tras pavyzdys—J. Jugas pPie šio darbo, turim gerus
(Detroit, Mich.). Sulig vie-' 
tos draugų laišku, šiuo ad
resu buvo siuntinėjamas 
“Priekalas”. Skola išaugo 
ligi 30 dolerių (1932-34 m.) 
“Priekalo” redakcija ne kar
tą kreipėsi į J. Jugą, kad 
atsiskaitytų, bet jokio atsa
kymo negauta. 1934 m. pra- 
džioj tada “Priekalo” siun-, 1935 m. “Priekalo” kam-1 
tinėjimas suturėta. Kreipta- panija, galima sakyt

tyti Vienok, ne visos vietos 
tokius pavyzdžius rodo. Štai 
vienas liet. darb. kliubas— 
sutiko platinti “Priekalą” 
(jo adresą su užsakymu pla
tinimui prisiuntė pilnai pa
tikimi draugai). Su “Prie-

pavyzdžius. Štai Anton Pet
kus (Waukegon, Ill.),—su
rinko 11 metinių skaityto
jų ii’ prisiuntė 11 dolerių. 
Drg. Petkus kasmet aktin
gai darbuojas šioj srityj.! 
Kitas pavyzdys—J. Broga 
(Kanada), suinnko 6 pren. 
ir prisiuntė 6 dolerius.

1935 m.

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves

tuvėms ir 
Kitokiems

Įvykiams

Dovanos

Aišku, kad yra vietų kur bus rengiama darbininkiškos 
spaudos naudai piknikai. Tad prašome draugų praneš

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.

« _ i įzciiiajca., Janina v, (lai |
SL ^u.v draugus, kad pa- nepajudinta vietose,, išski-' 
dėtų išaiškinti bylą, bet ne- riant vienos-kitos išimties.1 
gauta jokio atsakymo. Pri- q klausima reikia paju- 
vesim dar vieną pavyzdį, dint. Vietos draugai čia gali 
52 ALDLD kuopa 1931-32 daug padėt “Priekalo” re
ni. pjer savo, platintoją ėmė dakcijai, ir mes lauksim jų 
“Pr.” platinimui. Dalį bilos paramos. Antra—kaip prak- 
atsiskaitė, gi nemaža suma, įįka parodė, daug geriau 
mirus d. Beniušiui, liko ne- siuntinėti “Priekalas ... c. 
atsiskaityta. Draugų iš cen- vieną vietą, o tiesiai i vietas. I

” ne į j

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Šusizeidavi-

MHDflHKI mo Žiedą
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

HARMAN . į
■■ • S ’■’

.vr,'.

su

OteSCG ERlflUSIfl DUONA
/^O\SCH0LES BAKING

168 Manhattan Avenue,
^Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROI1, MICH.

[4

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”--
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.
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Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.

cense No.

iš

s

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE lis hereby Riven that License No. 
B-8120 hits been issued to the undesigned 
to sell bber at retail under Section 76 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 392 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 

i of Kings,) to be consumed on the premises. 
• FRANKLIN BAR & GRILL, D-R-A-

Brooklyn,
Į Io be consumed on the premises.
FAMOUS MYRTLE INC.

Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

iSt., Borough 
q be consumed

.35

Kas Veikiama ir Kur

Waterbury, Conn

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Worcester, Mass

Kliubo Koresp.

A.P.LA. REIKALAI

Report.

Viso

ĮMĮM e?a*RiW'ji latrtMWWiMi

r.v vv v.w
AAA

Viso
Nuo

.3•r

St. Pittsburgh,

Fin. Sekr., 
J. Ramoška, 
Pittsburgh, Pa.

of

97

BURKHART
I & I GRILL

Brooklyn,--- 1----

APLA 1-mo Apskričio nuo 
7-tos iki 8-tai Konferencijai 

Finansine Atskaita

Balandžio 30 dieną bus di
delis masinis mitingas Market 
Arenoj, 45th ir Market gatvių, 

šis masinis

Iš Waterbury Tool Co. 
Dirbtuvės

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Viso išmokėta 1935 m. $14.07 
Su kovo 1 d. 35 m. apskričio iždo 

lieka__________________ $5.96
Žodis 1-nio Apskričio Kuopom^ 

Ir Jų Komitetams
Draugai, matote, apskričio iždas 

apytuštis, o apskritys nusitarė padėti 
finansiniai APLA kuopoms pasiųsti 
delegatus į APLA 26-tą seimą Wil- 

i kės Barre, Pa., todėl Pittsburgh apie-

PRANEŠIMAS
ADVOKĄTAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: !
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.
—i_______

Nuo 1933 metų pas ižd. pinigų 
buvo ---------------------- $32.51

1934 metais kuopos sumokėjo į 
apskričio iždą sekančiai:

50 kuopa už 1933 metus____ _ $1.10
2 kuopa už 1933 ir 34 metus $1.50

. .80 
40 

$2.00 
$1.09

Šį masinį mitingą rengia

po 5c. į apskričio iždą. Taipgi neuž
mirškite dalyvauti rengiamoje aps

kričio koncertinėj pramogoj, kuri 
l įvyks 28 d. bal., 7:30 vai. vak. L.M.
D. svetainėj, 142 Orr
Pa.

