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Tysliava ir NRA.
Kam Ji Tarnavo.
Medalikai “Lituanicai.”
Sprandai Sustingo.
“šviesa.”

Rašo T. G.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

“Vienybės” poetas J. Tyslia- 
va džiaugiasi prezidento Roose
velto “laimėjimu.” Sako, nors 
šalies Vyriausias Teismas pa
naikino senąją NRA, bet Roo
seveltas išgavo naują NRA, ir 
tai būsią darbininkų “naudai.” 
Bet iš kur, po šimts cibukų, 
bus ta “nauda,” kad Roosevel
tas neturės jokios valdiškos tei
sės nei darbo valandom nusta
tyti nei algom tvarkyti?

Antras klausimas—ar pats 
Rooseveltas norėjo apginti dar
bininkų reikalus? Faktai rodo, 
kąd ne. Jis su savo NRA su
laužė daugiau darbininkų strei
kų, negu bet kuris kitas pre- 
idjentas. Imant domėn gyveni

mo pabranginimą, tikrasis dar
bininkų uždarbis prie Roosevel
to ne pakilo, bet nupuolė, lygi
nant net su Hooverio laikais. ! 
Užtat senoji Roosevelto NRA | 
suspendavo prieštrustinius įsta- i 
tymus ir šimtais procentų pake- j 
lė pelnus stambiems kapitalis
tams.

Senąją NRA Rooseveltas įve
dė pagal planus Jungtinių Vals
tijų Prekybos Rūmo, visuotino 
Amerikos kapitalistų centro. Ji 
gyvavo, kol tiem išnaudotojam 
buvo naudinga. Bet kuomet jie 
gana sustiprėjo, tai ir numetė 
NRA šalin kaip nudėvėtą autą, 
bet taipgi su paties Roosevelto 
žinia ir pritarimu. Rooseveltas 
tik minias mulkina, kad jis no
rėjęs jų “naudai” palaikyt se
nąją NRA, bet šalies Augščiau- 
sias Teismas, deja, ėmė ją ir 
panaikino.

To gali nežinoti fašistinės 
^Vienybės” redaktorius; bet są
moningiems darbininkams tatai 
yra žinoma ir suprantama.

“Naujienos” rašo 
įrengimą lėktuvo 

jog

Socialistų 
apie puikų 
“Lituanica II,

“Kiekvienas aviacijos
vas... pripažįsta, kad

žino- 
taip 

puikiai įrengto lėktuvo trans
atlantiniam skridimui dar ne
buvo. ”
To negana, nes

“Lakūnui (Vaitkui) kas
dien siunčia geri žmonės vi
sokių medalikų, kiškio kojų 
ir kitokių burtų, linkėdami 
pasisekimo.”
Taigi Vaitkus pilnai aprūpin

tas techniškai ir dvasiškai, 
“šaut Kaunan kaip iš karabi
no,” tariant Grigaičio žodžiais, 
pasakytais Dexter Park, Brook- 
lyne.

Bet Vaitkus vis nesijudina iš 
vietos. O gal prie medalikų ir 
kiškio kojų ir koks doleris at
eina, ir dar naudinga palauk
ti.. .

nuo pernai vasaros Lie- 
išsiplatino juokas: Gau- 
naują ligą — sustings

Jau 
tuvoj 
sime 
sprandai, bežiūrint į dausas, be
laukiant naujo lakūno iš Ameri
kos. ; ' į G ; i ■ ,

Šiomis dienomis Lietuvos fa
šistų “Aidas” pranašavo, kad 
Vaitkus “greičiausia” atlėks 
birželio (June) 16 d. O Vait
kus sau Brooklyne, N. Y., ra
miai renka “medalikus ir zuikių 
kojas,” nesigailėdamas net Lie
tuvos fašistų sprandų.

Išėjo naujas numeris “švie
sos,” A. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos žurnalo. 
Jis žymia dalim pašvęstas drg. 
Kapsuko paminėjimui. Rašo 
apie drg. Kapsuką atsiminimus 
ir Dr. J. J. Kaškiaučius. Be to, 
telpa kitokių svarbių raštų: 
drg. V. Andrulio “Kas Yra Im
perializmas;” A. B. “Kom. Par
tijos Nauja Politika Darbo Uni
jų Judėjime;” G. Strelcovo “Ką 
Davė Leninas Marksizmui, o 
Stalinas—Leninizmui;” P. K. 
“1905 m. Revoliucija ir Kuni
gai ;” Mokslas ir Technika, ir tt.

67 UNIJOS BALSUOJA, AR 
STRE1KU0T VISOM SYKIU

COLUMBUS, Ohio.— 
67 miesto darbo unijos 
slapta balsuoja, ar eit į 
visuotiną streiką iš prita
rimo Columbus gyvulių 
skerdyklos darbininkams, 
kurie jau 10 savaičių 
streikuoja. Vietiniai Dar
bo Federacijos viršininkai 
piktinasi, kad kompanija 
atsisako nuo bet kokių 
derybų su streikuojan
čiais skerdyklos darbinin
kais.

HITLERIO VETERANAI
SU IŠKILMĖM TAPO

PRIIMTI ANGLIJOJ
BRIGHTON, Anglija. — 

Pagal karalaičio Prince of 
Wales pakvietimą, atvyko 
29 pasaulinio karo ex-kar- 
eiviai iš Vokietijos. Jie bu
vo Hitlerio parinkti. Juos 
iškilmingai pasitiko Brigh
ton miesto majoras Gibson, 
Anglijos generolai, pulkinin
kai ir oficieriai. Tie Hitle
rio agentai viešės Anglijoj 
keturias dienas, ir kasdien 
jiems rengiama bankietai ir 
parodos išvien su Anglų ka
ro veteranais.

Vokietijos ex-kareivių at
siuntimas Anglijon nėra pa
prastas atnaujinimas drau
giškumo su buvusiais prie
šais. Tai yra ženklas Ang
lų imperialistų susijungimo 
su Hitleriu.

Vokietijos ir Anglijos im
perialistų s u s i v i e n i jimą 
ypač pabrėžė Anglų sutartis 
su Hitleriu, kuriam jie leido 
atsteigti didelį Vokietijos 
karo laivyną.

Tūli darbiečiai seimo at
stovai sukėlė trukšmą prieš 
iškilmių rengimą kariškiems 
Hitlerio pasiuntiniams.

19 Mainierių Lokalų 
Pasmerkia J. L. Lewisy
MARTINS FERRY, Ohio.

Komitetas devyniolikos lo-

Suvienytos Chiniečiij Sovietų Raudonosios 
Armijos Atėmė Labai Svarbų Miestą nuo 

Fašistinių Chiang Kai-Sheko Govėdų
Kova prieš Raudonuosius Baisiai Pasunkėjo, Kaip Numato 
Japonų Kapitalistai, Nežiūrint 500,000 Fašistų Armijos.

TOKIO. — Susivienijo dvi 
Chinų Sovietų Raudonosios 
Armijos, sudarydamos sy
kiu 200,000 vyrų, ir užėmė 
labai svarbų miestą Tien- 
chuan, 70 mylių nuo Cheng- 
tu, Szechwano provincijos 
sostinės. Szechwane buvu
siems r a u d o n armiečiams 
talkon atmaršavo jų drau
gai iš Kiangsi, prasilaužda- 
mi pro fašisto diktatoriaus 
Chiang Kai-sheko kareivių 
pulkus. Raudonosioms Ar
mijoms komanduoja komu-

nistai Mao Tse-tung ir Hsu- 
Hsiang-chien.

Japonijos kapitalistų laik
raštis “Nichi Nichi” del to 
rašo:

“Chinų Raudonoj; Armija 
laimėjo milžinišką pergalę 
ir šis laimėjimas baisiai 
apsunkins Chiang Kai-she- 
kui kovą prieš raudonar
miečius,” nežiūrint, kad 
Szechwano p r o v i n c i joj 
Chiang Kai-shek turi su
traukęs pusę miliono savo! 
kareivių.

ABYSS1NAI “PASIRENKA” 
GERIAU BASI KARIAUTI

ADDIS ABABA. —Ab- 
yssinijos valdžia rengia 
karui visus tinkamus vy
rus. Gauta daugybė ka
riškų uniformų iš užsie
nių. Uniformoms abyssi- 
niečiai nesipriešina, tik 
nenorį čeverykų dėvėti, 
nes įpratę basi vaikščioti. 
Taip bent pranešama. 
Bet, galbūt, tik Abyssini- 
jos valdžia nori sutaupyti 
lėšų, ir todėl šneka, kad 
“basiems geriau kariau
ti.”

ABYSSINIJA SIŪLO
TAUTU LYGAI TIRTI

VAIDUS SU ITALAIS

LIETUVOS ŽINIOS
Piemuo Nušovė Tarnaitę

Gegužės 29 d. Vilkaviškio 
valse., Matuliškių km. ūkinin
kui Gustavui Bernikeriui ne
sant namie, jo 13 m. amžiaus 
piemenukas Kazys Penkaitu- 
kas, smalsumo vedamas, pano
rėjo parodyti 20 m. am. tar
naitei Mikasei šnirpūnaitei 
svirno spintoje padėtą ūkinin
ko šruotinį šautuvą. Tačiaus 
tarnaitei išeinant iš svirno pie
menuko beknaibomas šautuvas 
netyčiomis iššovė ir visas šū-

Kodėl mergaitė apsimetė 
rusia, dar neišaiškinta.

mi-

Spardosi Perkūnas
KAUNAS. — Jonavos 

vėj prie buv. Eigulių tilto nu
trenkė arklį ir pritrenkė žmogų. 
Gusarų pulke nutrenkė du ark
lius. Vienas iš nutrenktųjų ar
klių buvo atgaivintas.

gat-

Darbininkų Samdymas Lat
vijon Pratęstas

KAUNAS. — Latviams pra- 
vis suėjo į merginos vidurius, gant, vidaus reikalų ministeris
kuri atvežta į Vilkaviškio ap- pratęsė 
skričio ligoninę pasimirė.

Ūkininkas šautuvą neseniai 
buvo įsigijęs ir dar neturėjo 
jam laikyti leidimo.

Varėnos Valsčiuje Sudegė 
125 Trobesiai

Varėnos valsčiuje, Bobriškių 
kaime kilo didžiulis gaisras. 
Viso sudegė 32 gyvenamieji ir 
93 kiti trobesiai. Kartu sude
gė 32 kiaulės ir visas kitas in
ventorius. Gaisro padaryti nuo
stoliai siekia per 100,000 litų. 
Gaisro priežastis tuo tarpu 
žinoma.

Gyvas Lavonas
PANEVĖŽYS. — Vieno

ne>

Su
kalu Jungtinės Mainierių bačiaus valse, ūkininko pražuvo
Unijos aštriai pasmerkė tarnaitė.
unijos prezidentą J. L. Lew- ' išgraibė visas kūdras ir upelius, 

. Tik trečią dieną 
(rado nebegyvą klojime ant šiau
dų. Davė žinią policijai, poli
cija telefonogramas apskrities 
gydytojui, saugumo policijai ir 
prokurorui. Tą pat dieną atvy
ko gydytojas su prokuroru ir 
rengiasi daryti lavono skrodi
mą. Gydytojas liepia išimti klo
jimo duris, išsigalanda skrodi
mui reikalingus įrankius ir už
lipa ant šiaudų lavono pažiū
rėti.

