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KAIP IŠ SUGINČIŲ 
IŠVEŽĖ PILSUDSKIO 
MOTINOS PALAIKUS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Iš Lietuvos išvežta palai
kai lavono Pilsudskienės, 
mirusio Lenkijos diktato
riaus motinos. Smetonos 
valdžia žinojo, kad Lenkų 
imperialistai išnaudos Pil
sudskienės palaikų atkasimą 
ir išvežimą delei savo pro
pagandos prieš pačią Lietu
vą. Lietuvos diktatorius tu
rėję suprasti, kad tąja pro
ga naudosis ir Lietuvos len
kiški dvarininkai dar karš
čiau pasibučiuot su Varša
va. Visa tai žinodamas, ta
čiaus, Smetona davė leidi
mą toms lenkiškų imperia
listų ceremonijoms, kurias 
sekančiai aprašo “Lietuvos 
Aidas,” Lietuvos fašistų or
ganas :

“šeštadienio rytą (birže
lio 1 d.) į Suginčių bažnyt
kaimį susirinko keli šimtai 
lenkų iš Kauno, Panevėžio, 
Alytaus, Telšių, Kėdainių, 
Utenos, Ukmergės apskri
čių. Jų tarpe buvo nemaža 
dvarininkų. Daugiausia at
vyko automobiliais ir auto
busais. 9 vai. pradėtas ardy
ti rūsys, kuris buvo visai 
apleistas, susilyginęs su že
me. Atkasus, rastas tik vie
nas metalinis karstas su 
P i 1 s u d s k ienės palaikais. 
Karste rasta tik pusė gal- į 
vos kiaušo ir krūvelė dulkių.' .. . . .. .
Iš Lenkijos buvo atvežta di. (įsakė streikieriams pasiduot 
delis ir du maži karstai: deryboms su valstijos val- 
mat, tikėtasi rasti dar Pil- !os k°n,^niJ°Js ^o- 
sudskio brolio ir sesers, mi
rusių jaunamečių palaikai, 
bet jų nerasta. Pilsudskie
nės karstas buvo didelis, ne
tilpo į atvežtą karstą, todėl 
jį teko suardyti. Baigus ka
simą, vietos klebonas pasakė 
pamokslą, tarp kito ko, pa
reikšdamas, kad Pilsudskie- 
nė čia, Suginčiuose, yra gi
musi ir prieš mirdama buvo 
pareiškusi norą, kad būtų 
palaidota Suginčiuose. Kai 
mirė Vilniuje (prieš 50 me
tų), jos palaikai buvo į Su
ginčius atvežti ir palaidoti.
Pilsudskiai pastatė Suginčių 
bažnyčią ir visą laiką išlai
kė kleboniją. Dabar bažny
čią reikia remontuoti. Tam 
tikslui Pilsudskienės laidoji
mo organizatoriai bažnyčiai 
paaukojo 1,000 litų.

“Palaikai su karstu nuga
benti bažnyčion ir, atlaikius 
pamaldas, gabenti Vilniun. 
Susirinkusieji katafalką pa
lydėjo iki administracijos 
linijos. Ant katafalko sudė
ta daug vainikų, o visi ly
dėjusieji laikė rankose gyvų 
gėlių. Vytauto Did. universi
teto studentai lenkai daly
vavo paradinėse uniformose 
šu vėliava. Anoj pusėj ad
ministracinės linijos stovė
jo išrikiuota lenkų pėstinin
kų kuopa, raitelių eskadro
nas, lengvosios artilerijos 
baterija, atskira karininkų 
(20 asmenų) grupė ir Vil
niaus vaivada. Už pusės ki
lometro laukė daug organi
zuotų lenkų su vainikais. 
Ten buvo parengti sutikimo 
vartai. Vežant karstą per 
administracijos liniją, lenkų 
orkestras grojo Dombrovs- 
kio maršą ir Lenkijos him
ną. Lenkų karininkai ant 
karsto tuojau uždėjo vaini
kus. Vežant karstą per ad-

Mirė Jau Du Policijos 
Pašauti Darbininkai 
Gatvekarių Streike

Nebraskos Gubernatorius Visai Sustabdė Gatvekarius, nes 
ir Jo Milicija Nepajėgia Apsaugoti Streiklaužių Kailį

OMAHA, Nebr. — Neb
raskos gubernatorius G. Co
chran buvo paliepęs savo 
atsiųstiem milicininkam ap
ginti skebinius gatvekarius 
nuo streikierių dieną ir su
stabdyt visus gatvekarius 
tik nuo 6 vai. vakarė. Nors 
pagal gatvekarių linijas bu
vo sustatyta 1,800 pilnai 
ginkluotų milicininkų, bet 
streikieriai ir ’ tūkstančiai 
jiems pritariančių darbinin
kų vis tiek užpuldinėjo 
streiklaužiškus g a t v e k a- 
rius taip, kad gubernato
rius buvo dabar priverstas 

j visai juos*. sustabdyt.
G u b e r n atorius griežtai
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delis ir du maži karstai: deryboms su valstijos val-

vais. Gatvekarių ( darbinin- 
i kų unijos vadai tuojaus su
tiko, bet kompanija atsisa-

kė. Gubernatorius, todėl, 
grūmoja neva “neleist” gat- 
vekariams pradėt veikt, kol 
jų kompanija taipgi pasi
duos deryboms.

268 gatvekarių darbinin
kai streikuoja nuo balan
džio 20 d., reikalaudami pri
dėt algos, sutrumpint darbo 
laiką ir pilnai pripažint uni
ją. Bet gubernatorius savo 
derybų pasiūlyme stato tik 
tokias sąlygas: pripažint 
uniją, visus streikierius pri
imt atgal darban ir palaikyt 
pirmenybę senesniems dar
bininkams.

Mirė jau antras darbinin
kas iš 150, kuriuos pašovė 
policija. Tarp sužeistų yra 
ir vienas 11 metų vaikas, 
peršautas per kojas; vienas 
mažytis kūdikis aptroškin- 
tas nuodingomis bombų du
jomis.

LIETUVOS ŽINIOS
Nusinuodijo Du žmonės
PANEVĖŽYJE nusinuodijo 

St. Kizliene, kuri buvo pasime
tusi su vyru ir gyveno pas mei
lužį A. šeškų, šeškus sužinojęs, 
kad Kizliene nusinuodijo, ir 
pats išgėręs actą|esencijos mir
tinai apsinuodijo. Kizliene jau 
mirė.

tardant paaiškėjo, kad jeigu bū
tų mirus Olga, tai dviejų jų 
jaunesnių brolių laukė toks pat 
likimas.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, 
nubaudė: Juliją Kregždaitę ir 
V. Gužauską po 8 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo, o Marty
ną Kregždę — 6 metus sunkių
jų d. kalėjimo.

MEKSIKOS DARBO UNIJOS IŠVIJO ATVIRĄ 
FAŠISTĄ CALLESĄ IŠ VALDŽIOS VADOVU

MEXICO CITY. — Pir
miau buvęs Meksikos prezi
dentas Pl. Calles “prasiša
lino” kaipo galva vadina
mos “tautinės revoliucinės 
partijos,” kuri iš esmės se
ka fašistinę programą. Jis 
paliko dabartinio preziden
to Cardenaso valdžiai vesti 
šalies reikalus, kaip ji išma
no. O iki šiol Calles buvo 
faktinas Cardenaso Valdžios 
vadas. Bet Calles ne savo 
noru pasitraukė. Jį išvijo 
meksikiečių darbininkų uni
jos.

Kada Calles viešai pas
merkė Cardenaso valdžią,

ministracijos liniją Lenki
jos pulkininkas T., kuris yra 
kilęs iš Deltuvos, pasisvei
kino ir pasibučiavo su ke
liais Lietuvos lenkais dvari
ninkais. Dvarininkė P. pa
prašė, kad paliktų jai ką at
minimui. Pulkininkas išpjo
vė iš savo milinės sagutę ir 
įteikė poniai...
PILSUDSKIO MOTINOS

PALAIKŲ SUTIKIMAS
Varšava, birželio 1 d. po

piet maršalo Pilsudskio mo
tinos palaikai buvo perga
benti per administracijos li
niją ties Pustylkais, 42 km. 
nuo Vilniaus. In Pustylkus 
maršalo Pilsudskio motinos 
palaikų sutikti buvo atvykę 
3 velionies maršalo broliai 
ir Vilniaus įgulos aukštieji 
karininkai.

kad jinai dar negana kriuši- 
na darbininkų streikus ir ki
tas jų kovas, tuojaus dvyli
ka galingiausių darbo uni
jų pradėjo mobilizuotis vi
suotinam streikui, reikalau
jant pavaryt Callesą nuo vi
sokios įtakos valdžioj. Uni
jų grąsinimą parėmė ir ka
talikai abelnai, kaltindami 
Callesą, kaipo tikrąjį suma
nytoją persekiojimų prieš 
katalikus.

Prezid. Cardenaso valdžia 
atsidūrė krizyje; ir jis bir
želio 17 d. išnaujo perorga
nizavo savo ministerių ka
binetą. Naujasis ministerių 
kabinetas parinktas iš tokių 
žmonių, kad būtų palankes
ni klerikalams, kad atsar
giau elgtųsi darbininkų 
klausimuose ir kad vis tiek 
laipsniškai vykdytų fašisti
nę programą. Skirtumas, 
vadinasi, tame, kad Calles1 
rėmė griežtą fašizmo vyk
dymą, o prezidentas Carde
nas su nauja savo ministe
rija sieks to paties tikslo 

žingsnis po žingsnio.

Daug Elgetų
Tur būt nė vienam apskrities 

mieste nėra tiek elgetų, kaip 
Alytuje. Nėra tos dienos, kad į 
namus neatsilankytų 5-8 elge
tos. Elgetauja seniai, paliegė
liai, maži vaikai. Be to, dažnai 
čia lankosi ir tokie, kurie fiziš
kai atrodo visai stiprūs.

Fašistų organas “Lietuvos 
Aidas” sveikesnius elgetas ap
šaukia “tinginiais”, nors gerai 
žino, kad jie yra bedarbiai, 
dirbtų, jeigu darbo būtų.

ir

Brolžudžių Byla
Panevėžio apygardos teismo 

išvažiuojamoji sesija, posėdžiau
dama Biržuose, tarp kitų išnag
rinėjo Olgos Kregždaitės žudi
kų bylą.

šios bylos kaltininkai Marty
nas ir Julija Kregždės ir V. 
Gužauskas, kurie bendromis jė
gomis paruošė nuodų: aršeniko

tik

j Medžių Lavonai
J U R B A R KAS. — Vydūno 

gatvėje prieš porą metų, betie
siant elektros liniją, buvo taip 
nežmoniškai “nugenėti” kai ku
rie kaštanų alėjos medžiai, kad 
keletas jų negalėjo atsigauti ir 
nudžiūvo. Dabar gatvėje be- 
ribįso jų* stuobriai.' Būtinai 
reikėtų juos nukirsti ir į jų vie
tą pasodinti kitus.

Amerika Tariasi su
Anglija Veikt prieš

Japoniją Chinijoje
Uždėjusi Savo Leteną ant Šiaurinės Chinijos, Japonija 

Ten Pastoja Kelią Kitų Kapitalistinį Šalių Bizniui
WASHINGTON. — Ang- kad bus palaikoma Chinijos 

lijos ambasadorius Lindsay 
tariasi su Jungtinių Valsti
jų užsienių reikalų ministe
rija, kas reikės daryt prieš 
Japonijos įsibriovimą į šiau
rinę Chiniją. Japonija, kaip 
žinoma, jau faktinai užval
dė ten Hopei provinciją su 
35,000,000 gyventojų ir su 
didžiais miestais Peipingu 
ir Tientsinu.

Anglijos ir Amerikos im
perialistai mato, kaip Japo
nija toj srityj smaugs jų 
biznį, ir kalbasi apie pasto
jimą kelio Japonams. Su 
Amerikos ir Anglijos diplo
matais tariasi ir atstovai 
Franci jos, Italijos, Belgijos 
ir kelių kitų šalių, kurios 
1922 m. pasirašė devynių 
valstybių sutartį, kas liečia 
Chinijos.

Ta sutartis “užtikrino,”

DAUG KONGRESMANU REIKALAUJA BAUSTI 
ADM. STIRLINGĄ, KURSTYTOJA PRIES SSRS

WASHINGTON. — Kas- laikraščių leidėjas Hearst 
dien daugiau suplaukia iš telkia jėgas apgynimui to 

karo kurstytojo prieš Sovie
tus. Hearsto “New York 
American” spausdina ex-ka- 
reivių fašistinių vadų orga
nizacijų pareiškimus, kur 
tie vadai garbina adffiirolą 
Stirlingą, kaipo kovotoją 
prieš komunizmo pavojų.

visos šalies kampų protestų 
prezidentui Rooseveltui, ka
ro laivyno ministeriui Swan- 
sonui ir kongresui prieš ad
mirolą Y. Stirlingą, kuris 
per Hearsto laikraščius ra
gino kapitalistines šalis, va
dovaujant Hitleriui, išstoti 
į karą prieš Sovietų Sąjun
gą. Sykiu su protestais yra 
reikalaujama išvyt Stirlingą 
iš laivyno tarnybos.

Atsiliepdamas į tuos mi
nių reikalavimus, kongres-

ir durnaropių mišinio. Mišiniu. manas Marcantonio pirma- 
užnuodijo kavą ir bulkutes ir j dienį įnešė kongresui suma- 
davė pas juos viešinčiai Gigai nymą, kad šalies laivyno mi- 

Užnuodytoji nisterija turi pasiaiškinti, 
ar jinai žada bausti tą ad- 
mirolą ar ne. Įnešime yra 

^nurodoma, jog adm. Stirling

gerti ir valgyti.
čia pat susirgo.

Ūkininkas, pas kurį tarnavo 
Olga, jos pasigedo ir ėmė j ieš
koti. Ji buvo su policijos pa
galba surasta serganti, o dakta- sulaužė laivyno oficieriams 
rų komisija pripažino užnuodi- privalomą taisyklę, 
j imą.

Teime Julija ir Martynas 
Kregždės prisipažino, o Gužaus
kas prisipažinti atsisakė. Be-

Sukilo Dvieju Chinišky 
Laivu Jūrininkai

CANTON. — Sukilo Chi- 
nų Cantono valdžios dviejų 
karo laivų “Haichi” ir “Hai- 
shen” jūrininkai, užvaldė 
laivus, su kuriais ir pabėgo. 
Į juos buvo paleista 1,000 
bombų iš lėktuvų, bet nei 
viena nepataikė.

kuri 
reikalauja, kad jeigu koks 
laivyno oficierius rašo spau
doje politiniais bei kariniais 
klausimais, tai turi pridėt 
paaiškinimą, jog jis tik sa
vo nuomonę išreiškia, o ne 
laivyno vyriausybės apskri
tai. To admirolas Stiding 
nepadarė.