APLA 1 Apskričio

1501 Oak St., East

Į1934 metais ižde liko--------- $20.03
1935 metais vas. men. kasoj

buvo ___________________  $20.03
Išmokėta A. K. Sliekienei

kelionės lėšų -----   $1.75
Tarptautiniam knygynui--------- $2.00
Nupirkta H. R. 2827 Dilius 100

kopijų ------------ - ---------
1934 m. komiteto lėšos org.

G. U.________ $3.44
Org. pagelb. A. Sliekienei_______ 75
Ižd. F. Seniuliui ----------------  $3.78

iFin. sekr. J. Ramoškai ----- $1.00
Prot. Sekr. A. Jankauskui___ $1.00

Borough

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
prieš

visų

tų gerai, kad jie gana daug 
parašytų į jaunuolių skyrių ir 
dėtų visas pastangas organi
zuoti grupes jaunuolių toli
mesnei kovai.

J. Paulius.

30,000 Mokinių Išstojo 
Karą ir Fašizmą

Balandžio 12 dieną
Thiladelphijos augštesnių mo
kyklų mokiniai išstojo į kovą 
prieš karą ir fašizmą. Veik vi
sose mokyklų auditorijose 
buvo masiniai mitingai. Moki- 
nimosi valandos buvo suspen
duotos. Tas buvo daroma dau
gelyje vietų tuo tikslu, kad ne
išleidus mokinių į abelną de
monstraciją, kuri buvo ant I 7:30 vai. vakare.
Reybum Plaza. Mokyklų du-i susirinkimas bus prisirengimas 
rys buvo vietomis užrakintos ir prie Pirmos Gegužės demon,s- 
apstatytos slapta ir vieša poli- tracijos, kuri įvyks ant Rey- 
cija, 
Vienok tuose mitinguose, ne
žiūrint veidmainiškų kalbų, 
daugelyje vietų profesoriai bu
vo priversti kalbėti prieš karą' ir daugiau puola darbininkus, 
ir fašizmą, ir buvo 
rezoliucijos tuos reikalu. Veik , ir bloginus darbininkų gyveni- 
visuose universitetuose ir aug- mą. Darbininkai tiktai per sa- 
štesnėse mokyklose vaikinai ir 
mergaitės reikalavo “mokslo, 
vietoj kariško muštro.” Pasta
ruoju laiku tapo įvestas versti
nas kariškas muštras. Dėlto 
mokiniai yra pasipiktinę ir rei
kalavo tatai prašalinti. Prie to, 
jie jau suprato, kam tokis 
muštras bus naudingas ir del- Komunistų Partija, 
ko tas dabar daroma. Aišku, •! ----------
kad jaunuoliai yra ruošiami 
karo pašarui.

Tad šis 
30,000 mokinių iš 48,000 aug-j 240 nuo netoli _ 
štesnių mok. ir universit. mo- organizacijų, 27 Darbo Fede-1 
kinių rodo laimėjimą darbininkų racijos lokalai turėjo savo at- 
klasės. Tai bus pirmas tokis; stovus. Vyriausias punktas bu- 
mokinių išstojimas visoj darbi- ■ vo, tai sudarymas didesnės ir 
ninku klasės istorijoj. Tai yra: galingesnės kovos už bedarbių 
išdavas 6 metų ekonominio bilių II. R. 2827.
krizio. Tas rodo, kaip radika- 
lėja darbininkų vaikai, kad ir • 
buržuazijos institutuose jau ■ 
nebegali jų sulaikyti nuo suki
limo ir kovojimo prieš karą ir 
augantį fašizmą.

čia tik kelius universitetus j 
ir augštesnes mokyklas sumi-i 
nėšiu, kur buvo masinis išsto- nos Gegužės Demonstracijoj-. į 
jimas. Pennsylvania Universi
tete, Temple Universitete, da
lyvavo daugiau kaip po 
tūkstančiu mokinių mitinguo
se. Swarthmore Kolegijos virš 
1,000 studentų; Central High 
School, Broad ir Green St.
3,500 studentų; William Penn 
Girls’ High, 15th ir Mt. Ver
non St. ir daugelio kitų moky
klų buvo masinis išstojimas.

Ant Reyburn Plaza dalyva
vo daugiau kaip 2,000 moki
nių ir priėmė rezoliucijas ko
voti prieš karą ir fašizmą. 
Daugelyje vietų kalbėjo patys 
mokiniai ir profesoriai ir griež
tai stojo prieš karą. Profeso
rius Edward P. Chene, Penn
sylvania Universiteto, kalbėjo 
susirinkime mergaičių High 
School, 17th St. ir Spring Gar
den St., buvo 1,700 studenčių. 
Jis kalbėjo patriotiškai ir pa
žymėjo, kad pirmiau niekada 
nebuvo tokių demonstracijų, 
kaip dabar, ir kartu sakęs, kad 
reikia kovoti prieš karą. Dr. 
Ernest Minor Patterson, prezi
dentas Amerikinės Akademi
jos Politikos ir Sociologijos 
Mokslo vedėjas, aiškinęs apie 
karą, pavojų ir tt.