Daktarui užlipus ant šiaudų, 
tariamoji numirėlė atmerkė 
akis, atsistojo ir pareiškė, ei
nanti į trobą pieno atsigerti.

Tardytojas, gydytojas ir poli
cija nebeturėdami darbo grįžo 
namo.

Klausinėjama, kaip galėjusi 
apsimesti mirusia, sakosi, kai 
prieidavę žmonės žiūrėti, tai 
įtempdavusi raumenis ir visi 
manydavę, kad sustingusi, o val
gyti—pavalgydavusi naktį.

Tris dienas jieškojo,

is už tai, kad jis atšaukė Ibet nesurado.
aaa . . . . . i 'vcicIm oluvrvv •450,000 mainierių streiką, 

kuriam buvo skirta prasidėt 
pereitą sekmadienį. Tą 
streiką Lewis nukėlė iki šio 
mėnesio pabaigai. Bet jeigu 
šalies kongresas priims Guf
fey bilių, tai Lewis jau vi
sai nešauks streiko; o bilius 
yra streiklaužiškas ir tik 
didžiosioms k o m p a nijoms 
naudingas.

Detroit Darbo Federaciia 
Girdės Delegatus iš SSRS
DETROITO ir WAYNE 

apskričio Darbo Federacija 
nutarė masiniai dalyvaut 
pirmadienio s u s i r i nkime, 
kur išduos savo raportus 
amerikiniai darbininkų de
legatai, sugrįžę iš Sovietų 
Sąjungos.

terminą darbininkus 
samdyti Latvijos laukų dar
bams iki birželio 24 d. Latviai 
dar nori pasamdyti apie 2,000 
darbininkų, jų tarpe daugiau 
vyrų.

Snigo
BIRŽAI. — Birželio 1 d., ank

sti rytą, gamta tikrai nustebino 
žmones: snigo sniegas...

Kaskart Auga Amerikos 
Iždo Nepritekliai

WASHINGTON. — Per 
p a s k u t i n ius 12 mėnesių 
Jungtinių Valstijų iždas tu
rėjo $7,000,667,641 išlaidų. 
Metai atgal ižde buvo $2,- 
968,052,435 nepritekliaus, o, 
dabar nepriteklius pasiekė, 
jau $8,629,769,293. Taigi val
stybės finansai klimpsta vis 
gilyn.

GENEVA. — Abyssinija 
birž. 20 d. kreipėsi į Tautų 
Lygos Tarybą, kad atsiųstų 
bešališkus tėmytojus ir ty
rinėtojus. ’Sako, tegu jie iš
tiria, ar kalta yra Abyssini
ja del susikirtimu, kurie an
dai įvyko tarp kareiviu iš 
Italijos kolonijos Somalilan- 
do ir abyssiniečiu. palei sie
na tarp tųdviejų kraštų. 
Abyssinija apsiima apmokėt 
tėmytojų kelionės ir pragy
venimo lėšas. (“Laisvėje” 
jau buvo nurodyta, kad mi
nimus susikirtimus išprovo
kavo patys Italijos karinin
kai.)

Abejotina, ar Tautų Ly
gos Tarvba priims Abyssini- 
jos atsišaukimą. Mussolini 
nenori apie ii nei girdėt, o 
Franciios diplomatai patai
kau j a Italijai.

Anglijos ministeris Tautų 
Lvgoj, Anthony Eden ren
giasi pas Mussolinį pasitart 
apie Itaiiios ir Anglijos rei
kalu 
niioj. 
kad 
duos 
jeigu
prieš Abyssiniją.

Darbininku Protestu Audra 
Prieš Unijų Skaldytojus

Nariai ir Daugelis Pažangesnių Vadų su Panieka Atmeta 
Federacijos Galvų Reikalavimą Išvyt Visus Komunistus
NEW YORK. — Ameri-Į Wollą, pareiškė, kad unijų 

kos Darbo Federacijos pre
zidentas Wm. Green ir vice
prezidentas M. Woll su sa
vo reikalavimu išmest visus 
komunistus iš darbo unijų 
susikėlė prieš save didžiau
sią protestų audrą.

Green ir Woll paliepė vi
sų pirma išvyt iš unijos vi
sus “raudonuosius” kailia- 
siuvius, kurie "sudaro 90 
nuošimčių visų organizuotų 

i darbininkų toj pramonėj ir 
vien New Yorke turėjo 15,- 
000 narių savo kairioj In
dustrinėj Unijoj.

Kaip jau vakar buvo mi
nėta, Amerikos Darbo Fede-

nariai turi teisę priklausyt 
tokiai partijai, kokiai nori.

Prieš Greeną ir Wollą, 
kaipo darbininkų vienybes 
ardytojus, smarkiai protes
tuoja Federacijos Spaustu
vių Darbininkų Unijos vei
kėjas Elmer Brown; Malia- 
votojų Unijos 121-mo loka- 
lo prezidentas Irving Re- 
dier; Moteriškų Drabužių 
Darbininkų Unijos 22-ro lo- 
kalo vedėjas Charles S. 
Zimmermann; Darbo Fede
racijos Eilinių Narių Ko
mitetas ir desėtkai kitų Ar
timesnių darbininkam vadų.

Iš to galima spręsti, kad 
rac^^^^ Girėnams ir Woolams nepa-
siuvių Unija per paskutinį 11 dabai tims^ jų pas- 
savo suvažiavimą Toronte delbtas kai as pries raudo- 
vienbalsiai priėmė kairio
sios unijos pasiūlyma vieny-1

“suderinimą” Abyssi- 
Mussolini supranta.

Anglu imperialistai^ 
Abvssinijai nagelbos, 
Italija pradės karą

Jeruzalės Muzėjus
JERUZALĖ. — Už John 

D. Rockefellerio Jr., $2,000,- 
000 auką čia tapo pastaty
tas senovės dalykų muzėjus. 
Tai naujas pasigarsinimas 
Amerikos žibalo karaliaus.

Roosevelt Siūlo Labiau 
Aptaksuot Turčius

WASHINGTON.—Prezi- 
,dentas Rooseveltas birž. 19 
d. atsikreipė i kongresą, Butkowitz. vedėjas federa- 
kad pakeltų mokesčius į vai- cinės Kailiasiuviu Unijos iš 
džios iždą nuo kompanijų Bostono. pasakė: “Mes 
inlaukų ir nuo didžiųjų pa- ivykdvsime vienybę tarp 
likimų bei “dovanų”. Sakė, kailiasiuviu, vis tiek ar kam 
jog tatai yra reikalinga, > tas patinka ar ne.” 
kad šalies iždas galėtų ap-1 Susirlnkusie1i karščiau- 
simoket savo skolas. . šiai -pasitiko buvusios kai-

nuosius. Nepasieks savo fa
šistinio tikslo geltonieji ne- 

tis, priimant juos į Federa- ;n^.UC G.h?1 pel. grūmojimais 
ei j os uniją kaip pilnateisius 
narius. Ir vienybę jau žy
mia dalim įvykdyta, o strei
klaužiai Green ir Woll pasi
ryžę ją vėl iškrikdvti; bet 
jiems nepavyks ta fašistinė 
užmačia, kaip matome iš 
darbininkų suiudimo prieš 
tą Greeno ir Wollo įsaky
mą.

Didžiausias Sujudimas 
prieš Vienybės Ardytojus
New Yorke užvakar 6,000 

kailiasiuviu, suplaukę į 
Manhattan Opera House, vi
su galimu aštrumu pasmer
kė Greena ir Wollą, kaipo 
skaldytojus. Feder acijos 
Kailiasiuviu Unijos prezi
dentas Pietro Lucci savo 
kalboj užreiškė: “Aš turiu 
vykdvti ir šimtaprocentiniai 
vykdysiu Toronto suvažiavi
mo nutarimą dėlei kailiasiu
viu vienybės.” Ta vienybę 
sveikino M. M. Mandl, pir
mininkas vienybės komite
to, kuris buvo įsteigtas To
ronto suvažiavime; o Sam

atimti čarterius iš tų unijų,- 
kurios neišvys laukan visup.w< 
komunistinius darbininkus.

Frontas Prieš Fašistus 
Vis Drūtėja Francijoje
PARYŽIUS. — Radikalų- 

socialistų partijos atstovas 
Franci jos seime, Rucart pa
reikalavo, kad ministerio 
pirmininko Lavalio valdžia 
tuojaus išsklaidytų fašistų 
sąjungas. Jis nurodė ypač į 
provokacijas, kurias fašistai 
padarė 1934 m. vasaryje. 
Ministeris pirmininkas, * ta- 
čiaus. reikalavo visai to 
klausimo nesvarstyt, bet tik 
maža balsų dauguma buvo 
svarstvmas atmestas.

Radikalai-socialistai, ku
rie seime turi daugiau atsto
vu, negu bet kuri kita par
tija, nutarė išvien su komu
nistais ir socialistais demon
struoti liepos 14 d., minint 
revoliucinį Bastilijos paėmi
mą.
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SUSTREIKAVO DAR 5,000 
PENN. MAINIERIŲ

BROWNSVILLE, Pa. — 
Sustreikavo 5,000 minkšto
sios anglies mainierių; pro
testuoja prieš unijos prezi
dentą Lewis, kuris “atidė
jo” visuotiną minkštųjų 
angliakasyklų streiką iki 
liepos pradžiai.

simokėt savo skolas.
Rooseveltas ir čia garsi- jrįosios Industrinės Unijos 

naši, buk jis esąs “vidutinio vadug Ben Goldą, L Pota- 
pihecio draugas; ’ bet Įis'shą jr kitus kaipo kovoto. 
1 • • J • • ius už darbininkų spėkų su-kongresmanai ir senatoriai ;1WfT1’Wn
pei daug nenuskriaus savo Amerikos Darbo Federa- 
PO™1- JeiRu jie ir isleis pa- c|jog Įjnį-jų Komitetas delei 
didintų taksų įstatymą, tai |Bedarbiu Apdraudos 
nabks gana skylių, kad di-l o nirrt>ininka
dieji kapitalistai galėtų iš
sisukti nuo jų mokėjimo.

Chicago, Ill. — Miesto 
Darbo Federacija pasmer
kė ginkluotų jėgų naudoji
mą prieš streikierius Free- 
porte, III., ir Omahoj, Nebr.

• -• i

Baudžia Kalinių Vadus
LANSING. Kansas. — 43 |

vadai kalinių mainierių 
streiko tapo užrakinti pa- j
vienėse kamaraitėse ir nie
ko jiem daugiau neduoda 
valdyt, tik duonos su van
deniu.

ATSKIRTOS NITO KŪNO 
ŠIRDIES GYVYBĖ

NEW YORK. — Sovietų 
mokslininkai ian senai iš-, J per i

į s a v o pirmi ninka Louis Ido būdus palaikyt širdį.įr 
Weinstocka aštriausiai pa-lkitug organus, skyrium nuo 
smerkė Greeno ir Wollo pa-(kūno, nėr neanribota laika, 
skelbta kara prieš revoliuci-1Bet Amerikos kanitalistų 
nius darbininkus unijose, (laikraščiai garsina imneria- 

George Baldanzi, prezi- listini savo lakūna Lindber- 
dentas federacinės Audimų gha. būk iis tik dabar išvien 
Dažytojų ir Baltintojų Uni- su Dr. Carreliu išradęs tą 
jos, smerkdamas Greeną ir mechanišką “stebuklą.”