Tas įnešimas dabar svars
tomas kongresinėje laivyno 
reikalų komisijoje, ir apie 
pusė jos narių jau pasisako, 
kad Stirling turi būt nu
baustas.

Iš antros pusės, fašistinių

Iškrikdytas Toledo, 0., 
Elektrininky Streikas

TOLEDO, Ohio. — Elek- 
tros darbininkų unijos va
dai įpiršo streikieriams de
rybas del streiko baigimo. 
Derybų sąlygas pasiūlė Roo- 
sevelto darbo ministeris - 
antrininkas Ed. McGrady, 

i Darbininkai reikalavo, kad 
i kompanija tuojaus pridėtų 
5 nuošimčius algos ir kad 
būtų derimasi tik del kitų 
15 nuošimčių priedo. Bet 

i McGrady įsipiršo kaipo vie
natinis sprendėjas, ar turi 
kampanija tuojaus pakelti 5 
nuošimčiais algą ar ne. Ki
tos derybų sąlygos yra uni
jos pripažinimas, visų strei
kierių priėmimas darban ir 
tt.

čielybė, savaranki jos val
džia ir atviros durys vi
soms šalims varyti Chinijoj 
biznį lygiomis teisėmis. Po 
sutarčia padėjo savo parašą 
ir Japonija, kuri, tačiaus, 
paskui atplėšė nuo Chinijos - • 
Mandžuriją ir Jeholą, o da
bar uždėjo savo leteną ant 
šiaurinės Chiniios.

Jungtinių Valstijų valdžia 
1932 m. per savo ministerį 
Stimsoną pasiuntė Japoni
jai protesto notą prieš Man- 
džurijos užgrobimą ir nuro
dė į minimos sutarties su^ 
laužymą. Amerika ir da
bar dar nepripažįsta Japo
nų įsteigtos Manchukuo ne
va “nepriklausomos valsty
bės” Mandžurijoj.

Japonija Prisibijo
Dabartiniai Anglijos ‘ir 

Amerikos pasikalbėjimai dė
lei Japonijos : žygiųįvaro . 
rūpesčio Japonų imperialis
tams ir jie jau skelbiasi, kad 
ištraukę pusę savo kariuos t 
menės iš šiaurinės Chinijos. 
Bet iš Japonijos įvairių val
dininkų išsireiškimų pasiro
do, kad Chinijos Chiang 
Kai-sheko fašistų Valdžia 
padarė visus' nusileidimus, 
kurių Japonija reikalavo. 
Tie nusileidimai yra tokie 
pardavikiški ir begėdiški, 
kad pats Chiang Kai-shek 
atsisako juos viešai pa
skelbt, bijodamas- Chinijos 
gyventojų sukilimo. Bet jau 
žinoma, kad jis sutiko iš
traukt tris ketvirtadalius 
savo kariuomenės iš šiauri
nės Chinijos; statyt ten tik 
tokius valdininkus, kuriuos 
užgirs Japonija, visame ka
me atiduot pirmenybę Japo
nijos kapitalui ir prekybai 
Chinijoje, prisiimt Japonijoj 
atsiųstus ko n t rpjiųotojųs • 
Peipingo Universiteto ir tt.
, Amerikos ir Anglijos im
perialistai ima domėn visus 
tuos Japonų išveržtus arba 
nupirktus “nusileidimus” iŠ 
Chinijos ir tariasi daryti 
kokių žingsnių delei savo 
kapitalo reikalų apgynimo 
toj šalyj. y

t i
r

Metalistu Laimėjimas
FREEPORT, Ill. — Per 

šešių savaičių streiką 500 
metalo darbininkų Stover ir 
Engine Comp. išsikovojo 5 
nuošimčius daugiau algos.

Brooklyne, N. Y., per pir
mus keturis šių metų mėne
sius tapo automobiliais už
mušta 135 žmonės, tai yra Kova buvo įnirtus; prieš 
21 daugiau negu pernai tuo streikierius buvo pastatyta 
pačiu laiku.

■>A
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b-ir valstijos milicija..
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Mearstas pilnai užgiria Hitlerio terorą, 
kuris' }< kalėjimus grūda darbininkuš už 
savo špkudos piatinimą.

Dafbihinkai bemistos kovoję prieš vi
sits savo ir Sovietų Sąjungos priešus. 
Darbininkai reikalaus ir toliau, kad Hit
lerio bernas admirolas Stifling būtų at
statytas iš tos vietbs.

•. Taigi, kada prisieina kalbėti įvairių ša
lių atstovų tarpe, tai ir '^metonos minis
terial mato Sovietų Sąjungą kaipo taikos 
jėgą, jos žygius atliktus tik taikos palai
kymui. Bet tuom pat kartu smetoniniai

elementai nesidrovi išgalvoti visokių 
bjauriausių paskalų prieš Sovietų Sąjun
gą. Ypatingai hearstiniais paskalais 
maitinasi amerikiniai Smetonos pasekė
jai.

Iš ALDLD Raštinės pravedimui tarpe moterų 
darbininkių. Tam tikslui iš
rinko komisiją iš sekamų

ŠYPSENOS

T rockiečią KrikitnaS į
Kiekviena organizacija gyvuoja tik 

tada, kada ji yra klasės kovos; įrankis, 
stovi tvirtai už darbiiįinkij klasės prirb 
cipus.

Trockiečiai, kurių dalis buvo išmesti iš 
Komunistų Partijos, kiti patys pasekė 
savo vadus, garsiai rėkavo, dar ir dabar 
tūli iš jų rėkia apie “Penkta, šeštą, Sep
tintą Internacionalą”, kuriuos jie neva 
tvers. Daug jie melų ir šmeižtų pasklei
dė Komunistų Partijos vardu. Daug jie 
pasitarnavo darbininkų neprieteliams, 
bet dabar patys smarkiai krinka.

Louis Bundez, kuris kartu su trockie- 
Čiais tvėrė “Darbininkų Partiją”, jau pa
sitraukė iš jos. H. Winner, buvęs troc- 
kiečių organo manadžerius, irgi pasi
traukė iš jų partijos. Joseph Zack ir 
Jack Taylor išmesti ir dabar leidžia savo 
gazfetą. Daugelis žemesnių vadukų ap
leido savo partiją. Kiti jų dar traukia 
Hearsto giesmę prieš komunistus ir So
vietų Sąjungą, nes mato savo prisiarti
nantį galą.

Taigi, tročkiečių tarpe eina krikimas, 
kurie kaišosi kairiomis frazėmis, o dirba 
buržuazijos naudai.

Lenkų Gudrybė Atlikta
Lenkijos fašistai nuvežė į Vilnių Pil

sudskio širdį ir padėjo į /‘Aušros Vartų 
Koplyčią.” Dabar “Lietuvos Aidas” ap
rašo, kaip lenkai prisiuntė specialę savo 
komisiją į Lietuvos pusę, Suginčius, ir 
ten iškasė Pilsudskio motinos grabą ir 
nugabeno į Vilnių. Pilsudskio motina 
mirus 50'metų atgal ir todėl jos grabe 
veik nieko nerado.

Lenkijos fašistai atliko tas ceremoni
jas tikslu didesnio užsitvirtinimo Vilniu
je. Lai pabando dabar Lietuvos fašistai 
užimti Vilnių, kaip Lenkijoje bus sukel
tas didžiausias skandalas už atėmimą Vil
niaus, kuriame yra Pilsudskio širdis ir 
jo motinos kūnas.

Bet Lietuvos fašistinė spauda, aprašy
dama Pilsudskienės grabo išgabenimą, 
nuduoda, kad ji tą nesupranta, nemato 
Lenkijos fašistų tikslų, tik džiaugiasi, 
kad lenkai paliko Suginčių bažnyčios pa
taisymui 1,000 litų.

Hearsto “Laisvė Žodžio"
Griausmingai suskambėjo Amerikos 

revoliucinių darbininkų balsai prieš 
Brooklyno karo laivyno stovyklos vedė
ją admirolą Y. Stirlingą, kuris Hearsto 
laikraščiuose užgyrė Vokietijos fašistų 
karo planus prieš Sovietų Sąjungą ir 
siūlė, kad kare prieš darbininkų tėvynę 
dalyvautų ir Jungtinės Valstijos. Dar
bininkų protestai privertė kongresma- 
nus svarstyti tą klausimą kongrese ir 
visa eilė kohgresmanų išsireiškė, kad ad
mirolas neturi teisės kalbėti apie Jung
tinių Valstijų politinius santikius su ki
tomis valstybėmis; tūli iš jų tiesiai reika
lavo, kad Stirlingas “užsidarytų savo 
burną.” •'

Baisiai tas nepatiko Hitlerio bernui 
Hearstui. Jis savo laikraščiuose garsiai 
sušuko už ‘'‘laisvę žodžio.” Kam jis rei
kalauja tos laisvės žodžio? Nagi tiems, 
kurie nori skleisti visokius melus prieš 
Sovietų Sąjungą, tiems, kurie nori šauk
ti visą kapitalistinį pasaulį karan prieš 
darbininkų šalį. Jis norėtų, kad ir So
vietų Sąjunga savo viduje leistų viso
kiems kontr-revoliucionieriams laisvai 
veikti ir laikraščius leisti. Bet tuom kart

Mussolinio Prisirengimai ir
Hitleris

Italijos fašistai su Mussoliniu prieša
kyje prisikabino prie Afrikoje gyvuo
jančios ir nepriklausomos Abyssinijos ir 
būtinai nori su ja karo. Mussolinis jau 
pasiuntė Afrikon į savo kolonijas, ku
rios rubežiuojasi su Abyssinija, virš 
250,00d armiją, daug tankų, karo lėktuvų 
ir kitokių karo jėgų.

Italijos fašistai jaučia, kad jie yra 
daug skąitlingesnf ir geriau apsiginklavę 
už Abyssinijos armiją, jie pąsitiki savo 
jėgoms ir todėl provokuoja karą.

Tuom kartu Anglijos ir Francijos im
perialistai pradeda bijotis perdidelio Ita
lijos Afrikoje įsigalėjimo ir daro tūlus 
pasipriešinimus. Bet tas daroma tik 
tam, kad iš Italijos iškovojus koncesijų.

Vokietijos fašistai iš pradžios buvo 
pradėję teikti Abyssinijai ginklų ir jų 
spauda puolė Italiją. Bet dabar jie pa
keitė savo poziciją. Berlyne Hitlerio už
sienio ministeris pareiškė Italijos atsto
vui, kad daugiau neduos Abyssinijai gin
klų ir fašistų spauda permainė toną už 
Mussolinio planus.

Vokietijos fašistai turi sekamus išro- 
kavimus: (1) Jie mano, kad kada Italija 
įsitrauks į karą su Abyssinija, tai ji pa
darys nusileidimų Vokietijos fašistams ir 
jie galės užimti Austriją; (2) Kad Ita
lija, įsitraukus į karą su Abyssinija, ne
galės kištis į įvykius Europoje ir (3) Iš- 
stojant už Mussolinį, mano daugiau su
pjudyti Italiją prieš ‘Franciją ir Angli
ją

............................... ' !.
• . • i

Gumas ir Karas
Vokietijos fašistai ir Japonijos impe

rialistai, ruošiantis prie naujo didelio 
karo, didina gumos gamybą. Japonija 
dabar 72 kartus tiek gumos pasigamina, 
o Vokietija 4| kartus, kaip pasigamin
davo 1913 metais.

Kame gi svarba? Laike 1914 metų di
delių mūšių prie Mamos, Franci j a mo
bilizavo Paryžiaus taksius ir jais perme
tė į pavojingiausią fronto vietą 40,000 
kareivių, kurie ir davė pergalę.

Laike viso pereito karo Franci j oje bu
vo pervežta 23,000,000 kareivių ir 25,- 
000,000 tonų karo reikmenų trokais ir 
automobiliais. 1918 metais į mūšių lauką 
permetė automobiliais 100 kilometrų 
virš 400,000 amerikiečių kareivių. 1918 
metais Franci j a, Jungt. Valst. ir Angli
ja karo fronte turėjo 200,000 automobi
lių, kurie vąidino labai svarbią rolę. Vo
kietija gi savo šalyje turėjo 70,000 auto- 
'mobilių, bet negalėjo jų vartoti, nes ne
turėjo jiems šienių.

Dabar fašistinė Vokietija turi iki mi- 
liono motorinių dviračių, 600,000 auto
mobilių ir, karui kilus jie visi bus panau
doti. Prie to-, priešgazinės maskos rei
kalauja daug gumos; • tankams jis irgi 
Veikalirigas. Apskaitliūojama, kad Vo
kietijai reikės karo metu iki 150,000 tonų 
gumos. Gumos augmenų ji neturi, tat 
įveža iš užsienio ir gaminasi gumą, ren
giasi karan. 1926 metais Vokietija pasi
gamino 26,000 tonų gumos, o 1934 metais 
jau 72,000 tonų.

Mato SSSR Žingsniuose Taiką
.“Lietuvos Aidas” išspausdino Lietuvos 

užsienio reikalų ministerio S. Lozoraičio 
sakytą prakalbą Tautų Lygos susirinki
me, kurioje jis atmušdinėjo Hitlerio už
sipuolimus ant Lietuvos Klaipėdos reika
lu. Lozoraitis mato Tautų Lygos sutvir- 
tėjimą ir taikos sustiprėjimą “SSSR įsto
jimu į Tautų Ęąjungą ir tarpusavios pa- 
gelbos sutarčių tarp SSSR ir. Francijos 
bei ČechosloVakijoš paširašymu.”

Centro Komiteto Nutarimai
Birželio 16 dieną įvyko 

ALDLD Centro Komiteto 
posėdis. Padaryta visa eilė 
svarbių nutarimų.

ALDLD sukaktuvių rei
kalu., Nutarta išleisti spe
cialę brošiūrą tuom reikalu. 
Jos spausdinsime nemažiau 
8,000. Kiekvienas narys 
gaus vieną, kaipo dovaną, o 
kitas platinsime tarpe mūsų 
simpatikų. Brošiūra bus 
gausiai papuošta paveiks
lais. Spausdinimo darbą pa
vėsime “Vilniai.”