Daugelyje vietų per kalbė
tojus buvo atakuojamas teisė
jas Harry S. McDevitt, žy
miausias reakcionierius ir di
džiausias priešas darbininkų. 
Jis daugelį darbininkų yra nu

siuntęs į kalėjimą visai nekal
tai, ypatingai tų, kurie kovoja 
už darbininkų reikalus ir prieš 
karą ir fašizmą.

Laike šio mokinių išstojimo 
neapsiėjo be arešto. Ant Rey
burn Plaza buvo areštuoti 3 
mokiniai, Frankfod High 
School 2 mokiniai, už tai, kad 
jie dalino atsišaukimus kovoti 
prieš karą ir fašizmą. Bertram 
Gross, 22 metų, Penn, studen
tas, areštuotas už dalinimą 
lapelių prie South Phila. High 
School. Tas rodo, kad valdan
čioji klasė dreba iš baimės ir 
nepasitiki ir savo mokiniais.

Aišku, kad ir lietuvių jau
nuolių dalyvavo šioj kovoj. Bū-

k

kuri
kad mokiniai neišeitų, bun Plaza, 3 vai. po pietų.

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė turi atsiminti ve 
ką. Turčių klasė vis daugiau

priimtos , kad juos daugiau išnaudojus

Trys Nauji Lenkty 
niuo tojai

ALDLD vajun smarkiai 
stojo trys kuopos. Drg. G. 
Lumas, sekr. 51 kuopos, 
Middlefield ir Huntsburg, 
Ohio, prisiuntė duokles už 
9 naujus narius ir rašo:

“Štai mūsų kuopa jau tu
ri 9 naujus narius. Penkio
liktas Apskritys mums bu
vo skyręs 6 narius gauti, o 
mes jau turime 9. Taigi mes 
turime laimėti apskričio 
skirtą dovaną. Mes dar gau
sime ir daugiau, jeigu ne
bus lietuvių, tai kitataučius, 
o gausime... Daugiausiai 
darbavosi drg. kuopos org. 
A. Rubiene, nors dar ji ir 
nepilnai pasveikus nuo per
eitų metų automobiliaus 

I sužeidimo. Linkime jai grei
čiau pasveikti. Clevelandie- 
čiai, ką jūs veikiate, ar ati
duosite farmeriams dova
na?” v

link aštuonis šimtus dolerių 
per metus, išėmus kelis, kurie 
uždirbo po tūkstantį (čia ne
įskaitant augštesnių bosų ir ki
tų oficialų). Tai ve kam N.R. 
A. buVo naudinga!

Dzūko Vaikas.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parom, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
Night Tel. Juniper 6-4912

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
’ žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

<♦>

vo masinius išstojimus galės į 
apginti savo reikalus ir iško
voti geresnes gyvenimo sąly
gas. Tad šis masinis mitingas 
reikia padaryti vienas iš did
žiausių mitingų. Todėl visi d a- Į Bet clevelandiečiai veikia, 
lyvaukime kuo skaitlingiausia. Kaip žinia, 22 kuopa nuo 

seniau jau turi 15 naujų na
rių, o dabar sekretorė 190 
kuopos, drg. P. Namura, 
prisiuntė duokles net už 19Balandžio 14 d. bendro fron-

to konferencija buvo labai pa- nauju narių. Taigi 190 kuo- 
išstojimas Phila. Į sėkminga/ Delegatų dalyvavo . -

dviejų šimtų j

Lietuvių Tautiškas Pašalpos 
Kliubas laikytam savo susirin
kime išrinko du delegatu, kad 
dalyvautų bal. 14 dieną konfe
rencijoj už bilių II. R. 2827 ir 
kad kartu su kitom organiza
cijom dalyvavus Pirmos Die-

Taipgi kliubas išrinko du 
delegatu, kad dalyvautų visų 

du kliubų susirinkime balandžio 
15 d. sudarymui tvirtesnį ko
vojimą prieš Mėlyną Aktą, ku
ris varžo Penn. valst. sekma
dieniais parengimus, ir parda
vimą alaus.

Šiame susirinkime tapo iš
rinktas kliubo korespondentas, 
drg. M. žaldokas, kad sutei
kus žinias apie kliubo veikimą 
delei visuomenės labo ir kliu
bo.

pa atsistojo visų 15-to Aps
kričio kuopų priešakyje. 57 
kuopa priešakyje su drg. D. 

I P. Boika ir jau turi 6 nau
jus narius ir žada dar dau
giau gauti.

Iš Cicero, Ilk, nuo 92 kuo
pos, per drg. H. Strumilie- 
nę aplaikėme už eilę senų 
narių duokles ir už 9 nau
jus narius. Taigi 51, 92 ir 
190 kuopos naujai stojo va
jun ir gana sėkmingai.