A
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Anglijos Pozicija
Vis daugiau paaiški, kad Anglijos im

perialistai drąsina Vokietijos fašistus 
prie karo. Kada Sovietų Sąjunga, Fran
ci ja ir Čechoslovakija pasirašė tarpusa
vinę apsigynimo sutartį, kad tvirčiau iš
laikius Europoje taiką, tai tuom pat kar
tu Anglijos imperialistai gerai žinoda
mi, kad Vokietija, Lenkija ir Japonija 
turi savo tarpe slaptą karinę sutartį už
puolimui ant Sovietų Sąjungos dar dau
giau fašistus drąsina prie karo.

Anglijoj garsiai šaukė prieš Vokieti
jos karo orlaivyną, bet dabar jau nusi
ramino. Anglija pereitąjį imperialistinį 
karą ruošė tam, kad nugalėjus Vokietijos 
biznierius, atėmus iš jos kolonijas ir su
naikinus Vokietijos karo laivyną. Angli
ja tą buvo atsiekus. O dabar padarė su 
Vokietijos fašistais sutartį, kad fašistai 
galėtų išsibudavoti drednautų 183,750 to
nų, orlaivių vežikų—41,200 tonų, didelių 
kreiserių — 51,380 tonų, mažesnių krei
serių — 67,270 tonų, naikintojų — 
52,500 tonų ir submarinų — 20,000 
tom! įtalpos karo laivyną. Tas reiškia, 
kad Vokietija turės karo laivyną apie 
500,000 tonų įtalpos arba vieną iš di
džiausių Baltijos jūrose. Vokietija Eu
ropoj turės didesnį karo laivyną ir už 
pačią Angliją, nes pastarosios kiti laivai 
yra kitose pasaulio dalyse.

Kodėl Vokietijos fašistai nori didelio 
laivynų? Atsakymas yra vienas—karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Vokietijos fašis
tai, turėdami didelį karo laivyną, mano 
valdyti Baltijos jūras, laivyno pagelba 
užimti Ęstoniją, Latviją ir per jas pulti 
Sovietų, šalį. Jie laivyno pagelba galės 
pervežti savo armiją į Finlandiją ir iš
vien su. finais fašistais pulti Leningradą 
iš šiaurių pusės.

Anglijos imperialistai pereitam civi
liam kare norėjo sudaužyti Sovietų laivy
ną ir užimti Kronštadtą, bet skaudžiai 
buvo atremti. Jie tą negali užmiršti ir 
nori, kad Vokietijos fašistai sunaikintų 
Sovietų Raudonąjį karo laivyną ir užim
tų darbininkų valdomos šalies didelius 
plotus.

Kartu su didinimu Vokietijos karo lai
vyno jau ir fašistinė Lenkija šaukia, kad 
ir ji didins savo karo laivyną. Iš to vis
ko matyti, kad imperialistinės ir fašisti
nės spėkos vis daugiau buriasi į daiktą 
karui prieš Sovietų Sąjungą.

Lietuviai darbininkai privalo padaryti 
masiniu CleVelando Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavimą prieš 
karą ir fašizmą, kas šiuom momentu bus 
geriausias žygis kovai prieš naują karą 
ir už Sovietų Sąjungos apgynimą.

streikus, daugiau kovų, prie to, impe
rialistai ruošiasi prie naujo pasaulinio 
karo, o karo metu jiems yra baisus kiek
vienas darbininkų streikas, todėl jie da
bai’ jau stengiasi apsitverti visokiais 
naujais patvarkymais prieš streikus. Ži
nant tą, kad reformistinių unijų vadai 
nuolatos susijungia su valdininkais ir iš
naudotojais prieš eilinius darbininkus, 
tat galima išsivaizdinti, kokios baisios 
sunkenybės susidaro darbininkams ko
voje už gyvenimą.

Bet darbo klasė nesutiks nuolankiai 
vergauti išnaudotojams, nepaisant kiek 
Washingtono ponai prikeps visokių nau
jų patvarkymų. Darbo masės išvystys 
platų kovos judėjimą, kuris atrems vi
sus išnaudotojų pasikėsinimus ant darbi- 
ninku teisių. Darbo masės įšauklės revo
liucinį judėjimą už galutiną pasiliuosavi- 
ma. ’

Sulig Grigaičio ir Kepurė
“Naujienų” 144 numery jė rašoma: 

“Japonai siekiasi nuversti ir gen. Chang 
Kai-sheko valdžią, kol ji dar nespėjo su
vienyti ir sutvirtinti visą Chiniją ant 
tiek, kad ji galėtų atsispirti grobikams.”

Grigaitis bando perstatyti Chinijos 
darbininkų ir valstiečių žudytoją ir ša
lies par daviką Chang Kai-sheką, kaipo 
Chinijos gelbėtoją. Gi gyvenime yra vi-

Chang Kai-shekas 1927 metais persi
metė j buržuazijos pusę ir nuo to laiko 
virto ne vien darbininkų ir valstiečių 
priešu, bet ir Chinijos išdaviku. Jam 
viešpataujant, Chinija nei kiek nesutvir- 
tėjo,bet kaip tik priešingai—daug nusilp
nėjo. Jis piršto į pirštą nesudavė, kada 
Japonijos imperialistai grobė Mandžuriją 
ir Jehol provincijas. Jis ir dabar pildo 
Japonijos imperialistų reikalavimus jr 
geruoju Japonijai užleidžia visą Šiauri
nę Chinija. Jis Chapei fronte sabota- 
žavo apsigynimą.

Dar daugiau, Sovietų Chinijaį kelis 
kartus siūlė Chang Kai-shekui sulaikyti 
mūšius ir bendrai išstoti' prieš Japonijos 
imperialistus — įsiveržėlius. Bet Chang 
Kai-shekas ne tik nepriėmė tą pasiūlymą, 
bet jis daro sutartis su Japonija, iš Japo
nijos ima ginklus karui prieš Sovietų 
Chiniją.

Chang Kai-shekas yra tokis Chinijos 
“gelbėtojas, kaip buvo “gelbėtojais” Ru
sijos Kolčakai, Denikinai, Semenovai, 
Vrangeliai, kurie Rusijos plotus dalino 
užsienio imperialistams, kad tik tie pa
gelbėtų nuversti Sovietus.

Lietuvos Fašistų Valdžia 
vėl Pardaviiięja Darbi

ninkus ; ’
Didelė bedarbė ir< į badas 

verčia kasmet tūkstančius Lie
tuvos darbininkų j ieškoti darbo 
ir duonos pas Lietuvos kaimy
nus arba tolimuose užjūrio 
kraštuose. Kasmet tūkstančiai 
Lietuvos darbininkų iš įvairių 
kampų keliauja į “turtinges
nes” vietas, kad ten surasti duo
nos kąsnį. Vilkąviškio, šakių 
apskričių žemės ūkio darbinin
kai ir neturtingųjų valstiečių 
šeimų nariai, kuriems namuose 
nėra nei darbo, nei duonos, ei
na į Prūsus pas vokiečių ‘buo
žės ir dvarininkus. Darbininkai 
nuo Šiaulių,' Joniškio, Biržų tup 
pat me,tu traukia į' Latviją, paš 
Latvijos buožes ir dvarinįnkūs- 
baronus. Tuo tarpu į Šiaulių, 
Biržų, Vilkaviškio, Mariąmpo- 
lės, šakių apskričius vėl tūks
tančiai traukia iš skurdžiausių 
Lietuvos vietų: nuo Alytaus, 

■ Žiežmarių, Ukmergės, Utenos.
Taip kasmet badas vėjoja dar
bininkus iš vieno Lietuvos kam
po į kitą.

Ir visgi nė Prū^ų, nė Latvių 
buožės negali suimti visų skait-į 
lingai iš Lietuvos plaukiančių 
darbo jėgų. Kasmet tūkstančiai, 
o tai ir keliolika tūkstančių pri
versti iškeliauti į tolimus kraš
tus: į Ameriką, Kanadą,. Brazi
liją, Kubą, Pietų Afriką, Pales-

jungos sutarties “latviai ūkinin
kai (suprask: buožės ir dvari
ninkai) turės mokėti atlyginimo 
pinigais vyrams 23 latus, o mo
terims 18 latų, mažamečiams 16 
latų mėnesiui ir duot visą iš
laikymą. Darbo rūbus darbi
ninkai privalo turėti savus.” 
(“Darbininkas”, 1935. IV. 20). 
Tuo tarpu vietiniai darbinin
kai latviai vyrai neina dirbti be 
40 latų mėnesiui, o moterys—- 
be 30—35 latų (“Liet, žinios” 
1935. V. 13).

Lietuvos fašistų valdžia, par
duodama “broliškosios” ' tautos 
buožėms ir dvarininkams 4 tūk
stančius pigių darbininkų, ne
užmiršo ir Lietuvos buožių. 
Visi, kas norėjo išvykt į Latvi
ją, turėjo pristatyt “seniūno, 
viršaičio ar policijos pažymėji-

darbo biržą ir ten ją palikęs. 
Kita darbininkė, neištvėrus del 
elgesio ir maisto, pametusi sa
vo darbdavį , ir 90 kilometrų 
ėjusi pėsčia''į Rygą, į darbo 
biržą atsiimti savo dokumentų, 
kad galėtų grįžti į Lietuvą” 
(“Liet, žinios,” 1935.V.13).

Apie darbo sąlygas latvių 
buožinėse du darbininkai, kilę 
iš Žiežmarių valsčiaus ir su 
šeimynomis grįžę iš Latvijos, 
pasakoja, kad “Latvijoj laukų 
darbai yra sunkūs, o išlaiky
mas—valgis ir butas — labai 
prasti.. Į darbą tenka stoti nuo 
4 vai. ryto ir dirbti be poilsio 
ligi sutemus, o sutemus dar 

• reikia gyvulius išvalyti ir pa
šerti” (“Liet. Aidas,” 1935.V. 
14). Paklausus sugrįžusius 

,darbininkus, kuo gi juos Lat-
mą, kad nėra padaręs nuolatį- vijos buožės maitino, “daugelis 
nes sutarties su mūsų ūkinių- atsako, kad sriuba. Esą, iš ryto 
kais” (t. y. buožėmis ir dva- skysta sriuba be duonos, pie- 
rininkais) (“Darb.”, 1935. IV. turns ta pati sriuba ir vaka- 
20). Tarnaujantiems pas buo
žes išvykti neleido. Ir jei at
sirado visgi tūkstančiai darbi
ninkų (samdė į Latviją toli gra
žu ne visus), galėjusių išvykti, 
tai tas rodo, ko vertos fašistų 
pasakos apie tai, būk Lietu
voj nėra bedarbių arba jų tik 
žiemą šiek tiek atsiranda mies
tuose.

Toliau. Augščiau minėtoj su
tartyj buvo numatyta, kad “iš

tina, kad ten, svetimuose neži- karto darbininkai bus vežami į 
nomuose kraštuose, dažnai ne- Rygą, o iš ten — į darbo vietą, 
paprastai sunkiose sąlygose jejgU per 10 dienų nebūtų su-

re...” Be to darbininkai “nu
siskundė netinkama darbdavių 
(suprask: buožių ir dvarinin
kų) elgsena. Girdi, darbdaviai 
santikiuose su jais nevengę pa
niekos ir užgaulingų žodžių” 
(“Liet. Aidas”, 1935.V.14).