Jau nuo pirmiau buvo nu
tarta, kad “LaisVė” ir “Vil
nis’ išleistų specialius nume
rius sukaktuvių klausimu. 
“Vilnies” redakcija pasiža
dėjo išleisti “V.” 8 puslapių, 
kuri bus pašvęsta ALDLD 
istorijai. “Laisvės” bus iš
leistas specialis numeris.

“Šviesos’ No. 3 bus dide
lėje daugumoje pašvęstas 
ALDLD reikalams. Prašomi 
visi mūsų veikėjai, darbuo
tojos, organizatoriai dabar 
savo straipsnius, eiles ir 
vaizdelius siųsti į centrą.

Eilė kuopų pranešė, kad 
jos šauks bendrus susirin
kimus ALDLD narių, “Lais
vės’ ‘Vilnies’ ir ‘Tiesos’ skai
tytojų. Tai gėras sumany
mas.

Padarykime Sukaktuves 
sękmingiausioųįjs^ Gaukime 
naujų narių ir platinkime 
mūsų literatūrą.

Jau Gavome 700 Narių
Mūsų vajus buvo pusėti

nai sėkmingas. Vajaus me
tu susitvėrė 7 .naujos kuo
pos. Viso gavome 708 nau
jus narius. Iki metų pabai
gos dar mes tufime būtinai 
gauti 300 naujų narių.

Tūkstantis naujų narių! 
—turi būti visų obalsis. Jei
gu jau turime virš 700 nau
jų narių, tai nesunkiai gali
me gauti dar 300. Visi pasi
darbuokime.

Centro Komiteto Narių 
Nominacijos

Šiemet bus renkamas AL 
DLD CK del 1936-1937 me
tų. Tuojaus bus išsiuntinėta 
visoms kuopoms nominacijų 
blankos. Nominacijas gali
ma atlikti bile kuopoš susi
rinkime, kuris įvyks po 1 d. 
liepos ir iki 30 d. rugpjūčio. 
Žinoma, reikia stengtis, kad 
kuopos susirinkimas būtų 
skaitlingas. Reikia tuos su
sirinkimus geriau? įgąrsinti, 
kad daugiau narių ateitų.

Knyga “Povilas Jurka”
. Knygos' “Povilas Jurka” 

spausdinome daugiau, kaip 
kitų. Jos yra apščiai platini
mui. Nauji nariai, kurie 
1935 metais stos, visi ją 
gaus. x

Knygos išleidimas padarė
sekamų išlaidą:
Popierių $348,00
Atspausdinimas 556.50
Viršeliai^ 70.00
Ekspedicija 324.00
Apdarymas 203.00

Viso $1,501.50
Prie to dar prisidėjo išlai

dų mažesnių, kaip tai nuve
žimas į paštą ir kitos išei

gos. Kaip matote knyga kai
navo daug, bet už tat turi
me gerą, laiku ir užtektinai 
jos.

Centro Komitetas taria 
nuoširdų ačiū drg. Mikui 
Rasodai-Mizarai už suteiki
mą rankraščio veltui. Drg. 
Rasoda atliko šį milžinišką 
darbą priepuoliais nuo kitų 
savo redakcijos ir organiza
cinių darbų.

CK Praplėstas Posėdis
Centro Komitetas nutarė, 

kad sekamas CK posėdis bū
tų praplėstas, kuriame ga
lėtų dalyvauti vietos apskri
čio ir kuopų valdybų nariai, 
taipgi visi /veiklesni mūsų 
organizacijos nariai, kurie 
tik galės surasti laiko. Bū
simame CK posėdyje bus di- 
skusuojama daug svarbių 
klausimų, liečiančių mūsų 
organizacijos reikalus ir 20 
metų sukaktuves.

Duoklių Mokėjimas
Dar yra visa eilė kuopų, 

kurios neprisiuntė nei kiek 
narinių duoklių už 1935 me
tus. Nuo dabar Centro Ko
mitetas ragins ne vien tik 
kuopų sekretorius, praneš 
apskričiams, kaip jų kuopos' 
stovi, suteiks žinių kuo
poms apie jų nemokėjusius 
narius, bet ir patiems na
riams siuntinės atvirutes 
raginant susimokėti duok
les. Nariai duokles turi mo
kėti per kuopą. Nariai, ku
rie nesumokės iki tam tikro 
laiko duoklių, tai jiems bus 
sulaikyta siuntinėti “Švie
sa.” Narių duoklių pasimo
kė j imas baigiasi su 1 diena 
liepos. Mokėkite savo duok
les ir siųskit į centrą.

Mūsų Delegatai
Centro Komitetas siunčia 

pasveikinimą Kanadoje AL 
DLD kuopų suvažiavimui ir 
ten dalyvaus drg. J. Siurba, 
atstovaudamas mūsų orga
nizacijos centrą.

Į Visuotiną Amerikos Lie
tuvių • Darbininkų Suvažia
vimą prieš karą ir fašizmą 
išrinkta delegatu draugas 
Dr. J. J. Kaškiaučius.

Drg. Kapsuko Spaudos 
Fondas

Jau matėte spaudoje^ kad 
Lietuvos Komunistų Partija 
yra įsteigus Draugo Kap
suko Vardo Spaudos Fondą, 
į kurį draugai gyvenanti So
vietų Sąjungoje gausiai au
koja. “Tam tikslui nemažas 
skaičius draugų ir ameri
kiečių atsiliepė. Geresniam 
Amerikoje tvarkymui įplau
kų, tam dideliam darbui, 
ALDLD CK aptarė ir iš
rinko iždininku Dr. J. J. 
Kaškiaučių. Aukas siun
čiant tam tikslui, čekius ir 
money orderius išrašykite 
Df. J. J. Kashkevich vardu. 
Siųskite Centro Biurui, ar
ba ALDLD CK antrašu.

Darbininkių Reikalai
CK pergrupavo savo jė

gas sekmingesniam darbo j

draugių: S. Sasnauskienė, 
O. Depsienė, S. Petkienė ir 
K. šolomskienė. Ši komisija 
dirbs vadovystėje CK pir
mininkės drg. S. Sasnaus
kienės, kad geriau pasta
čius darbą tarpe moterų 
darbininkių. Draugai arba 
draugės, turinti bent kokių 
žinių šiuom reikalu prašomi 
pranešti drg. S. Sasnauskie7 
nes vardu.

Mūsų Knygos Kanadoje
Draugai kanadiečiai lite

ratūros atžvilgiu daugiau 
nukenčia, kaip bent kurios 
kitos kolonijos. Bet už tat 
jie godžiai skaito mūsų kny
gas. CK gavo visą eilę laiš
kų, kuriuose giria knygą 
“Povilas Jurka” ir negali 
atsigerėti Drg. Kapsuko 
knyga apie Sovietus Lietu
voje.

Kanadoje darbininkai no
rinti gauti platinimui knygų 
arba nusipirkti gali gauti jų 
“Darbininkų žodžio” išleis- 
tuvėje arba mums pranešti.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

Hamburg.— Hitlerininkai 
uždarė 'žydų tennis jsportp 
naują kliubą. Visokias žy
dų sporto organizacijas jie 
naikina kaip “priešvalstybi
nes.”

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Petras ir Justas
Petras: “Aš tamstai, jei 

nori, papasakosiu tokį prie
tikį, kad tamstos plaukai 
ant galvos atsistos.”

Justas: “Geriaus būk toks 
geras, papsakok tokios rū
šies prietikį, kad plaukai at
augtų.”

J. J. Butkus. >

Net Keturi Karaliai
“Kiek buvo karalių prie 

kristaus gimimo?” klausia 
kunigas mokinio.

“Keturi,” atsako mokinys.
“Kokie keturi!?” nustebo 

kunigas.
“Ogi bulkių karalius, pas

kui čyrvų, vynų, na, ir gi
lių,” paaiškino mokinys.

Dievas Jų Nesupranta
Du airiu, išėję iš bažny

čios Dubline, kalbasi:
“Ar skaitei, jog Italijoj 

žemės drebėjime žuvo net 
tūkstantis žmonių?”

“Mūsų Irlandijoj tas < ne
gali atsitikti, — mes. čia 
meldžiamės dievui.”

“Na, o tie italai ar nesi
meldžia?”

“Meldžiasi, bet. . velnias 
juos ten gali suprasti!”

Hamletas Biblijoj
“Tėveli, kas buvo Hamle

tas?” ■ ' > - I : . . ) ; ' • • į
“Atnešk man bibliją, tu, 

ignorante,'aš' tau tuoj ten 
parodysiu!”

Surinko Juozas šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

APIE TOKĮ NEGERĄ 
KOSULĮ

Drauge gydytojau, aš no
riu pasiklausti apie savo tokį 
negerą kosulį. Nežinau, kas 
man yra, ar koks dusulys ar. 
kas. Man kaip kada užeina,. 
kaklo duobelėj knita, kutena 
ir kosulį sukelia. Kai pradedu 
kosėti, nieko negaliu atsikosė
ti. Tik sausai kosėju, ir net 
mane dusina ir pradeda cy- 
puoti tarp tos kaklo duobelės. 
Kas tai galėtų būti : ar šaltis, 
ar aš dusulį gavau? Aš jūsų 
visokių gerų patarimų matau 
“Laisvės” dienrašty, tai ir aš 
kreipiuos į jus.1 Taip aš' esu 
gana sveika, neturiu jokių 
nesmagumų. Esu 27 metų, vi
dutinio ūgio, sveriu 130 svarų.

ATSAKYMAS

Kas Jums galėtų būti? Gal 
kokia sausa gerklės sloga, o 
gal ir giliau kas negerai— 
bronchinėse dūdelėse arba ir 
net pačiuose plaučiuose. Kaip 
ten nebuvę, o apsileisti labai 
nepatarčiau. Tai kas, kad, sa
kot, esate gana sveika. O kam 
gi tas kosulys? Jei kosulys tę
siasi bent keletą savaičių, tai 
jau apsižiūrėkite, ypač jei ko
sulys yra sausas, įkirus. Gali 
kartais ir džiovos pradžia būti. 
Ir pradžioj lengviau yra liga 
užgniaužti.

Būtinai gaukite žuvies kepe
nų aiejaus, cod liver oil. ŠaL

tai laikykite. Imkite po gerą 
šaukštą po valgio. Galima ir 
daugiau, per ištisus mėnesius. 
To aliejaus vitaminų A ir D 
gausa labai daug padeda kvė
pavimo organams, jų plėvėms 
sutvirtėti ir atsispirti prieš ko
kias bakterijas.

Vartokite taipgi pieno kal
kių : “Calcium lactate, 10 grs., 
100 tablets,” po vieną arba ir 
po dvi po valgio, keletą mė
nesių. Sutrinkite ir su vande
niu bei vaisių sunka priimkite. 
Tai irgi gerai kvėpavimo orga
nams ir daūg kam. 1

Ijodo tinktūros, kaip ir 'vi
siems, tai ir Jums teikia. Po 
lašą kas pora-trejetas d. vi
są. mielą gyvenimėlį. Tai mais
tas skydinei—tiroidinei liaukai 
o ta liauka, kaip ir kitos liau
kos, labai daug nusako. Imkite 
ir mielių, yeast, po plytelę 3 
kartus kas diena. Mielės turi 
daug vitamino B—nervų audi
niams, taipgi vidaus organams. 
Galima ir Dried Brewers 
Yeast.

Gaukite kvietinių arba ru
ginių grūdų. Suvalgykite po 
žiupsnelį porą kartų kas die
na : daug ten yra vitaminų ir 
mineralų. Būkite ant saulės 
dažniau. Ir vartokite žmoniš
kesnį maistą. Nesugadintą, na
tūralinį maistą.

Saulė, grynas oras, papras
tas — necivilizuotas maistas, 
poilsis—Jums padės prašalinti 
tą kosulį.
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astuonių Amerikoj gimu-

dedantį paukštį, tai vaikams, 
kaipo Amerikos piliečiams, tik
rai pavyks, mąstė sau Petraus
kienė.

t >

verti kęsti už vaikučių švieses
nę ateitį.

Taip jos mąstė, bet ne taip 
buvo.

gy- 
sal-
ne.

~ ~ - 111 Mrs. Stella Petrosky Su Savo ŠeimynaDarbininkė ir Seimininke į
Mėsos Streike Moterys 
. Vaidina Žymią Rolę

Mėsos streikas prasidėjo tū
lose New Yorko miesto dalyse 
22 gegužės. Iki šiol jau atsiek
ta tūkstančiai laimėjimų. Vie

ptomis numušta po 4 centus sva
rui mėsos, kai kur daugiau. 
Bet dar yra sekcijų, kur mažai 
telaimėta ir dėlto streikas tebe
sitęsia. Birželio 21 šaukiama 
2-ra konferencija prieš maisto 
brangumą.

* Streikas jau persimetė į Chi
cago ir St. Louis. Diena po die
nos mes išgirsim panašių nau
jienų iš daug miestų ir mieste
lių, nes neįmanomas brangu
mas mėsos pakirto galimybę 
įsigyti pamatingiausį maistą, 

, tad nesvietiškai augštos kainos 
turi būti sumažintos.
Vartotojai Siųs Delegaciją 

Į Washingtoną
New Yorko ir Chicagos mė

sos vartotojai turėjo šimtus, 
^gal tūkstančius mitingų atvira
me ore ir svetainėse, siunčia 
komitetus prikalbinėti bučerius 
bendrai su mėsos vartotojais

ninkės išeina į gatvę reikalauti 
savo šeimynai mėsos kąsnelio 
pigesnėmis kainomis, čia pagar
bos ir su žiburiu nerastum. Buo
žė, areštas ir persekiojimas, bet 
ar jas išgązdina? Ne, jos turi 
tikslą ir jo siekia, neatsižvelg
damos žiaurių sąlygų.

Iš Kalėjimo Atgal j Pikietą
Štai Mary O’Grady ir Clara 

Severn buvo areštuotos pikieto 
linijoj. Jas kaltino “nevarkiame 
elgesy”. Su jomis elgėsi, kaip 
su kriminalistėmis ir kalėjime 
uždarė su prostitutėmis ir va- 
gilkomis. Bet jos iš kalėjimo 
nuėjo tiesiai į pikieto liniją. 
Pavyzdingos ir gerbtinos kovo
tojos. šiame streike daug tokių.