70 kuopos sekretorė A. 
Jaspelkienė iš Rockfordo,, 

I tai yra, moterų ALDLD 
j kuopos, prisiuntė už eilę 
I draugių duokles ir $5 aukų 
ALDLD veikimui. Gerai, 
kad draugės parėmė centrą, | 
Darbo yra daug, reikalingos 
lėšos.

D. M. šolomskas.

Apie mėnesis laiko atgal 
buvo laikraščiuose paskelbta 
šios dirbtuvės bei kompanijos 
pelnas už 1934 metus, kuris 
siekia $360,000.

šioj dirbtuvėj dirba, įskait- 
liavus bosus ir ofiso darbinin
kus, viso apie 100 žmonių. 
Taigi, kompanijai kiekvienas 
žmogus uždirbo po $3,600. 
Ši dirbtuvė dirba po “stagger” 
sistema, pradžioje pereitų me
tų dirbo kiekvieną pakaitą po 
dvi dienas į savaitę, nuo pra
eitos vasaros vidurio pradėjo 
dirbti po tris dienas į savaitę, 
tik pabaigoje praeitų metų 
pradėjo dirbti po keturias die
nas.

Kiek darbininkai uždirbo? 
Didelėj didžiumoj uždirbo ąp-

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8098 hijs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 943 
Broadway Borough of Brooklyn, County 
of Kings,į to be consumed 

943 Broadway

NOTICE is hereby given [that License No. 
B-8117 hi(s been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 846 
Ralph Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,; to be consumed on the premises.

REM-RAL DINER, INC.,
846 Ralph’ Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE jis hereby given jthat License No. į 
B-8001 has been issued to the undersigned • 
to sell beer at retail undbr Section 76 of 
the Aloch'olic Beverage Control Law .at 97 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County ‘

Kings,; to be consumed on the premises.
I WILLIAM GRANCIO

Nostrand Ave. ; Brooklyn, N. Y.
I

NOTICE 'is hereby given that License No. 
B-8086 has been issued to the undersigned • 
to sell beer at retail undqr Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 1015 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed pn the premises.

JOHN BRENNAN 
(FRANKLIN BAR & GRILL)

1015 Franklin Ave., ; Brooklyn, N. Y.
I ! —

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8118 has been issued to the' undersigned , 
to sell beer at retail undej' Section 76 of r 
the Alcoholic Beverage Control Law at 508 
Brighton Beach Ave., Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be cqnsuemd on the j 
premises. ;

ABI FORMAN
(NATIONAL HEBREW DELICATESSEN) 

508 Brighton Beach Ave., (Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9732 hha been issued to the undersigned 
to sell beep, wine and liquor Į at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic) Beverage Con- 1 
trol Law at 1215 Flatbush Aye., Borough of ! 
Brooklyn, ^County of Kings, to be consumed 
on the j)remises.

THOMAS F. GALLAGHER & 
FRANK L. BURKHART 

FLATBUSH BAR & GRILL 
1215 Flatbush Ave

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 »-6«01

MAČIO-KEKŠTO EILES
ir J. Baltrušaičio

“TEATRO ISTORIJA”
90c vertės, tik už 30 centu

Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų kopcrte. Tik 30c.

Siųsk šiandien 
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str Pittsburgh (19) Pa.
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SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

N. Y.

NOTICE is hereby given that- License No. 
RL-9744 has been issued to inc undersigned 
to sell beer, wine and liquor jit retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law kt 125 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tiic premises.

I JAMES J. WALSH
125 Bedford Ave., B ooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
CL-306 has been issued to the undersigned 
to sell bcei,‘, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alccjiolic Beverage Con
trol Law at Foot of East 96 St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to' be consumed 
on the piemises.

GALTYMORE PLEASURE CLUB
411 59th Si., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that 
SL-1 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132 A of the Alcoholic leverage Con
trol Law at Foot of East 96th 

of Brooklyn, County of Kings, t 
on the premises.

THOMAS A. KERBY, JR.
Foot of East 96th St., Canarsie Shore

Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Tautiškas Pagelbi- 
nis Kliubas rengia balių balan
džio 26 d. savoj svetainėj, 928 
E. Moyamensing Avė. Phila., 
Pa. Prasidės 7 vai. vakare. 
Bus gera orkestrą, grajys lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. 
Tad visi dalyvaukite skaitlin
gai šiame parengime. Tai bus 
linksmas ir smagus parengi
mas.

Veikiančio Komiteto už bi
lių II. R. 2827 susirinkimas 
bus balandžio 26 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Muzikalėj svetainėj. 
Visi delegatai nuo visų orga
nizacijų, kurios tik esate prisi
dėję prie šio bendro veikimo 
kovoti už bedarbių ir senelių 
apdraudą II. R. 2827 bilių, bū
tinai dalyvaukite, nes turėsime 
daug svarbių reikalų apkalbė
ti.