Latvijos buožių sąjunga pa
sižadėjo negavusius darbo 
grąžinti sąjungos lėšomis atgal 
į Lietuvą. Ištikrųjų ta sąjunga 
ir šio sutarties punkto nepildė. 
Jeigu darbininkas nesutiko 
dirbt vergiškomis sąlygomis ir

metė dirbęs pas buožę, jis ga
lėdavo grįžt tik savo lėšomis 
arba eit pėsčias. Sugrįžę iš 
Latvijos žiežmariškiai ' darbi
ninkai “pasakoja, kad iki. 
Latvijos sienos jie atvykę su 
kitais 20-čia žmonių, metusių 
darbus, kurie į savo namus 
nuvykę traukiniais, o -jie, pi
nigų neturėdami, parėjo pėsti” 
(“Liet. Aidas”, 1935.V.14). 
Tas pat ir Šiauliuos: “Daugelis 
darbininkų iš Latvijos atėjo 
pėsti. Kai kurie, sako, ėję net 
po 200 kilometrų. Keletas teko 
matyt geležinkelio stotyj basų 
ir nuo ilgo ėjimo aptinusiom ir 
žaizdotom kojom” (ten pat).
• Taip Latvijos buožės suvi
liojo ir apgavo Lietuvos dar
bininkus. Bet tai tik pradžia.' 
Likusiems Latvijoj darbinin
kams teks dar ne vieną kartą 
būti apgautais, ypač kad lietu
viai darbininkai nemoka latvių 
kalbos. Ir pati Lietuvos fašistų 
valdžios sudaryta su latviais 
sutartis duoda Latvijos buo
žėms “teisėtą” pagrindą ap
gaudinėt Lietuvos darbininkus. 
Sutartyj nurodyta, kad “ne
teisėtai nutraukusi sutartį pu
sė moka nukentėjusiai pusei 
1 mėnesio atlyginimą” (Darbi
ninkas”, 1935.IV.20). Tai rei
kia, kad buožė, nenorėdamas 
darbininkui užmokėt sutartos 

gos, gali taip prispaust dar 
blpinką, kad tas neišturėtų ir

(Tąsa 4-tam pusi.)• ‘ i •

Išnaudotojų Manevrai
Jungtinių" Valstijų kapitalistinė 

džia ir jos įstaigos daro visokius manev
rus, kad tik viešpataujančio krizio naštą 
suvertus1 darbo žmonėms ant pečių.

Jųngt. Valstijų kongresas perleido 
Wagner-Conhery bilių, kuris yra nu
kreiptas prieš darbininkų streikus. Tas 
bilius pagamintas pasiremiant senos N. 
R.A. punktais, kurie kalbėjo, kad būk 
darbininkai ir samdytojai gali kolekty
viai išspręsti savo tarpe ginčijamus klau
simus be streiko.

Nereikia daug kalbėti, kad šis bilius 
yra paruoštas tam, kad armijos pagelba 
slopinti darbininkų streikus, žudyti ko
votojus. Washingtono ponai, valstijų 
gubernatoriai, dabar dar daugiau nau
dos NUcionalę Gvardiją ir mušeikas prieš 
streikuojančius darbininkus, nes apskelbs 
juos griaunančiais tvarką, nesilaikan
čiais šalies įstatymų.

Šie žingsniai atlikti tam, kad sulaikyti 
augančius • darbininkų streikus, kad pa
statyti užtvarą naujai streikų bangai.

val-.

Grigaitis Nuduoda Durneliu
Grigaitis baisiai dūksta, kam “Laisvė” 

ir “Vilnis” iškelia aikštėn jo biznį iš 
Vaitkaus ruošiamo ir nepriruošiamo 
skridimo į Lietuvą. Jis savo gazietoje 
drožia:

“Arba žiūrėkime, ką daro pati Sovietų 
valdžia. Ji užtaria Lietuvą ginčuose su 
Vokietija ir Lenkija. Ne tik tai. Ji net 
daro “draugingumo” sutartis, prekybos 
sutartis ir visokias kombinacijas su Lie
tuvos valdžia — su tais pačiais “reakcio
nieriais,” kuriais bimbininkai gąsdina 
savo sekėjus. Bet bimbininkai to ne
smerkia. Jie dagi didžiuojasi tokia 
Maskvos politika.”

Grigaitis žino, kad jis nuduoda neiš; 
manėjį, bet mano, kad savo skaitytojus 
tokiomios pasakomis apgaus. Vienas da
lykas yra Sovietų Sąjungos Valdžia ir jos 
diplomatija, o yisai kitas Komunistų In-i 
ternaciohalas, jo Sekcijos ir jų nariai. 
Pagal Grigaičio supratimą, jeigu Sovie
tai (kaipo šalis apsupta kapitalistinių ir 
fašistinių valstybių) priversti daryti biz
nį ir sutartis su kapitalistinėmis šalimis, 
tai ir tų šalių darbininkai turi nustoti 
kovoti prieš savo buržuaziją.

Gyvenime taip nėra. Sovietų Sąjunga 
džiaugtųsi kiekvienos šalies darbininkų 
pergale, bęt kol to nėra, ji priversta de
rėtis su kapit. valdžiomis įvairiais reika
lais.

Argi todėl, kad Sovietų Sąjunga užta
ria Lietuvą, tai ji tuom pat užstoja ir 
Lietuvos fašistų valdžią? Argi todėl, 
kad Lietuva ir SSSR turi diplomatinius 
ryšius, tat Lietuvoje komunistai ir visi 
darbininkai turėtų sustoti kovoję prieš 
savo pavergėjus ir fašistinę valdžią? Ar
gi todėl, kad Sovietų Sąjunga užstoja

paprastai sunkiose 
kraut buržujams turtus,

Lietuvos buržuazinė valdžia 
jau ne vieną kartą padėjo už
sienio kapitalistu agentams ver
buoti Lietuvoje pigias darbo 
rankas. O tų agentų niekuomet 
netrukdavo, ypač tuomet, kai 
Lietuvos darbo, žmonės' del ne- 
derliaus ar krizio kęsdavo ne
pakeliamą skurdą. 192^ m.'Lie
tuvos bprzuazinė kademų val
džia tūkstančius Lietuvos darbi
ninkų' pardavė Franci jos kapi
talistams ir buožėms. 1928—29 
m., kai Lietuva, \ypąč jos šiau
rinę ir rytinė dalis, buvo smar
kiai nukentėjusi nuo potvinių 
ir. ledų, kai daugelio lūšnų pa
stogėje badas "'buvo nuolatinis 
svečias,—Lietuvos fašistų val
džia padėjo dešimtis tūkstančių 
darbininkų išgabenti į Argenti
nos pelkes ir į Brazilijos miš
kus. Kaune, laiminant Lietu
vos fašistų valdžiai, kūrėsi vie
nas po kito emigracijos biurai, 
kurie .suviliojo tūkstančius dar
bininkų puikiais pažadais, kol 
neiščiulpė iŠ jų visų sutaupų, o 
paskui atvežę į Argentiną ir 
Braziliją nugrūdo į tolimas 
plantacijas arba pametė savo li
kimui.’ Ne viena dešimtis tokių 
agentų suviliotų jaunų mergai
čių pražuvo Buenos-Aires vie
šuose paleistuvystės namuose, 
ne vienas ir galą gavo iš bado.

Šiemet vėl fašistų valdžia su
darė sutartį su Latvijos buožių 
sąjunga, kad parduoti tūkstan
čius Lietuvos darbininkų Latvi
jos buožių vergijon. ’Apie ketu
ris tūkstančius Lietuvos darbi
ninkų išviliojo^, latvių. ■■ buožių 

. ag.epįai ,Ųlį$viją
bams. Pačioj Latvijoj yra de
šimtis tūkstančių bedarbių, bet 
Latvijos, buožės bevelija geriau 
samdytis iš Lenkijos ir “broliš
kos” Lietuvos ' afv^kiisius dar
bininkus, nes šie beveik per pu
sę pigiau dirb&. Tėvynės meile 
^degantiems” JįąUdjbs buožėms, 
pasirodo, savo kišenė yrą nepa
lyginamai brangesnė,1 negu jų 
“brangiosios” tėvynės sūnūs— 
badaujantieji darbininkai lat
viai. Sulig pasirašytos tarp 
Lietuvos fašistų valdžios ir Lat
vijos žemės ūkio centrai inės' sa-

rastas darbininkui darbas, Lat
vijos žemės ūkio centralinė są
junga jį turės grąžinti atgal 
savo lėšomis. Visas kelionės iš
laidas apmokės ir išlaikymą, ligi 
surandant darbą, duos minėtoji 
sąjunga”. “Darbininkui susir
gus arba įvykus nelaimingam 
atsitikimui, lėšas gydytis turės 
duoti ūkininkas, pas kurį darbi
ninkas dirbs” (“Darb.”, 1935. 
IV. 20).

Pažiūrėkim gi, kaip toji su
tartis buvo pildoma. Štai ką 
rašo savo laiške septyni darbi
ninkai nuvežti Latvijon: “Ba
landžio 27 d. mes atvykome į 
Mintaują (Jelgavą). Nors pa
gal sutartį’ mes turėjom būt 
nuvežti į Rygą ir 10 dienų iš
laikomi higieniškuose butuose,1 
bet Mintaujoj agentai mus iš- 
laipdino iš traukinio ir suskirs
tė grupėmis. Kadangi darbi
ninkų tarpe buvo nemažai po 
du ar po kelis iš vienos šeimos, 
tai buvo prašoma saviškius 
skirti į vieną grupę, bet agen
tai, nebodami prašymų, skirs
tė, kaip norėjo, atskirdami 
brolius nuo seserų, tėvus nuo 
vaikų.

“Mintaujoj visą laiką teko 
stovėti lauke ir tik vakare nak
vynei nuvedė į darbo biržą. 
Ten radome ant suolų susėdu
sių snaudžiančių išvargusių 
žmonių. Už lovas nakvynei 
reikalavo mokėti po 60 santi
mų. O lovos patalinė nešvari.

“Mintaujoj mūsų tarpe su
sirgo darbininkė Veronika Pe- 
trąįtienė. Prašė gydytojo, jai 

(ajfeake tik nusišypsojimu. Taip 
ją sergančią Mintaujoj ir pa
likome.” (“Liet, žinios,” 1935 
V. 3). Grupė darbininkų (vyrų 
ir moterų) iš Kauno apylinkių 
sugrįžusių iš Latvijos “skun
džiasi negalėję ištverti tenykš
čių darbo sąlygų. Esą, ūkinin
kai, pas kuriuos darbo biržos 
juos pasiuntusios dirbti, davę 
blogą maistą, netikusius butus, 
bei patalinę ir šiurkščiai elgę
sis. Viena darbininkė iš Petro- 
šiunų darbo metu susirgusi ir 
paprašiusi gydytojo, tai darb- 
davis nuvežęs ligonę į Rygą, į‘i ‘ ’ i * . į

Lietuvos nepriklausomybę, tat mes Ame
rikoje turėtume tylėti ir neiškelti prieš 
darbininkų akis visokius Grigaičio tarna
vimus fašizmo išgarbinimui ir. bizniškus 
sumetimus ?
v; Kiekvienas. mąsfąs žmogus supras ir 
žino, kad vienas^ dalykas Sovietų Sąjun-
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371, Lake Street ■ I^wark, N. J.
Telephone: Humboldt 2-7964

>
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GALVĄ SOPA, SVAIGSTA

Drauge gydytojau, malonė- 
čiau, kad jūs per savo naudin
gą špaltą duotumėt ir man at
sakymą “Laisvėje”, kas čia 
man galėtų būti. Atleiskite, 
kad angliškai rašau.

