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Admirolai ir Sovietai. 
Fašistinis Jomarkas. 
5,000 Laimėjimų. 
Bolivia ir Paraguay.

Rašo T. G.

Kiek pirmiau Amerikos ka- 
v ro laivyno admirolas C. II. 

Woodward ragino kapitalisti
nes šalis nesnausti, kuomet 
Sovietų Sąjunga taip stiprėja; 
ir nusigandęs jis šaukė: žiū
rėkite, su Sovietais jau daro 
tarpsavinės pagelbos sutartis 
net Francija ir Čechoslovakija!

Tos sutartys yra padarytos 
taikai saugoti ir tik prieš už
puolikus. Bet jeigu Sovietai 
nebūtų galinga jėga, tai kas 
gi su jais darytų tokias su
tartis ?

Dabar kitas Jungtinių Vals
tijų laivyno admirolas, Stir
ling per Hearsto laikraščius 
atvirai šaukia kapitalistinį pa
saulį susivienyti ir su Hitleriu 
priekyje eiti išdaužyti Sovietų 
tvarką.

Admirolas Woodward rašė: 
“Kada kovojame su komuniz
mu, negalime pamiršti, jog tu
rime reikalą su labai rimtu 
priešu.“

Tą faktą gaus patirti impe
rialistiniai draskūnai, jeigu jie 
užpuls Sovietų Sąjungą. To
kiame atsitikime jie pamaty
tų, kad perdaug pasitikėjo ir 
Hitlerio jėga.

Einantieji karinėje Vokieti
jos pramonėje streikai ir dar
bininkų laimėjimai, nežiūrint 
kruvino persekiojimo, liūdi ja, 
kad Hitleriui ne taip būtų 
lengva gaut gana pasitikimų 
kareivių prieš Darbininkų Tė
vynę.

Smetonos valdžios organas 
“Lietuvos Aidas“ praneša, kad 
gegužės 27 d. Kaune buvo su
darytas komitetas pasitikti at
lekiant iš Amerikos “Antrąją 
Lituaniką.“ Pasitikimo komi
tetas yra didinamas, kviečiant 
į jį fašistinius Lietuvos šaulius, 
atsargos oficierius, fašistinius 
vaikus skautus ir kitus tokius 
elementus.

“L. Aidas’* primena, kad ir 
smetoniškas Lietuvos aero- 
kliubas pasiuntė 10,000 lt. Ame
rikon reikalui antro skridimo 
į Lietuvą.
• Lietuvos fašistai, reiškia, vi
są tą žygį laiko savo jomarku. 
Bet sklokos ir “Naujosios Ga
dynės“ vadovams visas tas 
biznis atrodo “pažangiu“ da
lyku ir jie prie jo sulig išgalės 
prisidėjo, kaip jau matėme iš 
spaudos.

Streikas prieš mėsos bran
gumą New Yorke ir Brooklyne 
jau privertė virš 5,000 bučernių 
nupiginti mėsą po 4 centus sva
rui. O buvo žmonių, kuriem 
atrodė, kad “nieko čia nepada
rysi.”

Susitaikydami su streikieriais, 
mėsinyčių savininkai verčia 
“stokjardus” ir sandėlius nupi
ginti jiems urmines kainas. Tą 
pajuto stambieji mėsos kapita
listai ir todėl jau per judamų
jų paveikslų žinias teisinasi, 
kaip “brangiai“ jie turį mokė
ti farmeriams už gyvulius.

Bet tokiais nusiskundimais 
brangininkai negalės atsišiepti, 
jeigu darbininkės ir darbinin
kai rimtai 'tęs ir plėtos šią svar
bią ekonominę kovą. Per masi
nį spaudimą galime ir turime 
priverst valgio produktų kara
lius numušti kainas.

Jau trejetas metų tęsiasi ka
ras tarp Bolivijos ir Paragua
yans Pietinėje Amerikoje del 
nepasidalinimo Chaco žibalo 
versmių. Nors kariauja nedi
delės šalys, bet karas labai mir
tingas. Vienas iš kiekvienų, 
penkių darbininkų, aptemptų j 
kareiviškomis rudinėmis, būna 
užmuštas. Pasauliniame gi ka
re žuvo po vieną iš kožno de- 
sėtko kareivių,—jeigu teisingai
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PERSISKYRIMUS
MASKVA. — Vyriausia

me Sovietų Komunistų Par
tijos organe “Pravdoje” 
šiuo laiku daug rašoma apie 
reikalą išsilaikyti šeimyno
se. Smerkiama tie vyrai, 
kurie pameta vieną moterį 
ir veda kitą be rimtos prie
žasties, o tik del naujenybės. 
“Pravda” nurodinėja, kad 
Sovietuose gyvuojantis len
gvų perskyrų įstatymas tu
rėtų būt naudojamas tik to
kiuose atsitikimuose,, kur iš- 
tikrųjų negalima sugyventi 
poroje. “Pravda” ragina 
boikotuoti tokius, kurie vė
javaikiškai maino pačias; 
sako, reikia išskirti juos iš 
padorių žmonių tarpo ir iš
reikšti jiems panieką.

Kreipiama dome į tai, 
kad vyrams sauvališkai be- 
mainikaujant pačias, dauge
lis, moterų praranda jais pa
sitikėjimą ir todėl vengia 
kūdikių, o jeigu užsivaisina, 
tai per operacijas pasiliuo- 
suoja nuo gemalo. Nes bi
jo, kad vyrai gali ir jąsias 
pamesti, ir tuomet vienoms 
prisieitų auklėti prigyven
tus kūdikius.

Sovietų spauda pabrėžti
nai rašo, kad reikia gerbti 
moteris ir merginas ne tik 
kain darbininkes, inžinieres 
ir kitokias specialistes, bet 
ir kaipo esamas arba būsi
mas motinas.

Sovietų Sąjungoj yra va
roma kampanija už padidi
nimų gyventojų skaičiaus, o 
tam tikslui geriausia tar
nauja pastovus šeimyniškas 
gyvenimas.

Pakorė Motiną ir Sūnų 
Už Žmogžudystę

GEORGETOWN, Del. — 
Pagal teismo nuosprendį, 
pakarta M. H. Carey’ienė, 
55 metų amžiaus, ir jos sū
nus Howard, 27 metų. Jiedu 
nužudė Carey’ienės brolį K. 
Hitchensą 7 metai atgal, 
kad pasiimt jo apdraudą 
$1,954. Keli metai praėjo, 
kol buvo susekti žmogžu
džiai.

Cleveland, Ohio. — Ame
rikos Laikraščių Rašytojų 
Gildijos suvažiavimas vėl iš
rinko Heywoodą Brouną, N. 
Y. World-Telegramo rašy
toją, savo organizacijos pre
zidentu.

apskaitliuoja kapitalistinė spau
da.

Bolivijai pristato ginklų ir 
amunicijos imperialistai iš 
Jungtinių Valstijų. O Paragua- 
yų karo pabūklais aprūpina 
Anglija. Patsai karas faktinai 
vedamas tarp Anglijos ir Jung
tinių Valstijų, tik kol kas sve
timomis rankomis. Roosevel- 
tas, tačiaus, vis klega apie 
“draugiškumą“ šios šalies su 
Anglija, mulkindamas Ameri
kos darbo žmones.

Japonija Siunčia Daugiau 
Armijos prieš Chiniją

TIENTSIN. — Japonija 
stato Chinijai naujus sla
ptus reikalavimus ir siun
čia daugiau savo armijos 
į Tientsiną, chinų miestą 
su 1,000,000 gyventojų. 
Kad žmonės nesukiltų 
prieš įsiveržėlius, pati fa
šistinė Chinijos Chiang- 
Kai-sheko valdžia uždrau
dė šio miesto ir šiaurinės 
Chinijos 1 a i k r a š čiams 
bent ką rašyti apie Japo
nijos reikalavimus. Japo
nija, be kitko, reikalauja 
ištraukt 100,000 vyrų Chi
nijos armiją iš Hopei pro
vincijos, kurią Japonai 
taikosi užimti; taip pat 
reikalaujama n u s 1 opinti 
visokį priešjaponišką' ju
dėjimą Chinijoj ir tt.

JUGOSLAVAI NEISIĄ 
SU HITLERIU PRIEŠ

SOVIETU SĄJUNGĄ
BELGRAD. — Praneša

ma, kad atvykusiam Hitle
rio orlaivyno ministeriui 
Goeringui nepavyko įtraukt 
Jugoslaviją į karišką bloką 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
siūlė padaryt politiniai-ka- 
rišką sąjungą Vokietijos, 
Lenkijos, Italijos, Vengri
jos, Bulgarijos, Austrijos ir 
Jugoslavijos prieš Sovietus; 
ir tuo klausimu kalbėjosi su 
Jugoslavų ministeriu pirmi
ninku B. Jevtičiu, karo mi
nisteriu P. Živkovičiu ir ki
tais. Goeringas išvedžiojo, 
kad Bulgarija galėtų pirma 
pradėti karą nrieš Sovietus, 
bet Jugoslavija turėtų būt 
pasiruošus talkon.

Kapitalistinė spauda rašo, 
(kad Jugoslavijoj žiūrima į 
i rusus kaip savo viengenčius 
slavus; todėl nenorima iš
stoti karan prieš Sovietus. 
Bet reikia suprasti, kad čia 
ne tautinės , giminystės 
klausimas, o Jugoslavijos 
darbininkų ir valstiečių pri
tarimas Sovietų Sąjungai.

Privertė Praleist “D.
Worked” Krumbeinui
WASHINGTON. — Tūk- 

stančiai darbininkų protes
tų taip paveikė vyriausiai 
kalėjimų valdybai, kad jos 
direktorius Sanford Bates 
tapo /priverstas patvarkvt, 
kad Komunistų Partijos 
dienraštis “Daily Worker” 
būtų praleidžiamas į Lewis
burg. Pa., kalėjimą drg. 
Charles Krumbeinui ir 
dviem kitiem politiniam ka
liniam.

Drg. Krumbein yra nutei
stas pusantrų metų kalėti 
neva už sulaužymą paspor- 
tų taisyklių, išvažiuojant 
jam į užsienį ir po kelių 
metų sugrįžtant. Ištikrųjų 
gi jis yra baudžiamas kaipo 
smarkus darbininkų kovoto
jas. Pirm įkalinimo, drg. 
Krumbein buvo Komunistų 
Partijos New Yorko distrik- 
to organizatorius.

ANGLAI NELEISIĄ 
ITALU PER SUEZĄ 
PRIEŠ ABYSSINUS
LONDON. — Anglijos 

seimo atstovų rūmo nariai 
birž. 7 d. karštai sveikino 
opozicijos vadą Cl. R. Att
lee, kada jis pareiškė, jog 
turi būti atvirai pasakyta 
Italijai, kad Anglija neleis 
Suezo kanalu vežti Italų ar
mijos ir ginklų karui prieš 
Abyssiniją (Ethiopia). Tas 
kanalas yra tarp Vidurže- 
minių ir Raudonųjų marių 
ir priklauso Anglija. Jeigu 
Anglija uždarys Suezo ka
nalą Italijos laivams, tai jie 
turės virš keturis sykius il
gesnę kelionę aplink Afriką, 
kol pasieks Abyssiniją. Be 
to, Anglija su savo Gibral
taro tvirtove kontroliuoja 
laivų išplaukimą iš Vidurže-’ 
mio marių ir iš vakarų pu
sės.

Anglijos ministeriu kabi
neto narys A. Eden seime 
protestavo, kad Italijos lai
kraščiai užsipuldinėja Ang
liją. Tie laikraščiai rašo, 
kad Anglija siunčia Abyssi- 
nijai ginklus ir amuniciją ir 
pati nori prisitaikyti užval- 
dyt tą kraštą.

ROMA. — Pertraukta de
rybos tarp Italijos ir Abys- 
sinijos tarpininkų delei tų 
dviejų šalių sutaikymo. Bet 
jie žada pasitarimus atnau
jinti birželio 25 d.

Amerikos Karininkai 
Už Kyšius Darbuojasi 
įvairiom Kompanijom į 
WASHINGTON. — Pul- 

kininkas I. McMullen, galva 
armijos patentų raštinės, 
vienu kartu gavo $1,500 ky
šį iš Cuban-American Man
gano Korporacijos 1932 m., 
o sekančiais metais ta kor
poracija jam kas mėnuo 
mokėjo po $250 kyšių-algos. 
Už tai jis darbavosi tarp 
kongresmanų. ir senatorių, 
kad jie balsuotų prieš mui
tų mokesčius ant įvežamo į 
Jungtines Valstijas metalo 
mangano, kuris yra naudo
jamas plieno pagerinimui 
karo laivams ir kitiems tik
slams.

Prisiekusiųjų teismas da
bar už tai pripažino pulki
ninką McMulleną kaltu. Jam 
gręsia pora metų kalėjimo 
ir $10,000 piniginės baudos.

Nesenai kariuomenės tei
smas nukaitino pulkininką 
Alex. Williamsą, kuris pa
ėmė $2,500 “paskolos”-ky- 
šių iš vienos automobilių gu
mų kompanijos. Jis už tai 
pirko tos kompanijos gumas 
armijos automobiliams.

Karinė kongreso komisija 
reikalauja išmest iš tarny
bos generolą B. D. Fouloisą, 
kuris sauvališkai, be varžy
tinių užpirko už $7,500,000 
kariškų lėktuvų iš vienos 
kompanijos, matyt, gauda
mas už tai kyšių.

Nauja Franc. Ministerija ir 
Milžiniški Nedatekliai

PARYŽIUS. — Franci- 
jos seimas 324 balsais 
prieš 160 suteikė galią 
naujam ministeriu kabi- 

, netui su P. Lavaliu pri- 
šakyje gelbėti šalies fi
nansus nuo susmukimo. 
Per vienus metus Franci- 
jos ižde pasidarė 6,450,- 
000,000 frankų nepritek
liaus; be to, valstybiniai 
gelžkeliai turi didelių nuo
stolių ir dar neužilgo rei
kės atmokėti bilionus 
frankų už valdžios pasko
los bonus. Užimdamas 
ministerio pirmininko vie
tą, Lavai nereikalavo to
kios diktatoriškos, neri
botos galios tvarkyti fi
nansams, kaip kad reika
lavo jo pirmtakūnai Flan- 
din ir Bouisson.

KARINIAME NAZIĮI 
FABRIKE LAIMĖTA

DIDELIS STREIKAS
CHEMNITZ. — 6,000 

Wanderer automobilių fab
riko darbininkų laimėjo 
pergalę po aštuonių dienų 
streikui. Pagal Hitlerio val
džios patvarkymą, jiems 
buvo numušta 15 nuošimčių 
algos; bet per streiką jie 
privertė samdytojus ir val
džią atšaukt tą numušimą.

Streiko laiku Hitlerio po
licija suėmė visus darbinin
kų komiteto narius, kurie 
buvo atėję į derybas su sam
dytojais; bet darbininkai iš
vedė kovą iki laimėjimo.

Didžiausia šio streiko 
svarba tame, kad Wanderer 
fabrikas gamina karui tan
kus ir įrankius kitiems karo 
pabūklams dirbti, o darbi
ninkai, nepaisydami “patri
otiško reikalo,” išstojo ko
von ir laimėjo.

Kubos Policija Užgrobė 
Žmogvagių Pinigus
HAVANA. — Kubos val

džia išjudino šimtus polici
jos ir detektyvų jieškot, kur 
žmogvagiai laiko A. S. Mi- 
guelį, vieną iš didžiausių ša
lies turčių.

Jau buvo sudaryta $286,- 
000, kurių reikalauja žmog
vagiai už Miguelio paleidi
mą. Bet policija užgrobė 
tuos pinigus ir areštavo jo 
advokatą Sotolongą ir Si
moną Marti ją, Miguelio tar
nautoją, kurie veikė' kaipo 
tarpininkai.

Martija sako, kad jis buvo 
pagrobtas sykiu su savo po
nu; bet paskui žmogvagiai 
jį paleidę kaip tarpininką, 
kad jis pristatytų išpirkimo 
pinigus į paskirtą vietą.

Berlynas. — Areštuotas 
Ludwig . Feder, laikraščio 
redaktorius Edingene, Vo
kietijoj, už neprielankias 
pastabas apie paskutinę 
Hitlerio kalbą per radio.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Roosevelto Laivyno 
Admirolas Kursto į 
Karą prieš Sovietus

Admirolas Stirling Šaukia Visas Kapitalistines Šalis Užmiršt 
Tarpsavinius Skirtumus ir Susivienyt Karui Prieš Sovie
tus; Hitleriui Skiria Svarbiausią Rolę
NEW YORK. — Jungti- 

nių Valstijų a d m i r o 1 as 
Yates Stirling, komendantas 
karo laivyno stoties Brook
lyne, kursto kapitalistines 
šalis susivienyti karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Savo ra
šymuose fašisto Hearsto lai
kraščiuose jis, be kitko, de
juoja, kad tos šalys vis dar 
varžosi ir kivirčijasi viena 
su kita; tačiaus jis nepra
randa vilties del jų talkos 
prieš Sovietus, ir klausia:

“Argi mes negalime tikė
tis jų bendro fronto prieš 
komunizmą? Ar neatsiras 
vadas... kuris prieštarau
jančias tautas sujungtų ir 
išjudintų ginkluotas jų jė
gas žygiui po viena vėliava?