Tarp lietuvių iki šiol streikas
didelės įtakos nepadarė ir lietu- pasistatykim moterų 
vės moterys organizuotai rolės, komitetų reikalą ALDLD kuo- 
nelošia šiame streike ar bent 
nepraneša apie savo darbus 
šiam skyriui. Dalyvauja parti- 
jietės ir šiaip atskiros draugės 
pavieniai ir dėlto tas darbas pa
silieka neįmatomas, neatžymė-

Tuojau Reikia Būdavot Mo-. 
terų Komitetus

Tas parodo mūsų neorgani- 
zuotumą abelnai. Mūs moterų 
komitetai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
joj vis neprigyja, kai kur yra 
tik popieriniai, o didžiumoj vie
tų visai nėra. Ir nėra kas iški
lusius moterims svarbius klau
simus tuojau iškeltų. Pačios 
veikliosios narės susijieško ką 
reikia veikti ir kaipo ypatos at
lieka vieną ar kitą darbą, o vi
sa didžiuma organizacijos na
rių, nekalbant jau apie neorga
nizuotas moteris, liekasi užpa
kalyje. Pasekmė yra ta, kad 
veikliosios narės apsikrauna ne- 
pavelkama darbų našta 
bas liekasi toli gražu 
tas. Ir į organizaciją 
neganėtinai įtraukiam, 
likdamos darbą kaipo ypatos ne- 
iškeliam organizacijos.

Draugės, nors kąrtą

ir dar- 
neatlik- 
moterų 
nes at-

rimtai 
darbui

skelbti boikotą mėsos trustams j tas. Kitais žodžiais, mūs drau- 
iki kainos bus numažintos, pi-! ges kur nekur nubėga į pikieto 

! liniją, o masė lietuvių darbinin
kių moterų liekasi nesuintere
suota, neįtraukta. Tai bloga.

kietuoja atsisakiusių streiką 
*remti krautuves, rengia masi
nius pikietus ir demonstracijas 
prie mėsos pakavimo fabrikų, 
siunčia delegacijas pas jų 
šininkus, taipgi ir miesto 
džion su reikalavimais.

” Negana to, New Yorko 
Chicagos delegacijos vyks į 
WashingtOna 20 šio mėnesio, 
kur reikalaus, kad valdžia vers
tų mėsos baronus nuleisti kai
nas ir kad tos nuolaidos nebūtų

vir- 
val-

ir

Moterų Komitetai Ir 
Darbas Tarp Motery

ALDLD • Centro 
posėdyje pereitą 
prieita prie išvados,

Komiteto 
sekmadienį

pose ypatingai, nepaliekant kitų 
organizacijų ir neorganizuotų 
moterų. Tik tokiu būdu mes ga
lėsime nudirbti vertus atžymėji- 
mo didelius darbus. Pačios la- 
vinsimės ir lavinsime ir akty- 
vizuosime plačias lietuvių mo
terų mases vis didėjančioms ko
voms.

kė parašyti jo įvykį. Kažin ar 
tuo būt baigęsi viskas, bet re
daktorius sučiupo prieš jį at
statytą revolverį ir jau nugink
luotą Christ perdavė policijai.

Jis sakėsi norėjęs ir pats nu
sižudyti, bet del vaikų susilai
kęs. Vienok vargiai kas tiki, 

i kad tokiam žmogui dar rūpė
tų vaikai. Veikiausia pamatė, 
kad pabėgti bus sunku, tad 
pasidavė, tikėdamasis lengves
nio teismo. Christ buvo šal
pos darbininkas. Galimas 
daiktas, kad skurdas ir rūpes
čiai davedė prie dalino pami
šimo, kas sykiu Su įsiutimu, 
kad negali pačią valdyti, ver
gas vergę turėti—davė pama
tą šiai baisiai, žvėriškai tra
gedijai.

Mūs skyriuje kartą jau ra
šėm apie Stella Petrosky, bet 
svarbu ir vėl rašyti, kadangi ryt 
poryt mes pačios galim atsi
durt jos vieton.

Stella Petrauskienė atvyko 
šion šalin iš Lenkijos 1914 me
lais ir iki šiol išgyveno Wilkes 
Barriuose 21 metus. Ji yra mo
tina

Taip mąstė Petrauskienė ir 
jos kaiminkos del to, kad geriau 
nežinojo, kad tas joms pagelbė-- 
jo užmiršti suskilusias nuo skal
bimo rankas, kad pusiau nutir
pusiame kūne skausmai atrodė

SteŲa atsiskyrė nuo prasigė- 
rūsio vyro ir pati viena per ket
verius metus pajėgė išlaikyti 
šeimyną. Galop priversta buvo 
kreiptis į miesto valdžią pašal
pos ir su Bedarbių Tarybos pa
galba išsikovojo. Nuo to laiko 
Stella užsiinteresavo Bedarbių 
Tarybos veikla ir aktyviai pri
sidėjo prie kovos už pašalpą 
biedniems ir prieš evikcijas. 
Taigi Stellos prasikaltimas bu
vo tame, kad ji reikalavo savo 
vaikams duonos, kad ji reikala
vo pastogės biedno Susiedo šei-

, mynai.

P.

civiles 
ir kit. 
darbi-

šių

Sasnauskienė,
ALDLD Centro Pirmininkė.

Nebegalėjo Valdyti 
Moterį-Nužudė

žiauruolis vyras ;Peter Ch
rist, akyvaizdoję. gavo 7 metų 

j savo buvusiąkad sunku vaiko, nužudė
lėšomis biednųjų farmerių-gy-1bus įtikinti kolonijas naudingu- žmoną, kam pastaroji apleido
vulių augintojų arba mėsos pa- me moterų komitetų, kol mes 

ūkavimo darbininkų, bet kad bū- neturėsime pavyzdžio. O tas pa
tų lėšomis mėsos trustų. Tą len- vyzdis turėtų būti pačioj Centro 
gvai galėtų padaryti, kadangi 
vien tik trys iš didesniųjų mė
sos pakavimo fabrikų pereitais 
metais padarė virš 10 milionų 
daugiau pelno, negu 1933 m.
Moterys Streiko Vadovybėje

Moterys šiame streike
vadovaujamą rolę. Iš pradžių 
streiko juomi rūpinosi Darbi-'

pašonėje, Brooklyne. Lig šiol jo 
nebuvo,. Nebuvo dėlto, kad mes 
ir centre neturėjome tokios ko
misijos, kuri, apart paraginimų 
laiškais ir spaudoje, dalyvautų 
tokiame vietos darbe, savo duo
tų sugestijų pravedime gyvėm

imą i man.
Dabar paskirtos trys centro 

komiteto narės vietinės ir viena
ninkių Tarybos ir Bedarbių greatneckiet6. Tl} draugių pa.
Tarybos. Bet tolyn įtraukiama 
vis daugiau darbo unijų ir ma
sinių organizacijų, kurių pla
čiose konferencijose įsteigiami 

*Veiklos Komitetai Kovai Prieš 
Maisto Brangumą ir visose apie- 
linkėse steigiama jo skyriai. 
Veiklos Komitetas vadovauja 
streiką.

Veiklos Kom. sekr. N. Yorke 
yra Sarah Licht ir ji puikiai 
pasižymi vadovavime. Rose Nei

lson, Moterų Tarybų sekretorė, 
Mrs. Clara Smotrich, Coney 
Island sekcijoj, Miss Bonita 
Williams, Harlem sekcijoj ir 
eilė kitų moterų įvairiose sek
cijose yra įtrauktos į vadovybę 
ir sėkmingai atlieka savo par
eigas.

* Senute Veiklos Komiteto 
Vadovė

Moterys sudaro vietos Veik
los Komitetus ir juos vadovau
ja. Vieną tokių komitetų suor
ganizavo 61 metų senutė Mrs. 
Frances Lewis, negrė darbinin- 

*’kė, Harleme. Ir jos komitetas 
.yra pavyzdingas kovingumu sa
vo apielinkėje.

Šimtuose vietų viena diena 
eina pikietai, masiniai mitingai, 
vaikų vežimėlių bei trokų para
dai. Juose žymią rolę vaidina 

^-moterys ir pasižymi kovingumu. 
Policija ir mušeikos užmiršta 
buržuazinį tursinimąsi 
moteris,

VAmerika 
Balionus.

reiga bus pasiliuosuoti nuo da
lies kitų turimų darbų ir dau
giausia laiko pašvęsti darbui 
tarp vietos lietuvių darbinin
kių. Ne lengvas tai bus darbas, 
nes tas reikalaus diena dienon 
darbo ir pačioms buvimo jo pir
mose eilėse, tačiau kitos išeities 
nėra, kadangi komitetas, suside
dantis ir draugų-draugių, dir
bančių vien nacionalius darbus 
ii' retkarčiais šuktelėjančįų apie 
darbą tarp moterų, nedavė jokių 
pasekmių.

Kaip greit suspėsime atsipa
laiduoti nuo tūlų pareigų ir pra
dėti rimtai darbą, taip greit pa
matysite mumis šiame skyriuje, 
žiūrėsime, ar kaip nors nesukir- 
sime drauges chicagietes. Ne
maža drąsa taip išsireikšti ne
turint net pradžios, bet sakoma, 
kad drąsa svarbi ypatybė staty
bos darbe. Pagyvensime, pama
tysime.

Komiteto Narė.

Skyriaus Reikalai

prieš 
kuriuom taip garsi I 
kas liečia buržuazijos toti plunksną, 
Kas kita, kada darbi- skyriun.

Pavasariop dar mažiau 
draugių lankosi šiame skyriu
je, negu paprastai, žinoma, ne 
visos išsigando šilumos, tūlos 
draugės turi rimtų priežasčių, 
bet, aišku, ne visos, kurios ga
lėtų ir turėtų rašyti. Draugės, 

I kurios tik nors kiek galite var- 
rašykite savo

čia prasidėjo Stellos ’’nesu
sipratimai” su valdžia. Gegužės 
19 atsibaladojo pas ją federalės 
valdžios agentai, kuomet jos 
vaikai buvo mokykloje. Ir mal
davimas palaukti iki vaikai. su- 
gryš iš mokyklos— negelbėjo, 
Stellą išvežė kalėjiman ir pa
skyrė deportacijai, kaipo “pa
vojingą šaliai.” Tai buržuazijos 
užmokestis ir pagarba darbinin
kei motinai.

Dabar Stella išimta po kauci
ja ir ja rūpinasi Ateivių Gyni-

vaikų. Rodos, kupinai atli
ko savo motinystės pareigą vals
tybei, kuri nieku neprisidėjo 
vaikučių auginimui.

Jos vyras dirbo mainose. Ji
nai, kaip ir visos mainierių 
žmonos, auklėjo vaikus, laikė 
burdingierius, siuvo, skalbė ir 
prosino jiems baltinius, gamino 
valgį, kepė duoną namie, kad 
kaip nors išsiversti, kad susi
taupyti juodai dienai, kad su
teikti vaikeliams mokslą.

Koks sunkus darbininkės 
yenimaas, tačiaus kokios 
džios svajonės! Ir kaipgi
Juk Amerika aukso šalis, šalis 
progų, tik reikia jas pasiimti. 
Jeigu jai, kaipo ateivei, nepavy
ko pasigauti aukso kiaušinius

Nežiūrint abiejų Petrauskių 
neapsakomo triūso, vistiek pasi
darė nebegalima išsiversti. Ki
tose šeimynose tas pats. Kilo 
protestai prieš išnaudotojus, bet 
mainierių streikai ne kartą ta
po pralaimėti del nepakankamo 
organizuotumo ir reakcinių,par- 
davikiškų vadų šunybių. Skur-' 
das vis didėjo. Pagaliaus vyras, I mo Komitetas. Tačiau komite 
nepanešdamas to visko, pradėjo 
girtauti, o šeimynoj įsivyravo 
dar didesnis nedateklius ir skur
das, gimė nesantaika -+-ti^iška 
darbininkų šeimynos tragedija 
išnaudojimo sistemoj.

_____ !!_

Visuotinas Lietuvių
Dark. Suvažiavimas

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Visuotinas Suvažiavimas 
jau tik už dešimts dienų. Dau
gely vietų delegatai išrinkti ir 
vien besirūpina, kaip pasiekti 
Clevelandą. Kaip žinia, suvažia
vimas savo darbų dienotvarkyje 
turės kovą prieš karą ir fašiz
mą, taipgi kovą už Lietuvos re
voliucinius kalinius ir už 
teises Lietuvos liaudžiai 
Tai kiekvienai lietuvei
ninkei stipriai apeinanti reika
lai, tačiau daug lietuvių moterų 
nei negirdėjo apie tą suvažia
vimą.

Moterims Delegatėms
Suvažiavime dalyvaus nema

žas skaičius organizuotų darbi- 
ninkių-veikėjų. Daug iš jų yra 
priešakyje darbininkų judėjimo 
savo kolonijoj.' Delegatės, taip' 
lygiai ir nebuvusios šuVž^iavi- 
me, turėsime rimtai pasvarstyti, 
kaip suvažiav. iškeltus klausi
mus perduosime lietuvėms dar
bininkėms. Kadangi suvažiavi
mui laikas labai apribotas, be 
to viena sesija bus pašvęsta 
jaunuolių reikalams, atrodo, kad 

I atskiros sesijos moterims nebus 
galima laikyti, be atsitraukimo 
iš bendrų suvažiavimo sesijų. 
Tačiaus draugės privalo pasirū
pinti iškelti kurioj nors sesijoj 
moterų organizavimo klausimą, 
pravesti diskusijas ir padaryti 
išvadas. Beabejo, atskira sesija 
duotų galimybių plačiau pakal
bėti. Bet bendras su draugais

tas negalės bylą laimėti be fi
nansinės paramos ir masių 
spaudimo, i: • i f ; . f » j

. Draugės, mes pirmutinės tu
rėtume suprasti ir ateiti į paA 
galbą Stellai Petrauskienei.

jį ir gyveno su kitu. Taip pat 
rengėsi nužudyti jos meilužį, 
bet jam, nors sužeistam, pavy
ko pasprukti.