Man labai dažnai užeina 
galvą skaudėti. Ištikrųjų, tai 
vargiai esti tokia diena, kad 
man galvos nesopėtų. Netai, 
kad jau labai skaudžiai sopė
tų, bet vis viena labai nepato
gu, nesmagu. Galva man nuo 
to lyg apsvaigusi, lyg kokio 
slogučio apimta, šiaip aš ne
su ligota. Esu 17 metų mer
gaitė, sveriu 121 svarą, pir
miau sverdavau ir 128. Mėne
sinės man normalios ir į laiką. 
Aš neturiu blogų papročių, 
kaip 
mas.

girtuokliavimas, rūky-

ATSAKYMAS
• -» ’ • . V' i

Iš viso matyt, kad Jūs visai 
pritinkama merginutė ir pri
tinkamai užsilaikot. Labai ge
rai, labai gražu! Bet Jufns 
vis dėlto ta galva—negera, 
svaigi, skaudi. Turi gi čia būti 
kokia priežastis, turi'būt koks 
sistemoje trūkumas. Nieko nė
ra be priežasties. Skausmas 
yra1 gamtos ryksmas, signalas, 
šauksmas pagelbos. Vadinas, 
kur tai kas tai yra negerai, 
trūksta ko.

Nors Jūs ir sveriate sulyg 
saiku, bet Jūs galite kartais 
būti kiek mažakraujinga, ane
miška. čia jau reikia gele
žies ir kitokių mineralų, vita
minų, vis tų pačių esmingųjų 
sveikatos piliorių.

Gaukite Iron ammonium ci
trate % Ib. ir,Copper Sulphate 
1 gr. Supilkite tai į tuščią pus-

gos valdžia ir jos diplomatija, o visai ki
tas — revoliucinių darbininkų politika.

K. Marksas “Komunistų Manifeste” 
rašė, kad kiekvienos šalies darbininkai 
patys turi nuversti Šato1 šalies buržuazi
ją, ją nugalėti, o'kad būržuažiją nugalė
ti, tai reikia prieš ją lt kovoti.

k vertę, pripilkite pilną papras
to vandens. Kai ištirps, tai 
to skiedinio, to geježinio toni- 
ko imkite po pusę šaukštuko‘į 
stiklą pieno, po valgymo, tlž 
savaitės davarykit iki Čielo 
šaukštuko: imkit jau po šauk
štelį po valgio. Ir taip' p et 
daug mėnesių.

Labai dažnai galvos skaus
mų pamate esti dar gi ir kal
kių stoka. Gaukite Calčiūiri 
lactate, 10 grs., 1OO tablets. 
Imkite išpirmo po vieną, o už 
kokios savaitės ir po dvi tab
letę po valgio. Ne čielas ry
kite, bet pirma sutrinkite ir sų 
vandenuku nugerkite, visą 
stiklą. Arba su vaisių sunka, 
da geriau.

Neretai tokį sunkumą, svai- 
gumą jaunoms mergaitėms pa
deda prasklaidyti iodas, būti
nas skydinei liaukai maistas. 
Imkite iodo tinktūros, taip,, 
taip, tos paprastos, ką ant ; 
žaizdos tepate. Tai kas, kad 
stovi parašas “poison”. Tai se<. 
nas ispaniškas paprotis. Nebi
jokite, -nenusinuodinsite. Imki- . 
te po lašą, į stiklą vandens, • 
kas dieną, o už poros mėnesių 
retėliau: po lašą kas pora, kas 
trys dienos, per visą savo gra- ; 
žų gyvenimą. , n : - , r . •

Taipgi ir skydine liauka 
Jums teiks naudos, pasmagins, 
prablaivys Jus. Thyroid gland, ' 
V4 gr., 100 tablets, imkitę po 
vieną prieš valgymą, aplėkda
ma po keletą dienų per mėne
sines. . ‘

žinoma, visai neprošalį bus 
ii Jums apsirūpinti vitminų iš
teklium. Netik iš paprasto, ne- ... 
sugadinto maisto, bet da ir iš 
dapildomojo maisto, kaip žu
vų aliejus, mielės, javiniai grū
dai. Labai naudinga kiekvie
nam, kad ir sveikiausiam žmo
gui. Ant saulutės pasišvitinki- 
te dažniau, kad man nu pleškė
tum et gražiai, kaip ta mdijo- 
nutė. Galvą galite tada kuo 
pridengti. O šiaip, ir Jums 
reikia įvairumo visame Kameį 
pramogų, pasižmonėjimų, lin
ksmų suėjimų.
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Draugai Menininkai, Rengiamės

Prie Visuotino Amerikos Lietuvių

Ojarbininkų Suvažiavimo, Įvyks

tančio Birželio 30 ir Liepos 1, 

Cleveland, Ohio!

I
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Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių1' 
jkp. įstos į Meno Sąjungą šį me-! 
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa mnka po $5.00

j metus. - .‘TC® 
Menu Sąjunga, 46 Ten Eyek Ju, 

Brooklyn, N. Y.

Tiem, Kurie Įdomauja
Draugai eilių rašėjai perdaug duoda sau 

laisvės. Rašo moderniškai ir nesiskaito su 
taisyklėmis.

Pavyzdžiui:
I punktas

1^. “Mūs kirviai iš plieno, užgrūdinto kieto,—
2) švilpdami oru medį kapoja,
3) O sausos mūs rankos, kietos, pūslėtos
4) Smarkesniam smūgiui vis užsimoja.”

Delei stokos ženklų, kuriais galima būtų 
atžymėti trumpus siliabus, akcentuotus ir il- 
•^us, mes pasitenkinsim šį kart paprasčiausiu 

tu, skaitydami siliabus.
trJirmam punktelyje, pirmoj eilutėj, mes tu- 

''12 ąiliabų, antroj eilutėj—10, trečioj ei- 
41, ketvirtoj eilutėj—10.

Dabar, paskaitykime antrą punktą to pa
do eilėraščio, kuris turėtų būt parašytas taip, 
*'aip ir pirmasis punktas: tas pats ritmas, tas 

.s rymas, toje pat tvarkoje.
II punktas

1) “Mirtis belaiko nuolat mus seka,
2) Aukos didėja už kapitalą,
3) O mums palieka tik vieną taką,
4) Senam pasauliui padaryti galą.”
Matote'. Antras punktas sueiliuotas visai ki

taip. Visos keturios eilutės turi lygų skaičių 
siliabų—po 10.

III punktas
1) “Dirbam, skubinam, kertam ir kertam,
2) Uždarbio jokio nei nematyt,
3) Ir kovą griežtą plėšikams skelbiam,

/l) Silpną gyvybę, kad palaikyt.”
Trečias punktelis skiriasi nuo pirmųjų dvie

jų.
Pirma ir trečia eilutė turi po 10 siliabų, 

o antra ir ketvirta eilutės—po 9 siliabus.
Palyginus su pirmaisiais dviem punktais, 

randame kiekvieną punktą skirtingai sutvar
kytą. Todėl tokios eilės sunkiaus skaitosi ir 
jos nesitiki susilaukti muzikos rūbų.

Eilės geriau skaitosi, jeigu prisilaikoma pir
mo punkto tvarkos. Kaip parašai pirmą— 
rašyk ir antrą, toje pat tvarkoje.

Gali būt du skirtingo sutvarkymo punktai, 
bet tuomet ištisai per visą eilėraštį turi taip 
pat ir išlaikyti. Tada vienas punktas būna 
kito punkto atsiliepimu. Ir tokioms eilėms ga
lima pritaikyti muzika. O kada parašai kiek
vieną punktą skirtingoj tvarkoj: nelygus silia
bų skaičius, nevienodas ritmas, nevienodas ry
mas, tokios eilės netinka niekam .

Tas viskas labai lengva apeiti, jeigu tik pra
dedantieji eiles rašyti bent kiek kreiptų dau
giau į tai domės—pastudijuotų.

A.LPJM.S. Antro Apsk 
Komiteto Posėdis

Posėdis laikytas 49 Saunders Road, Nor- 
A'^od/ Mass., birželio 2 d., 1935 m.

Organizatorė atidarė posėdi 12-tą valandą.
Dalyvavo E. Zurbaitė, iš Norwood. Mass., 

P. Kaskevičiutė, iš Lawrence, Mass., M. Bud
rikis ir T. Vasaris iš -Montello, Mass, ir J. 
Grybas, kuris yra sekamose komisijose—spau
dos pikniko liepos (July) 4, 1935 ir chorų 
naudai pikniko rugsėjo (September) 1. 1935.

JNepribuvo M. Valentukevičiūtė, iš Worces
ter, Mass., H. Netsel iš Gardner, Mass., ir P. 
Morkevičius iš Worcester, Mass.

Komitetas nutarė siųsti pasveikinimą Ame
rikos Lietuvių Darbininku . Visuotinam Suva
žiavimui prieš Karą ir Fašizmą, Cleveland, 
Ohio, ir taipgi prisidėti su finansine parama 
—$5.00.

Komitetas išrinko draugę S. Gutauskaitę 
delegate į suvažiavimą, Cleveland, Ohio.

Komitetas nutarė paaukuoti $5.00 L.D.S. 
N. Jaunuolių Komitetui pasiuntimui delegato 
į Sovietų Sąjungą.

Buvo apkalbėta sporto programa del spau
das pikniko liepos (July) 4, 1935.

Nutarta, kad sporto komisija susižinotu su 
lį^abor Sports Union, kad pagelbėtų išpildyti 
programą. Bus duodama $15.00 dovanomis.

Chorai bendrai dalyvaus programoj su dai
nomis: “Pirmyn,” “Ei, Jūs Visi” ir “Co
mintern.”

Buvo pranešta, kad įžangos tikietai choru * 
naudai pikniko, rugsėjo (September) 1, 1935 
yrp, padaryti. Tikietai bus prisiųsti chorams 
f*trumpą laiką.

Nutarta, kad chorai pasiliktų 25 nuoš. pi
nigu nuo parduotų tikietų choro naudai.

Komitetas nutarė, kad chorai susimokintų 

dainą ‘Kalviai” ir bendrai sudainuotų rugsė
jo (September) 1, 1935 piknike.

Nutarta plačiau apkalbėti surengimą pikni
ko ant Pikniko Komisijos Suvažiavimo, kuris 
įvyks liepos (July) 14, 1935, Worcester, Mass.

Posėdį Uždarė organizatorė 1:15 po pietų.
P. Kaskevičiutė,

A.L.P.M.S. II Apskr. Sekretorė.

Žmogaus Protas

žmogaus protas .sau išgalvojo, 
Kad gamta rūpestingai 
Turtus į žemę suklojo,

Bet jie nenaudojami teisingai.

žiūrėk, kiek darbas suranda 
žemėj naudingų gerybių, 
Bet pats skurdą brenda,

Nežinodamas savo- galybių. ..