“Vokietija turi tapti di
džiu organizatorium tokioj 
sąjungoj... Jos fabrikai 
galėtų pagaminti milžinišką 
daugybę karo įrankių... 
idant ne tik amžinai palai
doti bolševizmo šmėklą, bet 
atidaryti derlingas Rusijos 
žemes pertirštai apgyven
tai ir pramoniškai badau
jančiai Europai.”

Admirolas Stirling lieja 
krokodiliaus ašaras, kad So
vietu “Rusija su savo 8,000,- 
000 ketvirtainių mylių plotu 
ir 165.000,000 gyventojų” 
pasidarė neprieinama pap
rastam kapitalistiniam biz
niui bei išnaudojimui. Tą 
fašistini karo kurstytoją 
ima baimė, pamanius, jog 
Sovietu šalis pagamina dau
giau kain penktadalį visų 
nasaulio kviečių, 16 nuošim
čiu visos geležies pasaulyj ir 
taip sparčiai augina savo 
nramone be užsienio kapita
listu malonės.

Nors Jungtinės Valstijos 
palaiko diplomatinius rvšius 
su Sovietų Sąjungą, tačiaus 
prezidento Roosevelto val
džia nieko dar nesako prieš 
ta augštą savo laivyno val
dininką. kuris varo tokį 
kariškai-nrovokatorišką va
jų prieš Sovietus.
Socialistų Vadas Smerkia 
Kurstymą prieš Sovietus
Pirmas admirolo Stirlingo 

straipsnis buvo parodytas 
Socialistų Partijos vadui 
Norman Thomasui; ir jis 
tuoj pasmerkė Stirlingą ir 
tarė, kad turėtų būt koks 
įstatymas, kuris uždraustų 
valdžios nariams daryti to
kius pareiškimus.

Fr. A. Henson. Tarptauti
nės Studentų Tarybos se
kretorius, Soc. Partijos na
rys, taipgi pasmerkė adm. 
Stirlingo raštą ir sakė, kad 
tuojaus reikia organizuot 
plačią bendro fronto Darbo 
Partiją, kuri kovotų ne tik

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

už kasdieninius darbininkų 
reikalus, bet ir prieš karą ir 
fašizmą.

Žymus negrų kunigas 
Clayton Powell, smerkda
mas Stirlingą, kaip karo 
kurstytoją, ragina siųsti 
prezidentui Rooševeltui rei
kalavimus, kad priverstų 
admirolą Stirlingą atšaukti 
tuos provokatoriškus pjudy
mus prieš Sovietų šalį.

Iš Sovietų Kompartijos 
Išmestas S. Jenukidze

Už Dvigubą Sugedimą
MASKVA. — Iš Sovietų 

Komunistu Partijos liko iš
mestas Abel S. Jenukidze, 
buvęs sekretorius Partijos 
Centro Komiteto, senas par- 
tijietis .ir Užkaukazio Sovie
tinės .Respublikos pirminin
kas. Ji išmest reikalavo tam 
tikra komisija, kuri * buvo 
paskirta “patikrint ir page
rint Centro Komiteto sąs
tatą.” Jenukidze pašalintas 
iš Partijos už “dorinį ir po
litinį sugedimą.”

Sovietų ir komunistų prie
šai, žinoma, vėl suriks, kad 
ir tokie seni bolševikai “mė
tomi iš partijos” Sovietuose. 
Galima atsakyt, kad juo se
nesnis parti j ietis, tuo turi 
būt pavyzdingesnis. Narys
tės senumas nepateisina iš
tižimų.

Kiauravidurė NRA
WASHINGTON. — Jung- 

tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 264 balsais 
prieš 121 nutarė pratęsti 
kiauravidurę NRA iki kitų 
metų balandžio 1 d. Bet ji 
negalės nustatyt darbinin
kams algų nei darbo valan
dų, nei tavorų kainų. Nes 
tas teises iš NRA atėmė 
Augščiausias Teismas, pa
skelbdamas ją nelegale ir 
priešinga šalies konstituci
jai. Prezidentas Roosevel- 
tas išsireiškė, kad jis vei
kiausia neturės teisės net 
užgirti savanorius kodek
sus arba sutartis del algų ir 
darbo sąlygų, jeigu tokias 
sutartis darytų viena valsti
ja su kita. Tai, girdi, būtų 
peržengimas prieštrustinių 
įstatymų.

Vadinasi, NRA liks tik 
griaučiai, arba bejėgė Roo
sevelto mašinėlė.

Green ir kiti Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
agituoja taip pataisyti šalies 
konstituciją, kad Augščiau
sias Teismas negalėtų pa
naikint jokių kongreso pa
darytų tarimų.
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Ką Rašė Smith’as iš Sovietų 
Sąjungos?

Slovakas Andrew Smith virto vyriau
sia Hearsto kazyre prieš Sovietų Sąjun
gą, “įrodymui”, kad ten yra badas. Vi
sai ką kitą jis rašė draugams ten gyven
damas. “Daily Worker”, 7 d. birželio, 
1935 metais, išspausdino ir nufotogra
fuotą A. Smitho laiško paveikslą įdėjo, 
kurį A. Smith rašė slovakų laikraščiui 
“Rovnost Ludu”. Smitho laiškas rašytas 
iš Maskvos 9 d. liepos, 1934 metais, štai 
ką tada Andrew Smith rašė:

“Brangūs draugai”, — rašė Smithas 
metai laiko atgal, — kas buvo Maskvoje 
1932 metais, tai dabar nepažintų ją. 
Daugelis krautuvių buvo tuščios ir gat- 
vekariai perpildyti, o dabar jau krautu- 

' ves pilnos įvairiausių reikmenų, kurios 
2 plaukia iš fabrikų, išbudavotų laike Pir

mo Penkių Metų Plano. Kiekvienas čia 
' gali nusipirkti tą, ką gali nusipirkti bile 
i kapitalistinėje šalyje.”

Ir toliaus tas dabartinis Hearsto sam
dinys rašė:

“Virš 40,000 darbininkų dirba apie du 
|r metai be pertraukos budavodami subvę. 

Prie to tūkstančiai darbininkų iš fabrikų 
liuosa valia šventadieniais ir poilsio die- 

i; no m i s, be atlyginimo, stoja budavojimo 
darban. Jūs pamatytumėte, su kokiu 
entuziazmu darbininkai dirba kasdami 

1 purve ir vandenyje. Jie dainuoja dainas, 
maršuoja, nes kiekvienas darbininkas ži
no, kad jis budavoja del savo ateities, 
sau Kapitalistai tą vadins verstinu 

i darbu? Bet ne, mano brangūs draugai, 
Į šie darbininkai, kurie taip entuziastiškai 

dirba, jie kovoja už socializmą, dirba su 
supratimu, kad nepaisant įvairių neda- 
teklių, jie išbudavos socializmą.”

< Dabar Smith Hearsto laikraščiuose ra- 
I šo, kad būk Sovietų Sąjungos darbinin- 
* kai pavergti, bijo mąstyti, bijo policijos 
| ir 1.1. Tada jis rašė:

“Vyriausias dalykas čia yra tas, kad 
I darbininkai pasitiki savo vadams, žinoda

mi, kad vadai valdo šalį geriausiai ir va- 
į duojantis darbininkų interesais... Jie 
* nepaiso, ką kapitalistai sako, bet jie mar- 
1 šuoja pirmyn prie savo galutino tikslo, 

budavoja socializmą buvusioj labiausiai 
atsilikusioje pasaulio šalyje, del savęs, del 
naudos viso pasaulio proletariato... šio
je šalyje proletariatas švenčia savo pa
sisekimus budavojime socializmo vado- 

■ vystėje didelių vadų su garbe, pasiekda- 
į mi savo tikslus.”

Dabar Smithas Hearsto spaudoje rašo, 
E kad būk darbininkai neapkenčia bolševi

kus, jis skelbia visokius melus, o tada 
jis savo laiške rašė:

“Kiekviena proga yra pagerinimui 
darbininkų klasės padėties... tūli asme- 

| nys gauna daugiau už kitus, tą darbinin
kai supranta, jie žino, kad dabar negali 
būti kifąip, kol dar yra klasinė visuome
nė. Valdžia priversta naudoti visas gali- 

| mybe# įr priversta mokėti jiems daugiau 
algos* Met atsitikime, kad dalis jų (tūlų 
technikų—Red.) nuoširdžiai nedirba. Vy
riausias dalykas tame, kad yra progos ir 

į galimybės gerinti darbininkų klasės pa
dėtį ateityje, kas aiškiai matoma. Drau
gai, nepadarykite klaidos skaitydami ka
pitalistinę spaudą, bolševikai veda laivą 
pagerinimui masių gyvenimo ir reika- 

s
t? • Dal^ar Smith’as garsiai šaukia, kad 
Ibūk Sovietuose yra darbininkų vergija, 

nepasisekimai, badas, o tada jis rašė:
. “Kaina ant duonos pakilo 400 nuoš. 

Bet tas reikalauja paaiškinimo, žemdir- 
bystė'čia yra persikeitime nuo privatinės 
prie Uolekty ves formos ir kulokai kovoja 

j prieš tai. Tas užims ilgai laiko įvesti tvir
tą sistemą ir kol viskas bus gerai sutvar-

į

kyta. Gyvulių auklėjimas pakilo kaip jūs 
skaitėte partijos vadų raportuose Septy
nioliktam Partijos Kongresui... Viskas 
eina gerai gerinimui darbininkų padė
ties; ji vis gerėja ir gerėja. Aš turiu pri
minti, kad čia algos žemesniųjų kategori
jų yra pakeltos kartu su duonos kainų 
kilimu,ir toms kainoms kylant kolektyvų 
valstiečiai gaus įplaukų tiek, kad jie ga
lės apsirūpinti fabrikų reikmenimis, ku
rie yra reikalingi sodžiuje.”

Šitaip rašė Andrew Smith iš Sovietų 
Sąjungos 1934 metais liepos mėnesį. O 
metai dar neprabėgo, kaip jis Hearsto 
spaudoje purvų kalnus verčia ant Sovie
tų Sąjungos, jos vadų, rašo apie tai, kad 
būk darbininkai blogiau gyvena, negu 
Amerikoje šunes, parduoda Hearstui 
partijinius dokumentus.

Kiekvienas supras, kad tokis asmuo, 
kuris ten gyvendamas visur matė pasi
sekimus, gerėjimą darbininkų, gyvenimo 
padėties, bet kada už savo kontr-revo- 
liucinius darbus buvo išmestas iš Komu
nistų Partijos, virto renegatu, tat jo da
bartinis staugimas nieko nereiškia, kad 
jis yra niekas kitas, kaip bjaurus Hearsto 
samdinys niekinti Sovietus.

Hitleris ir Anglija
Hitleris ilgai rengėsi prie savo vėliau

sios prakalbos pasirinkdamas tinkames
nę tarptautinę padėtį. “Pravda”, Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos organas,, 
rašo, kad nežiūrint visų Hitlerio manev
rų jam nepavyko paslėpti Vokietijos fa
šistų prisirengimą prie karo. Iš Hitlerio 
kalbos paaiškėjo tik tas, kad jis dar nėra 
pilnai prisirengęs karau.

Vokietijos imperialistai su kaizeriu 
priešakyje laike pereito karo buvo sulup
ti. Hitleris rengiasi prie atkeršijimo. Jis 
tą prisirengimą pridengia tuomi, kad 
“Vokietijos fašistai išgelbėjo Vokietiją ir 
Europą nuo komunizmo ir gelbėja civi
lizaciją.” Du ir pusė metai, kaip jie di
džiausiame pasiutime dūksta ir vis ma
žiau atsiranda tokių, kas net iš kapita- 
listų tiki Hitlerio pasakoms. 11 ’ '

» 11'.. ’ i • i I I ■ .• . I ’ < ■ v »
Hitleris manevruoja tarptautinėje.are

noje, jieškodamas karui šalininkų. Jis 
viską daro patraukimui į savo pusę 
Anglijos. Jis tikisi gauti sau į talkinin
kus Lenkiją, Finlandiją ir Vengriją. Pas
kutiniu laiku susibičiuliavo su Bulgarija. 
Ugnimi spjaudo į Sovietų Sąjungos, 
Francijos ir čechoslovakijos bendro ap
sigynimo sutartis.

Fašistų programa yra karo programa 
Vakaruose ir Rytuose. Tą mato visi.

Nepavyko užbovyti ir Anglijos impe
rialistus pasakomis, kad Hitleris prieš 
Angliją nieko neturi. Pirm pereito ka
ro Anglija matė pavojų nuo Vokietijos 
jūrų karo laivyno ir karo metu kad bis- 
kį, tai Vokietijos submarinai būtų pa- 
klupdę Angliją. Dabar Anglija mato 
pavoju iš atbudavojamo Vokietijos jūrų 
karo laivyno ir dar daugiau iš orlaivyno 
pusės.

Anglijos parlamentas nutarė kelerio
pai didinti karo orlaivyną. “Star” laik
raštis rašo, kad Anglijos karo orlaivių 
kiekis turi būti pakeltas iki 6,000 lėktu
vų. 1,500 lėktuvų turi būti pirmos rūšies. 
Kartu padidinti ant 2,500 vairuotojų ir 
iki 20,000 rezervų orlaivininkų skaičių. 
Anglija dabar turi 18 karo orlaivyno mo- 
,kyklųs jų'kiekis bus pakeltas iki 31; Šie
met ji turėjo išsibudavoti 22 naujų karo 
lėktuvų eskadrilių, o dabar budavos 
net 71. Lendonderi pareiškė: “Mes 
budavosime naujus bombininkus. Jie bus 
tokios rūšies, kokios neturi dar nei viena
šalis.” j

Konservatorius Churchill kalbėdamas 
tiesiai nurodė į Vokietijos fašistus, kai
po Anglijai pavojų. Jis sakė: “Vokietija 
turi daugiau didelių bombininkų, ir toli 
galinčių skristi, negu bent kokia kita 
šalis.”

Jis garsiai šaukė ir prieš Vokietijos 
jūrų laivyną.

Lloyd George visą laiką palaikė Vokie
tijos fašistus, bet dabar ir jis išsireiškė, 
kad Vokietija ginkluojąs ne apsigynimo 
karui. Tik reakcionierius Baldwin dar 
vis garbina Hitlerį, kaipo - taikos šali
ninką.
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Šiaurių Amerika
Geografinė Padėtis

Amerika tęsiasi veik nuo 
Šiaurinio žemės ašigalio iki 
Pietinio ašigalio arba 9,500 
mylių iš šiaurių į pietus. 
Amerika kaip ir pasidalinus 
į du didelius atskirus žemės 
Pavalkus, kuriuos apjungia 
siaura juosta vadinama 
Centralinė Amerika, taipgi 
sudaro sulaužytą kitą juos
tą Floridos pussalis, Kuba, 
Jamaica, Haiti, Porto Rico 
ir kitos salos. Dar prie 
Amerikos priskaitoma milži
niška ledu padengta sala— 
Greenlandija, kuri užima 
837,620 keturkampių my
lių 1 žemės plotą, bet labai 
mažai apgyventa.

Visa Amerika su salomis 
sudaro apie 16,000,000 ke
turkampių mylių arba 42,- 
756,000 keturkampius kilo
metrus žemės plotą. Ameri
ką iš rytų pusės skiria nuo 
Europos ir Afrikos Atlan- 
tiko didjūris, o iš vakarų 
pusės nuo Azijos ir Austra
lijos Ramusis didjūris.

Ameriką atidengė Kolum
bas 1492 metais, kada jis at
plaukė prie- krantų dabarti
nės'Kubos, o paskui visa ei
lė kitų keliauninkų. Ameri
ka turi 245,000,000 gyvento
ju.

Šiame rašinyje mes kalbė
sime tiktai apie šiaurių 
Ameriką, Centralinę ir Pie
tų Ameriką paliksime kitam 
kartui.

šiaurinė Amerika iš šiau
rių į pietus turi 4,900 mylių 
ir iš rytų į vakarus 4,000 
mylių. Ji su Centraline 
Amerika ir Greenlandija 
užima 8,589,257 keturkam
pes mylias ir turi 168>000,- 
000 gyventojų.