Tragedija dėjosi trijų kam
barėlių apartmente, 209 E. 
66th St., New Yorke, kur Stel
la Christ, pasivadinusi Costel
lo, gyveno su kitu vyru, Kostis 
Koulouras. Jinai dar jauna 
moteriškė, 28 m., vedusi 
metų ir persiskyrus 5 metai 
ga. Jiedu su Christ turėjo 
vaiku, kurių vienas gyveno 
tėvu, o antrasis vaikų name. 
Po tragedijos, nuliūdęs ir išsi
gandęs antrasis vaikutis taipgi Į diskusavimas. moterų organiza- 
pasiųstas prieglaudom

Christ įsiprašė į savo žmo
nos apartmentą, meluodamas, 
būk turįs pranešimą nuo šal
pos biuro. Moteriškė patikė
jo ir pravėrė duris. To jam 
ir tereikėjo, jis spėka įsibrio- 
vė, užrakino duris ir pradėjo 
mėsinėti savo žmoną. Pirmiau
sia jis išsiėmė iš kišeniaus švi
no buožę ir kirto jai galvon. 
Ji pargriuvo. Vaikas bandęs 
atstumti tėvą, bet -negelbėjo, 
jis atkartotinai kirtęs jai buo
že. Paskiau išsiėmęs iš kiše
niaus diržą ir surišęs jos ran
kas. Tada išsitraukęs 11 colių 
peilį ir, nepaisydamas vaido 
maldavimo neigi moters riks
mo, suvarė jai į gerklę.

Tada iš išgąsčio ir nuosta
bos negalinčio kalbėti vaiko 
akyse jis ją nurengė nuogą 
ir paguldė maudynėje, tačiau 
paskui pasakęs vaikui, kad 
“negražu taip palikti,” įdėjo 
jos kūną skrynion po drabu
žiais. Paskui jis išmazgojo 
kambarį ir nuvedė vaiką na
mo. Ten vaiką paliko, o pats 
išėjo, sakydamas, kad jis turįs 
parsinešti paliktą peilį.

Ten jis prirengė kėdę žu
dymui Koulouras ir laukė su
grįžtant. Bet sugrįžusis bandė 
išsikalbėti ir spėjo pasprukti, 
nors pašautas. Tada Christ 
pabėgo, atėjo laikraščio rašti- 
nėn ir grąsindamas ginklu įsa-Prenumeratą siųskite tiesiai

10 
at- 
du 
su

vimo klausimo taipgi gali duo
ti teigiamų pasėkų.

Gi kolonijoms patartina drau
ges delegates nenustumti į už
pakalį raporto mitinguos. Rei
kia, kad kiekviena draugė iš
duotų raportą nors viename su
sirinkime. O mūs draugės dele
gatės turi prie to rengtis. Jei tą 
išpildysim, tai jau bus didelis 
žingsnis prmyn.

Delei Motery Skyriaus 
“Vilnyje” Vajaus

Chicagietes moterys, nuo su
sivienijimo moterų organizaci
jos su Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija, 
leidžia moterų reikalais laik
raštuką 4 puslapių, didelio 
formato. Išeina sykį į savai
tę, antradieniais, sykiu su 
“Vilnies” leidiniu. To savaiti
nio moterų laikraštuko prenu
merata $2 metams Chicagoje 
ir užsieniuose, o už Chicagos 
ribų visose J. Valstijose tik 
$1.50 metams, arba 85 centai 
6 mėnesiams.

Draugės moterys rytietės tu
rėtų del šio laikraščio pasidar
buoti, parinkti prenumeratų 
mūsų leidžiamam laikraštukui 
vidurvakarinėse v a 1 s t i j ose.

Bėgamais Reikalais
Milionas Parašų

Jau buvo rašyta šiame sky
riuje, kad Amerikos Prieška
rinės Lygos Moterų Komitetas 
užsimojo surinkti milioną pa
rašų ir įteikti juos sekamam 
J. V. kongresui. Peticijose rei
kalaujama visuotino nusigink
lavimo ir panaudojimo dabar 
skiriamų ginklavimuisi pinigų 
liaudies reikalams.

Visofs ALDLD kuopos gavo 
tas blankas sykiu su Povilu 
Jurka. Nors rinkimas tų pa
rašų nėra vien moterų darbas, 
tačiaus draugas atsakomingos 
prižiūrėti, kad ne vien tik tos 
blankos būtų pripildytos, bet 
ii užsisakyta daugiau. Pripil
dytas siųsti ir daugiau užsisa
kyti reikia sekamu antrašu: 
W. C. of the League Ag. War 
and Fascism, 112 E. 19th St., 
New York, N. Y.

Povilas Jurka

Visos Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopos ir visi nariai, ku
rie visuomet dalyvauja susirin
kimuose, jau gavo naują ALD 
LD knygą Povilas Jurka. čion 
nedarysiu platesnės peržval
gos tos knygos, nors ir tą pa
daryti reiktų. Bet drąsiai gali
ma pasakyti, kad jei mokė
sim tą knygą panaudoti, tai su 
ja turėsim šienapjūtę moterų 
narių gavime.

Apysakos yra didžiumos mo
terų mėgiamiausias skaitymas. 
O šioje knygoje yra plačiai 
paliestos ir moterys. Nelauki
me, kol retai lankančios susi-

“Vilnies” a d m i n i s t racijai: 
3116 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 
me 
me

| rinkimus draugės ateis ir atsi
ims Knygą. Sekamam susirin
kime pasiskirstykime ir nuneš- 
kime knygą į namus, paragin
kime dalyvauti susirinkimuose 
ir veikime. Nueikime su kny
ga pas neorganizuotas mote
ris ir paraginkime įsirašyti. 
Paduokime knygą savo drau
gėms. Perskaičius, ne viena, 
be didelio vargo, įstos į A.L.

ALDLD Sukaktuvės

Už poros mėnesių sueis 20 
metų nuo ALDLD įsikūrimo. 
Jau visos bus girdėję, kad mūs 
obalsis yra gauti 1,000 naujų 
narių į ALDLD šiais jubilėji- 
niais metais. Iki šiol gauta 
70Q ir jei kiekvienas atliksim 
savo pareigą, tai iki metų galo 
perviršysim tūkstantį. Jau se
kamam susirinkime reiktų pa
sidaryti kuopos veikimo planą 
apvaikščiojimui šių didžių su
kaktuvių. Tame plane būti
nai turi būti įrokubta ir gavi
mas moterų į ALDLD.

Alisa.

Minutė Su Draugėm

Mūsų skyriaus redakcinės 
komisijos narė ir nuolatinė 
bendradarbė d. B. E. Senkevi- 
čienė pateko liūdėsin. Jos 
mylima motinėlė, Uršulė Drū- 
tainienė, atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Sirgo sunkiai ir nuolat 
gulėjo lovoje jau apie metas 
laiko. Linkim draugei Senke- 
vičienei sėkmingai nugalėti 
liūdesį.

Draugė U. Grigienė, brangi 
mūs veikėja Chicagoje, sirgo

Mes ant Vietos irgi dirba- sunkiai ilgą laiką ir turėjo 
del šio laikraštuko, veda- gana pavojingą operaciją. Da- 
vajų.

O. Vasiene.
bar jau gerokai pasveikus. 
Linkim atgauti spėkas, kad ir

: it

Red.

ateityje galėtum būti stipria 
judėjimo budavotoja, kaip ir 
prieš ligą.

Atsiųskite penkioliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City.

AR GALITE PASISIŪTI 
ŠIĄ SUKNELĘ?

Suknelės f omą- 2322 yra gaunama 
12, 14, 16, 18 20, 30, 32; 36; 38 ir 40 
dydžio, šešiolikai dydžio reikia trijų 
ir pusės (3D yardų 36 colių pločio 
audimo. Prie formos yra paveiksluo
tas siuvėjai pamokinimas (anglų kal
boje ).



Puslapis r LAISVI “1-  Trečiadienis,. Birž. 19^ 1935

ffl 

■ ' z >

tik gėrėtis reikiai O tos upės, 
kurios eina išilgai ir skersai vi
są miestą, tai kaip ant veidro
džio* viskas atspindi. Ypač upė 
Neva, tai istoriška upe, ji yra 

i didele, augštais krantais, kurie 
gražiai aptaisyti. Leningrade 
labai daug statoma namų, bet 
dar vis neužtenka del gyvento
jų. Tik pamislykite, kuomet 
seniaus buvo tik apie pusantro 
miliono gyventojų, tai dabar 
jau yra arti trys ir pusė milio- 
nų gyventojų. Tai ve, kodėl 
dar per ankšta gyventi Lenin
grade.

Maskvoje eilėmis traukia- gyventojai. į požeminio 
traukinio vartus, šičia matosi paveikslai Stalino ir 
Kaganovičiaus. Kiekvieni vartai kitaip atrodo ir 

gražiai papuošti.

Aš skaitydamas “Laisvę” ir 
Jcitus Amerikos lietuvių lai
kraščius, pastebėjau, kad dar
bininkų priešai, kaip “Naujie
nos,” “Draugas”, “Darbinin
kas” ir kiti neatsilieka nuo fa-

t

Svarbus Drg. A. Zlotkaus Laiškas iš 
Leningrado, Sovietų Sąjungos

Rašau delei lietuvių darbi
ninkų “Laisvės” skaitytojų ir 
atsakau į drg. M. Pūkio laiš
ką.

Pradžioje savo rašinio, tu
riu jums pasakyti, kad aš jau 
trečią švenčiu viso pasaulio 
darbininkų šventę — Pirmąją 
Gegužės Sovietų Sąjungoje, 
kur laisvai ir man tenka mar
šu oti gatvėmis sykiu su kitais 
milionais darbininkų. Ta diena 
pasitaikė labai graži—saulutė 
skaisčiai švietė per visą dieną. 
Demonstracijos prasidėjo 8 
vai-, ryto ir baigėsi 5 vai. va
kare. Pilnos gatvės buvo mar- 
šuotojų ir pilni šalygatviai žiū
rėtojų. Gyvumas ir entuziaz
mas buvo pas visus didelis. 
Prisiartinus prie aikštės—Juri- 
cko Plošč, .tenais stovėjo visa 
mūsų, taip sakant, načalstva, 
kurių tarpe buvo iš Maskvos 
drg. Kaganovič ir kiti. Antra 
estrada buvo pilna pripildyta 
svetimų1 šalių delegatais, kurie 
buvo atvykę, kaipo atstovai 
nuo unijų ir kitų organizacijų, 
kurie sveikino demonstrantus 
ir demonstrantai juos sveikino, 
kaipo ženklą viso pasaulio 
darbininkų solidarumo. Būtų 
daug galima rašyti apie šią iš
kilmingą šventę, kur šventėme į 
4 dienas, bet laiške negi sura
šysi viską.

Kuomet aš maršuoju pilnas 
gyvumo ir pasiryžimo, tai man 
prisimena, kad kapitalistinių 
šalių darbininkams daugumo
je yra uždrausta demonstruo
ti. šimtai ir tūkstančiai tapo 
sumušta, areštuota ir nušauta, 
tik vien už tai, kad išdrįso I 
švęsti savo šventę.

Bet tie kapitalistinių šalių 
vąldžių puolimai darbininkų 
judėjimo nesunaikins, kaip ne

galima sunaikinti jūrų bangiu 
jeigu tik visų šalių darbinin
kai vienysis ir kovos, tai per
galė bus.

Vienok, man rodos, kad 
kaip Los Angeles, taip ir kitų 
miestų lietuviai darbininkai 
permažai veikia delei savo 
būvio pagerinimo. Dar dau
gelis laukia susidėję rankas 
gerų laikų iš pono Roosevelto 
.ar keno kito malonės. Dar
yra tokių lietuvių darbininkų, 
kurie seka paskui Pruseiką ir 
Butkų, kurie yra paskendę

šisto Hearsto melų, būk So
vietų Sąjungoje trūksta mais
to, viskas brangu ir net miršta 
iš bado1 milionai žmonių. Tai 
aš pasakysiu jums visiems 
šmeižikams, kad tai yra bjau
rus melias.

Ir kaip jūs neraustate iš gė
dos, skleisdami tokius krimi- 
nališkus- šmeižtus? Pas mus, 
kas liečia maistą,, yra užtenka
mai visiems ir nei vienas nie
kur badu nemirė, tik todėl, 
kad truktų maisto. Visi valgo
mi daiktai šiais metais yra nu
piginti nuno 30% iki 50 nuoš., 
o algos darbininkams yra pa
didintos 35% ir daugiaus. Jūs, 
ponai melagiai, atvažiuokite

. Lietuvią Visuotinojo 
Suvažiavimo Delegatam
’ Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Visuotino Suva
žiavimo sesijos atsibus 
Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., Cleveland, 
Ohio. Pirnia sesija prasi
dės sekmadienį, 30 d. bir^ 
želia, 10 vai. ryte. Iš va
karo atvažiavę iš kitų 
miėštiį delegatai lai vyks
ta į; Lietuvių Svetainę, iš 
ten vietos draugai pasiųs 
į apsistojimo vietas.

Šeštadienį, 29 d. birže
lio, toj pačioj svetainėj 
bus parengimas pasitiki- 
mui delegatų.

Sekmadienio vakare po 
Besiji# bus koncertas. Pir
madienio vakare bus ma
sinis mitingas, kuriame 
kalbės eilė kalbėtojų iš 
įvairių kolonijų.

Suvažiavimo Prirengi- 
mo Komitetas, 
Sekretorė,

A. Vasiliauskienė, 
1’4115 Darley Avė., 

Cleveland, Ohio.

oportunizmo baloje, ir mano, 
kad jie eina revoliuciniu keliu. 
Gana, draugai, rauginti agur
kus bačkoje. Stokite prie tikro 
tarptautinio veikimo po Ko
munistų Partijos vadovybe. 
Draugai; amerikiečiai! Buda- 
vokite bendrą frontą prieš ka
rą ir fašizmą. Rengkite de
monstracijas prieš Vokietijos 
fašistinę valdžią, kuri pasi
rengus bile dieną užpulti Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą. Hit
leris griežia dantis prieš dar
bininkų valdomą šalį—Sovietų 
Sąjungą ir nori ją sunaikinti. 
Bet jiems nebus taip lengva 
kariauti, kaip buvo su cariška 
Rusija. Sovietų Sąjungos dar
bininkai yra pasiryžę ginti §a- 
vo šalį iki kiekvieno kraujo 
lašo ir tikisi, kad jai pagelbon 
ateis kitų šalių darbininkai.