O dabar, žemės viršus,
Aritmetikoj yr’ turtingiausias,
Nes jis aprūpintų visus, 

Kada dirbantis bus galingiausias.

Minios, susibūrę į vienybę,
Panaikins kapitalo spyrą,
Nes jos turi galybę, 

O laimėt visur viltis yra.
9WI-35 Kuršėnų Studentas.

Jau Y ra Metai Nuo Menininkų
Suvažiavimo

Jau suėjo metai laiko nuo menininkų suva
žiavimo, kuris buvo Detroite, pereitą birželio 
mėnesį. Kiekvienas suvažiavimas turi savo 
užbriežtus darbus išpildymui ir stiprinimui sa
vo organizacijos visais prieinamais būdais. 
Tad nėra nieko naujo, keisto, jeigu bile or
ganizacijos suvažiavimas priima tam tikras 
rezoliucijas ir bando jas pravest gyveniman. 
Toki organizacijų suvažiavimai ir rezoliucijos 
vargiai kada išnyks!

Pereitas menininkų suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kad visi Proletmeno Sąjungos vie
netai duotų bent po vieną parengimą metuose 
—sudrūtinimui centre jos finansinės padėties, 
kad centras, turėdamas pinigu, nebūtų skūpus 
išleidimui naujų dainų, veikalų ir, jeigu pasi
taikytų proga, tai kad ir kokis gražiosios li
teratūros braižinys galėtų pamatyti svietišką 
šviesą per menininkų proletarinį langą. Ta- 
čiaus metas jau praėjo, o rezoliucijos, galima 
sakyti, nei antgalvis nėra pajudintas. Ar mes, 
draugai menininkai, neturime čia ansileidi- 
mo?—Turime ir aš prisibijau, kad jis neiš
augtų dar didesnis. Kad sustabdžius jo to
limesnį augimą—mes privalome pažiūrėti į tai 
daugiau organizuotomis akimis ir pasakyti, 
kad tau augščiau augti jau uždrausta, nes pas
kui visai išbenkartėsi...

Tiesa, organizaciniai mes nepasiliekam nuo 
viso darbininkų judėjimo abelnai, dalyvaujame 
jame ir išleidžiame daug centų per visą Meno 
Sąjungą krūvon sudėjus. Vienok privalom žiū
rėti, kad ir mūs proletarinių ir sykiu sceniš
kų veikalų spausdinimas eitų sava vaga, ne
palikdamas didelės spragos.

Dabartiniu laiku jau yra nutarta išleisti keli 
mažesni veikalėliai, vėliaus ga] atsiras ju ir 
daugiau. Vadinas, jn išleidimui finansai bus 
reikalingi. Taied dabar, kada eina įvairūs va
sariniai parengimai, kur dalyvauja bendram 
veikime ir choristai, teatrininkai ir kiti, tai 
reikia neužmiršti kyštert kokį dolerį ir meno 
centrui, o jeigu ši '° i p veikti negalima, tai ar 
nebūtų gerai, kad kiekvienas Sąjungos aps
kritys turėtu po vieną parengimą minimam 
klausimui? Kaip manote, draugai, su šituo pa
siūlymu ?

Šokikų Grupės
Kitas klausimas nėra nuo suvažiavimo ju

dinamas, tai organizavimas šokikų grupių, 
kurios mums yra būtinos. Nekreipdami į tai 
atydos—mes pasirodome, jog nemokam, nesu
prantam ir nepajėgiam išlįsti iš senoviškų me
no rėmų, kuriuose praeityje įdėjom dainas ir 
vaidinimą ir pasakėm, kad mums to užtenka. 
Bet gyvenimas iš mūs daugiau reikalauta— 
daužo mūsų nugaras, o mes, stovime ožiškai 
užsispyrę, ir toliau nei krust. . . Kitų tautų 
proletariniai menininkai didžiuojasi savais šo
kikais, tai kodėl mes negalim tai padaryti? 
Juk mūsų jaunimas nėra sužalotas, turi mik
lias kojas ir išėję šokti polką ar kitokią pa- 
kraipynę įsimanko į visas puses lyg ir bekau- 
lis elementas, bet šokikų grupėj sako—aš ne
tinku. Tokis išsireiškimas vertas smagaus pa

sišaipymo' iš organizuotų jaunuolių pusės! Mo- 
kinimasis grupinio šokimo turi būt pradėtas 
nelaukiant nei rudens!

Chorvedystės 'Mokyklėlės
Menininkų suvažiavime buvo kilęs klausi

mas lavinimui jaunuolių chorvedystės, nes 
kaip kiekvienoj organizacijoj senoji gvardija 
pradeda sulepšėti, taip pat ir pas menininkus 
tas pats yra. Naujų spėkų reikalinga dainoje, 
muzikoje ir visame fronte. Pati Meno Sąjun
ga neturi ištekliaus, atsiprašant, įsteigti ant 
ratukų konservatoriją, kad galėtų važinėti po 
miestus ir mokinti jaunuolius chorvedystės. 
Chorvedystės mokinimu pavesta rūpintis ap- 
skričiams, bet į tai atsiliepė tik'Trečias Aps
kritys, o kiti miega. Prisibijau, kad jie nepa
bustų, kaip tas ūkininkas, kurio rugiai jau iš
byrėję, avižos sulinkę, o jis dar tik dalgį plaka.

Taigi, draugai, metai jau prabėgo, o mes 
dar vis tą pačią seną sermėgą velkame ant 
savo pečių. Kaip jūs manote, ar ne laikas jieš- 
koti naujesnės?

Kyla Audros Debesuotos
Kyla audros debesuotos, 
Buriąs, didinas smarkyn; 
Greit atūžio tas baisūnas, 
Slenka jis tikrai artyn.

Tyko smakas mūs gyvybę, 
Mūsų kraujo trokšta jis; 
Ruošia naują jis baisybę, 
Jau galanda jis dantis.

Prarijai juk milijonus
Vos pražydusių gėlių, 
Širdys motinų dar plyšta, 
Verkia kritusiu sūnų.

Darbo masės, ei! į būrį!
Ir naikinkim žudikus.
Už gyvybę ir už būvį
Laikas tverti Sovietus.

Į vienybę, broliai, stokim, 
Gana pašaliais merdėt, 
Ir kadrus tuojau rikiuokim, 
Reikia kovą jau pradėt!
10-25-34 J. J. Butkus.

ŽMOGUS
Plačių pečių, trumpakojis, sunkiais čebatais, 

storoj kelio dulkių spalvos sermėgoj, jis sto
vėjo viduryj laukų, tartum iškirstas iš ak
mens. Pilkas, barzdotas jo veidas taipogi ak
meninis. Tarp kepurės, užsmauktos ant ant
akių, ir barzdos niūriai švietė tamsios akys— 
sielos veidrodis. Plaukuotos šnervės tolygiai 
kvėpavo, judindamos pilkus ūsus.

Jis žiūrėjo, kaip iš svetur atėję žmonės ju
da aplink daiktą, mažai panašų į mašiną, o 
greičiau į stebėtiną žvėrį, kokį kartais matai 
sapne. Ilgas žvėries kaklas neturi galvos, o 
uodega jo—visa iš peilių, šone didelio gre
mėzdiško liemens. Ir liemuo toks gremėzdiš
kas, tartum jau išlamdytas, sulaužytas stepių 
vėjo. Sunku suprast, kaip dirba šią baisenybę 
iš medžio ir geležies, kaip žmonės valdo jos 
jėgą, žmonės — paprasti, bet—jie jauni. 
Vaikšto greitai, o nepanašu, kad dirbtų sku
biai. Jeigu ši mašina parvirstų ant šono, ji 
gali prislėgti nemažiau, kaip penkis žmones.

—Kaip ji vadinasi?—paklausė žmogus.
—Pasitrauk,—atsakė, jam, bet jis nesijudi

no iš vietos.
Iš šono arba priešakyj baisenybės dreba ir 

prunkščia geležinė meška ant ratų; storą jos

New Britain, Conn.
Lietuvių Vilijos Choro pik

niko komisija praneša visiems 
vietiniams ir iš kitų kolonijų 
lietuviams, kad piknikas, kuris 
turėjo įvykti birželio 9 d., 
1935 m., neįvyko del blogo 
oro ir lietaus. Tapo perkeltas į 
birželio 29 dieną. Įvyks suba- 
toj po pietų, prasidės 12 vai. 
ir tęsis iki vėlaus vakaro.

Kviečiame visus atsilankyti 
į šį pikniką. Bus gera progra
ma, dainuos Laisvės Choras iš 
Hartfordo ir vietinis Vilijos 
Choras. Bus gera orkestrą, 
grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Svetainė šokiams 
yra didelė ir gera. Bus skanių 
valgių ir gėrimų.

Kurie turite pasipirkę tikie- 
tus ant birželio 9 dienos pikni

ko, tai tie patys tikietai bus 
geri ir dabar. Įžanga tik 25 
centai. Prie įžangos tikietų lai
mėsite gyvą gaidį, kvortą me
daus ir 10 svarų cukraus.

Pastaba

Jeigu ištiktų blogas oras ir 
lietus, parengimas ,įvyks sve
tainėj, 53 Church St., New 
Britain, Conn.

Pikniko vieta Schuetzer 
Park, Barnsdale, prie New 
Britain, Conn.

Kelrodys toks: Iš New Bri
tain važiuodami imkite W. 
Main St. ir važiuokite iki Wor
cester St. čia jau sukite po 
kairei ir važiuokite tiesiai iki 
davažiuosite pikniko vietą. 
Nuo Plainville tas pats va
žiavimas Worcester St., sukite 
po dešinei. Važiuodami gatve- 

; kariais iš New Britain, imki
te Plainville karą ir davažia-

sprandą pabalnojęs vaikinas be ūsų, beveik 
vaikiūkštis, jo švarkas visas išteptas tepalu, 
ir tartum pasiūtas iš stogų blėkos. Vaikinas, 
judindamas koja savo mašiną, pasuko ratą. 
Platūs geležiniai ratai irgi pasisuko, didžioji 
mašina sujudėjo, sutratėjo ir ėmė ristis sausa 
žeme, šluodama uodega javų varpas, pagrieb
dama jas dešimtimis plonų, kaip vinis, geleži
nių pirštų. Varpos nuplaukė mašinos uodegą 
kaž kur į jos šoną; ji drebėjo ir staugė iš go
dumo, rydama jas. Iš perkirsto mašinos 
sprando ėmė lėkti šiaudai, pelai, dulkės.

žmogus stovėjo, žiūrėdamas į ją. Paskui, 
tartum jį būtų išrovę iš žemės, jis sunkiai, bet 
sparčiai pasileido bėgt paskui kombainą, mo
suodamas lazdą. Krepšelis jam ant nugaros 
šokinėjo, tartum skubindamas jį. Bėgo ne 
vienas, bėgo dar ir kiti valstiečiai, bet jam, 
matyt, norėjosi užbėgti už akių mašinai, jis 
pralenkė visus. Bet nespėjo bėgti paskui ma
šiną, klupo, ir vis rodėsi, kad jis šaukia.

Vistik jis privijo kombainą, kai tas ėmė eit 
lėčiau. Privijo ir galėdamas papult po pjau
namaisiais peiliais sunkiai ėmė šokinėti greta 
su ja. Vienas augštas žmogus atstūmė jį šalin.