Šiaurinė Amerika šiaur- 
vakaruose, Alaskoje, veik 
sausžemiu susisiekia su So
vietų Sąjungos Tolimais Ry
tais—Čukotka. Ten tik apie 
50 mylių vanduo — Berin- 
govo perlaja dalina Ameri
ką nuo Azijos. Į šiaurės nuo 
Kanados yra daug didelių 
salų, jų tarpe ir Greenlan- 
dija. Tarp tų salų ir pussa- 
lių yra didelių užlajų—Hud
son, Beauford, Baffin, St. 
Lawrence ir kitos. Kanado
je randasi dideli ežerai — 
Great Bear, Great Slavėj 
Atkabaska, Wollaston, Win-' 
nipeg, Manitoba ir kith B efl 
didžiausi ežerai, tai yra tar
pe Jungtinių Valstijų ir Ka
nados vadinami — Superior, 
Michigan, Huron, Erie ir 
Ontario.

Kalnai tęsiasi per visą 
Centralinę ir Šiaurinę Ame
riką vakarų pakraščiu, prie 
Ramiojo vandenyno, ir tai 
yra dalis tų kalnų, kurie tę
siasi aplinkui visą Ramųjį 
didjūrį. Jie skirtingai vadi
nasi atskirose vietose. Mek
sikoje pietų krašte — Sierra 
Madre, Meksikos centre — 
Sierra Madre del Sur, o 
šiaurių krašte — Sierra 
Madre Occidental. Jungtinė
se Valstijose jie vadinasi — 
Sierra Nevada ir Cascade 
arba Coast Range kalnais. 
Kanadoje jie yra žinomi, 
kaipo Coast Range, tai yra 
Kraštų Kalnai.

Upių Šiaurių Amerikoje 
yra didelių: Missouri 2,945 
mylių ilgio, Mississippi — 
4,221, Rio Grande — 1,650, 
Yukon—2,300, St. Lawrence 
—1,900 mylių.

Oras yra įvairus, pačiuo
se šiauriuose Kanados yra 
šalčiai iki 62 laipsnių že
miau zero, o Kalifornijoje

karštis būna lygus Afrikos 
Sacharai arba Arabijos 
karščiams. Šiaurinė Kana
dos dalis savo salomis įsiki
ša į šiaurinio žemės ašigalio 
zoną, o pietinė dalis yra 
tropiškoje juostoje.

Augmenys ir Gyvūnai
Šiauriai Amerikos labai 

turtingi visokiais medžiais, 
giriomis. Amerikos giriose 
daug auga europinių me
džių — liepos, klevai, kaš
tonai, ąžuolai, eglės, pušys 
ir kiti medžiai, bet dar dau
giau savotiškos rūšies ame
rikinių medžių. Amerikos 
giriose auga iki 400 skirtin
gų medžių.

Šiaurinėj Amerikoje vei
siasi lapės, briedžiai, meš
kos, vilkai, zuikiai, voverys, 
kiaunės ir kiti gyvūnai.

Kas liečia žemės derlių, 
tai jis dalinasi į daugelį 
skirtingų sluogsnių. Gerai 
dera kviečiai ir rugiai Jung
tinėse Valstijose ir Kana
doje, auga kukurūzai. Kali
fornijoje ir Floridoje ge
riausi vaisinių medžių so
dai. 1933 metais buvo paga
minta 317,143,000 bušeliai 
paprastų bulvių ir 65,000,- 
000 bušeliai saldžių; medvil
nės pagaminta 13,047,000 
bolių po 500 svarų; tabako 
—1,360 milionai svarų; ku
kurūzų 2,330 milionai buše
lių, kviečių—529,000,000 bu
šeliai, avižų—722,485,000 bu
šeliai, rugių — 21,184,000 
bušeliai. Paskui seka mie
žiai, linų Sėmenai, ryžiai, 
pupos ir kiti javai. Tais pat 
metais buvo pagaminta 1,- 
808,000 tonai vynuogių, 
143,827,000 bušeliai obuolių, 
45,000,000 bušeliai persikų ir 
53,000,000 dolerių vertės 
apelsinų.

Milžiniška Industrija
Jungtinės Valstijos 1790 

metais turėjo tik 3,929,214 
gyventojų, 1850 metais — 
23,000,000, 1900 metais — 
75,000,000, o 1930 metais 
jau 122,775,565 gyventojų. 
Jung. Valstijose nuo 1820 
metų iki 1933 metų iš sve
tur įkeliavo 37,917,995 asme
nys.

Suvažiavus iš viso pasau
lio darbo jėga tvirtai pasta
tė Jungtinių Valstijų indus
triją ir komunikaciją ant 
augšto laipsnio. Čionai pa
duosime 1933 m. tūlų Jung
tinių Valst. gamybos šakų 
produkciją. Buvo pagamin
ta 327,940,000 tonai minkš
tos, 49,399,000 tonai kietos 
anglies ir 27,000,000 tonai 
koksų. 1933 metais paga
minta 898,874,000 bačkos ži
balo, $50,337,800 vertės 
aukso, $7,863,690 vertės si
dabro. Tais pat metais pa
gaminta 17,553,188 tonai 
geležies rūdos, 14,353,197 
tonai čigūno, 23,232,347 to
nai plieno, 449,999,143 sva
rai kaparo, 264,841 tonai 
švino.

Šalis turėjo 67,000,000 ra
guotų gyvulių, 51,374,000 
avių, 55,976,000 kiaulių, 11,- 
924,000 arklių, 4,931,000 mu
lus. Tais metais šalyje buvo 
70,434,863 skirtingos įmo
nės, kurių industrinė gamy
ba siekė 41,350,465,000 dole
rių vertės., Jung. Valstijose 
buvo 170 skirtingų gelžkelių 
kompanijų, o visi gelžkeliai 
sudarė 240,743 mylias ilgio 
kelių. Su 1 d. sausio, 1934 
metais automobilių keliai 
sudarė 3,040,000 mylias il
gio ir buvo 23,827,290 auto
mobiliai, 352,498 trokai ir 
50,000 busų.

Jung. Valstijose buvo 3,-

337 elektrą gaminanti fabri
kai ir stotys iš kurių 1,611 
su 14,023,695 arklių pajėga.

Taigi šalies turtai milži
niški, industrija ir komuni- 
ikacijos keliai geriausi, bet 
kapitalistinė sistema atvedė 
prie milžiniško ekonominio 
krizio.

Jungtinės Valstijos turi 
daugybę geriausių prieplau
kų, kaip iš Atlantiko, taip ir 
Ramiojo vandenyno pusės.

Kanada daugiau agrarinė 
šalis, nors ir ten vystoma 
industrija. Bet Kanada yra 
3,797,123 keturkampių my
lių užimanti plotą, bet gy
ventojų turi tik apie 10,000,- 
000.

Politine Padėtis
Šiaurių Amerikoje Green

landija yra Danijos koloni
ja. Jos tik pakraščiais yra 

1 maži apgyventi punktai, 
kur gyvena apie 15,000 gy
ventojų. Veikiausiai ji jau 
senai būtų atimta per ga
lingus imperialistus nuo Da
nijos, jeigu tas milžiniškas 

(kraštas didelėje didžiumoje 
nebūtų padengtas storai le
du. Dabar kol kas imperia
listai dar nemato iš jos ga
limybių gauti pelnus.

Kanada yra Anglijos im
perialistų kolonija. Ji turi 
savotišką valdymosi formą, 
bet tas nesuteikia jai jokių 
politinių laisvių.

Meksiką paliesime kitą 
kartą, kada kalbėsime apie 
Centralinę Ameriką, nes ji 
yra tarpe Jungtinių Valsti
jų ir C. Amerikos.

Jungtinės Valstijos užima 
3,026,789 keturkampes my
lias ir turi 122,000,000 gy-
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ventojų. Jos ne tik politiniai 
laisvos, bet yra pavergę ki-# 
tus kraštus: Philippinų sa
las, Hawaii, Vakarų “Indi
jos” salas, faktiškai viešpa- . 
tau j a Kuboje, Haiti, Porto 
Ricoj, Panamoje, Nicara- 
guoje ir eilėje kitų Centrali- 
nes Amerikos kraštų.

Jungtinių Valstijų impe
rializmas yra vienas iš 
stambiausių pasaulyje ir to
dėl eina varžymasis su ki
tais imperialistais Chinijoje, 
Pietų Amerikoje ir kitur, t 

kas neišvengiamai veda prie 
karo.

Apie Jungtinių Valstijų 
darbininkų judėjimą pla- 
telesnių žinių rasite d. A. 
Bimbos knygoje “Klasių Ko
vos Istorija Amerikoje,” ku
ri gaunama ALDLD centre.

D. M. š.

ŠYPSENOS
Dviem Nenaudėliais Mažiau

Vieną kartą nusivylęs 
meilėje buržujus bandė nuo 
tilto į upę šokti ir nuskęsti. 
Bet tuom tarpu policmanas 
nutvėrė ir sulaikė, klaus
damas, kas pasidarė, kodėl 
bandei žudytis?

Kuomet buržujus polic- 
manui papasakojo, kiek jis 
turėjo vargo, kančių ir ne
pasisekimų meilėje, tai po
licmanas, iš didelės simpati
jos, nusivilkęs mundierą 
pats pirmutinis šoko į van
denį. Buržujus šoko paskui 
jį ir abudu nuskendo.

Mitrius.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

LYTINIAI IŠSEMTA 
MOTERIS

Patarkite ir man per “Lais
vę.” Esu vedusi moteris, taip 
sau pavidutinio amžiaus ir 
ūgio ir svorio.

Kokie 4 menesiai, kaip turė
jau persileidimą, jau trečią iš 
eilės. Po šitam persileidimui į 
kelintą dieną mano vyras iš
važiavo dirbti, ir af per šį vi
są laiką neturiu jokių lytinių 
susinėsimų. Vienok prieš kiek
vieną mėnesinę aš jaučiuos 
taip, kaip ir pastojusi: krūtys 
man pabrinksta, pasidaro to
kios jautrios, pilnos. Užkietėja 
viduriai ir strėnas labai skau
da. Taipgi mėnesinės būna pa
vėluotai, ir viduriai be vaistų 
nepasiliuosuoja. Nežinau, kas 
čia man galėtų būti. Jei bū
čiau nėščia, tai ar galėčiau 
taip ilgai, bent per kelis mė
nesius vis sirgti mėnesinėmis? 
Man taipgi sumenkėjo lyti
niai jausmai ir sumažėjo no
ras.

Atsakymas.

Jūs, Drauge, turėjote keletą 
persileidimų. Persileidimai, jei 
atatinkamai padaryti, moteries! 
taip labai neišsemia, kaip kad 
gimdymai. Bet da geriau yra 
vengti negeistinų apsiveisimų. 
O tam yra būdų, lengvų ir ga
na tikrų. Gimdymo kontrolės 
klausimas plečia visur savo ri
bas ir randa sau išėjimo, ne
žiūrint kokių valdiškų patvar
kymų bei taisyklių, užgynimų, 
bausmių.

Nemanau, pagal Jūsų apra
šymą, kad Jūs būtumėt nėščia, 
bet, žinoma, geriau apsižiūrėt, 
persitikrint. Nueikit pas gydy
toją patikrint. Tai bent tuo bus 
geriau, kad Jums neberūpės ir 
nereikės sielotis. Su pastojimu,

Drauge, nebent jei turite gerą 
apsisaugojimo priemonę, visuo
met reikia apsižiūrėti. Visaip, 
mat, pasitaiko.

Lytiniam pribrinkimui, pil
numui, (per mėnesines) ma
žinti, darykite, Drauge, ši
taip. Mėnesinėms prasidedant 
arba ir prieš pat pradžią, pa
imkite kiek magnezijos (gali
ma citrated magnesia). Kai vi
duriai išsivalo porą kartų, ger
kite daugokai vandens, limo
nado, lengvos arbatos ar ka
vos. Tatai atleidžia pabrinki- 
mą krūtyse ir kitur. Prie strė
nų galima kartais dėti ir karšti 
kompresai. Karštai išsimaudyti 
gerai yra prieš pat mėnesines.

Su lytiniais jausmais ir pa
sitenkinimais—tai yra svarbus 
klausimas. Bandykite, kiek ga
lima, atsigauti fiziškai, varto
dama gerą gamtinį, nesugadin
tą maistą, pakankamai pasil
sėdama, šiaip higijenos prisi
laikydama.

Bus Jums, Drauge, labai 
naudinga pasiskaityt knygų 
lyties klausimais. Per laikraštį 
labai mažai te'galima kas pasa
kyti : visokio, mat, yra svieto. 
Kiti būk tai tuoj įsižeidžia, 
veidmainingai nuoduoda užsi- 
gavę, jų mandagumą nus- 
kriaudus, ir visokių esti ožiškų 
paralių... Tai Jūs, Drauge, 
gaukite knygų, galėtute ir per 
“Laisvę,” per d.' J. Barkų.

D-ro Wm. J. Robinsono: 
Sexual truths, Patarimai mo
terims ir merginoms apie lyties 
dalykus; D-ro Longo: Sane 
sex life and Sane sex living; 
D-ro F. W. Robie: The art of 
love, Sex and life ir pan. Ir 
Jūsų vyras tegul gerai pasis
kaito. Nuo vyro labai daug 
priklauso moters pasitenkini
mas ir lyties jausmai.
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Clevelando Kronika
Pavyzdingos Laidotuvės LDS. 

a. 55 kp. Organizatorės M.
Radzevičienės

Drg. Kapsuko Vardo Fondan 
•■Lietuvos Rev. Spaudai Remti 

Sukelta Virš 30 Dolerių.v
Gegužės 31 d. Lakeview ka

pinėse laisvai tapo palaidota 
M. Marijona Radzevičienė.
Draugė mirė 26 d. geg., Cha
rity ligoninėje pasirgus 26 die
nas, kur visi manė jąją greitai 
pasveiksiančia. Visiems ją lan
kiusiems šeštadienį, geg. 25 d. 

Į. < sakė, kad pirmadienį jau bus 
namie.

Velionė po tėvais Norkaičiu- 
tė, paėjo iš Lietuvos iš Kauno 
gub., Jurbarko parapijos ir 
kaimo Gudelių. Gimė rugpj. 
30 d., 1883 m. Pribuvo šion 

4 šalin—Pittsburghan, Pa., 1901 
m. Čion apsivedė su pirmu vy
ru Baronu. Išgyvenus 17 m. 
pribuvo Clevelandan, kur tiek 

• pat laiko išgyveno iki mirties. 
Su Petru Radzevičium išgyve
no 11 metų. Paliko šešis vai
kus: keturias dukteris: Cici- 

* lija, Katy, Betty, Agota ir du 
sūnus—Antaną ir Joną, brolį 
Ant. Norkaitį ir tris seseris: 
Petronėlę Lileikienę, Marcelę 
Valentą ir Oną Ambrozaitienę 
(pastaroji Rutulių kaime, Lie
tuvoje).

Vainikų prie jos karsto buvo 
23. Nuo LDS. 55-tos kuopos 
ir ALDLD Moterų kuopos, nuo 
vyro, vaikų, giminių ir darbi
ninkų dirbtuvės, kurioje drau
gas dirbo. /Visi, kas velionę 

4 pažino ir kartu organizacijose 
prigulėjo bei dirbo, niekados 
neužmirš jos būdą, kuriuomi

mokėjo šimtus draugų pasida
ryti. Darbavosi labai pavyz
dingai LDS. 55-toj kuopoj. 
Buvo delegatė į 2-ra LDS. Sei
mą Detroite. Su Seimo ženklu 
ant krūtinės buvo palaidota. 
Skaitė abu dienraščius—-“Lais
vę” ir “Vilnį”. Buvo dalinin
kė jų. Rėmė visas darbinin
kų kovas. Nedėlioję, 26 d. di
džiuliame Lyros piknike, pa
tyrę apie jos netikėtą mirtį, 
šimtai draugų-draugių labai 
apgailestavome.
Lydėjo Jos Karstą 69 Automo

biliai ir Virš 300 Palydovų

Lydėti velionę į kapus susi
rinko daug žmonių. Būtų bu
vę daugiau, jei ne spaudoj pa
klaida, kad ją laidos anksčiau. 
Išleidžiant iš namų, S. K. Ma
zan pasakė atatinkamą pra
kalbą, nurodydamas visų liū
desį netekime netikėtai mūsų 
darbščios draugės. Po jo dalis 
vaikų, giminių ir kiti tikintie
ji sukalbėjo maldą grabpriui 
Wilkeliui prigelbstint. LDS. 
55-tos kuopos nariai nešė jos 
grabą, o šešios ALDLD Mote
rų kuopos narės buvo garbės 
sargai. Ant kapinių d. S. Ma-

tą spragą, kurią netikėtai pa- Valaika, M. Karol, J. Luiza, 
likai pasitraukdama iš mūsų J. Diran, J. Toole, M. Young, 
tarpo. Mes savo liūdesį pakei- N. Venslovienė, M. Vasiliaus- 
sime į darbą, kurį dirbti mė
gai.