Manęs drg. M. Pūkis klau
sia, ar nepasiilgau tos saulėtos 
Californijos gamtos gražumo. 
Taip, man prisimena Califor- 
nija ir jeigu vėl gyvenčiau 
Amerikoj, tai niekur kitur, 
kaip Californijoj. Bet Sovietų 
Sąjungoje irgi yra gražių vie
tų. Jau nekalbant apie Kau
kazą, Krimą ir kitas pagarsė
jusias gamtos gražybes, mes 
turime ir Leningrade. Tai ga
na gražus miestas: gražūs na
mai, tiesios ir plačios gatvės. 
Dabar daug prisodino me
džių, ištaisė parkus taip, kad

patys į. Sovietų Sąjungą ir pa
matysite, kad pas mus pilnos 
krautuvės visokių produktų, 
kaip ir pas jus ir kainos dar
bininkams žemesnes, negu pas 
jus. Tik skirtumas tame, kad
pas jus (Amerikoj) visko yra 
pilna, bet darbininkai neturi 
pinigų ir negali nusipirkti 
reikiamų daiktų, o pas mus 
(Sovietų Sąjungoje) visi dar
bininkai gerai uždirbame ir 
perkame, kas tik mums rei
kalinga. Darbininkai turėtų ne 
tik neklausyti tų melų, bet ir 
boikotuoti tokius fašistinius 
laikraščius, kurie be gėdos 
meluoja.

Dabar eisiu prie jūsų, M. 
Pūkį laiško ir atsakysiu į jūsų 
klausimus. Visų pirma, man 
labai patiko jūsų aiškinimai 
apie kapitalizmo puvimą ir 
darbininkų pakilimą kovoti 
už kasdieninius reikalus ir pa
ėmimą valstybės galios. Aš jū
sų laišką išverčiau į rusų kal
bą ir skaičiau visų darbininkų, 
susirinkime, kur visi labai do
mėjosi ir dėkingi jums už pa
rašymą.

Dabar eisime prie klausimų. 
Jūs klausiat, kiek dirba toje 
dirbtuvėje darbininkų ir ar vi
si priguli prie unijos? Aš dir
bu rakandų išdirbimo fabrike 
prie “upholsterių” skyriaus. 
Dirba apie 500 darbininkų ir 
visi priklauso prie unijos, šio
je dirbtuvėje išdirba geriausios 
rūšies rakandus, kokių Ameri
koj man neteko matyti.

Dabar, kokia, tvarka veda-Į nizavo “Mopro” kuopa —- 
ma mūsų fabrikė ir abelnai vi- Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
suose fabrikuose? Visą tvar
kymo darbą veda unijos per 
savo* išrinktus atstovus. (Abel
nai dirbtuves valdo valdžios 
atstovai su unijų atstovais). 
Visa darbo sistema- panašiai 
sutaisyta, kaip ir pas jus; Ame
rikoje, tik mes neužsimušam 
darbe, dirbame iš lėto- nesku
bėdami. tik stengiamės gerai 
padaryti.

Valgyklą turime fabrike. 
Valgius verda ir kepa tokioje 
formoje, kaip Amerikoj dide
lėse “kafiterijose.” Bet švara 
ir visas maisto sudarymas 
daug geresnis už Amerikos, tai 
nėra nei kalbos. Už pietus mo
kame nuo 50 kap. iki rublio, 
žiūrint, ką valgai ir kiek val
gai. Bet mes valgome gerai, 
nes gerai uždirbame, tai ne
paisome. Pietų laikui vieną 
valandą turime, tai pusę va
landas valgome, o antrą pusę 
sunaudojame apšvietai. Pavyz
džiui, vienas draugas skaito iš 
Lenino ar Stalino, ar Markso ir 
kitų mokslo šakų; o mes klau
somės, o vėliaus diskusuojame. 
Čia labai darbininkai šviečiasi 
ir lavinasi visose mokslo ša
kose ir vis būna užimti. Aš 
patsai čia daug mažiaus liuos- 
laikio turiu, negu turėjau 
Amerikoje.

Dirbtuvėje esmu kaipo ak- 
tyvis-udarninkas ir per Pirmą 
Gegužės likaus apdovanotas 
sykiu; su kitais udarninkais. 
Nuėmė mūsų1 paveikslus ir pa
dėjo už stiklo1 dirbtuvėje, kad 
visi matytų ir imtų kaipo- pa
vyzdį.

Toliaus klausiat, kiek uždir
bu ir ar moka nuo dienų, ar 
nuo štukių. Mums moka nuo 
štukių, bet ne taip, kaip pas 
jumis. Mes dirbame brigado
mis ir po “resriadais.” “Resria- 
das” yra nuo prmo iki. septin
to i Septintam “resriade” dar
bininkas gauna aukščiausia 
užmokestį. Abelnai mes uždir
bame nuo 20^ ilįi 45Q rūb.- peri 
mėnesį. Tai gerai, ar ne ? Aš 
dirbu pentame “resriade,” tai 
uždirbu, iki 300- r. per menesį.

Ant galo jūs klausiat, ar 
priguliu prie lietuvių organiza
cijų ir ką, vaikiu liuoslaikiu? 
Kaip sakiau, man liuoso laiko 
mažai yra. Turime mokyklą sa
vo dirbtuvėje. Darbą užbaigę 
ir biskį. pasilsėję, lavinamos 
komunizmo. Man pareiškė 
unijos raštinė, kad gal greitai 
turėsiu pastoti į iliustrantų 
mokyklą. Tenais turėsiu mo
kintis iš sykio liuoslaikiu. O 
jeigu gerai seksis, tai turėsiu 
pertraukti darbą ir eiti į mo
kyklą kolei užbaigsiu kokį 
kursą.

Priklausau tik prie Lietuvių 
Kliubo ir kaip kada1 nueinu 
ant parengimų, kuomet sąly
gos leidžia. Tai, rodos, būsiu- 
atsakęs į visus jūsų' klausimus. • 

Dabar turiu pasakyti dar 
vieną svarbų dalyką delei jū
sų; Mūsų dirbtuvėje susiorga-

gynimo. Iki šiolei, pas mus ma- 
Įžai domės buvo kreipiama ji 
Apsigynimą. Aš, kuomet gy
venau Amerikoj, priklausiau, 
tai ir čia atvažiavęs priklau
siau. Bet kuomet kapitalisti
nėse šalyse padidėjo darbinin
kų persekiojimas, tai pas mus 
atsirado reikalas organizuotis,, 
kad- pagelbėti' tiems kapitalis
tinių šalių- polit. kaliniams ir 
šeimynoms. Ir štai mūsų dirb
tuvės visi darbininkai susira
šė į “Moprą” ir mane išrinko 
pirmininku. Jums gal aišku, 
kad mums Tarp. Darb. Apsi
gynimo reikia ne dėl savo ša
lies, nes čia darbininkai valdo
nai, bet kad padėti materialiai 
kitų šalių darbininkams.

Dabar, prie pabaigos, norė
čiau priminti apie milžinišką 
statybą, kad fabrikai dygsta 
vienas po kitam; kaip grybai 
po lietum. Štai’ naujai pastaty
tas gurno fabrikas, kuris stovi 
tiesiai prieš mūsų rakandų fa
briką. Ten dirba virš 30 tūks
tančių darbininkų ir darbo 
planas išpildyta' 117 procentų! 
Raskite jūs kitą tokią šalį, kur 
taip sparčiai būtų iškilus in
dustrija! Tas galima padaryti 
tiktai darbininkų valdomoj ša
lyje.

Draugai ir draugės :—Nors 
aš gyvenu toli nuo jūsų, bet 
mano mintys visados su jumis. 
Ant pirmo pašaukimo, aš būsiu 
pas jus ir padėsiu imti perga
lę prieš plėšikišką kapitalistinę

tvarką. Ir,, prie progos, noriu 
išreikšti padėką, aš niekados 
nepamiršiu jūsų losarigelieČių 
už draugiškas-'- išleistuves ir 
monteliečiams,. kaip Gutauc- 
kams, Ustupams, Kielams, če- 
reškams ir kitiems palydo
vams. Aš nepamiršiu nieka
dos jūsų tokį draugiškumą.

Su širdingais sveikinimais, 
Jūsų

( Av Zlotkus.
Leningradas.

£-5-35.

Kurie nariai turite pasiėmę laimė
jimo knygelių’ sugrąžinkite- J’. Mar
cinkevičiui pirma pikniko, nes nebus 
susirinkimo1 pirma pikniko. Piknikas 
įvyks 23 d, birželio, KulikaUBko darže, 
Nutley N. J*. Taipgi kviečiame vi
sus dalyvauti šiame piknike, atsives
kite ir savo draugas.

Komisija.
(•144445)

; PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK,, N-.. J1.
Newarko L.D.S. Jaunuoliai rengia 

išleistuvių vakarėlį, penktadienio va
kare 21 d. birž., šv. Jurgio svetainėj, 
180 New York Avė. Tai* bus sykiu 
“Package ir Cards” party. Visi 
turės atsinešti po “package”. Su “pa
ckage” įžanga bus 15c., be “package” 
25c. Bus kaziminkams dovanos,, 
skanių užkandžių, gėrimų ir gera’ or
kestrą šokiams. Pelnas skiriamas 
siuntimui jaunuolių delegatų. į Prieš
karinį suvažiavimą Clevelande.

Kviečia visus Jaunuoliai;
(144-145)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Organizacijų Sąryšis 

rengia išleistuvių vakarą1 delegatams 
į Visuotiną Am. Liet. Suvažiavimą^ 
subatoj,. 22 d. birželio, 408 Court St., 
RD:?. Kliube,. 8 vai. vakare.

Visi draugai ir draugės yra kvie
čiami dalyvauti,, linksmai pasišokti, 
pasikalbėti su draugais, tai priduo- 
sim gero ūpo delegatams. Kviečiam 
kaip senus 
kyti, o mes 
ra laiką.

taip ir jaunus atsilan- 
užtikrinąme visiems ge-

Kviečia Komisija.
(144-145)

HARRISON, N. J.
Harrison ir Kearny Draugų 

Atydai!
ALDLD 136 kp. organizuoja busą 

važiuoti i “Laisvės”' pikniką, kuris 
įvyks 7 d. liepos, Ulmer Park. Tai 
kurie norite važiuot malonėkite užsi
registruoti pas komisijos narius, P. 
Marsoną arba pas J. Marcinkevičių, 
arba pas bile kurį A.L.D.L.D. 136 kp. 
narį. Kelionė abi puses kainuos tik 
75 centai.

LINDEN, N. J.

Linksmą, šokių vakarą bendrai ren
gia L.D.S. 135 kp;, ALDLD 165 kp., 
S.L.A. 185 Rp. Liet. Saulės Pašalpos 
Draugija, Am. Liet. Pil. Kliubas. šo
kiai įvyks subatoj, 22' d; birželio, 
Welcome Hall, 16th St. ir Winans- 
Ave. Draugai ir draugės šis paren
gimas yna svarbus, nes jį- rengia 
penkios organizacijos, kad sukelti fi
nansus pasiuntimui delegatų į’ Visuo
tiną Am. Liet. Darb. suvažiavimą,, 
kuris įvyks Clevelande. Kviečiam vi
sus skaitlingai atsilankyti ir paremti 
finansiškai ir morališkai delegatus 
ir visas organizacijas; galėsite link
smai ir laiką praleist, nes turėsim 
skanių vdlgių, .gėrimų ir. gera or
kestrą šokiams. Įžanga labai maža. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi būkite.

Kviečia Bendras Komitetas.
(144-145)

NEWARK, N J.
Tarpt. Darb. Apsigynimo lietuvių 

ir L.D;S. kuopos bendrai' laikys susK 
rinkimą, kuris įvyks trečiadienį. 19 
d. birželio, 8 vai. vakare 180' New 
York Avė. Abiejų kuopų nariai ma
lonėkite dalyvauti laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi pasimokėkite duokles. _

Sekr. K. X

'įV/..' ■’■> 
,7j:-WW.V.'V.\

“Laisvės” Piknikas Biooklyne j
", j . • ■’ ■■ ■ , . • . i

Puiki Muzikalė Programa Bus ; Duodama per ♦ a

Microphone (Garsiakalbį) ; Bus* Girdima Visam Parke *
• * ' 1 ■ ' 1 ‘ ' > .■ > ' ; ’■ i • ; < > . . > r r

* f■ 11

Atvyksta Vilijos Choras iš Waterbury, Conn. Prie jo prisideda at- ; 
skiri dainininkai iš Hartford' ir New Haven; Jie sudarys: didelį 
Connecticut Valstijos Chorą. Diriguos Klemencas Strižaušlias.

PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

Liepos 7 July
♦ 
t

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, N. Jv, 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J;, Pirmyn Choras iš Great Neck,. į

N. Y., ir Brooklyno’ Aido Choras. ;

Pinigines Davonos Prie Įžangos Tikietų Perkamų iš Anksto?
1. dovana $5, 2. dovana $3, 3. dovana $2, 4. dovana $L 
Tikietaii jau gatavi,, nusipirkite tuojau. Kurie pirks tikietus 
tą pačią dieną prie parko vartų neturės progos gauti dovanos

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI j

Piknikas prasidės 10 vai. ryto1 ir tęsis iki vidurnakčio. Atvažiuokite 
anksti. Nesivežkitė valgią, nes Piknike bus ją gana, visiems, 

s ‘ ‘

DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS* * f

Charlie Kwarren & His Happy Timers .
William Norris and His Orchestra ,

i I ' ; *

PIKNIKAS BUS TEN, KUR BUVO KITAIS METAIS \ ;

Ulmer Park Music Hall
Pabaigoje 25th Ave., Brooklyn

(West End Coney Island). \

Bus daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su jais, 
įsigykite platesnės pažinties.

Jungtinių Valstijų karo laivai manevruose Ramiajame vandenyne. Tai 
prisirengimas prie naujo karo už pa šaulio persidalinimų,



Trečiądienis, Birž. 19, 1935 r PenEtaa Puslapį ,

Raudonarmiečio Pergyvenimas
(At siminimai iš kai'o su Lenkija 1920 m.) ANDRIUS BEKEVIČIUS.

valdžia daro visokias prieka
bes prie darbininkų, kad su
laužius vienybę, bet darbinin
kai lig šiolei laikosi labai so- 
lidaringai.