—Velnias!—užkimusiai tarė jis, braukda
mas nuo veido prakaitą plačia špyžine letena.

Kombainas sustojo. Jis pribėgo prie ranko
vės, iš kurios į prikabintą maišą byrėjo stora 
srove grūdai, ir įkišęs rieškučias po auksine 
srove, prisisėmę jas grūdų. Keletą sekundžių 
jis žiūrėjo į juos, prisikišęs rieškučias prie 
veido, sulenkęs dulkėtą nelankstų sprandą. 
Paskui, rodydamas grūdus aplinkui stovin
tiems, tarė užkimusiai:

—Tikri... Velniai! A?
Greta su juo stovėjo toki pat, kaip ir jis, 

bet jaunesni už jį. Jie žiūrėjo į mašiną taip- 
pat nustebusiai net ir tartum išsigandę ir su 
pavydu. Senis išbėrė grūdus į maišą ir tuojau 
vėl, įkišęs ranką po srove, pačiupo saują grū
dų, atsargiai paslėpė juos į sermėgos kišenių. 
Tą patį padarė ir dar du, trys. Vienas tarė 
atsidusęs:

—Sumanyta!
—Nepavysi jos—tarė kitas, o trečias niū

riai pratęsė:
—Kur ten!
—O visgi apie ją mūsų žemdirbiai—susi

mąstęs tarė kaž-kas.
—O kas gi? žemė reikalauja prityrimo...
Suraminę vienas kita, šie žmonės pasitrau

kė šalin nuo “Giganto” darbininkų, o tas, se
nasis, trumpakojis. pasiliko.

Jis pakėlė nuo žemės lazdą ir. tartum kar
dą. nušluostė josios gala sermėgos svernu. 
Paskui, šukuodamas nirštais šiaudus iš barz
dos išlėto ėmė eit aplink mašina. Jis čiupinė
jo ją rankom, žvilgsniais, išlengvo stukseno 
lazda, susimastęs sustodavo ir vėl ėjo, kraty
damas barzda, pasitaisydamas kepure. Akme
ninis jo veidas pasidarė tartum platesnis, gal 
būt jis sukando dantis.

Paskui jis stovėio minim’. mitinge ir klausė 
kalbėtojų kalbu, pasiremdamas ant lazdos 
rankom, žiūrėdamas į žeme. Retkarčiais jis 
žarstė lazda no savo koiom, čiupinėjo žeme, 
tartum bandydamas ar tai ta pati žemė, kokia 
ji visados buvo.

Neužilgo jis nuėjo šalin, vienodai kas trvs 
žingsniai belsdamas lazda į žemę, neatsigrįž
damas.

Jis su pavydu manė, kad naujieji žmonės 
sugebės nugalėt ir sausavėius, kurie išdegina 
javus, ir šalčius, kurie sušaldo žemėje grūdus.

Maksimas Gorkis.
(Iš Chrestomatijos)

vę Barnsdale stoties ir Wor
cester St., išlipę eikite po kai
rei į kalną iki pikniko vietos.

Širdingai visus kviečia, 
Rengėjai.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis Tas iš Bedarbių Veikimo

Birželio 15 dieną Luzerne 
apskričio bedarbių komitetas 
šaukė specialį susirinkimą, ku
riame buvo daug atstovų nuo 
bedarbių tarybų ir kitų bedar
bių organizacijų.

Apskričio komitetas išdavė 
raportą iš savo veikimo, ra
portavo, kad dalyvavo keliuo
se miesto valdybos susirinki
muose, kur jiems teko daug 
kalbėt apie bedarbių ir senat
vės apdraudos bilių. Jie suti
ko kovot už tą sykiu su be
darbiais. Taipogi buvo reika

lauta, kad būt prašalinta iš 
pašalnos stočių visoki politikie
riai, o būt sudėti tose vietose 
bedarbiai.

Toliau buvo protestuota šio 
komiteto miesto valdybos susi
rinkime prieš tokį puolimą ant 
darbininkų, kaip tai, miesto 
policijos, state truperių ir im
igracijos agentų, kurie gana 
plačiai veikia šioj apielinkėj. 
Toliau paaiškėjo iš komiteto 
raportų, kad buvo plačiai vei
kiama tarpe kitų bedarbių or
ganizacijų kas link vienybės 
klausimo. Daug skirtingų be
darbių organizacijų dalyvaus 
konferencijoj, kuri įvyks 23 d. 
birželio Hazleton, Pa.

Buvo didelis protestas pa- , 
keltas prieš įvedimą tokių ba
do algų bedarbiams, kokias 
Rooseveltas planuoja įvesti. 
Buvo pasiųsta rezoliucijos pre
zidentui Rooseveltui ir H. L. 
Hopkins. Paaiškėjo, kad Be
darbių Tarybų randasi net 42 
valstijose, taipogi Alaskoje, 
Cuboje ir Porto Ricoj.

Buvo daug kalbėta apie iš
leidimą bedarbių laikraščio, 
kuris pasirodys su pradžia lie
pos mėnesio. Laikraščio išlei
dimui jau yra padaryta pra
džia, renkama finansai jojo 
palaikymui.

Šioj apielinkėj bedarbiai iš
platina nemažai visokios lite
ratūros, darbininkiškų laikraš
čių skirtingomis kalbomis ir 
knygelių.

Bedarbiai smarkiai rengiasi 
prie savo pikniko, kuris įvyks 
28 dieną liepos (July), Valley 
View Parke. Tai bus dviejų 
apskričių piknikas: Luzerne ir 
Lackawanna. Bedarbiai gaus 
pusiau nupiginta kaina nuva
žiuot į parką. Tikietai gauna
ma visose Bedarbių Tarybose. 
Šiuos tikietus turint, gelžkelio 
stotyj jums duos tikietą už pu
sę kainos. Taipogi bus geri del 
įžangos į parką ir į šokių sve
tainę. Čia visų darbininkų par
eiga dalyvaut šiam piknike ir 
paremt bedarbius kaip galint.

Veisie j iškis.

i
I. 
r ■

Rochester, N. Y.
Mūs miesto draugystės, ku

rios yra pritarę Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimui Clevelan- 
de, jau ir delegatus yra išrin
kę. D.L.K. Gedemino Drau
gystė išrinko savo delegatu 
Miką Giedraitį, L.D.S. 11 kuo
pa išrinko W. Lekavičių, L. D. 
Politikos Kliubas išrinko P. 
Bugailiškį, Lietuvos Sūnų ir * * ***** P 
Dukterų Draugystė, po apkal
bėjimo, nutarė nesiųsti delega
to, tik ant vietos susirinkime 
parinko aukų Suvažiavimo 
reikalams, kiek suaukauta, ne
teko sužinoti. Tos aukos bus 
pasiųstos į Clevelandą laike 
Suvažiavimo, kaipo pasveikini
mas.

Malonu matyt, kad mūsų 
miesto progresyvės draugys
tės rūpinasi tokiais reikalais, 
kaip visuotinas 'Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas. Bet turiu 
pasakyti, kad mes čion turime 
L.D.P. Kliubą, tai yra pašal- 
pinė draugystė, kuri visados 
remia naudingą darbą, ot ir 
šitam reikale išrinkdama savo 
delegatą, daugiau skyrė pini
gų del delegato išlaidų. Taigi 
pasirodo, kad kliubiečiai visur 
neatsilieka su gerais darbais.

L.D.S. 11 kuopa ir Gedemi
no Draugystė labai mažai sky
rė pinigų del kelionės, tai tų 
draugijų delegatai nelabai už
ganėdinti.

Waitkaitis.
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Lietuvos Fašistai ir 
Darbininkai

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
pabėgtų, o tada buožė jau 
“teisėtai”, sulig sutarties, gali 
nemokėt darbininkui vieno 
mėnesio algos.

Nežiūrint to, kad pačioj fa
šistinėj spaudoj buvo visa eilė 
pranešimų, kaip darbininkai 
buvo apgauti ir kaip latvių 
buožių sąjunga nepildo sutar
ties, Lietuvos fašistų valdžia 
nuduoda nekaltą avinėlį: “Kol 
kas vidaus reikalų ministerija 
nesanti gavus nė vieno darbi
ninko, išvykusio Latvijon lau
kų darbams, skundo” (“Liet, 
žinios” 1935.V.16). Veltui tas 
akių muilinimas. Lietuvos fa
šistų valdžia, padėdama Latvi
jos buožių agentams įvairiuose 
miestuose ir miesteliuose ver
buoti darbininkus, žinojo, kad 
darbininkai bus apgauti. Fa
šistų valdžiai tai nebe naujie
na: ji žinojo kaip darbininkai 
buvo apgauti Argentinoj, Bra
zilijoj. Fašistų valdžia pačioj 
Lietuvoj taip pat jau ne vieną 
kartą apgavo darbininkus (pa
staruoju laiku apgaudinėja su 
taip vadinamu algų “minimu
mu”). Fašistų valdžiai rūpė- 

* jo ne padėt darbo žmonėms 
susirast darbo, o kuo daugiau 
bedarbių išsiųst iš miestų, kad 
ten jie savo reikalavimais ne
trukdytų buržujų ramybės. 
Kartu Kauno miesto ponai jau 
priėmė nutarimą, kad žiemą 
tiktai tie bedarbiai įurės tei
sės dirbt prie viešųjų darbų, 
kurie bus mieste neatsitraukia
mai išgyvenę bent tris metus. 
O jeigu bedarbis išvyksta ke
liems mėnesiams kitur jieškoti 

' darbo, jis jau nustoja teisės 
skaitytis Kauno miesto bedar
biu, nustoja teisės reikalaut 
darbo prie viešųjų darbų*. ^Taip 
fašistų valdžia nori nusikraty- 

... ti bedarbiais. Tik, deja, be- 
’ - darbiai, nesiskaitydami nė su 

jokiais fašistų įstatymais jau 
ne vieną kartą, komunistams 
vadovaujant, surengė demon
stracijas, ne vieną kartą buvo 
apgulę savivaldybes, kad net 
ponams burmistrams teko per 
užpakalines duris gelbėt savo 

•' kailį (Kaune ir kitur), ir pri
vertė fašistų valdžią duot be
darbiams darbo ir pašalpų. 
Neatsisakys.Lietuvos bedarbiai 
tos kovos ir toliau.

Veltui fašistų agentai įvai
riose lietuvių kolonijose už- 
jūryj pliauškia apie Lietuvos 
fašistų valdžios susirūpinimą 
užsienyj gyvenančiais lietu
viais. Lietuviai darbininkai ži
no, kad kaip tik su tos pačios 
fašistų valdžios pagelba jie 
buvo užverbuoti, išsiųsti ir ati
duoti visokiausių tautų išnau 
dotojų vergijon. Apie tai ne
užmirš priminti Lietuvos fa
šistų valdžiai ir važiuojantieji 
į fašistų šaukiamą Kaune už- 

'sienio lietuvių kongresą lietu
vių darbininkų atstovai.

An. Ramutis.

Detroito Žinios
Iš ALOLD 52 Kuopos Veikimo

liepos 4 d. Lietuviai turės savo 
stalą. Piknikas įvyks Workers’ 
Camp. Visi būkite!

Gavome kuopon dar vieną 
naują narį, tuo būdu šiemet 
turėsime 19 naujų narių. Ma
žai ką reiškia. Detroitas turi 
prirašyt šimtą naujų narių 
šiais metais. Visi nariai imki
mės už darbo.