Sugrįžę nuo Kapinių Dalyviai 
Išpildė Velionės Draugo 

Pageidavimą

Nuo kapinių visi palydovai 
d. P. Radzevičiaus buvo už
kviesti į Lietuvių Darbininkų 
Svetainę, 920 E. 79th St., kur 
kur laukė juos paruošti už- 
kandžiai-pietūs. Lydėjusiais 
užsipildė svetainė. Pavalgius, 
d. S. K. Mazan, kuris rūpino
si laidotuvių patarnavimo tvar
ka, paprašė dalyvių išklausyti 
kelių žodžių velionės brolio A. 
Norkaičio. Pastarasis trumpai 
išreiškė visiems padėkos žodį 
varde visų velionės giminių už 
taip gražų jojo sesutės palai
dojimą.

Po jo drg. Mazan priminė 
d. P. Radzevičiaus pageidavi
mą, kad paremti Lietuvos re
voliucinę spaudą, kaipo tin
kantį velionei paminklą, pa
kviesdamas d. J. Mažeiką pla
čiau pasakyti kelis žodžius. 
Po to buvo pereita per susirin
kusius ir parinkta tam tikslui 
aukų. Pirmiausiai pats d. P; 
Radzevičius aukavo $5.; po $1 

v .. . _ . _ .. i .aukavo šie asmenys: M. Jasie-zeikiene pasakė tinkama pra- _ . ... «- -- - ........ ne, J. Dammaitis, Mrs. Beu,kalbą, pirma angliškai, po tam 
lietuviškai. Visi nuliūdę grį
žome, o labiausiai jos draugas 
Petras, su kuriuom velionė taip 
gražiai ir 
veno.

pavyzdingai sugy-

drauge Marijona, 
šaltoj žemelėj. Mes

Ilsėkis, 
šios šalies 
pasižadame tęsti tavo pavyz
dingą LDS. darbą, kad su
traukus plačias lietuvių dar
bininkų mases, kad užpildžius

A. Baronas, A. Keiza, N. Wil- 
kelis, J. Petraitis, O. Jasilionis,
B. Kirstukas ir J. N. Simas; 
po 50c.: F. 
Menčinskienė, 
Mr. Atkins, J. 
Romandienė, J. 
Lesnikowski, M.
S. K. Mazan, P. Vegis, Wm. 
Tirva, Ant. Norkaitis, ir J. 
Baronas; po 25c. šie: J. Benes, 
M. Rauba, M. Gineikienė, K.

Skerienė, M. 
P. Jasiunas, 
Mažeika, K. 
Stripeika, D. 
Žebrauskienė,

REIKALAVIMAS
LIETUVOS PREZIDENTUI p. ANTANUI SMETONAI 

ir

Pasiūlymas Pirmajam Pasaulio Lietuvių Kongresui Kaune

vojimui naujo tilto. Būk tai že
mė esanti perminkšta.

kienė, J. Pečiulis, O. Ivanaus
kienė, J. Kilikevičius, A. Mu- 
leikis, M. Valentukonienė, O. 
Susniėnė ir C. Czerr—30c. Vi
so labo $30.08.

Tai labai pavyzdingas d. P. 
Radzevičiaus sumanymas pa
remti Lietuvos rev. spaudą, jos 
sunkiose sąlygose prie fašistų 
režimo.

Po Laidotuvių Sesers 
Varduvės Paminėta

ve-Stebėtinai pasitaikė, kad 
lionės sesers Petronėlės Lilei
kienės buvo gimimo diena, 
kuomet ji savo sesutę laidojo. 
Ji priminė, kaip jai velionė 
buvo prižadėjusi atvažiuoti 
ant jos varduvių. Bet atsitiko 
priešingai.

Parašius 
tirta, kad 
Norkaičio
grįžus iš laidotuvių. Daktaras

šiuos žodžius, 
velionės brolio 
žmona susirgo

pa-

su-

Philipsburg Silk Co. darbi
ninkai davė gerą pavyzdį kitų 
dirbtuvių darbininkams. Nors 
nuo įvykio jau prabėgo kelios 
savaitės, bet pats įvykis nepa- 
senes. Pirmiausia padarė ban
dymą ant naktinės pakaitos 
darbininkų, bet “teisingas” Jo
nas nudegė nagus. Dieninės 
pakaitos užsistojo, išėjo į 
streiką pirm naktinių, nes jie 
suprato, kad nukirtęs nakti
niams algą, apsisukęs, kirs ir 
jiem. “Teisingasis” Jonas pa
matė, kad jo planas subirėjo; 
greitai susitaikė su darbinin
kais. Praslinkus kiek laiko su
mažino darbą ir ėmė atleidinė
ti audėjus. Bet ir čia audėjai 
pastojo jam kelią; audėjai 
pareikalavo, kad vėliausiai 
priimti pirmutiniai turi būti ir 
atleisti. Čia jie buvo padarę 
klaidą, bet netrukus ją atitai
sė. Vėliau pareikalavo nuo 
fabrikanto, kad darbas būtų

Richardienė. Viso surinkta $9.
Ačiū visiems aukotojams. 

Paskui buvo daipų, kurias su
dainavo draugai choriečiai. Vi
si vėlino draugei Patašienei 
laimingos kelionės. (

NUO RED. Atleisite, kad 
jūsų ilgas pastabas apleidžia
me, nes manome, kad jas ga
lite padaryti ant vietos, orga
nizacijose. Ten daugiau nau
dos atneš, negu barti laikraš
tyje.

Chester, Pa
G-to Apskričio Reikalai

Čia pereitame ALDLD 30 kp. 
susirinkime draugai, apdiskusa-

liepė gulėti lovoje 4-5 dienas, visiems duodamas proporcijo- 
r'r z^4- w « ■• x-v •• T <-» /X 4 M llzvnn 1* • • 1 1 • 1 V •Priežastis nuovargio ir ilgas 

nemiegas davė sistemai apsilp- 
ti. Tokiu būdu turės Cleve- 
lande pabūti iki pasveikimo. 
Norkaičiai gyvena St. Charles, 
1)1., Linkime Norkaitienei grei
to pasveikimo.

LDS. 55 kp. Pirm.,
S. K. Mazan.

EASTON, PA
Per kelis metus kapitalistų 

vietinis laikraštis “Easton Ex
press” rašė ir rašė, kad ves 
naujj tiltą per Delaware upę. 
Bet tas pats laikraštis nesenai 
vėl pranešė, kad inžinieriai ne
surandą tinkamų krantų buda-

Mes, žemiau pasirašiusieji šiaurės Amerikos Jungtinių Valstijų Lietuvos išeiviai, reikalaujame 
Lietuvos valdžios:

1. Tuojaus pagerinti Lietuvos revoliucinių politinių kalinių maistą, aprūpinti juos geresnėmis ka
meromis, suteikti daugiau laisvo pasivaikščiojimo ore, panaikinti pabaudas, prašalinai iš kamerų provo
katorius, leisti politkaliniams skaityti darbininkišką ir mokslišką literatūrą, suteikti jiems progos ma
tytis su savo giminėmis ir, bendrai, išpildyti politinių kalinių kolektyvų reikalavimus.

2. Paliuosuoti visus revoliucinius Lietuvos politinius kalinius.
3. Suteikti civilines laisves Lietuvos liaudžiai: spaudos, susirinkimų ir organizavimosi teises.
Mes siūlome Pirmajam Pasaulio Lietuvių Kongresui pasisakyti už šituos mūsų reikalavimus.

naliai, nepaisant kiek maža jo 
bus, “o jei to nepildysi, mes ei
sime į streiką,” pasakė audė
jai.

Pavaręs dar nekokį laiką ir 
sumažinęs gerokai darbą, vėl 
užsimojo kirsti stambų nuo
šimtį algos darbininkams “tei
singasis” Jonas—fabrikantas.

Audėjai paskelbė streiką. 
Pastreikavus kelias dienas, bo
sas pakvietė komitetą į raštinę. 
Užveda derybas, bet komite
tas atsisako eiti į sutartį už
baigimui streiko be unijos or
ganizatoriaus W. Trumbullo. 
Fabrikantas sušunka: “Į pek
lą! Jūsų organizatorius pas 
mane nedirba.” Komitetas ša- 
pos atsakė: “jei tu nenori tu
rėti reikalą su mūsų organiza
torium, tai mes nenorime su 
tavim—jis yra unijos organi
zatorius, reiškia, ponas, neno
ri unijos.”

Ponas1 J. McKenly palaukęs 
kelias dienas telefonavo pas 
unijos organizatorių, kad atei
tų su šapos komitetu į jo ofisą.

Streikas tapo laimėtas šim
tu procentų. Laike streiko visi 
audėjai stojo, kaip mūras. Vi
si sutiko geriau ant miesto 
šalpos gyvens, negu už 
muštą algą dirbs.

nu-

VARDAS: ANTRAŠAS.:

Co. 
jau 
no- 
ant

audėjams 
kompanija

Altshuters Bros. Silk 
taipgi streikuoja audėjai 
kelintą savaitę. Kompanija 
rėjo nukirsti po pusę cento 
masto. Nesutikus 
priimti numušimą,
norėjo išbaigti darbus ir užda
ryti šapą, o palaukus vėl ati
daryti su naujais darbininkais, 
neunijistais. Audėjai, sužinoję 
apie tai, paskelbė streiką.

Steward Silk Co. uždaryta 
neribotam laikui. Taip pat ir 
Tilltons Silk Co.

Žibutė.

Nashua, N. H

tinka tokios vakacijos, nes ka
da dirba vos galą su galu te- 
suveda, o kai atleidžia iš dar
bo, tai viskas ir užsibaigia.

Nashua Mill irgi turėjo vie
ną savaitę “vakacijų”. Dar 
bosai darė gudrumą su darbi
ninkais. ’ Gegužės 29 d. bosai 
kožnam departmente pasakė 
savo darbininkams, kad visi 
rašytų laiškus ir siųstų į Wa- 
shingtoną šios valstijos kon- 
gresmanams ir prašytų, kad 
jie darytų ką nors išgelbėjimui 
N.R.A. ir apsaugotų mūsų dar
bą. Nors bosai sakė, kad jie 
neverčia savo darbininkus ra
šyti laiškus, bet sakė, del jūsų 
gerovės ir del jūsų darbo pa
laikymo. Sako bosai, kom
panija papirko popierą ir kon- 
vertus, dar prilipdys ir štam
pas, o jūs tik parašykite laiš-i
kus ir užlipdę priduokite ’v? kuopos ir apskričio reikalus, 
mums, mes perduosime vyrės- išrinko delegatus į 6-to Apsk. 
niam ir atliktas kriukis. Ir konferenciją prieš karą ir fa- 
jūs, girdi, turėsite darbų. Ka- šizmą, kuri įvyks birželio 8 die- 
dangi darbininkai bijo darbo , ną. Taip pat kuopa tvirtai pri- 
netekti, tai visi rašė tuos laiš- sirengia prie antrametinio 6-to 
kus ir perdavė bosams, o bo-ĮApsk. pikniko, kuris įvyks 16 
sai pasiėmė tuos laiškus ir ne-1 dieną birželio ant Jono Navicko 
žinia ką darys su jais. Vienas Farmos, Village Green, Pa. ui 
dalykas, tačiaus, gali būti aiš-itai turėtų visos 6-to Apsk. kuo
ku, kad tie laiškai galės būti; 
pavartoti prieš tuos pačius dar
bininkus. Mat, bosai tuos laiš
kus galės peržiūrėti ir viską 
sužinoti. Nors bosai sakė, 
kad jie nepaiso, kokius laiškus 
rašys, 
tikėti, 
davus 
įvesta 
vaite,
doti tuos laiškus už 40 valan
dų savaitę. Jie gali parodyti 
ir sakyti, kad mūsų darbinin
kai nenori trumpesnių valan
dų. Jie užganėdinti visa nu
statyta sistema.

Šita pati kompanija turėjo 
pastačius 256 apartmentines 
stubas. Dabar jinai pakėlė 
savo darbininkams randas ant 
$2 dolerių į mėnesį. Kurie gy
vena tose stubose, turės mo-

tačiaus jiems nereikia 
Kaip žinoma, unija pa
reikalavimą, kad būtų 
30 valandų darbo sa-l 

dabar bosai gali panau-l

pos rengtis į metinį pikniką. 
Jau kiek teko girdėti, nekurios 
kolonijos rengias į pikniką ne 
juokais. Philadelphia, kaipo 6- 
to Apsk. tvirtovė, būk jau su
mobilizavusi net 2 busus. Kiek 
man teko sužinoti, Lyros Cho
ras, vadovystėje draugės Valat- 
kiutės, turės pilną busą, pasi
puošę maudymos siutais. Tas 
gerai, bet turėtumėte nepamirš
ti atsivežti linksmų dainų, kad 
palinksminus pikniko publiką.

Taip pat buvo pranešta, kad 
ir Baltimore rengias į pikniką 
visu smarkumu. Labai smagu 
girdėti, nes baltimoriškiai visa
da atsilanko ant piknikų. O kaip 

Įsu Eastonu, Readingu, Trento- 
1 nu, ir visa New Jersey valsti
ja? Ar jūs manote, kad minė
tų kolonijų lietuviška publika

keti daugiau už randą, o tuo sėdės_namie? Niekados! Easto- 
tarpu algos nepakėlė.

Vienas iš Visų.

Los Angeles, Calif

Pasimiręs Tarnas Jazukevi- 
čius palaidotas geg. 19 d. Pa
liko savo draugę moterį ir tris 
sūnus—du sūnūs namie, o vie
nas išvažiavęs nežinia kur. 
Tarnas buvo laisvas žmogus, 
skaitė “Laisvę”, kaip tik išga
lėjo, rėmė darbininkišką ju
dėjimą. Nors, tiesa, neprigur 
lėjo prie jokių darbininkiškų 
organizacijų, bet jas rėmė. Bu
vo palaidotas laisvai ant lie
tuviškų kooperatyviškų kapi
nių.

Tarnas prigulėjo prie šv. 
Kazimiero draugijos, šv. Pet
ro ir Povilo ir prie S.L.A. ir la
bai norėjo prigulėti prie mūsų 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo, bet kadangi buvo 
nas, tai negalėjo įstoti.

Auka Lietuvos Politiniams 
Kaliniams

Linksma pažymėti draugės 
N. Patašienės išleistuves, ku
rios įvyko geg. 14 d. Tai buvo 
protingas draugų suėjimas. 
Pirmas, delegatės Onutė Sop- 
line ir Mariutė Droley buvo su
grįžę iš San Francisco konven
cijos prieš karą ir fašizmą ir 
išdavė raportą. Jos aiškino, 
kaip reikia organizuotic ir ko
voti prieš karo pavojų. Ant
ras, šiame susiėjime parinkta 
aukų politiniams kaliniams ir 
gerokai surinkta. Aukojo se
kamai: po $1 draugės Patašie- 
nė ir Davinienė; po 50 centų 
draugės bei draugai: Droley, 
Sopline, šulkauckienė, šmulk- 
štienė, Sliesoriunienė, Šimku
vienė, Starkienė, Pečiulienė, 
Paulikienė, Pežiulukas, Budri- 
kienė, Briedienė, Babičienė ir

nas, Readingas ir Trentonas vi
sada į .apsk. surengtus piknikus 
atvažiuoja didžiausiais busais. 
Aš manau, kad ir Brooklyno ne- 
katrie draugai atvažiuos, nes 
jiems norėsis matyti, kaip Ches- 
terio draugai darbuojas.

Pikniko vieta yra gana gra
ži, prie didelio “swimming 
pool.” O šokimui svetainė yra 
su dideliu stogu. Jei lytų, , šok- t 
sime po stogu, o jei gražu bus, 
šoksime ant žolynų. Grieš lietu
viška orkestrą puikiausius muži- 
kos kavalkus.

Baigdamas turiu priminti, 
kad visų kolonijų 6-to Apskr. . 
draugai turėtumėm išparduoti, 
drg. Lenino knygų tikietus, nes 
laikas liko labai trumpas, žiū- _ 
rėkim, kad būtų visos išparduo
tos. Taip pat žiūrėkime, kad 6- 
to Apskr. piknikas būtų tikrai 
naudingas, nes šitas darbas pri
klauso nuo mūsų visų.

Kelrodį rasite pikniko lape
lyje.

P. Šlajus.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

se-

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Visuotino SuVažiavi mo šaukimo Komitetas.
Sekretorius J. SIURBA, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Skaitytojai raginami išsikirpti šią formą iš “Laisvės” ir rinkti ant jos parašus. Išpildžius tuojaus reikia pasiųsti Visuo
tino Suvažiavimo Šaukimo Komiteto Sekretoriui.