Klaidos Pataisymas
Redakcijos pastaba kores

pondencijoj, kuri tilpo “Lais
vės” No. 91 iš susirinkimo LS 
DB Draugijos, sako: “Bet ko
dėl nepasakote, ką draugijos 
susirinkimas nutarė visuotino 
suvažiavimo reikalu?” Drau
gijos susirinkimas didele di
džiuma balsų užgyrė Visuoti
na Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimą ir išrinko 
delegatus į vietinę konferenci
ją, kuri atsibus 3 d. gegužės ir 
iš kurios bus renkami delega
tai į Visuotiną Suvažiavimą 
CIevelande, Ohio.

i NOTICE is hereby given that License No. 
' A-I1204 has been issued to ' the i undersigned 

to sell beer at retail under Sejction 75 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 835 

Classon Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SILVERMAN 
(CLASSON CUT RATE FOOD, STORE) 

835 Classon Ave.. Brooklyn, N.- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11236 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2ęi 
Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

DELLA SWIERSKI 1
251 Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li _ ___
RW-1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6023 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JOHN IIRYCYSZYN, JRj
6023 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

j I

_________________ 11 lliui

. .v* ,D • - v - • 8 kuopa už 1934 metus ____Balandžio 18 mirė Kazimie-14 i<uopa už 1934 metus___
ras Stropas 61 metų amžiaus. 17 kuopa už 34 metus-----------
r» * 1 : i Pikniko Pelnas 1934 metų___Pašarvotas pas graborių Jos Aukų Wilmerdingo Prakalbose 

surinkta _ 90
1934 m. įplaukų turėjome $7.79

1933 m. buvo kasoj____$32.51

pinigų buvo--------------- $40.30
1934 Metals Išmokėta

Kompartijos 5 distr. ir “Laisvės” 
presams------------------ $5.00

Delegatui į Chicagos kongresą.
Prieš Karą ir Fašizmą_ $2.00

Amerikos Liet. Jaunuoliams_ $3.00
Maršruto laike kalbėtojoms lėšos 6.40 
Už gegužinius lapelius _______ .50
1933 m. apskr. komiteto lėšos $3.37

/ .. .......... ■ ,

Viso išmokėta____________ $20.27

Kavaliauską, 1439 So. 2nd St.1 
Laidos pirmadienį, 22 balan
džio, 10 vai. ryto, Fernwood 
kapinėse.

Jos. Kavaliauskas.

Mexico City. — Nežinia 
kas nušovė vieną iš augš- 
čiausių Meksikos generolų, 
P.S. Brito, »nuvažiavuš jam 
apžiūrėt savo dvaro.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
parengimuose

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

Persiuntimas Apmokėtas

Neužleiskite šalčib ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus I
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio i -4 
Tabletai ar Syrup po 50c. 
Už bonką. Galima gauti 

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po^ 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Harry s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste j 
Specializuojasi įvairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods)
/MOTERIMS STALAI __ 

BUSINESS__MEN’S LUNCH 
harry slobodian 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Kas Tik Gyvas—Į LDS Vakarėlį!

Sekantį nedėldienį, baland
žio-21 d., “Laisvės” svetainė
je, 6-tą valandą vakare, įvyks 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Pirmos Kuopos vakarėlis.

L.D.S. 1-mos kuopos paren
gimai visuomet būna gana 
smagūs. Bet šis viršys visus 
pirmesnius! Jame dainuos tos 
dvi jaunos lietuvės lakštinga
los, Klimiutė ir Kavaliauskai
tė. “Laisvės” paskutiniam 
koncerte pirmu kartu teko jas 
girdėti. Tai balseliai, tai me
lodijos! Aldona Klimiutė ir 
Lila Kavaliauskaitė kuo pra- 
Šmatningiausiai sudainuoja so
lus, bet kuomet abi kartu dai
nuoja duetą, tai yra ko klau-

sytis. Jei jau girdėjote jas 
dainuojant, tai nepraleiskite 
progos ir antru kartu išgirsti. 
O kurie dar nesate girdėję jų 
dainuojant, tai jau būtinai tu
rit nepraleisti progos jas iš
girsti.

Priegtam šokiams grieš 
Charlie Kwarreno orkestrą. 
Yrą daug orkestrų, kurios mo
ka griežti geras polkas. Bet 
Kwarreno orkestrą viršija vi
sas ! Kuomet Kwarreno orkes
trą grajina, tai senas ar jau
nas, rodos tik dilgina ir gana, 
turi šokti. Bus kitų įvairumų, 
bet tai paslaptis—bus proga 
ant vietos patirti.

Visus kviečia
LDS 1-mos Kp. Komisija.

les Lietuvos politinių kalinių 
likimą nulemti.

L.D.S. III Apskr. sekr.,
P. Baranauskas.

Lietuviai Smarkiai Rengiasi 
Pirmai Gegužės

Lietuvių Darbininkų Bendro 
Fronto Gegužinės Komitetas 
rengia masines prakalbas ket- 
virtadienf 25 balandžio, 7:30 
vai. vakaro, Liet. Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, 80 Union Avė. 
Įžanga veltui. Įvairių organi
zacijų atstovai aiškins, kodėl 
mes turim sudaryti milžinišką 
bendro fronto demonstraciją. 
Daugiau žinių apie tai bus se
kamuose numeriuose.