A. B.
Vasaros vidudienyj karštai kaitė sau- 

*lė. Lenkų fronte ėjo mūšiai. Lenkai puo
limą darė vakarop Plonsko rajone 
(Plocko gub.), bet Raudonos Armijos at
remti atsitraukė Vislos upės linkui. Se- 

* kantį rytą kai kur buvo susirėmimai, bet 
Raudonoji Armija ėjo pirmyn. Miestuko 
Plonsko linkui mes slinkom šunkeliais 
per miškus. Nuo pamiškės matėsi dvaro 
rūmai su dideliais tvartais ir daržinė
mis. Mes trijuose išėjom į priešakį, kiti 
atsilikę slinko užpakalyje. Pažvelgę į kai
rę greta pamatėm lenkų raitelius, matyt 
ėjo žvalgais. Kokiu būdu čia atsidūrė 
lenkų raiteliai, kad mūsų N divizija bent 
10 kilometrų priešakyje veda mušius su 
priešu?* Dunkstelėjo galvoj! Nebėr kas 
daugiau manyti, leidomės į mišką bėgti, 
bet iš kitos pusės keli lenkų raiteliai mus 
sulaikė, suriko stot! Mes visgi į mišką 
bėgom slėptis, bet miškas buvo retas, rai
teliai mus apsuko aplink. Norėjo mus 

•ant vietos kardais sukapoti, jotimis nu
durti. Vienas įniršęs raitelis taikė į ma
ne jėtimi, manė perverti ir paleido į ma
ne jėtį. Aš tuomet pasilenkiau ir jėtis 
išsibedė į žemę. Antras iš kitos pusės už
simojo kirsti kardu. Aš pasislėpiau už 
medžio, kardas atsimušė į šakas sužvan
gėjo. Pradėjo keikti “psia krew” ir dar 
kokiais ten žodžiais. Prijojo dar keletas 

, raitelių, vachmistras rėkia—kiek čia jų 
yra “psu bratuv?” Nulipę nuo arklių 
du kareiviai prisiartino prie manęs ir 
pradėjo mušti šautuvų drūtgaliais. Porą 
sykių aš parkritau ant žemės, bet ir vėl 
kėliaus.

Ant manes, kaip ant žvėries rėkė ir

arkliais trypti taikė, šaukė: “Užmušim 
tave!” Aš lenkiškai atsakiau—jūsų va
lia. Vachmistras kirto man kančių į 
veidą šaukdamas: “a ty psia krev po- 
liak!” Aš atsakiau “ne”. Antras suriko 
iš kur tu moki lenkiškai? Atsakiau, kad 
caro armijoj ilgus metus tarnavau su 
lenkais vienoj dalyj, bet aš . esu rusas. 
Vachmistras suriko:—duokit jam ramy
bę ir veskit į štabą. Jutau kaip per vei
dą bėgo šiltas kraujas, keliose vietose su
tepė mano marškinius. Privedė dar ke
turis raudonarmiečius. Tuomet lenkų 
kareiviai pradėjo landžioti po belaisvių 
kišenius, paėmė viską sau, laikrodį, pini
gus. Laikrodis buvo sidabrinis geros fir
mos. Už tą laikrodį net tarp savęs pra
dėjo koliotis, vienas kitam prikaišioti, 
kad tu girdi visados vienas, visą grobį 
imi sau. Puskarininkas pradėjo rėkti! 
Veskit greičiau kur įsakyta, užtenka 
ginčų. Mus penkius raiteliai vedė dvaro 
lauko keliu, paskiaus per mažą mišką. 
Miške mus sustabdė ir pradėjo raustis 
po kišenius, bet jau nieko neberado. Ne
pasitenkinę tarp savęs koliojosi. Pas ku
riuos buvo geresni batai, tuos nuavė, va
rė tolyn basus. Einant per mišką dairė
si. Iš kairės šaudė raudonųjų artilerija. 
Už miškelio mažas kaimas. Galu kaimo 
ėjo kelias, kuriuo mus varė. Pamatę mus, 
kaimo žmonės, bėgo priešais, klausinėjo, 
kas čia per vieni? Lenkų kareiviai pasi
didžiuodami aiškino, kad bolševikai. Už
klausti kiek jų paėmė nelaisvėn, vienas 
aiškino, kad paėmė labai daug, visais 
keliais varo, kaip avinus.

(Tąsa bus)

Seattle, Wash.

Raymond, Wash.
Iš Medžio ir Girią Darbininką 

Streiko
Popui Muir ir vėl nenusisekė 

darbijninkus parduoti) Jau jis 
ir vėl buvo suvaręs Longview, 
Wasl)., darbininkus dirbti be 
jokią' laimėjimų, bet ir tą sykį 
darbininkai pamatė, kad p. 
Muir*# ir vėl pardąoją, tuo bų-

du vėl metė dirbti ir jau ne
beklausę pono Muir. Muir 
pradėjo rėkti, kaip koks Hitle
ris, pradėjo ne tik pavienius 
narius mėtyti iš unijos, kurie 
jam nepatinka, bet ir čielus 
lokalus braukti laukan, arba 
čarterius atimti. Jau atėmė 
čarterį iš Tacoma lokalo. Dar
bininkai nebegalėdami iškęsti 
Muir diktatūros, birželio 5 d. 
sušaukė suvažiavimą Aber

deen, Wash., iš 17 lokalų. Su
važiavo 240 delegatų, išrinko 
Streiko Komitetą. žinoma, 
Muir ir to komiteto nepripa
žįsta. Jis apšaukė “red,” 
“communistic.”

Su pagelba valdžios ir darb
davių Muir nori streiką sulau
žyti. Bet darbininkai laikosi 
gerai ir jeigu ant toliaus taip 
laikysis, tai yra vilties, kad 
streiką laimės. Kompanijos ir

Iš Streiko Lauko
Jau antras mėnuo kaip eina 

streikas medžio išdirbystėje. 
Darbininkai reikalauja 75 cen
tų į valandą, 30 valandų į sa
vaitę ir pripažinimo unijos; 
Amerikos Darbo Federacijos 
agentai bando parduoti darbi
ninkus, bet gal nepasiseks. Fe
deracijos atsiųstas vadas strei
kui vadovauti ponas Muir pa
darė sutartį su kompanijomis 
ir pasirašė kontraktą, kuriame 
žadama darbininkams po 50 
centų į valandą ir 40 valandų 
į savaitę ir atmetamas unijos 
pripažinimas.

Dabar tas pardavikas verčia 
darbininkus -grįžti dirbti. Ne
kurtos dirbtuvės pradėjo dirb
ti po apsauga valstijos milici
jos. Bet didelis darbininkų pi- 
kictas sulaikė einančius dirbti 
ir vėl dirbtuvės turėjo užsida
ryti duris.

čia ‘ laivakroviai atsisako 
kraut medį į laivus ir iš laivų, 
kuris ne unijos išdirbtas. Tas 
gal padės medžio darbinin
kams laimėti kovą.

Dabar minėtas Muir ir ka
pitalistų laikraščiai šaukia, 
kad čia komunistų darbas, kad 
darbininkai negrįšta dirbti pa
gal to pono padarytą sutartį.

Streikas apima dvi valstijas, 
Washington ir Oregon.

A. W. Muir yra vice-prezi- 
dentas International Brother
hood of Carpenters and Join
ers. Darbininkai priguli prie 
Sawmill and Timber Workers’ 
Unijos. Darbininkai ant 90% 
organizuoti.

Senas Grinorius.

Detroito Žinios

tuvos revoliuciniams politi
niams kaliniams: V. Raskaus- 
kas, A. Bacevičius ir P. Boika 
po $1; J. Mažeika, A. Jakai
tis, C. Garbinčius, C. Kairai
tis, J. Kalakauskas, J. Vaupša, 
P. Stalioraitis ir J. Rūbas po 
50 centų; J. Rudis 35c.; P. 
Namura, J. Fetrinis, R. Kliau
ga, Greibienė, M. Ramandienė, 
J. Strepeika ir E. Skistimienė 
po 25 centus; K. Kasparavičius 
5c. Viso surinkta Lietuvos ko
vingiems draugams ir drau
gėms paremti $9.45.

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas

Prisirengimas j Suvažiavimą
Nors Detroito draugai ma

žai darbavosi del Lietuvių Su
važiavimo Cleveland, Ohio, 
bet vis viena susidarys diktas 
skaičius atstovų nuo darbinin
kiškų org., kurie važiuos į su
važiavimą prieš karą ir fašiz
mą. Laiko visai mažai liko, 
todėl turime smarkiai subrus- 
ti, padirbėti, kad sudaryti 
transportacijos tvarką ir atlik
ti daug kitų reikalų.

Detroite tam tikslui bus kon
ferencija prieš karą ir fašiz
mą reikalais šeštadienį, birže
lio 22 d., 8 vai. vakare, 4097 
Porter St. Tad visi tuo tikslu 
atstovai ir org. komitetai įtari 
būti šioje konferencijoj. Būki
me prisirengę prie šios konfe
rencijos ir prie Cleveland© su
važiavimo kovai prieš karą ir 
fašizmą.

Alvinas.

Himtsburg, Ohio
ALDLD 51 kuopos nartai ir 

kiti draugai Rūbo farm oje, 
piknike, aukavo sekamai Lie-

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Cen
tral inis Komitetas nutarė pa
imti savo globon rinkimą aukų 
į Drg. Kapsuko Vardo Fondą 
Lietuvos Revoliucinei Spaudai 
remti ir paskyrė Dr. Kaškiau- 
čių iždininku. Taigi, draugai, 
kurie aukosite tam svarbiam 
reikalui, siųskite aukas Dr. 
Kaškiaučiaus vardu, 371 Lake 
St., Newark, N. J. Draugas 
Kaškiaučius, be abejonės, pa
skelbs vardus visų aukotojų.

Visi iki šiol susirinkę pini
gai, tai yra, $64 perduota Dr. 
Kaškiaučiui. Jis sakė, kad 
kaip greitai susidarys $70, 
taip greitai persiųs tam Fon
dui. Aš tikiu, kad visi draugai, 
kuriems rūpi palaikymas Lie
tuvos revoliucinės spaudos ir 
kurie dar ištesi finansiškai, pri
sidės prie šio užsimojimo ir 
mes lengvai galėsime atsiekti 
pasibriežtą tikslą, būtent, su
rinkti mažiausia $250.

Tuo tarpu, jau perdavus 
Dr. Kaškiaučiui visus Fondo 
reikalus, drg. D. šolOmskas, 
mūsų ALDLD sekretorius iš
ėmė du doleriu ir sako: “še, 
drauge, ir mano parama Lie
tuvos revoliucinei spaudai.”

žinau, kad plačioj Ameri
koje yra šimtai draugų, kurie 
nesijaustų sumažinę duonos 
plutą, jeigu po dolerinę ar po į 
dvi paaukotų tam tikslui. Būtų ' 
buvę labai gražu, jeigu mes 
būtumėme pajėgę sukelti tuos 
$250 iki Visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavi
mo. Bet, kaip atrodo, jau ne
bepajėgsime, nes suvažiavimas 
jau čia pat. Tačiaus lai tas 
nesulaikys nuo aukojimų tų, 
kurie yra nusisprendę aukoti.

A. Bimba.

Mobilizacija prieš Karą 
ir Fašizmą

žemutinėje kietų anglių 
apielinkėje 16 lietuvių organi
zacijų bendru frontu mobili
zuoja mases prieš karą ir fa
šizmą.

23 d. birželio White City 
Parke, Pottsville, Pa., atsibus 
didelė iškilmė; ten suvažiuos 
šimtai lietuvių ir visų tautų 
darbininkų ir profesionalų. 
Kalbės Paul Reid, generalis 
sekretorius Amerikinės Lygos 
prieš Karą ir Fašizmą, taipgi 
kalbės A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius, ir Harry Maurer, 
minersvillietis, išėjęs teologijos

Sovietų Sąjungos karo laivyno mokyklos studentai, 
busimieji vadai Raudonojo Laivyno.

upiversitetą, dabar dąrbuojasi 
prieš karą ir fašizmą Newi 
Yorke.

Dainuos Lyros Choras iš 
Shenandoah ir mainierių kvar
tetas. Grajys dvi orkestros šo
kiams. Ten yra maudynės ir 
geriausi pasilinksminimo įren
gimai šioje apielinkėje. Vieti
niai laikraščiai iš Pottsville, 
Tamaqua, Shenandoah ir Ma- 
hanoy City ir Hazletono Radio 
stotis garsina šią iškilmę.

Daugelis liberalių profesio
nalų ir verteivių darbuojasi 
del pasekmingumo šio nepa
prastai milžiniško pikniko, 
kaipo mobilizacijos prieš karą 
ir fašizmą. ' >

Lietuvių bendro fronto ko
mitetas su Rušinsko forduku 
ir garsiakalbiu važinėja po 
miestelius garsindami pikniką 
ir grajina rekordus prieš ka
rą ir fašizmą.

Visi, kas tik, gyvas, nedė- 
lioj, birž. 23, į White City 
Park pikniką!

K. Arminas.

IŠ LIETUVOS
Blogai Atrodo žiemkenčiai 

ir Dobilai
UTENOS apskrityje nuo ank

styvo pavasario šalčių smarkiai 
nukentėjo žiemkenčiai (ypač pa
gerintos sėklos) ir antramečjai 
dobilai. Daugumas ūkininkų, 
išarę žiemkenčius, sėja vasaro
ją arba kitu kuo išnaudoja 
įdirbtą dirvą.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS I ;

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius ,

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: . ...
Building

Broad ir Chesnut , .
1324-30 Lincoln-Llbdi4y 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust ;6100.

MINERSVILLE

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Visų Darbin. Organizacijų Priešfašistinis Komi t.

Nedėlioję, 23 d. Birželio (June), 1935
WHITE CITY PARKE

(tarpe Pottsville ir Tamaqua)

I f

Pradžia 10 Vai. Ryto.

Bus programa, kurią iš
pildys Shenandoah Lyros 
Choras, ir M a i n i e r i ų 
Kvartetas. Draugas A. 
Bimba kalbės lietuviškai, 
o Paul Reid kalbės ang
liškai.

Šokiams nuo 1:30 iki 
5:30 grieš Zeikų orkestrą. 
Nuo 8:00 iki 12 nakties 
grieš Jack Rolelis 8 ka- 
valkų orkestrą. ,
Programa prasidės 5:30 

vai. vakare. . j j j
: i : u I,J •••
Įžanga j abejus šokius. (yną 
35 centai ir 25 centai. Reinas 
nuo šio išvažiavimo skiriamas 

pasiuntimui delegatų į 
ClevelandąA. Bimba

Išvažiavimo vieta yra gražiausias parkas, yra. gražus 
vanduo ir galima maudytis, jeigu ir lytų tą dieną nebijo
kite, nes yra daug didelių pastogių parke ir galėsite, tęsti 
pikniką po jomis, nors ir lietus lija.