Po šiuo reikalavimu gali pasirašyti tik iŠ Lietuvos kilę Amerikoj gyventojai; gali pasirašyti ne tik lietuviai, bet ir ki
tataučiai, bile tik kilę iš Lietuvos. Gali pasirašyti lietuviai, gimę Amerikoj; gali piasirašyti lietuviai jaunuoliai nuo 16 metų 
amžiaus.

Iš Darbo Lauko
Audinyčiose darbai labai 

šlubuoja. Jackson Mill dirb
tuvė šį pavasarį turėjo du sy
kiu “vakacijas” po savaitę lai
ko. Darbininkams nelabai pa-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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aiškintų, ką reiškia karas ir fa
šizmas. Visi pažįstam draugę 
Saplienę. Per metų metus ji 
niekur nedalyvavo, tik nesenai 
pradėjo veikti tarp mūsų prieš- 
fašistiniam veikime. Tiesiog 
visus nustebina savo iškalba ir

kad, gal būt, už tūkstančio metų 
susidarysią aplinkybės ir ekono
miniai skirtumai pranyksia, bet 
dabar reikią sugyventi draugiš
kai visiem,nereikią pravardžiuo
ti vieni kitų ir viskas būsią ge
rai—lietuviai būsią laimingi.

ir paremt su keletu centų kas 
mėnesis, mokant mėnesines duo
kles. Pikniko vieta yra visiems 
žinoma, tai Lyndwoode. Pradžia 
nuo 12 vai.

ną anksčiau. šiame susirinkime, 
tarp kitko, bus rinkimas delegatų i 
Visuotinų Liet. Darb. Suvažiavimą ir 
j ALDLD 10-to apskr. konferencij’ą. 
Taipgi kiekvienas narys turės pro
gą gauti naują knygą “Povilas Jur- 
ka,” nes jau turime ant rankų.

Sekr., M. Ginnaitienė.
(136-138)

APLA. III Apskričio Kon
ferencijos Tarimai

APLA. III Apskričio kon
ferencija laikyta bal. 28, 1935, 
Shenandoah, Pa. Kadangi Ap
skričio pirm. J. Stanislovaitis 
nepribuvo, tai atidarė konfe
renciją Apskr. sekr. V. Globi- 
čius kaip 11:30 vai. ryte. Kon
ferencijos pirmininke išrinkta 
A. žiobienė, sekr. M. J. Krik
štanas, mandatų komisijoj V. 
Senkevičienė, K. Naravas ir 
J. Klimas.

Pereitos konferencijos pro
tokolas perskaitytas ir vien
balsiai priimtas. Apskričio Ko
mitetas išdavė raportą. Sekr. 
V. Globičius raportavo, kad 
Apskritys jau gyvuoja ir imasi 
už darbo.

mėn. 1936 m.
Konferencija uždaryta kaip 

2:30 vai. po pietų.
Pirm. O. Žiobienė,
Sekr. M. J. Krikštanas.

jos fašistų nagus kovotoją už 
darbininkų klasės reikalus 
Stella Petrowski, kuri išgyveno 
šioje šalyje per 21 metus ir 8 
vaikų motina.

Padėkos Žodis

Mandatų komisija raporta
vo, kad konferencijoj randasi 
delegatai nuo šių kuopų : 4 kp. 
—K. Naravas ir S. Kuzmickas, 
ir d. A. Gabrauskas su spren
džiamu balsu; 5 kp.—K. Dum
čius, 16 kp. J. Klimas, 26 kp. 
A. Dambauskas ir S. Murinin- 
kaitis, 32 k p. nedalyvavo, 35 
kp. M. Krikštanas, 48 kp. V. 
Simkevičienė, O. žiobienė, A. 
Kazakevičius ir M. žioba, 51 
kp. J. Zamaras ir B. Navickas. 
53 ir 57 kp. delegatai neda
lyvavo. Viso dalyvavo 13 de
legatų nuo 7 kuopų. Raportas 
priimtas vienbalsiai.

Raportai seka iš kuopų sto
vio. 4 kuopa turi 76 
geram stovy j ir $8.20 
5 kuopa turi 25 narius, 
kasoj beturi; 16 kuopa
narius ir $13.85 kasoj; 26 kuo
pa turi 54 narius ir $93.98 ka
soj; 35 kuopa turi 16 narių 
ir $68.00 pinigų; 48 kp. turi 
15 narių; 51 kp. turi 
rius ir $20.00 pinigų, 
tai priimta.

Plačiai apkalbėta,
įtraukti tas kuopas, kurios ne
priguli į Apskritį. Nutarta at
sišaukti į 32, 53 ir 57 kuopas, 
kad jos prisidėtų prie Apskri
čio.

Varde Pirmo Apskričio Pitt- 
sburgho apielinkės delegatai 
reiškia širdingiausią padėkos 
žodį APLA 3-čio Apskr. su 
drg. Globičium priešakyj, ko
misijai, kuri rūpinosi APLA 
26 seimo delegatų patikimu, 
nakvynių suteikimu, maisto de
legatams žema kaina parūpini- 
mu ir tt. Labai didelis ačiū 
draugėms gaspadinėms už 
taip skaniai pagaminimą pietų 
bei vakarienės, o už vis jaut
riausias širdingas padėkos žo
dis Aido Chorui, o ypatingai 
choro vedėjai draugei Zdaniu- 
tei. Pittsburghiečiai negreit 
užmirš tuos taip malonius bal
sus, kurie linksmino 26 Seimo 
delegatus. Taipgi garbė tiems 
tėvams, kurie leidžia savo vai
kus dalyvauti darbininkiška
me chore ir patys dalyvauja.

APLA 1 Apskr. Org.,
Geo. Urbonas.

i Rezoliucijos APLA 26 Seime 
Priimtos

narius 
kasoj; 
pinigų 
turi 8

padarytos 
šiais punk-

konstituci-

57 na- 
Rapor-

kaip

APLA 2 kuopos paduotame 
skunde šiam Seimui prieš Cen
tro Komitetą del 
taikos turi tiesos 
•tais:

1. Sulyg APLA
ja atskilėliai neturėjo teisės 
gauti dalies turto iš APLA 
2-ros kuopos, kaip sulyg pa
daryta taika jie gavo.

2. Skunde pažymėjimai, kad 
atskilėliai bylą būtų pralošę, 
nes teismuose jų argumentai 
buvo sumušti, yra tiesa.

Tačiaus susidėjusios sąlygos 
vedime bylos buvo tokios, kad i 
moraliai ir materialiai draugi-1 
jai buvo naudingiau susitaiky
mas negu tęsimas bylos, iki 
teismiškam laimėjimui.

Todėl Seimas, išklausęs APL 
A 2-ros kuopos skundą prieš 
Centro Komitetą ir Centro Ko
miteto pasiaiškinimą, užgiria 
CK padarytą su atskilėliais tai
ką.

Lieka ka-

Apskričio 
bus gali-

užuojautos
rezoliuci- 
streikie-

Augščiausios P r i e g laudos 
Lietuvių Amerikoje 26-tas Sei
mas, įvykęs gegužės 31 ir bir
želio 1 dd., 1935, Wilkes-Bar
re, Pa., dar kartą pasisako už 
organizacinę vienybę su Lietu
vių Darbininkų Susivienijimu, 
šis seimas mano, kad vienybė 
su LDS yra būtina ir ji turėtų 
būti vykdoma taip greit, kaip 
greit bus pašalintos tos kliū
tys, kurios iki šiol neleido tą 
padaryti. Vienybę reikalinga 
vykinti tais pamatais, kurie 
buvo priimti Nepaprastam AP 
LA Seime, įvykusiam 1932 me
tais, McKees Rocks, Pa.

Seimas numato, kad būtų 
reikalas priimti senesnio am
žiaus narius į šią organizaciją 
ant augštesnių skyrių, nusta
tant pagal amžių ir mokestis; 
kad būtų priimami 5 metais 
senesni į visus keturis skyrius 
negu dabar konstitucija nuro
do ;

Kad būsiančioji Centro val
dyba šią rezoliuciją bandytų 
pravesti gyveniman, taip greit 
kaip bus galima.

taktiškumu. Jos raportas taip 
aiškus ir gerai sutvarkytas, kad 
daugelis iš mūsų senai dalyvau
dami darbininkiškam judėjime, 
tą būtum nepadarę. Patartina 
draugei Saplienei daugiau stu- 
dijuot, skaityt. Jūs galėsite būt 
gera kalbėtoja.

Drg. Droley, kaipo iš jaunuo
lių grupės atstovė, ir nesenai 
pradėjus tarpe lietuvių dalyvau
ti, raportavo gana puikiai, dau
giausia atkreipdama atydą į 
jaunuolius, kokia jų užduotis 
turės būt karui ištikus ir kas 
veikt dabar. Trečias delegatas 
buvo draugas M. Pūkis. Jis pla
čiai kalbėjo apie unijas, kokias 
užduotis unijos 
prasidėjus karui.
kis yra geras kalbėtojas, jei jam

turės atlikti
Draugas Pu-

APLA 26 Seimas užgiria
dienraščio “Laisvės” visą eigą, tik būtų proga dažniau kalbėti, 
kuri, kaipo organas, visuomet 
atliko geriausiai pareigas delei 
mūsų organizacijos, ir taip pat 
daug patarnauta veltui.

Todėl šis seimas pasisako, 
kad kooperuoti su šiuom laik
raščiu ir ant toliaus ir palikti 
organu.

Ant galo kalbėjo organizatorius 
iš Tarptautiškos Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą, drg. Berg
man. šį draugą tik antrą sykį 
girdim kalbant ant lietuvių pa
rengimo, bet jis visiems labai 
patinka. Jo kalba labai aiški ir 
taktiška.

Ant pat galo viena iš mūsų 
mylimų ir geriausių daininin
kių Los Angeles, Ona Lievanie- 
ne sudainavo, dvi daineles labai 
vykusiai. Draugė Lievanienė la
bai daug pažengė pirmyn muzi
koj ir dainose. Tai Los Ange
les Menkeliuniutė.

Paskiaus dar visi galėjo pasi

Klausant tokią Jurgeliomo ti
radą apie klasių sandarbininka- 
vimą, darbininkai pradėjo neri
mauti, vieni pradėjo garsiai kal
bėti tarpusavy, kiti pradėjo eit 
tolyn nuo platformos.

Pasirodo, kad “Naujienų” ir 
“Naujosios Gadynės” redakto
riai laiko vienokią politinę nuo
monę apie klases ir propagan- 
duoja vienybę tarpe darbininkų 
ir buržuazijos. Veikiausia Prū- 
seika viešėdamas Chicagoj tu
rėjo kokius pasitarimus su 
“Naujienų” štabu, nes prieš ka
pinių puošimo dieną, gegužės 29 
d., tame laikraštyj tilpo žinia, 
kad Prūseika kalbės tautiškose 
kapinėse, nors programoj (ku
rią pagamino tam tikra kapinių 
lotų savininkų išrinkta komisi
ja) buvo pažymėta tik trys kal
bėtojai: Jurgelionis, Abekas ir 
Vaidila.

Caristus Bulgarijoj
MASKVA. — Sovietu at-

ALDLD 28 kuopos susirinkimas 
įvyks 11 d. birželio, vakare, 775 Bank 
St. Turime apkalbėti mūs Draugijos 

• 20 metų gyvavimo sukaktuves, taip-
dtrrvfiQ T? Pnqknlnikov Slofi- gi dienraščio “Laisves” 25 metų jubi- stovas 1 . KaSKOiniKOV don Draugaj> kurie pasimokėję, gau
joj, Bulgarijos sostinėj, 
įteikė Bulgarų valdžiai pro
testą ir reikalavimą, kad su
valdytų rusus caristus pabė
gėlius.

Paskutiniu laiku tie ca-
ristai užpuolė ir sunkiai SU- ! Pa. J. ’siauruko name? Todef visf'na- 
žeidė Sovietų atstovybės na-.
rį Sofijoj. Jie leidžia viešus
atsišaukimus nuversti So
vietus. O Bulgarijos fašis
tu valdžia iki šiol nieko ne-

i* 1

naują knygą.
Fin. Sekr., J. ž-tis.

(136-137)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 12 d., 7:30 vai.1 
i vakare, 341 W. Market St., Scranton, 
riai malonėkit laiku pribūti, nes yra 
gana daug reikalų aptarti.

Kp. Sekr., Klevinskas.
(136-137)

v HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks,

site

darė, kad apsaugoti Sovie- 'pirmadienį, 10 'd. birželio, 57 Park 
+11 ‘i+c+nvirho nnn +n hol + n • Street. 7:30 val- vakare. Visų narių tų uuu Maiva- pareiga dalyvauti šiame susirinkime
gvardiečių arba suvaržyti ir naujų narių atsivesti. Gausite kny- 
nvipQdnvw+iniiiQ in •7ino-Q-'gą “Povilas Jurka.” Nariai, kurie pi lessovieumus jų Zings (Įar neužsimokėję mokesčių, malonė- 
nius. i kite ateiti ir užsimokėti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

i kite

Resolution on a Moratorium for
Distressed Home Owners

Whereas, most of the home 
owners of Allegheny County are 
in danger of having their per
sonal and small properties sold 
by the Sheriff, and

Whereas, thirty five thou
sands (35,000) home owners gokti prie Urbono ir Babicz lie- 
T m » n’ i v-v> i n 4- zl P ' . . ..« . —facing immediate danger of 
foreclosure in the near future, 
and

Whereas, no relief has been 
offered to the 

today.

/ama>

home owners in

wEę) 
Pennsy 
thousand (400,000) 
farmers and small 
people are faced 

i closure, therefore, be it resolved 
that we here assembled in 
convention protest against fore
closure and eviction and that we 
do everything in our power to 
carry on the fight for a 3 year 
moratorium, and be it further 
resolved that this resolution be 
sent to the Governor of the 
state demanding that a 3 year 
moratorium be enacted into law 
so as to relieve the distressed 
condition of the home and small 
property owners.

the 
four

State of 
hundred 
workers, 
business

with fore-

Los Angeles, Calif

šį metą L. Tautiškose Kapi
nėse ir keli lietuviški legionie
riai tam tikrose uniformose ir 
su savo vėliavom, su šautuvais 
atmaršavo. Apstoję aplinkui 
kapą tūlo ex-kareivio žemaičio, 

šau- 
pa- 

’ ap- 
■ ba- 
bu-

tuviškos muzikos. Tokia vaka
rienė visiem labai patiko, nes 
gaVom valgyt ir girdėjom gerus 
dainininkus ir kalbėtojus. Vi
suomet mum turėtų rūpėt ne tik 
pilvas prisikimšt ant vakarie
nių, bet žiūrėt, kad draugijai 
liktų pelno ir išgirsti ką nors 
pamokinančio.

Darbininkiškas veikimas pas 
mus eina savu keliu. Nors 
daug draugų išvažinėjo, bet vis 
atsiranda naujų draugų ir drau
gių, katrie užima vietas.

Pereitą žiemą ir pavasarį pas 
mus šiemet buvo vėsu ir lietin
ga. Bet jau dabar dvi savaitės, 
kaip saulė pradėjo šildyt kas 
diena.

tris sykius iššovė į orą iš 9 i 
tuvų. Jų tuzinas nesibijo 
sirodyt, jog jie stoja atvirai 
ginti šią kruviną, skurdo ir 
do sistemą, o prieš du metu 
vo vargo įtikinti kai kurius 
munistus apie reikalingumą 
munisto kalbėtojo atvirai pasa
kyti kapinėse tūkstančiams dar
bininkų apie Komunistų Parti
jos poziciją link kapinių puoši
mo dienos ir apie būtiną reikalą 
darbininkams’ kovoti prieš ka
pitalistų rengiamus karus.

Dimas Benamis.

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 12 d. 
birželio, Welcome Hall, ant 16-tos 
gatvės ir Winans Ave., 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės, būtinai visi da
lyvaukite, nes yra labai daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi reikia iš
rinkti delegatus į antro apskričio 
konferenciją, kuri įvyks 14 d. liepos.

Sekr., O. Vertelienė.
(136-137)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

1<O- įvyks penktadienį, birželio 14 d., 7:30 
ko- vai. vakare, Draugijų Svet., 4097 

Porter St. Kiekvienas narys turėtų 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rim labai svarbių reikalų aptarti. 
Mėnesinis susirinkimas turėjo įvykti 
šeštadienį, 15 d. birželio, bet del 
svarbių priežasčių įvyks vieną die-

ateiti ir užsimokėti.
Fin. Rašt., J. Kazlauskas.

(135-136)

SHENANDOAH, PA.
Didžiausias Schuylkill Paviete Lietu

vių Darbininkų Išvažiavimas
Rengia didelį išvažiavimą bendras 

priešfašistinis komitetas, kuris likosi 
išrinktas bendroje visos apielinkės or
ganizacijų įvykusioj konferencijoj, 
prisirengimui prie visuotino suvažia- 

ivimo Clevelande. Išvažiavimas įvyks 
birželio 23 d., gražiausiam parke, 

į White City Park, tarpe Pottsville ir 
i Tamaqua.