Ar Turit Bankieto Tikietus?

ninkai galėtų puikiai pasitar-, 
nauti darbininkų judėjimui, 
užsisakydami to paikiaus laik
raščio ir paskleisdami tarp an
gliškai kalbančių darbininkų. 
Užsakymai sykiu su pinigais 
turi būti priduoti ne vėliau 24 
balandžio.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:

6—8 vakare 
Tel. Evergreen 8-8707

Jaunimo Balius Perkeltas I Gegužės 19 Dieną
Svarbus Pranešimas

LDS Jaunimo Komitetas 
praneša, kad, del tam tikrų 
neišvengiamų kliūčių, jų ba
lius, kuris buvo rengiamas ba
landžio 28-tą dieną, tampa 
perkeltas į gegužės 19 dieną.

Parengimas įvyks toje pa
čioje vietoje, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo svetainėje, 
80 Union Avenue, Brooklyne. 
Visi parduoti tikietai bus geri 
del gegužės 19-tos dienos. Visi 
draugai, kurie pardavė tikie
tus, yra nuoširdžiai prašomi 
pranešti pirkėjams apie šį 
kėlimą.

Tuomi pačiu sykiu 
Jaunimo Komitetas nori 
brėžti didelę svarbą šio
ręųgimo. Nacionaliam jauni
mo komitetui, kuris vadovauja 
visam lietuvių darbininkiškam 
jaunimo judėjimui, būtinai rei
kia sukelti finansų. Reikalinga 
į įyairiąs vietas pasiųsti orga
nizatorius ir kalbėtojus. Taip- 
gi -reikalinga įvairioms kolo- i į^ėš'is'dieną’uetuviį' Ame- 
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LDS 
pa
pa-

skleisti darbininkiškas idėjas 
tarpe čia gimusių jaunų lietu
vių..

Dabartiniu laiku, kada ka
ras ir. fašizmas taip arti mūsų 
stovi, mes turime laimėti jau
nimą ypatingai į darbininkiš
ką judėjimą, ir todėl jaunimo 
komitetas įsitikinęs, kad gaus 
plačios paramos ne tik iš Broo- 
klyno lietuvių darbininkų, bet 

I ir nuo draugų iš toliaus. Visa 
programa, kokia buvo garsi
nama iki šiol, įvyks gegužės 
19 d. Manome, kad dar ir dau
giau gerų punktų ant progra- 
mo galėsim uždėti.

Taipgi ir dovanos, kurios 
buvo garsinamos duoti prie 
įžangos tikietų, bus ir dabar, 
gegužės 19-tą dieną duoda
mos. Pasižymėkite, draugai 
ir draugės, šią dieną ant 
savo kalendoriaus. Nepamirš
kite ir kitiems draugams, ku- 

I rie pirko tikietus, pranešti, 
, kad tas parengimas įvyks ge-

Masinis Mitingas Paramai 
HR 2827 Biliaus

Baland. 28 dieną, 1 :30 vai. 
New Yorko darbininkai ren
gia didelį masinį mitingą New 
Star Casino. Mitingo vyriau
siu kalbėtoju bus Vito Mar- 
cantonio, šitos apielinkės kon- 
gresmanas ir vienas iš žymiau
siųjų 
bilių. 
cijos 
bilių.
cionalio Bendro Veikimo Ko
miteto sekretorius, praneš kas 
daroma po visą šalį ir ką New 
Yorko gyventojai gali 
kad priversti kongresą 
ti H. R. 2827 Bilių. 
25 centai.

Williamsburgieciai ypatin
gai turėtų subrusti pasipirkti 
bei parduoti tikietus puikiam 
Komunistų Partijos 6-tos Sek
cijos gegužinės bankietui, ku
ris įvyks ateinantį penktadie
nį, 26 balandžio, Liet. Pilie
čių Kliubo svetainėj, 80 Union 
Avė. Bus puiki programa, 
trumpos prakalbėlės, pasitari
mai, užkandžiai. Programos 
išpildyme dalyvaus ir lietuvių 
jaunos dainininkės, Aldona 
Klimiutė ir Lillidn Kavaliaus
kaitė. Jos dainuos ir duetų. 
Kas girdėjo, kaip saldžiai jie
dvi sudainavo duetus “Lais
vės” bankiete, tas nepraleis 
progos dar kartą jas išgirsti.

Rep.

PAJIEŠKOJIMAI 
PAJIEŠKAU j

PajieŠkau pusininko, kuris myli 
dviese vyrai gyventi. Visas išlaidas 
ir valyme pusiau dalintis. Randa la
bai prieinama. Trys dideli kamba
riai, garu apšildomi, maudynė, dide
lis gesinis pečius, kur galima kepti 
ir virti. Visi stubos Įrankiai nuo di
džiausio iki mažiausio. Galima viską 
namie pasidaryti.