Širdingai užkviečia RENGIMO KOMITETAS.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

TRU-EIMBFR COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
“Laisvės” Piknikas Bus Di- i Aido Choras Dainuos Dele- 

džiausias Iš Visų Buvusių galu Išleistuvėse
Būsiantis “Laisvės” piknikas 

7 liepos turės būti didžiausias 
iš visų buvusių, nes susiintere- 
savimas pas visus yra didelis. 
Tą įrodo sėkmingumas platini
me įžangos tikietų, kurie yra 
po 40 centų ir prie kurių yra 
duodamos 4 dovanos. Aš bu
vau vienam parengime perei
tą sekmadienį, kur buvo viso
kių tikietų. Viskas einasi ge
rai su kitais iki pribūna su 
“Laisvės” tikietais, o tada jau 
neatsilaikysi. Kadangi tik už 
iš anksto pirktuosius bus do
vanos, tai kiekvienas stengia
si įsigyti iš anksto.

O jaunimo, jaunimėlio turės 
būti gražaus. Juk dainuos 
puikusis Sietyno Choras iš 
Newarko, Bangos Choras iš 
Elizabetho, Pirmyn Choras iš 
Great Necko ir Aido Choras, 
brooklynietis. Visų chorų na
riai dabar lavinasi kiek drūti, 
kad vienas už kitą pasirodyti 
geriau. Juk tai ne juokas pa
sirodyti bile kaip prieš kelių 
tūkstančių publiką. Bet tai dar 
ne viskas. Nesinorėtų atiduo
ti garbės vainiką svečiams 
waterburieciams, kurie pribus 
su savo choru Vilija ir pagelbi- 
ninkais iš kitų chorų. Lauksi
me pamatyti, kas išeis laimė
toju.

P. D.

Ketvirtadienį, birželio 
“Laisvės” svetainėje,, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck Sts. 
įvyks išleistuvės Brooklyno de
legatų į Visuotiną Suvažiavi
mą Clevelande. Tai bus iškil
mingiausios išleistuvės, kokios 
kada yra buvę Brooklyne. Ii 
yra kam. Vien tik konferen
cija išrinko 10 delegatų, kurie 
atstovauja su virs pustrečio 
tūkštančio organizuotų lietu
vių. O kur' dar atskirų orga
nizacijų išrinkti delegatai?

Aido Choras jau'pasižadėjo 
suteikti dainų programą. De
legatai taipgi prisidės prie iš
pildymo programos, kuri ta
čiau bus ne ilga, nes išleistuvė
se reikia ir pasilinksminti išlei
dėjams kartu su išleidžiamai
siais. Wm. Norris orkestrą 
grieš šokiams.

Tikietų kaina išleistuvėms 
yra po 10 centų ir dar yra 
duodamos 3 dovanos: $5 pini
gais, rankom siuvinėta staltie
sė, plunksna su paišeliu.-Išleis
tuvių tikietai parduodami iš 
anksto, kadangi jų įplaukomis 
turėsim užmokėti už busą. 
Dėlto visi turintieji tikietų pla
tinimui prašomi sunkiau padir
bėti šią paskutinę savaitę, o vi
si kiti iš anksto nusipirkti.

Vis. Suv. Brooklyno Komit.
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gali matyti jo kelionę, jo įgu
los gyvenimą ant ledo, išgelbė
jimą jų Sovietų lėktuvais ir 
iškilmingiausį pasitikimą savo 
Šalyje.

Antras judis vadinasi “Life 
in the Ukraina”, kuriame vai
zduojama Sovietų Ukrainos 
kolektyvų, sovietinių ūkių val
stiečių gyvenimas. Jis paro
do, kaip gražiai auga javai, 
kaip jie nuvalomi, kaip gyve
na valstiečiai, auklėja jauną
ją kartą, gyvulius, gyvena po
ilsio namuose ir tt. .

Kaip žinia, Hearstas per 
savo didlapius meluoja, būk 
Sovietų Ukrainoje yra badas. 
Kas matys šį judį, tas žinos 
kokia Hearsto yra didelė me
lagystė.

Trečias 
Jaunuolių 
Yorke 30
džiai verta kiekvienam pama
tyti.

REIKALINGA
Reikalinga jauna mergina prie; 

lengvo namų darbo. Yra du kūdi
kiai: vienas 6 metų senumo, kitas 2 
metų senumo. Reikalinga rekomen
dacijos. Mergina turi čia miegoti, 
mokestis $15 Į mėnesį iš pradžios. 
Kreipkitės sekamai:

411 Avė. F.
Brooklyn, N. Y.

(144-145)ALDLD 185 KP. NARIAM
Šį trečiadienį, birželio 19 d., 

įvyks ALDLD 185-tos kuopos 
mėnesinis sus i r i n k i m a s K i b u r i o ?. VP D £ _saJ da]n'.ų_ _^P.ra_s- ?
svetainėje, 950 
Brooklyn, N. Y. 
vai. vakaro.

Nepatingėkit, 
lankyt, yra svarbių reikalų ap
tarimui.

M. Misevičiene, Sekr.

PARDAVIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Jamaica
Pradžia

draugai,

' i kambariais. Yra fontanas, frigidaire, 
Ave, carbonater (Seltzer Machine). Gali- 
8-ta 1113 geras pragyvenimas padaryt.

*■ Kreipkitės šiuo antrašu: 410 Marcy 
Ave., šalo Grand St., Brooklyn, N. Y. 

(142-144)atsi- o
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Telephone, EVergreen 8-9770

PARENGIMAI J. GARŠVA

judis pagamintas iš 
demonstracijos New 
d. gegužes. Šie ju-

Buvęs.

Gyventojai Gina Negrą Nuo 
Evikcijos

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystes 29-. 

tas metinis piknikas atsibus nedelioj, 
23 d. ..........
Place 
Ave., 
sides 
vartų 
anksto 40 centų, šokiams grieš Prof. 
P. Rich orkestrą. Parke yra “Bowl
ing Alleys,” kas norės gales risti. 
Randasi didelė pastogė su stalais, kur 
galima bus pasislėpt jeigu lietus už
eis.

Kelrodis: Iš Brooklyno ir Maspeth, 
14th Street subway, Metropolitan ele
vatorių ir tais karais kurie nuveža 
j Ridgewood, išlipkite ant Wyckoff 

; Avė. ir Myrtle Ave. mainyti ant 
i Richmond Hill karo, važiuot iki 69th 
į Place. Parkas randasi pusė bloko po 
dešinei.

Kviečia Rengėjai.

Graborius (Undertaker)

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 nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.
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Gaujos Policijos Užpuolė 
Pikietus

Daugiau Laimėjimų Numato
ma Mėsos Streike

birželio, Hoffman parke, 69th 
and Cooper Ave., arti Myrtle 
Glendale, N. Y. Piknikas pra- 
2 vai. po pietų. Įžanga prie 
50 centų. Tikietai perkant iš

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1379 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Conshuman Bisouit Co. dar
bininkams, Brooklyne. bosą’ 
nukapojo algas po $2.50 į sa
vaitę.? Bet čia darbininkai nu
sistatę nesiduoti daugiau iš
naudojimui, nes jau ir taip vos 
laikosi iš menko uždarbio. 
Pereitą savaitę jie sustreikavo 
Matosi, kad jie kovingai ved? 
savo streiką, kadangi kas dier 
masiniai ftikietuoja. Streikieriv 
yra apie 200.

Pereitą pirmadienį prigužė
jo daugybė policijos ir užpuo
lė streikierius. šių žodžių ra
šytojui teko matyt, kaip pri
grūdo net tris vežimus areš
tuotų pikietų. Kokios to pa
sekmės dar 
Streikieriai 
vieningai ir 
sant teroro.
nugalėsite terorą. Simpatingų 
streikieriams žmonių pareiga 
pagelbėti streikieriams masi
niam pikiete.,

Darbininkas.

neteko sužinoti, 
privalo laikytis 
kovingai, nepai- 

Savo vieningumu

Prasiplėtimas streiko į vi- 
durvakarinių vaistini didfniėš- 
čius, Pittsburgh, Chicagd, St. 
Louiš sustip'rincrstreiko'ūpą ir 
New Yorke, kur streikas jau 
tęsiamas nuo 22 gegbžės.

Veiklos Komitetas phhneša. 
kad tikimasi greitos sutarties 
East Side srityje. Veik visame 
Harleme jau gauta 28 nuo
šimčių nuolaida, taipgi po 5 
centus nuolaidos gauta dau
gelyje krautuvių Coney Island, 
Borough Park, Brighton 
Beach, Yorkvillėj.

Šaukiama Konferencija 
Dieną Birželio

Darbo unijų ir vartotojų or
ganizacijų konferencija įvyks 
penktadienį, 28 birželio, Web
ster Manor, 125 East 11th St., 
New Yorke.
tikslas sujungti laimėjimus ir 
praplėsti kovą tolimesniam 
laimėjimui numušimo kainų 
mėsos ir kitų produktų. Orga
nizacijoms svarbu dalyvauti.

Tuom tarpu streikas ir pi- 
kietas dar tebevedama tose 
vietose, kur nesusitaikyta. 
Streiko pasekmėje bučeriai 
gavo nuolaidas kainų nuo mė
sos pakuotojų ir turėtų grei
čiau nusileisti vąrtotojams, ne
gu pirmieji, kurie nusileido 
dar patys neturėdami tokių 
nuolaidų. Veiklos Komitetas 
reikalauja, kad gautosios
laidos būtų padalintos tarp 
bučerių ir naudotojų.

S. D.
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Solidariai Laikosi Streike

nuo-

D.

National Foundry Co., San
ford St., netoli Flushing ir 
Park Avės., Brooklyne, darbi
ninkai streikuoja jau 3-čia sa
vaitė. Jiems norėjo nukirsti 
algas po 10 nuošimčių, versda
mi vieton iki šiol dirbtų 40 va
landų j savaitę dirbti po 49 
valandas už tą pačią mokestį, 
$16 į savaitę.

Darbininkai susiorganizavo į 
Plieno ir Metalo Darbininkų
Industrinę Uniją ir streike lai-! 
kosi pavyzdingai, sutartinai 
Visi eina į masinius pikietus. 
Streiko lauke randasi apie 135 
žmonės.

Bosai dėjo visas pastangas 
sulaužyti streiką. Patys bosai 
ir formanai lakstė po darbi
ninkų stubas, bandydami pa
žadais bei bauginimais susi
grąžinti molderius į darbą, c 
tada jau ir kitus priversti grįž
ti, bet nei vienas molderių 
grįžo kol streikas nebus 
mėtas.

Bosas jau pasiūlė algų
kėlimą iki $18 paprastiems 
darbininkams. Bet darbinin
kai, pajutę ątreike savo spėką 
reikalauja po $25 į savaitę pa-

Geras Atsakymas Hearstui

ne- 
lai-

pa-

Sigman Schneesweiss, 436 
E. 16th St., užsispyrė išmesti 
gyventoją Lawlor iš namų už 
tai, kad pastarasis yra negras. 
Sužinojo apie tai keli gyvento
jai ir tuojau išreikalavo pratę
simo laiko. Gi dabar jau iš 
18 rendauninkų 12 nusistatę 
ginti Lawlor ir skelbia rendos 
streiką. Keturiem kitiem gy
ventojam, pirmiesiem iš pasi
priešinusių, taipgi pasiūlyta 
evikcija, bet atrodo, kad ten 
evikcijos visai nebus, nes ir iš 
likusių šešių visi, išskyrus 
vieną, pritaria Lawloro palai
kymui name prieš savininko 
norą. Gi Bedarbių Taryba or
ganizuoja visus apielinkės gy
ventojus ginti Lawlor, kovoti 
prieš diskriminaciją. Prie pro
testo prisidėjo kitos organiza-i 
cijos. • < •

Organizacijos pradėjo pla
čią protesto kampaniją: pikie- 
tuoja namą, šaukia masinius 
mitingus ir masinį teismą sa
vininkui ir telefonu protestuo
ja. Savininko Schneesweiss te
lefonas yra: Fordham 4-3392. 
Ragina ir kitų sekcijų darbi
ninkus prisidėti protestu.

Bed.

Draugijų Sąryšio Konfe
rencija Perkelta į 

Kitą Dieną
“Laisvės” No. 138 buvo pra

nešta, kad Draugijų Sąryšio 
konferencija įvyks 14 liepos. 
Bet apsižiūrėjom, kad tą dieną 
šaukiama ALDLD Apskričio 
konferencija. Tokiu būdu są
ryšio konferencija nukeliama 
savaite vėliau. Įvyks 21 dieną 
liepos (July), 10 vai. ryto, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Konf. Šaukimo Komitetas. '

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga mergina prie bendro 
namų darbo. Ant vietos miegot. Už- 
Mckestis $15 ar $20 į menesį. Kraip- 
kitės šiuo antrašu:

Mrs. G. Cohen
4212—18th Avė.

Brooklyn, N. Y.
(144-146)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų' patirinao 
prie išdirbinio šių prekių.

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

Parduodame -’ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

a

HARMAN

Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham & Manhattan Avės.
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Notary Public Tel. STagg 2-5043

Dabar New Yorke, Acme 
teatre, yra rodomi du Sovietų 
Sąjungoje gaminti judžiai. 
Vienas vadinasi "Heroes of 
the Arctic”, kuriame atvaiz
duojama visa istorija garlaivio 
“čeliuskin”, kuris plaukė ap
linkui Sibirą į Tolimus Rytus 
ir buvo ledų sutrėkštas. Čionai

—----- r*................  fl

prastiems darbininkams, laiką 
ir pusę už viršlaikius ir d\j* 
gubos mokesties už šventadie
nių darbą. Svarbiausia, jie pa
siryžę negrįžti darban kol ne
pripažins uniją. ’■

Darbininkas.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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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Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pureni, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

' parėsę ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 70 
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

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES , 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at>- 
maliavoju Įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Mariom St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

512

2 Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
1 LIETUVIS GRABORIUS
S Senai dirbąs graborystės pro-
2 fesijoje ir Brooklyno apielin-
S kej plačiai žinomas. Tik dabar 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
S balsamavimu ir palaidojimu 
5 mirusių.

| Veltui Chapel Šermenim
» Parsamdo automobilius šerme- 
B nims, vestuvėms, krikštynoms
« ir kitokioms parems
B Saukite dieni ar naktj

į .423 Metropolitan Avė.
B Brooklyn, N. Y.

o
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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, Seredomls Ir Subatomla 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn,

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

i

Telephone: Evergreen 7-0072 į

DR. I. COHN į
Specialistas ant Operacijų Ir i 

, gydyme J

Ausų, Akių ir Gerklės i ’
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
H

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 8-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UJ^ION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

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.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brackheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

i
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos. 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojiriiai* 
K a t a r i n laijfr 
Chroniški Skau* 
dūliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlą Žamės 14- 

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
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 kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai li- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4 th Are. ir Irrlng Pi.

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