Bus geri kalbėtojai lietuvių ir an
glų kalboje, šokiams grieš viena iš 
geriausių orkestrų Jack Robel’s (bu
vusio Brono Crigerio) orkestrą.

Todėl visos apielinkės organizaci
jos ir draugai 
dieną nerengti, 
būti White City

Priešfašistinio

malonėkit nieko tą 
bet visi rengkimės 
Parke, birželio 23 d. 
Komiteto Sekr., 

E. Motuziene.

Chicago, Ill
Gegužės 30 d., kapinių puoši

mo dienoj nors ir lijo, vienok į 
Tautiškas Lietuvių Kapines lai
ke pildymo programo dalyvavo 
apie pusantro tūkstančio žmo-

Wilkes Barre, Pa

Plačiai kalbėta apie tvirti
nimą kuopų. Nutarta, kad 
kiekvienoj kuopoj varyti agi
taciją už gavimą naujų narių. 
Taipgi nutarta pakelti klausi
mą 26-tam seime, kad ar ne
būtų galima priimti ant pomir
tinės ir senesnius narius, žino
ma pritaikant jiems ir reika
lingą mokestį.

Sekamos kuopos užsimokė
jo į Apskritį duokles: 4 kp. 
$3.80, 5 kp. $1.25, 16 kp. 40c., 
51 kp. $2.65. Viso sumokėjo 
$8.10. Išmokėta J. Zamarai 
$3.00 lėšų, V. Glaubičiui 50 
centų. Viso $3.50. 
soj $4.60.

Nutarta surengti 
pikniką, kaip greit 
ma.

Priimta sekamos 
jos: 1
riams ir pasmerkiant persekio
jimą ir kalinimą streikierių, 2 
už paliuosavimą Lietuvos po
litinių kalinių, 3 už paliuo
savimą Tom Mooney ir Billings 
ir visų kitų Amerikos politinių 
kalinių, 4 už Socialės apdrau- 
dos biliy H. R. 2827. Rezoliu- 

x cijas patiekė rezoliucijų ko
misija: B. Navickas, Ka. Na
ravas ir V. Glaubičius. .*

Į Apskričio valdybą išrink
ta Šie draugai: pirmininku O. 
Žiobienė, sekr. M. J. Krikšta
nas, ižd. K. Naravas.

b Drg. Arminas buvo atsilan
kęs ir pakvietė visus kaip ga
lima geriau remti Pirmos Ge
gužės demonstracijas. Nutarta 
tam tikslui parinkti aukų. Su
rinkta $1.71 ir perduota d. 

į Arminui, kuris padėkavojo už 
aukas.

Nutarta kitą konferenciją 
laikyti Minersville, Pa., pas
kutinį nedėldienį balandžio

Seimas užgiria šaukiamą 
Lietuvių Visuotiną Suvažiavi
mą Jungtinėse Valstijose. Jei 
ir nepavyks įtraukti visas lietu
vių srioves į šaukiamą suvažia
vimą, tad visviena mes pasiro
dysime, kad mes kovojame 
prieš didžiausią darbininkų 
klasės priešą, tai prieš karą ir 
fašizmą.

APLA 26 Seimas, laikomas 
31 d. gegužės ir 1 d. birželio, 
1935 metais, Wilkes Barre, 
Pa., protestuoja prieš tvarką 
šaukiamo Kaune Lietuvoj viso 
pasaulio išeivių lietuvių suva
žiavimo. Reikalauja, kad būtų ’ 
svarstoma Lietuvos varguome
nės reikalai ir kviečiami lie
tuviai gyvenanti Sovietų Sąjun
goj-

Seimas protestuoja prieš 
Jungtinių Valstijų valdžios nu
sistatymą išdeportuoti į Lenki-

Gegužės 19 d. Los Angeles 
lietuviai turėjo vieną iš geriau- nių (didžiumoj darbininkai), 
šių parengimų, kokiuose man 
teko dalyvauti. Tai buvo vaka- no kelius muzikos kavalkėlius; 
rienė su gera programa, sureng
ta per Lygą Prieš Karą ir Fa
šizmą. žmonių prisirinko daug, 
pagal Los Angeles lietuvių 
loniją.

Vakarienė buvo, kaip ir 
suomet, skai£ užtektinai, 
vienas iš geriausių kas buvo, tai 
programa. Pirmučiausia Lie
tuvių Darbininkų Choras, vado
vaujamas Olive Pupiutės, su
dainavo 3 dainas, gana vyku
siai išėjo. Reikia pažymėti, kad 
Olive per pereitus metus daug 
nuprogrėsavo vadovavime cho
rų, daug drąsesnė, dirigavimas 
išeina daug gražiau. Tokiu bū
du ir choras šiemet dainuoja 
sklandžiau.

Svarbu mums Los Angeles 
lietuviams palaikyti choras, bet 
svarbiausia tai palaikyti darbi
ninkiškoj dvasioj.

Antras ant programos buvo 
raportai delegatų iš atsibuvusio 
kongreso San Francisco prieš 
karą ir fašizmą. Pirmučiausia 
raportavo draugė Saplienė, ko
kius įspūdžius ji gavo dalyvau
dama tam kongrese ir ant galo 
atsišaukė į motinas, kad jos 
pačios veiktų ir savo vaikam

Steponavičiaus benas sugraji-

ko-

vi-
Bet

L. M. Kanklių Choras vadovys
tėje d. Kvedaro sudainavo porą 
dainelių; d. Abekas, nuo komu
nistų, pasakė gerą kalbą. Bu
vo iššauktas K. Jurgelionis kal
bėt, bet nepasirodė (vėliau pri
buvo ir kalbėjo; teisinosi pavė
lavęs, kad lietus įgązdinęs ir ne
manęs, jog žmonės susirinks).

Pakviesta Birutės Choras 
(tautiškas), bet nepasirodė. 
Pabaigoj dainavo choras “Pir
myn” (social-tautininkų).

Vaidila kalbėjo, apie žvaigž
des ir lietuvių tautą. Pirminin
kas Chepulis pranešė, kad Prū- 
seika prašėsi kalbėti ir perstatė 
jį. Kaip ir pridera. Prūseikai, 
jis nukalbėjo gana renegatiškai, 
dangstėsi bendro fronto fraze; 
jo supratimu—bolševikai ir visi 
kiti darbininkai turėtų vienytis 
su buržuazija. • Po jo pakvies
tas kalbėt Jurgelionis pasakė, 
kad pilnai sutinkąs su “draugo 
Prūseikos" vienybės nuomone’ 
nes lietuvių tautoj nesą kapita
listų, visi paeiną iš valstiečių— 
mužikų, todėl ir buržuazija ir 
darbininkai Lietuvoj ir Ameri
koj turį eit išvien ir tvirtint lie
tuvių tautą. Sakė Jurgelionis,

Šis Tas is Skipičio Misijų, Ku
rios Atsibuvo 3 Dieną Birželio 

Senoje Bažnyčioje
Kaipo Wilkes-Barre, tai žmo

nių buvo mažai. Pirmininkavo 
vietinis kunigas.

Skipitis pirmiausia pasveiki
no susirinkusius ir pasakė savo 
atsilankymo tikslą, sakydamas: 
“Aš čia neatvykau savo reika
lais, arba savo kokiai naudai. 
Aš čia esu atsiųstas Lietuvos 
visuomenės...”

Pirmiausia kalbėjo apie Lie
tuvą, nurodydamas, kad Lietu
va nėra taip jau maža šalis, yra 
daug mažesnių da ir už Lietuvą 
ir josios gerai pasilaiko, todėl 
yra galimybės ir Lietuvai gy
vuoti.

Kalbėtojas nurodė tam tik
rais paveikslais, braižiniais, 
kaip Lietuva atrodo, kiek žemės 
dirbamos ir 
svetimtaučių

Kalbėtojas 
su vokiečiais
skaitlingai Amerikos lietuvius 
atsilankyti Lietuvoj, taipgi 
kvietė pasiųsti skaitlingą dele
gaciją į pasaulinį lietuvių kon
gresą, kuris įvyks rugpjūčio 
mėnesį Kaune ir Klaipėdoj dvi 
dienas. Sakė, kad ten 
tai gales išreikšti savo 
nę apie Lietuvą ir tt.

Kalbėtojas nesukėlė 
tojuose Jokio gyvumo, 
sėdėjo nuobodžiai
jokių klausimų iš publikos ne
buvo.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

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.

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 

' adresuokite
J. BARKUS

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

LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI

kokis nuošimtis 
gyvena ir tt. 
tikrino, kad karas 
neiškils ir kvietė

delega- 
nuomo-

klausy- 
žmonės 

žiovaudami,

Arti Sėdėjęs.

Tarptautinio Darbinin. Apsi
gynimo Wilkes-Barre skyrius 
rengia pikniką, kuris įvyks 16 
dieną birželio. Kaip vietos, taip 
iri apielinkės darbininkus kvie
čiame skaitlingai dalyvauti ir 
paremti finansiniai taip bran
gią organizaciją del visų darbi
ninkų. Ne tik, kad visų mūsų i 
pareiga paremti finansiniai šią' 
organizaciją, bet ir stot į jąją]

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sėkmin

gu gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
" ir šiemet. Bet pasirįžusiai 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 rnies-

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

. parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourtli 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. Rugsėjo-Sept.
VYTAUTO PARKE

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

gais skiriama vertės $361.75.

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

ti,, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.



Pirmadienis, Birž. 10, 1935

" Rezoliucijos Priimtos Priešfašistinėje 
Konferencijoj, Pittsburgh, Pa.

Sekamos rezoliucijos priim
tos Lietuvių Lygos Prieš Karą 
/r Fašizmą konferencijoj, įvy
kusioj geg. 26, 1935, L.M.D. 
svetainėj, 142 Orr St.:

1. Konferencija protestuoja 
prieš terorizavimą Gallup mai- 
Viierių ir reikalauja, kad R. 
Minor ir advokato Lewinson 
kidnapinimas ir terorizavimas 
būtų nuodugniai ištirtas ir mu
šeikos nubausti.

2. Konferencija protestuoja 
prieš Augščiausį Teismą už 
palaikymą žemesnio 
nuosprendžio ir toliau 
kioti Angelo Herndon, 
lauja, kad tasai nieko
tas darbininkų kovotojas būtų 
paliuosuotas.

3. Konferencija protestuoja i 
prieš Hearsto spaudą, kuri 
nuolatos niekina Sovietų Są
jungą ir abelnai darbininkų 
veikimą, taipgi rengia fašiz
mą Amerikoj. Kviečiame visus 
neskaityti Hearsto spaudos.

4. Konferencija išneša pro- 
> testą prieš nuteisimą nekaltų

Mckeesport 20 jaunuolių, ko
vojusių prieš karą ir fašizmą.

teismo 
perse- 
Reika- 
nekal-

Reikalaujame, kad tie nuteis
tieji būtų tuojaus paliuosuoti.

5. Konferencija protestuoja 
prieš laikymą kalėjime Tom 
Mooney, kuris jau aštuoniolikti 
metai kaip įkalintas už tai, 
kad ištikimai gina darbinin
kų reikalus. Reikalaujame, 
kad jis ir visi kiti politiniai 
kaliniai būtų paliuosuoti.

6. Konferencija užgiria vi
suotiną lietuvių suvažiavimą, 
kuris įvyks Clevelande birže
lio 30 ir liepos 1. Kviečiame 
visas draugijas darbuotis pa
siuntimui kuodaugiausia dele
gatų, kad padarius tinkamus 
planus kovai prieš karą ir fa
šizmą.

7. Konferencija protestuoja 
prieš sudarytus 
išeivių kongreso 
kalauja, kad to 
notvarkin būtų
spaudos, žodžio ir susirinkimų, 
taipgi politinių kalinių 
ties klausimai.

Rezoliucijų Komisija:
D. P. Lekavičius,
S. Ivanauskas,
P. Niaura.

be streiką už tai, kad bosai ir 
“šiaudiniai bosai” dirba suba- 
tomis ir net nedėliomis. Lietu
viai, saugokitės, neikite darbo 
jieškoti pas Supreme P.D.W., 
nes ten darbininkai streikuo
ja.

Daugelį Patersono lietuvių 
patinka nelaimės. J. Gitcas 
važiuodamas iš pikniko įvažia
vo į stulpą. Labai susižeidė.

Feliksas Osipauskas, “Lais- 
darbininkų 
antras mė- 
greitai pa-

vės” skaitytojas ir 
rėmėjas, serga jau 
nuo. Linkėtina jam 
sveikti.

laisva

POLEMIKA IR KRITIKA
“GALVŲ

MUŠIS
KAPOJIMAS
APLA SEIME”

IR

ir “Laisvės” skai-

So. Boston, Mass
Ruošimasis j Visuotiną Am. 

Lietuvių Darb. Suvažiavimą
Iš priežasties apsileidimo— 

neveiklumo gana vėlokai pra
dėtą rimtai ruoštis. 2 d. biržeA 
lio įvyko konfer. po N. 376 

^Broadway, So. Bostone, iš 15 
delegatų nuo keliolikos kuopų 
ir pašalpos draugijų .

Šioj konferencijoj likos iš
rinktos komisijos: 1 transpor
to, tai yra, važiavimui suva- 

vžiaviman į Cleveland, Ohio. 
Parūpint mašiną - automobi
lių, 
busu 
rių.

2. 
nigų 
draugai iš Cambridge, 

^Jie surengs pikniką 30 d. bir
želio ir jie turi viltį uždirbti 
daugiau pinigų, negu reiks to
kiai kelionei. Taigi kuopoms 
bei draugijoms nereikia bijoti, 
kad jas kas nori skriausti fi
nansiniai, kaip kad išgąsdino 
R; Pernickas Liet. Dukterų ir 
Sūnų Draugystę, So. Bostone.

* Sekanti ir paskutinė konfe
rencija ir kurioj bus renkami 
delegatai įvyks penktadienį, 
birželio 21 dieną, 7 :30 vai. va
kare, po No. 376 Broadway, 
So. Bostone.

O šiuo laikotarpiu yra viltis 
įtraukti daugiaus draugijų bei 

4.kuopų į šį taip svarbų lietuvių 
darbininkų suvažiavimą kovai 
prieš karą ir fašizmą, už Ame
rikos ir Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių civile s-pilietiškas 
teises, del apkalbėjimo siunti
mo delegacijos į Kauno kon
gresą.

Taigi, išlaidos, rodos, bus la
bai menkos, o suvažiavimas la
bai svarbus. Nepaisykim, ką 
ponija plepa, nes ši lietuviška 
ponija aklai tarnauja fašizmui. 
Ji savo sielos gilumoj geidžia 
karo, nes jos yra toks aklas 
supratimas—“jei įvyks karas, 
atgims spekuliacija ir ką ne- 
tekom atgriebsim, progos ne- 
pražiopsosim.”

vieno delegato kelionė 
kainuos tarpe 10-15 dole-

Komisijon, sukėlimui pi- 
del kelionės, apsiėmė 

Mass.

F. Aist.

Philadelph. Žinios
Piknikas ALDLD 6-to Apsk.

Birželio 16 d. bus piknikas 
ALDLD 6-to Apskr. ant Jono 
Navicko Far mos, Village 
Green, Pa. Prasidės 10 vai. ry
te.

Philadelphiečiai važiuos bu- 
saiš ir automobiliais. Bušų 
tikietai yra pagaminti ir išda
linti komiteto nariams platini
mui. Tad norinti važiuoti, ga
lite gauti tikietus pas drg. Ra-

planus delei 
Kaune ir rei- 
kongreso die- 
įdėta laisvės

pade-

Patersone pradėjo darbuo
tis gengsteriai. Tūlas laikas 
atgal labai sumušė jaunuolį 
Juozą Bingelį. Bingelis yra 
lietuvis. Jis dirbo anglų laik
raštyje “The Morning Call” 
už printerį. Printeriai, susior
ganizavę į uniją, pareikalavo 
unijos pripažinimo ir algų pa
kėlimo. Bet savininkas II. A. 
Williams griežtai atmetė tuos 
reikalavimus. Tada printeriai 
paskelbė streiką, kuris tęsiasi 
apie metai laiko. Dabar prin
teriai išleidžia laikraštį “The 
Printers’ Voice”. Juozas Bin
gelis buvo geras kovotojas ta
me streike, tad Williams nu
samdęs gengsterius, kad jį pri
muštų. Gengsteriams pasisekė 
tas atsiekti. Pasigavę Bingelį 
Fairlawne, N. J., beisbolės laz
da sudaužė galvą. Bingelis 
guli ligoninėje be sąmonės.