Mane galima matyti Piliečių Kliu- 
be kiekvieną vakarą, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

C. K. Vilkas.
(93-95)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Dr. JOHN WALUK
VALANDOS:

8—10 ryte
l-r2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

kovotojų kongrese už tą 
Jis nurodys administra- 

pastangas pasmaugti tą
Herbert Benjamin, Na-

daryti, 
priim- 

Įžanga.

Daily Worker Specialė Laida
“Daily Worker” specialė 

1 Gegužės laida išeis iš spau
dos 26 balandžio, apie 9 vai. 
vakaro. Bus 24 puslapių. Kai
na $1.75 už šimtą kopijų. Or
ganizacijos ir pavieniai darbi-

Parsiduoda valgykla (restaurant) 
visais moderniškais įtaisymais, 

New Yorko Mieste. Biznis randasi 
geroj vietoj ir išdirbtas per daug me
tų. čia galima Įsigyti gerą biznį ir i 
padaryti tinkamą pragyvenimą su 
visai maža suma pinigą.

Del daugiau informacijų, kreipki
tės “Laisvės” ofise.

(94-99)

su

PARSIDUODA
PARSIDUDODA gražūs jauni šu- / 

niukai (Pomeranians), rudi, Orange-Į j 
Sable. Žema kaina. Del daugiau in- 1 
formacijų, kreipkitės prie A. Petrai
tis, 293 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

161 NO. 6th STREET

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, labiausia pasitikima, žemiausiom kainom.

Svaiginančių gėrimų krautuvė Williamsburge.
264 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Velykų bankietam pirkite s vynus ir likerius.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

.Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

K---------------------------------------------------- .----- .----

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

nijoms ir New Yorko apielin- 
kėje pagelbėti tverti LDS jau
nimo kuopas, kurios sudaro 
žymią dalį mūsų jaunimo ju
dėjimo.

Vesti visą darbą reikalinga 
labai daug pinigų, ypatingai 
apmokėjimui kelionės lėšų. 
Jaunimo komitetas yra tikras, 
kad New Yorko ir artimos 
apielinkės, kaip New Jersey, 
taip ir kitų kolonijų draugai 
pasispaus platinti tikietus, 
kad padarius šį parengimą 
milžinišku, taip, kad jaunimas 
turėtų daugiau drąsos, dau
giau energijos veikti ir plačiau |

rikos Piliečių Kliubo svetainė
je, 80 Union Avenue, Brook
lyn, N. Y. Prasidės 6:30 va
landą vakare.

Johnnie Orman, 
LDS Jaunimo Komiteto 

Sekretorius.

P. S. Tuomi pačiu sykiu 
ačiuojame draugams tolimes
nėse kolonijose, kad jie taip 
gausiai remia mūsų judėjimą 
ir platina tikietus. Kurie dar 
platina tikietus, reikalinga pa
sakyti pirkėjams, kad diena 
yra permainyta.

Atsišaukimas I LDS Kuopas Trečiam Apskrityje
'Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Trečio Apskričio 
valdyba laikytam savo posė- 
dyj, 14 dieną balandžio, “Lai
svės” raštinėje, vienbalsiai pa
sisakė už Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimą, kuris įvyks Clevelande, 
Ohio, birželio 30 ir liepos 1 
dieną, 1935 m.

Tbdel mūsų apskritys išrin
ko delegatu draugą A. Skai- 
rų iš Elizabeth, N. J. Taipgi 
išgalėms leidžiant, nutara pa
siųsti pasveikinimas ir su au
ka, kokią apskritys numatys 
bus galima paskirti.

Taipgi su šiuo apskričio val
dyba atsišaukia į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopas, 
ragindama remti kiek išgalint 
įvyksiantį Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimą, pasiunčiant nuo kuopos 
atstovą, jeigu finansiniai iš
galima, o jeigu silpnai finansi
niai kuopa stovi, tad reikia su
sidėti bendrai su kitomis orga
nizacijomis, su kuriomis pa
rankiausia susitarti.

Komunistų Partijos Bazaro 
Konferencija

New Yorko Distr. sekreta- 
riatas šaukia visas organizaci
jas: unijas, pašalpines, apšvie- 
tos, meno ir kitas prisiųsti de
legatus į specialę konferenci
ją, kuri įvyks šį pirmadienį, 22 
balandžio, 8 vai. vakaro, Man
hattan Lyceum, 66 E. 4th St., 
New Yorke. Konferencijos 
tikslas apkalbėti distrikto ba
zaro reikalus ir pagelbėti jį 
prirengti taip, kad būtų visa
pusiai sėkmingas ir suteiktų 
paramos apgynimui partijos 
nuo fašizmo puolimo.