Matai, kai gengsteriams pa
samdyti, 
nesigaili, 
lazda ir 
dirbama
Vienam printeriui (Bergeriui) 
kirviu sukapojo automobilį.

manauską, Urlakienę, M. žal- 
doką ir kitus komiteto narius.

Piknike bus ir programa, 
kurią pildys Lyros Choras ir 
Chesterio jaunuoliai. Gera or
kestrą grieš lietuviškus ir am
erikoniškus šokius. Prie to, 
yra swimming pool, kas norės, 
galės ir maudytis.

ALDLD yra vienatinė orga
nizacija, kuri rūpinasi skleidi
mu darbininkiškos literatūros. 
Ne tik leidimu literatūros, bet 
ir abelna klasine apšvieta. O 
dabartiniu momentu tai reikia 
kuodaugiausia darb ininkams 
susipažinti su gyvenimo bėga
mais reikalais. Tankiai ir labai 
tankiai įvyksta nauji įvykiai 
klasių kovoj, kuriuos sunku iš
spręsti neturint bent kiek kla- tulevičius būtų čia buvęs, tai 
sinio žinojimo. Tad klasinė būtų matęs, kiek sklokininkų 
apšvieta yra labai svarbu kiek
vienam darbininkui.

Todėl mes kviečiame visus 
lietuvius darbininkus, kaip 
Phila., taip ir kitų kolonijų, 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
minėtam piknike.

ALDLD 6-to Aps. Sek.

Draugai
tytojai, kadangi man teko da
lyvauti 1-mo apskričio paren
gime, Pittsburghe ir taipgi teko 
skaityti korespondencijas, kri
tikuojant J. D. Slieką už jo 
blogą išsitarimą minėtam pa
rengime, jo atsakymą į kritiką 
ir “Laisvės” redakcijos išva
dą, tai, žinant tą viską plačiai, 
noriu tarti savo žodį. Pirmiau
siai, aš sutinku, kad draugas 
J. D. Sliekas biskį per aštriai 
ir neapgalvotai išėjo su savo 
išsitarimais minėtam parengi
me. Draugas G. Urbonas kal
bėdamas ant vietos jam atsa
kė, dar ir per riebiai. Na, ir 
tas mažas dalykėlis turėjo ant 
vietos tuoj ir užsibaigti. Bet 
Pittsburgh© žinių koresponden
tas, vietoj rašyti vertingesnius 
straipsnius iš darbininkų kovų 
ir jų sunkaus gyvenimo, tai 
ima tą mažą, neapgalvotą iš
sitarimą ir aprašo taip, kad 
vėliaus tas viskas išsipučia į di
delį burbulą.

Draugai, aš esu tikras, kad 
mes visi nesame liuosi nuo 
klaidų; mes jų padarome veik
dami ar kalbėdami. Pittburgho 
žinių korespondentas, daug ir 
nemažų klaidų irgi padaro, na 
ir kas gi būtų, kad mes pra
dėtume pūsti didžiausius bur
bulus delei to. Draugai, ma
žas klaidas ir nesusipratimus 
riškime ant vietos, 
susirinkimus ir

tai bosas turi pinigų, 
o darbininkams tai 
mirtis, čia viskas Į bot nenakinkime 

su pagelba policijos.

Vėliausiam numeryje “Nau
jos Gadynės” LDD. Centro se
kretorius Matulevičius džiau
giasi, kad ir sklokininkai ap
vaikščiojo Pirmą Gegužės vi
suose miestuose. Bet jis nie
ko nesako apie Patersono sklo- 
kos demonstraciją. Jeigu Ma-

buvo demonstracijoje. Paterso- 
no sklokininkai (tai yra, jų 
tarptautinė “Opozicija”) net 
išleido lapelį prieš gegužinės 
apvaikščiojimą streiko formo
je.

Vabalas.

Paterson, N. J. Scranton, Pa

turėdami 
pasitarimus, 
vienas kitą

per spaudą.
Draugas J. D. 

draugė Sliekienė 
vosi mūsų judėjimui pirmiau ir 
aš esu tikras, kad draugai Slie
kai savo komunistinių įsitiki
nimų nėra pakeitę, jų nekeis 
ir darbuosis su komunistiniu 
judėjimu ant toliaus. Užbaigi
mui to ir kitų nesusipratimų, 
aš siūlau ant vietos draugišką 
pasitarimą, taip, kad būtų iš 
to nauda mūsų judėjimui ir vi
sai

Sliekas ir jo 
daug- darba-

darbininkų klasei.
J. Miliauskas.

Lynn, Mass

nutė apie 80 metų liko su dviem 
anūkėm. ‘

Motina ir duktė Valaitienė iš 
Lietuvos Bataitienė, Paluobių 
kaimo, Griškabūdžio valsčiaus, 
Suvalkų gubernijos. J. Valaitis, 
42 metų, girdėjau, kad Ilguvos 
parapijos, Suvalkų gub.

Bulių šniatauskutis.

vėrhilliu trauks virvę. Paskir
tu laiku lynniečiai milžinai su
sirinko paskirtoj vietoj ir lau
kė haverhilliečių, bet jie ne
pasirodė. Delko jie nepasirodė, 
aš žinau. Pranešė komitetas, 
kad lynniečių praisas labai 
tinkamas buvo ir sunaudotas 
ant vietos.

Fel. B., Kliubietis.

r Penktas Paslapty

Žinios ir Darbininkų Kovt
Dažų fabrikų bosai bando 

laužyti kontraktą, kurį yra pa
sirašę su unija, pasikviesdami 
skebus. čia paduosiu, kaip 
Victory D. D. W. ir Standard 
P.D.W. bosai elgėsi. Jie pri
sakė fabrike savo pasekėjams, 
kad pradėtų dirbti 4 vai. ryte, 
nes, girdi, N.R.A. jau miręs, 
tai jau pradėsim darbuotis ta
da, kada norime. Bet visai ki
taip atsitiko. Kaip greitai 
unija sužinojo, kad bosai su 
pagelba skebų nori operuoti 
fabriką, laužyti sutartį, taip 
greitai atsiuntė pikietą 4 vai. 
ryte. Pikietininkai apsupo 
fabriką, laukdami, kada ske- 
bai ateis. Atėjo laikas, pasiro
dė keturi vyrai-skebai. Darbi
ninkai pasakė jiems, kad grįž
tų atgal namo, nes tai yra 
unijos kontrakto laužymas. 
Bet tie didvyriai neklausė. Ta
da darbininkai juos gerai ap
lamdė ir pasiuntė į ligoninę. 
Jie daugiau skebauti veikiau
sia neis.

Darbininkai yra pasišventę 
žūt-būt uniją laikyti. Dabar 
yra unijoje suorganizuoti ap
sigynimo būriai, su automobi
liais bus saugojama ir nak
ties laiku, kad nebūtų dye- 
hauzėse dirbama daugiau kaip 
8 valandos į vieną pakaitą. 
Unijos narių susirinkimas nu
tarė skelbti streiką, jeigu ku
ris fabrikas bandys operuoti 
daugiau kaip 8 vai. Supreme 
P. D. W. darbininkai paskel-

Įvyko dvejos skirtingos pra
kalbos į vieną savaitę, būtent 
drg. R. Mizaros ir pono Skipi
čio. Gegužės 30/ d. Darbinin
kų Centre, 341 E. Market St., 
surengė prakalbas Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija. Kalbėjo d. Mi- 
zara. žmonių nebuvo daug, 
nes nebuvo garsinta lapeliais. 
Kad ir nedaug publikos buvo, 
bet buvo įvairi. Buvo taip 
pat iš Forest City ir Hyde 
Parko. Apie pačią prakalbą 
turiu tiek pasakyti, kad d. 
Mizara trumpai ir rūpestingai 
ragino Scrantono organizacijas 
rengtis prie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Visuotino Suvažia
vimo, kuris įvyks Clevelande 
pabaigoje birželio ir pradžioje 
liepos, šio suvažiavimo tikslas 
jau visiems žinomas.

Scrantono organizacijos, ne- 
apsileiskite, nepasiduokite tin
gėjimui, prisirengkite į tą su
važiavimą pasiųsti delegatus.

Liūdnas Reginys
Lynniečiai gavo telegramą 

Oakville, Conn., kad Juozas Va
laitis mirė. Giminės ir draugai 
nutarė važiuot ant pagrabo — 
Juozas Putrius, Antanas Matu
laitis, Antanas Paškauskas su 
savo moteria. Visi nuvažiavo, 
suėjo į stubą, priėjo prie lavo
no, žiūri, kad guli kūnas ne Va
laičio, ale Valaitienės. Manė sau, 
kad buvo klaidinga telegrama. 
Padarę liūdėjimą, pradėjo dai
rytis, žiūri: kitam kambary ki
tas lavonas. Prieina arčiau ir 
randa Valaičio kūną. Dar di
desnis nusiminimas draugam.

Atsitiko šitaip: J. Valaičiui 
mirus, moteris davė telegramą. 
Ale labai. vyro gailėjosi, turėjo 
širdies ligą, nesirgus 16 valan
dų, krito ir negyva. Paliko 
ašarom apsiliejusią senutę mo
tiną ir dvi dukreles. Ta senutė 
turėjo Amerikoj du sūnus ir 
vieną dukterį. Manė, kad se
natvėj prieglaudą turės nuo vai
kų. Sūnus mirė keli metai at
gal, duktė ir žentas dabar. Se

iš

Dabar apie advokato Ski
pičio prakalbas Scrantone. 
Pas mus jis pasisakė, kad jau 
pasakęs Amerikoje 54 prakal
bas. Jo prakalbos turinys ne
svarbu aiškinti, nes tur būt jis 
visur tą patį kalbą. Vieną pra
kalbą sakė šv. Juozo bažnyčio
je parapijonam. Pasakė, kad 
jie yra Lietuvai skalni po 
$1,000. Bet gegužės 31 d., 
kalbėdamas Kliubui Providen
ce auditbriume, pasakė ką ki
tą. čia pasakė, kad visi išei
viai lietuviai Lietuvą nuskriau-

dė mažiausia po šimtinę. Taip 
pat pasigyrė, kad jis galįs il
gai kalbėti. Taip daug kalbė
jo, bet del darbininkų visai 
nieko nepasakė. Gi publika 
daugumoje susidėjo iš bedar
bių. Ponas Skipitis taip pat 
užtikrino, kad karo dar tikrai 
nebus per metą laiko, kad ne
bijotų važiuoti į Kaune rengia
mą lietuvių kongresą. Tai su
žinos migdymas Amerikos lie
tuvių darbininkų, kad sutruk- 
džius rengimąsi prie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Vi
suotino Suvažiavimo prieš ka
rą ir fašizmą.

Man neteko matyti laikraš
čiuos, ar kituose steituose yra 
taip daroma, ar ne, aš noriu 
pasakyti, kas yra su lietuvių 

^Mass. kliubais. Tai yra taip: 
kliubai turi du sąryšius—vie
nas sąryšis susitveręs del to, 
kad veiktų politikoj, o kitas 
vien tik vasaros laike del pik
nikų. žiemos laiku turi kon
ferencijas, delegatai suvažiuo
ja iš apielinkės miestų, kurie 
priguli, nutaria, sulaukus vasa
ros, kur, kam ir kada turėti 
pikniką. Vasaros sulaukę taip 
ir tai kavoj amės vieni pas ki
tus, kur labai yra malonu pa
sižiūrėti ir dalyvauti. Tokį mū
sų gražų darbą pamatę, šiais 
metais prisidėjo ir Mancheste- 
rio, N. H., kliubas, kas jiem 
davė progą turėti pirmą kliu- 
bų pikniką, kuris atsibuvo 2 d. 
birželio, Haverhillio Kliubo 
darže, kuris yra labai tinka
mas piknikams, su visais pa
togumais. žmonių buvo daug. 
Malonu buvo matytis ir susieiti 
su senai matytais draugais. 
Buvo ir programa. Apgarsini
me. buvo, kad Lynnas su Ha-

Wilkes-Barre, Pa.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NO 1 ICE is hereby Riven that License No. 
L-fiOO has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
J 32 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4911—12 Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

VINCENZO SPAGNA 
4911—12 Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10804 has been issued to the undersigned 
to sell ibeer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1380—84 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

COST CURTIS, INC.
1380—84 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-240 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at Foot 
of Coney Island Avenue at Brighton Beach, 
Borough of .Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MAX GOLDBERG,
Foot of Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. 

Brighton Beach
NOTICE is hereby given that License No. 
SL-62 has been issued to the undersigned to 
sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3011 Stillwell Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consucmd on the premises .

ALEXANDER S. RYLANDER 
(The Horse Shoe)

3011 Stillwell Ave. Brooklyn N. Y.

Pasakyta Gera Prakalba
ALDLD 12-to Apskričio su

rengtam piknike, birželio 2-rą, 
Saus Souci Parke, kalbėjo drg, 
Milleris, “Vilnies” administra
torius, iš Chicagos ir pasakė il
gą ir gerą prakalbą. Apibu
dino bedarbių ir mainierių 
streikierių bėdas ir vargus, pa
lietė streiklaužius, gengsterius 
ir mušeikas State truperius, 
per kurių priežastį daug strei
kierių pateko ant ilgų metų į 
kalėjimus ir ant deportacijos 
sąrašų, keletas pikietininkų 
tapo nužudytais ir atsidūrė 
kapuose. Nurodė, kuomet vie
na mainierių unija streiko lau
ke, o kita unija kasyklose at
lieka streiklaužišką ir žalingą 
darbą ir kelia vaidus tarpe 
vienos ir kitos mainierių uni
jos. Tai darbdaviai, matyda
mi vaidus tarp vienos ir kitos 
mainierių unijos, džiaugsmu 
apimti delnais trina, kad jiem 
yra proga dar daugiaus nu
kapoti mainieriams uždarbius 
ir dar labiau spausti prie sun
kesnių darbų už žemiausį atly
ginimą.

Pagaliau palietė “Mėlyną 
Varną’’ — NU A, kuri buvo 
“prietelka” del darbdavių la
bo ir kuri jau nustojo egzista
vus pagal Augščiausio J, V. 
Teismo nuosprendį, kuris darb
daviams suteiks dar geresnę 
progą kapoti darbininkams 
įvairių industrijų algas.

Plačiai aiškino skirtumą 
kultūros tarpe darbo ir kapi
talistų klasių. Davė pareiški
mą, kad visi darbininkai, ne
žiūrint spalvos ir nekreipiant 
atydos į politinius skirtumus 
bei religinius įsitikinimus, — 
visi, kai vienas, turi budėti ir 
stoti į bendrą frontą prieš ka
rą ir fašizmą ir už darbinin
kų socialę apdraudą, HR 2827 
Eilių.

• Užbaigiant kalba nurodė 
r e ikalingumą kuodaugiausia

išrinkti ir pasiųsti delegatų iš 
apielinkės kolonijų nuo įvairių 
organizacijų į Visuotiną Lietu
vių Darbininkų Suvažiavimą, 
kuris įvyks Clevelande, birže
lio 30 ir liepos 1, 1935.

Užbaigus kalbėtojui kalbą, 
publika gausingu delnų ploji
mu davė suprasti, kad kalbėto
jo kalba visiems patiko.

Pagaliau virš minėtu klausi
mu atsidaro diskusijos. Ima 
balsą Navalinskas, forsitietis, 
antras Zubrickas, luzernietis. 
Jiems išsireiškus mintis, pa
daryta pertrauka diskusijoms 
ir iššauktas merginų sekstetas 
iš Wyomingo, sudainuoti. Su
dainavo porą dainelių—vieną 
lietuvių kalba ir antra anglų 
kalba. Dainelės pavyko gerai 
ir publika patenkino.

Atsidaro vėl diskusijos. Vie
nas iš būrio pastebi, kad jei 
bus siunčiama atstovai iš J. 
V. nuo darbininkų į Pasaulinį 
Lietuvių Išeivių Kongresą, ku
ris įvyks Kaune, Lietuvoj, tai 
jis aukausiąs $100 del pasiun
timo atstovų, kuomet tuo tiks
lu komisija aplankys jį. (Ge
ra pastaba ir geras, naudingas 
pažadas, tik kad būtų išpildy
tas, jeigu bus reikalas).

Kalba Arminas, minersvillie- 
tis. Jis kelia klausimą, ar 
Wilkes-Barre ir apielinkių 
draugai darbininkai šaukia 
tam tikslui suvažiavimus, kad 
išrinkus delegatus ir sukėlus 
finansų del delegatų pasiunti
mo ir tt.

Paskutinis kalba J. V. Stan
kevičius, wilkes-barrietis. Jis 
nurodo, kad šiandien turėjo 
lietuvių konferenciją nuo įvai
rių organizacijų ir nutarta 
siųsti 10 delegatų ir daryti pa
rengimus del finansų sukėlimo. 
Nurodė, kad būtinas reikalas 
turėti Amerikos lietuvių darbi
ninkų atstovus pasauliniame 
kongrese, Kaune. Pareiškė, 
kad reikalinga aukų siuntimui 
delegatų į Visuotiną Lietuvių 
suvažiavimą, kuris įvyks Cle
velande.

Pagaliau diskusijos užsibai
gė visiems sutinkant, kad bū
tų rinkta aukų.

Aukavo sekamai: P. Čereš- 
ka $1, M. Ramonas 50c, ir R. 
Janušaitis 25c. Smulkių suau- 
kavo 75c. Viso labo aukų su
rinkta $2.50.

Aukautojams rengimo komi
sija taria širdingai ačiū.

Dalyvavęs Piknike.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Broadway Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAE BRUNO
1120 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-11351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1438 
Broadway Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

THEODORE ROLUFS
1438 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L-537 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3513 Avenue S. Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JOSEPH MAZER
3513 Avenue S. Brėoklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally-Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SIz-24 has been issued to the undersigned to 
sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Bowery & W. 12th St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise^.

JOSEPH J. SARTORI
Bowery & West 12 St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB-118 has been issued to the undersigned to 
sell beer, at retail under section 76 of the 
Alcohol Beverage Control Law at West 10th 
St. Coney Island, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

JACOB VENTURA 
(Giant Baths)

West 10th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9895 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 699 Ralph Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE LAST ROUND, INC.
699 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 801 
Surf Avenue Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES A. GERLACH
801 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Viven that License No. 
RW-1285'has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Atlantic Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

CHARLES BONTES
56 Atlantic Avenue Brooklyn, N. Y.

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,

M EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.



LIPTONROBERT

Trumpos Žinutes.
O

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996O

81
Dovanos

o

su

SUSIRINKIMAI

d ai- ;birželio,
<♦>

<♦>

PARDAVIMAI
J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

■4*

aiiaiiiaiiiBiHSiiisiiioiiiaiiiaiiiaiiiBHiBiiiamaiiiami

a

Į5»GIIIBIIiailiaillQIIIOmeillSIIIBIIIBIIISnieillOlllBIIISIIIBIIISIIIBIIiaHISIII6IIIBHIBIIIBIIIčni

0_

"o

žmonių. 
daugiau 
kempės

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kuopos mėnesinis 

sirinkimaš ivyks pirmadieni,

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y,

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės 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

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

PARSIDUODA saldainiu krautuvė, 
202 Leonard Street. Brooklyn, N.

Y., tarp dviejų mokyklų ir nrie baž
nyčios, pardavimo priežastį dasiži- 
nosite ant vietos.

(135-137)

Šeštas Puslapis

Iš Williamsburge Bedarbių Teismo

Com-

I

Brooldyniečiai, Susipažinkite Su Povilu Jurka

kovą
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New 
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penktadienį Wil- 
Bridge Plaza teis- 
įvyko keturiolikos 

Tarybos narių teis-

nebesusi- Į 
laisvesnes
Apsiriko.

ESISvl Pirmadienis, Birž. 10, 1935

Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Pereitą 
liamsburg 
mabutyje 
Bedarbių
mas, kurie buvo areštuoti apie 
pora savaičių atgal, kada jie 
demonstravo prie šalpos biuro, 
reikalaudami padidinimo šal
pos 25 nuošimčiais.

Paskirtą valandą teismabu- 
tis užsikimšo Bedarbių Tary
bos nariais ir kitais darbinin
kais. Mūs draugai pastaruo-1 
ju laiku puikiai supranta ma-1 
sinio spaudimo įtaką į buržua
zinius teisėjus ir visuomet pa
rodo savo solidarumą teisia
miems draugams. Teisėjas ne
siskubino bylą baigti pirmoj 
sesijoj, bet atidėjo antrai. Ma
tomai, tikėjosi, kad, kartą iš
siskirstę, bedarbiai 
rinks ir jis turės 
rankas sprendime.
Po pertraukai ir vėl visa mi
nia bedarbių atūžia prie teis- 
mabučio. Policija užstojo 
ris. Kelis įsileido, o kijų 
leidžia. Kilo protestai ir 
kalavimai įsileisti.

Čion įsikišo ir. Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katas, pareikšdamas, kad čia 
yra visuomeniškas teismas ir 
visi turi teisę dalyvauti. Jei 
žmonės neleidžiami—jis atsi
sako bylą baigti. Bendras mi
nios ir advokato protestas lai
mėjo, bedarbiai ir vėl perpil
dė teismabutį. Teisėjas tryli
kos bylą panaikino, o Dave 
Green nuteisė trim dienom ka
lėjimo arba 10 dolerių pini
gais.

Bedarbiai iš teismabučio nu- 
maršavo ant Grand St. Exten
sion/ atlaikė mitingą, surinko 
$10 ir, sugrįžę, paliuosavo 
draugą Green. Be to, jie nii- 
maršavo prie šalpos biuro, 
kur delegacija lankėsi iš ryto, 
bet Mrs. Anderson (bedarbiai 
ją vadina Hitler) buvo atsisa
kiusi su delegacija tartis, o po
licija puolė bedarbius. šiuo 
tarpu delegacija jau buvo ne 
viena, bet vedina dideliu bū
riu bedarbių, del to Mrs. An
derson pasidarė bedarbiams 
labai mandagi. Bedarbiai pa
reikalavo pakelti pašalpą 25 
nuoš. ir privertė Mrs. Ander
son tuojau pašaukti šalpos ko-

misionierių ir perduoti reika
lavimus. Nors nenorom, bet tu
rėjo tą atlikti ir prižadėjo pra
nešti, kokią dieną komisionie- 
rius skirs pasimatymui su 
williamsburgiečių 
centralinėj raštinėj.

Pasirodė, kad bendrai vei-j kuris eis vedimui darbininkų 
kiant daug galima laimėti ir klasės kovų, 
visi su mumis skaitosi.

Bed. Tarybos Narys.

St., Brooklyne. Tikietų kaina 
10c dieną ir 20c. vakarais. 
Rodoma huo 1 vai. po piet iki 
11 vakaro.

Norintieji dalyvauti, prašomi 
pasipirkti tikietus iš anksto 
pas partijiečius, taipgi “Lais
vės” raštinėj, nes už iš anksto

delegacija parduotus tikietus Kom. Par
tijos sekcija gaus nuošimtį,

I Daugiau Laimėjimų Mėsos 
Streike

Pereitą penktadienį ir šešta
dienį vėl daug mėsininkų susi
taikė su vartotojais.

Yorkville sekcijoj, 
Yorke, mažmenomis 
dančių bučerių sąjunga 
taikė su Veiklos Komitetu, nu
mažinant kainas po 4 centus 
svarui. Sutartis paliečia 30 
krautuvių. Bučeriai taipgi pa
žadėjo siųsti delegatus su 
Veiklos Komiteto delegacija, 
kuri šiandien priduos varto
tojų ir mažmenomis pardavėjų 
reikalavimus stambiems mėsos 
pirkliams.

Yorkville mėsos pakavimo 
kompanija, kuri randasi prie 
2nd Avė., per kelias dienas at
sisakinėjo matytis su vartoto
jais, tačiau pereitą penktadienį 
sutiko taikytis, nupiginant mė
są po 4c svarui. Visam Didžia
jam New Yorke virš 1000 
krautuvininkų pasirašė sutartį.

Masiniam mitinge Kenning
ton Hall, 214 E. 2nd St., kur 
dalyvavo virš tūkstantis žmo
nių, tapo išrinktas tos apielin- 
kės Veiklos Komitetas, kuris 
plės streiką East Side sekcijoj.

Veiklos Komitetas šeštadie
nį turėjo paradus ir mitingus 
visose sekcijose, ' taipgi šėką 
eigą tose sekcijose, kur didžiu
ma susitaikė ir prižiūri, kad 
būtų laikomasi sutarties. ’ ■

Chapayevas Williamsburge
Garsusis Sovietų judis “Cha

payev,” kurio Įžanga didžiuo
siuose teatruose New Yorke 
buvo iki 75c, dabar bus rodo
mas Williamsburge 11, 12 ir 
13 šio mėnesio, tai yra ateinan
tį antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį, Model Theatre, 
131 Lee Ave., netoli Hooper

POVILAS JURKA atvyko iš Lietuvos į Jungtines Vals
tijas jau po karo ir apsigyveno Brooklyne. Jis dirbo čia 
savo giminaičio Burtono spykyzėj ir troško patapti turtin
gu, kaip daugelis iš mūsų, tik ką atvykusių į šią “aukso 
šalį,” troškome.

POVILAS JURKA matė, kaip Brooklyno spykyzninkai 
apdraudžia prasigėrusius “visuomenės išmatas,” “savo 
brolius lietuvius” ir juos nuodija, kad greičiau nugalabi
jus ir gavus jų apdraudą. (Kas gi negirdėjo apie tą nuož
mų biznį!)

POVILAS JURKA matė, kaip jo dėdė Mikas buvo nu
nuodytas pastarojo dukters ir žento.

POVILAS JURKA romansavo su savo turtinga gimi
naite New Yorke. .

POVILAS JURKA dalyvavo dideliam Nęw Yprkp čeve- 
rykų dirbėjų streike ir del to btivo suimtas ir paruoštas 
deportacijai.

POVILAS JURKA gyvena Brooklyne ir kiekvienas 
brooklynietis turėtų su tuo įdomių vyru susipažinti.

Susipažinti su juo galima per knygą, pavadintą jo pa
ties vardu—“Povilas Jurka,” kurią parašė Mikas Rasoda, 
O išleido Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gija.

“Povilas Jurka” knyga—tai vaizdas kampelio to gy- 
■ venimo, kurį mes pergyvenome pokariniu laikotarpiu; tai 

braižinys gyvenimo jauno asmens, pribuvusio į Ameriką 
po karo; tai piešinys mūsų visų šitam didmiestyj ir šitoj 
šalyj pergyvenimų. “Povilas Jurka” paliečia labai opų, 
labai nuožmų mūsų istorijos lapą Brooklyne.

Jūs galite įsigyti šitą apysaką iš Amerikos (Brooklyno) 
lietuvių gyvenimo dviem būdais: įstodami į ALDLD (tuo
met gausite veltui), arba nusipirkdami. Jos kaina $1.50. 
Tai 318 puslapių storumo apysaka. Skaitymas lengvas. 
Žingeidi. Pradėję skaityti, nenorėsite padėti ją į šalį iki 
perskaitysite.

Gaunama “Laisvės” knygų krautuvėje.

Studentai Šaukia Masinį 
Pikiety

Nacionalė Studentų Lyga 
šaukia masinį pikietą šiandien, 
10 birželio, prie Lincoln High 
School, Ocean Parkway ir 
Guider Ave., Brooklyne, pro
testui prieš persekiojimą stu
dentų už dalyvumą prieškari
niam streike 12 balandžio. 
Protesto kampaniją remia A- 
merikinė Prieškarinė-Priešfa- 
šistinė Lyga, Studentų Komi
tetas ir Brighton Beach Tėvų, 
Mokytojų ir Studentų Komi
tetas. Kaip žinia, tos mokyk
los viršininkas, Gabriel P. 
Mason, pareiškė neįeisiąs įsto
ti kolegijon prieškariniai nusis- 
tačiusiems studentams.

Pereitą vasarą, pirmu kartu 
Brooklyno istorijoj, pasiuntėm 
dvi mergaites į kempę ir vie
na iš jų sugrįžo pioniere, su
sirišo su savo susiedijos Pio
nierių grupe ir veikliai joje 
dalyvauja. Argi ne laimėjimas 
darbininkų judėjimui, kuomet 
vaikai nuo pat mažų dienų 
pradeda lavintis ir dalyvauti 
darbininkų judėjime. Iš jų ga
lima laukti didelių 
Draugės ir draugai, 
susirūpinkim vaikų 
rėmimu.

Vaikų Draugas.

Vienuolikos paliegusių be
darbių kvotimas bus antradie
nio vakarą, naktiniam teisme. | 
Jų prasikaltimas: pereitą ket-i 
virtadieriį pikietavo šalpos ko-Į 
misionieriaus Knauth raštinę, Į 
reikalaudami darbo arba pa- 
šalpos, už tai tapo sumušti ir 
areštuoti. Tas “taupusis” ko- 
misionierius vienok užmiršta 
taupumą, kada jis reikalauja 
pakelti algas savo trim pagel- 
bininkam, kurie jau gauna nuo 
$86 iki $100 į savaitę.

Menkeliuniutė Dainuos 
Operoj

Rossini Grand Opera
pany stato scenoj dvi operas 
“Cavalleria Rusticana” ir “Don 
Pasquale. ” Pirmojoj, vadovau
jančią rolę vaidins lietuvių žy
miausia dainininkė Kastan
cija Menkeliuniutė. Jinai bus 
Satuzzos rolėje. Visi kiti artis
tai taipgi žymūs dainininkai ir 
vaidilos. Daugelis lietuvių ruo
šiasi matyti šias opęras, ka
dangi jiems norisi matyti d. 
Menkeliuniųtę vaidinant ope
roj. Didžiuma, šio didmiesčio 
lietuvių yra ją girdėję
nųojant, bet .vaidinant operoj 
mažai kas yra matę.

Norinčių matyti tas operas 
parankamo delei tikietų galite 
gauti “Laisvės” raštinėj. Tikie- 

Įtai yra: $1.10, 83c ir 55c su 
taksais. Ložų tikietai po $1.50.

Įvyks šeštadienį, 22 šio mė
nesio, Park Theatre, Columbus 
Circle ir 59th St., New Yorke. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.

Rep.

Kovoja Prieš Negro Evikciją
Keturi baltieji gyventojai, 

436 E. 16th St., New Yorke, 
paskelbė rendos streiką, kuo
met namo savininkas įsakė iš
sikraustyti negro šeimynai, pa
reikšdamas, kad jisai nenorįs 
negrų ar kubanų savo name.

Negrų šeimyna, Ignatius 
Lawlor su savo žmona Gwen
dolyn susikraustė į namą dvi 
savaiti atgal, kuomet Mrs. 
Lawlor, kuri yra balta ir kla
siniai sąmoninga darbininkė, 
parandavojo apartmentą. Už 
savaitės laiko jiems įteikė 30 
dienų evikcijos notą. Pasirodo, 
nė taip lengva bus jam iš
mesti negro šeimyną, kadangi 
tų kepurių šeimynų protestas 
išsiplėtojo po apielinkę ir vie- 

i tos ; Bedarbių Taryba įsikišo. 
Ji šeštadienį sušaukė prie na
mo demonstraciją ir ves 
tolyn.

Amerikos Lygos Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą kuopa sykiu 
su Jaunų Socialistų grupe pi- 
kietavo DeLuxe teatrą, Croto- 
na sekcijoj, kur buvo rodo
mas Hearsto karą kurstantis 
judis “West Point of The 
Air.” Abiejų organizacijų jau
nuoliai' laikė bendrą mitingą 
ir kalbėjo nuo vienos platfor
mos.

su- 
10 d.

, Lietuvių Nepr: (ruimingo 
Kliubo kambariuose, 269 Front • St. 
Pradžia 7:45 v. v. Draųgai-gės, vi
si ateikite, gausite knygų “Povilas 
Jurka.” Atsiveskite nauju nariu i su
sirinkimą, taingi draugai nesiveluo- 
kite, kad galėtume pradėti laiku.

Sekr., M. Renkevičiutė.
(135-136)

Pavojus Vaiky Kempei
Įrengimui darbininkų vaikų 

kempės Wo-Chi-Ca reikalinga 
$10,000. Tuo tarpu kempės 
komitetas praneša, kad dar 
tik $2,002 tos sumos sukelta. 
Ir ta suma daugiausia atėjus 
nuo pavienių asmenų, o ne nuo 
organizacijų. O r g a nizacijos, 
sakoma, labai atsilikę savo 
kvotoj. O kempė turi atsida
ryti 1 liėpos. Neturėjimas 
kempės, bųtų baisus nuostolis 
darbininkų} judėjimui.

Paimkim kad ir lietuvius.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 H
6 Skirtingų Rūšių ■ v C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio^ Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo” antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

4. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PA SKOLOS
M. Briicklwr’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DA IMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir
KAILIŲ—FURS Į

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

(O

. HARMAN '

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
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.

Telephone, EVergreen 8-9770

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš henų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom gpalvom.

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

BROOKLYN, N. Z.
Tel.: Glenmore 8-6191

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

| PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS |

S Senai dirbąs graborystės pro- 6 
B fesijoje ir Brooklyno apielin- ?
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
S atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 
B balsamavimu ir palaidojimu < 
g mirusių. t

| Veltui Chapel Šermenim j
K Parsamdo automobilius Serme- ? 
q nirns, vestuvėms, krikštynoms S
S ir kitokioms parems ?
S Saukite dieną ar naktj k

| 423 Metropolitan Avė. i
8 Brooklyn, N. Y. s

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 09, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Are. ir Irvine PL 

NEW YORK 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.