Komitetą daly- 
bendro fronto gegu- 

Jisai prisižadėjo per- 
pakvietimą tam ko- 
ir sateikti Brodskiui

Tel. STagg 2-3438
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
'r padidinu to- 

^S^R^^MIkio dydžio, ko- 
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

naiiiaiiiaiiia

Parsiduoda farma 114 akrų žemės, 
60 akrų dirbamos, likusi giria ir ga
nyklos, didelis sodas, iš 100 vaisinių 
medžų, stuba su 10 kambarių, 2 bar- 
nės, nauja saila, 2 jauni arkliai, 16 
raguočių (karvių). Visi žemdirbystės 
įrankiai, farma šalę cementinio kelio 
(State Road), arti miestelio North 
Brookfield, N. Į., ir Į didesnį miestą 
Uticą, 16 mailių. Į Binghamton 4o 

i mailės. . / j
| Parsiduoda viskas pigiai, nes no
rime greit parduoti. Galima daryti 
gerą pragyvenimą, verčiamasi pienu, 
mat, dabar pieno kaina pakilo.’ Pieną 
atvažiuoja pasiimti. i

Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu: 
Ralph Lamaitis, 87 Madison St., New 
York City.

(88-94)

MANHATTAN LIQUOR
KRAUTUVĖJ

1 Mūšy Pardaviniai yra legalizuoti
2 ir geri; Pasirinkimas yra didelis.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant 
BAR & GRILL 

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus: 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

HiaillQIlIQIIIQIIIQIIiaillQIlIQIIISIIIQIIIQIIIOIIiaillQIlIQIIIQIIIOIHQIIIQIIIQIIIQI

si

''ItfiuAry
Mes importuojame iš 14 skirtingų 
šalių; taipgi turime dektinės tiesiai 

iš Lietuvos.
pilną kvortą.Straight Good Whiskey pas mus gausite net už** $1.29

Pure California Wines nuo 39 centai bonką ir augščiaus. Pirkite sau- 
gėrimus kur perka įhinios. Tam yra priežastis.

/ MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street Tel. Evergreen 7-1645 Brooklyn, ty. Y.

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

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

*arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Už šį suvažiavimą jau yra 
eilė įvairių sriovių organizaci
jų pasisakę, ir daugelis jau 
taip pat išrinkę atstovus jame 
dalyvauti. Tad L.D.S. III Ap
skričio valdyba tiki, kad kuo
pos numatys naudingumą šio 
suvažiavimo ir stengsis nepasi
likti nuo kitų organizacijų. Ir 
geriausias žingsnis prie šio 
darbo, tai pasiuntimas delega
to, taip pat pasiuntimas pa
sveikinimo, ir dar su auka, 
Visuotinam Suvažiavimui.

Šiame Visuotinam Amerikos 
Lietuvių Suvažiavime bus pla
čiai gvildenama ir Lietuvos 
reikalai; svarstys klausimą 
apie siuntimą atstovų nuo 
Amerikos lietuvių į proponuo- 
jamą viso pasaulio lietuvių iš
eivių kongresą Kaune. Bus de
dama pastangos pagerinimui 
sąlygų Lietuvos politiniams 
kaliniams, bei visiškam jų pa- 
liuosavimui. Polit. kalinių šiuo 
tarpu Lietuvoj randasi vjrš 
500 ir jų padėtis apverktina; 
tik mūsų visų Amerikos lietu
vių neatlaidžios pastangos ga-

Vėl Šaukia Socialistų Partiją 
Į Bendrą Gegužinę

Bendro Fronto Gegužinės 
Komitetas per Carl Brodsky 
asmeniškai įteikė Henry Fru- 
chter’iui laišką, užkviečiant 
Socialistų Partijos New Yor
ko Miesto 
vauti 
žinėje. 
duoti 
mitetur
atsakymą į 24 valandas. Pa
kvietimas, iš eilės ketvirtas šį 
metą, priduotas bal. 17. Jame 
siūloma, kad SP komitetas pri
imtų bendro fronto delegaciją 
išdirbimui abiem pusėm pri
imtinų planų del bendro Ge
gužės Pirmos apvaikščiojimo 
New Yorke.

NBC Streikieriai Kovoja
Trečiadienį, pietų laiku, Na

tional Biscuit Co. darbinin
kai ir simpatikai, skaičiuje 
2,000, išsirikiavę po 4 eilėje ir 
nešdami iškabas paradavo ap
link NBC dirbtuves. Aplink 
dirbtuvę leido maršuoti dėlto, 
kad streiklaužiai tuo laiku 
buvo uždaryti viduje. Pikie- 
te, beje, dalyvavo ir ponia Gif
ford Pinchot, buvusio Penn. 
valstijos gubernatoriaus 
na.

Streikieriai įgauna vis 
giau simpatijų. Raštinių
bininkų Unija ir Bedarbių Ta
rybos iššaukė savo narius į 
masinį pikietą ketvirtadienio 
popįetį, kada 
grįžta iš darbo. Visų pareiga
paremti, kaip pikietu, taip boi
kotu tos kompanijos streiklau
žiais pagamintų produktų.

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS j

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parėms degtinių, kreipkitės pas mus.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

zmo-

dau-
Dar-

streiklaužiai

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku < Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi 1 PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
MARGIUKAI

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI r J. P.

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirnsius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Lig os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
Ka tariniai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No-t 

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų {leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai; 
T»rp 4 th Avė. ir Irving PL 

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

MES KALBAMU LIRTUVIAKAT

GARSINKITE "LAISVĖJE