Aš atsišaukiu į Detroito lie
tuvius darbininkus, stokite į 
Literatūros Draugiją. Tai svar
biausia organizacija tarpe lie
tuvių. Delko ? Dėlto, kad tai 
yra apšvietos draugija. Na
rys moka tik dolerį ir pusę į 
metus o gauna literatūros ver
tes keturių dolerių. Be to 
draugija organizuoja lietuvius 
darbininkus kovai už savo rei
kalus. Būdami organizuoti, su
vienysime spėkas su kitų tautų 
darbininkais ir laimėsime kovą 
už geresnį pragyvenimą.

Iš Harrisono Kearneyes 
Ir Newarko

Šis Tas iš ALDLD 136 
Kuopos Veikimo

Į “Laisvės” pikniko prisi
rengimą kuopa išrinko komisi
ją, kurios užduotis yra paimti 
busa ir mobilizuoti žmones va
žiuoti į pikniką. Į komisiją iš
rinkta šie draugai: Marcinke
vičius ir Maršonas. Todėl, Ke- 
arny’es ir Harrison’o lietuviai, 
kurie manote važiuoti į “Lais
vės” pikniką, iš kalno užsire
gistruokite pas viršminėtus 
draugus, tai bus geriau komi
sijai ir jums patiems.

Taip pat nutarta pasiųsti j 
delegatą į Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimą, kuris įvyks 
Clevelande. Delegato neišrin
kome, nes šiame susirinkime 
negavome, bet manoma gauti
iš tų draugių bei draugų, kurie 
nebuvo šiame susirinkime.

Taip pat linksma pranešti, 
kad mūsų kuopa laimėjo antrą 
preisą už gavimą naujų narių. 
Draugė Josmantienė, mūsų 
kuopos organizatorė, pridavė 
kuopai $3.00, kuriuos ji gavo 
nuo ALDLD 2 Apskričio sekr. 
J. Jemison, kaipo antrą preisą. 
Viršminėto preiso gavime dau
giausiai pasidarbavus draugė 
Josmantienė.

vių Višuotino Suvažiavimo 
klausimu pasirodė neblogai, 
veikdamos bendrai.

Kas mano, kad negalima 
įvairių minčių darbininkams 
bendrai veikti svarbiais klau
simais, tas stambiai klysta. 
Galima, tik reikia padirbėti.

Reikės padirbėti, kad loka
liniai komitetai, kurie veikia 
reikalu siuntimo delegatų į 
minėtą suvažiavimą, kovai 
prieš karą ir fašizmą, pasilik
tų nuolatiniai ir dar stengtis 
įtraukti- ir tas draugijas, ku
rios prie komiteto nėra prisi
dėjusios, nes bus reikalas vy
kinti gyveniman suvažiavimo 
nutarimai. O jeigu tuojaus ko
mitetus panaikintume, tai ir 
visas darbas būtų be didelės 
naudos.

įvairumų. Orkestrą ir šokiai.
Dešimtas nuošimtis nuo pelno eis 

A.F.S.W. Lokalui No. 8. Paremkite šį 
mūsų pikniką atsilankydami, nes to
ji parama eis darbininkų naudai jų 
kovoje už geresnį gyvenimą.

Sarkovic Farma randasi 
Bethlehem ir Helertown. Važiuoda
mi

tarpe

Padėkos Žodis

Aš, Marė Smitrevičienė sir
gau ilgą laiką savo namuose 
ir ligoninėj. Laike ligos mane 
lankė dikčiai draugų ir drau
gių, už ką jaučiuos labai už
ganėdinta. žinote, kad yra la
bai smagu ir jautiesi gerai, 
kada laike ligos aplanko arba 
atjaučia sergantį.

Todėl visiems simpatikam ir 
draugam tariu širdingai ačiū, 
o labiausia ačiū d. Klimavi
čienei ir d. Demskienci. Dabar 
jau jaučiuosi geriau ir kada 
susveiksiu, vėl darbuosiuosi 
bendrai tarpe darbininkiškų 
org. ir tt.

Darbininkas.

mi-
ap- 
di-

Kareivine Kalėjimas
ALYTUS.— Teisingumo 

nisterija išgavo iš krašto 
saugos ministerijos vieną
dėlę mūrinę kareivinę, kurioje 
įrengė kalėjimą. Iš seno kalė
jimo kaliniai jau keliami į 
naują.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Marė Smitrevičienė.

Easton, Pa
Generalis Algų Kapojimas 
Krautuvių Darbininkams, ir 
liginimas Valandų, Panaikinus

Kova prieš augštas kainas 
ant maisto gana prastai eina. 
Pirma demonstracija neįvyko 
del didelio lietaus, o antrą ne
galėjome pradėti del perma- 
žai žmonių. Priežastis, delei 
kurios taip prastai eina, nega
liu tikrai pasakyti. Gal New
arko ir apielinkės žmonės dar 
netaip labai prastai stovi, o 
gal apsileidimas. Aš daugiau 
esu linkęs manyti, kad tai yra 
apsileidimas; ypatingai lietu
viai į šį dalyką labai mažai te
kreipia domės.

Beje, meldžiu neužmiršti.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininku 

Apsigynimo 9-tos kuopos Susirinki
mas įvyks antradienį, birželio 25 d., 
kaip 8 vai. vak. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave.

Draugai-gės, malonėkite visi daly
vauti,* nes šis susirinkimas bus pus
metinis susirinkimas. Antra, bus 
draugas iš distrikto praneš labai 
svarbaus. Taigi netik visi būkim, bet 
ir naujų narių atsiveskim.

Sekr. Potienė.
(147-148)

tėmykite iškabas su nurodymais. 
Reng. Komitetas.

(146-147)

CLEVELAND, OHIO
Visi CIevelandiečiai į LDS 

Jaunuolių Pikniką Nedėlioj
Birželio 23 d. visos trys LDS 201,- 

222, 228 kuopos rengia didžiulį pik
niką Mičiutos darže. Šiame piknike 
bus įvairiausių žaislų, kurių iki šio- 
lai nesate matę mūsų piknikuose. 
Paremkime jaunuolių organizacijas, 
ypač dabartiniu laiku, kuomet jos 
rengiasi pri siuntimo skaitlingos de
legacijos į Antrą Amerikos Jaunuo
lių Kongresą Detroite.

Pradžia 2 vai. po plotų.
Pikniko vieta: 2510 Glenridge Rd., 

(prie Green Rd.), Euclid, Ohio.
K—tas.
(146-147)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 21 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, 302 S. Main St., naujoj sve
tainėje. Visi nariai malonėkite daly
vaut, nes turim labai daug svarbių 
reikalų apsvarstyt. Taipgi reikės iš
rinkt delegatą į Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą.

Org., A. žemaitis.
(146-147)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. su pagalba kitų or

ganizacijų rengia didelį pikniką sek
madienį, 23 d. birželio, Laurel 
Springs, N. J. Bus gana gera pro
grama, bus lietuvių ir rusų chorai, 
balalaikų orkestrą, šokikės, akroba
tai ir drūtuoliai ristikai, Frank Neil 
vs Joe Seitz, ir Joe Rinks vs Frank 
Rose. Vieta graži ir yra maudynės,

tik neužmirškite pasiimti “bathing 
suits.”

Busaį išeis nuo Darbininkų Centro 
735 Fairmount Ave., 10:30, 11:30 ir 
12:30. Nuo 319 Washington Ave., 11 
vai. ryto. Round Trip kainuos 40c. 
Busus galima gauti ir ant 6th ir 
Race St. ir prie City Hali, su užra
šais Berlin ir Laurel Springs.

Kviečia Komisija.
(146-147)

HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp. iš Harrison, N. J., 

rengia didelį išvažiavimą nedėlioj, 23 
d. birželio, H. Kulakowskio Darže, 
Park View Rest Garden, Nutley, N. 
J. Pradžia 12 vai. dieną. Bus pro
grama, kurią išpildys Sietyno Cho
ras iš Newarko, taipgi bus visokių 
žaislų ir kitų pamarginimų. Orkestrą 
grieš amerikoniškus ir lietuviškus šo
kius. Bus ir laimėjimui naujos ma
dos paduškaitė (cushion) ir rašoma 
plunksna. Kviečiam visus atsilankyt, 
ypač turintieji laimėjimo tikietukus 
būkite. Būnant lietui, bus perkelta 
ant toliau su pranešimu.

įžanga veltui.
Kviečia Rengėjai.

(146-147)

DETROIT, MICH.
Mary Grove Parke, 23 d. birželio 

didelis Spaudos Piknikas, 12 vai. ry
to. Ten dalyvaus mūsų visos dailės 
spėkos, du chorai dainuos ir daug ki
tų įvairumų, 
ir kalbės F. 
centai. Bus 
prie įžangos 
detroitiečius 
ir drauges dalyvaut. šį pikniką ren
gia Detroit Darb. Organizacijų Są
ryšis.

Kelrodis: Važiuojant iš Detroit, 
imkite Northwestern Rd. arba Grand 
River Ave. iki Walled Lake. Nuo

ten sukite į W. Main St j vakari, 
rasite pakelį ženklus “Mary Grove 
Park.”

Kviečia Rengėjai.
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birželio, Bedarbių
Lyga užpikietavo

krautuvę valgomų

Bus svečių iš Chicagos 
Abekas. įžanga tik 25 
trys piniginės dovanos 
tikietų. Kviečiam visus 
ir apielinkės draugus

14 dieną 
“Piliečių 
Mohiccis 
daiktų ant N. 4th St. Kuomet
užpikietavome, publikos ėmė 
rinktis artyn krautuvės tėmyti 
pikietą, nes Eastone pirmas 
tokis atsitikimas.

Mohiccis kompanija nukirto 
darbininkams algą nuo 15 do
lerių iki 9 ir pailgino valandas 
nuo 48 iki 64. Ir atleido nuo 
darbo 5 darbininkus. Vadina
si, darbininkai turi dirbti 16 
valandų daugiau į savaitę ir 6 
dolerius gaus mažiau algos. 
Bet ant tavorų kainos nėra nu
muštos. Tai matote, kam gero
vės laikai grįšta. Birželio 22 d. 
vėl bus pikietuojama ta pati 
krautuvė vienuoliktą valandą 
iš ryto. Nuo užpikietavimo die
nos, daugelis darbininKų pa
skelbė boikotą viršminėtai 
krautuvei. Neina daugiau ten 
pirkti. Ypatingai bedarbiai 
pirm to pirko už pašalpos če
kius, bet dabar daugel jų jau 
neina. Geriau būtų, kad ir lie
tuvės moterys pasektų jų pa
vyzdį. Turime skelbti kovą 
tiems, kurie stengias didinti 
bedarbių eiles ir iš to grobtis 
daugiau sau pelno.

Bedarbis.

LD 136 kuopos įvyksta puikus 
piknikas, šiame piknike bus 
puiki orkestrą del šokių ir Sie
tyno Choras iš Newarko, N. 
J., kuris išpildys programą su 
puikiomis dainelėmis. Įžanga į 
pikniką veltui.

Kelrodys: Iš Newarko paim
ti gatvekarį nuo Broad St. 
(Broad Nutley) No. 13 arba 
busą Nutley No. 28. Iš Kear
ny ir Harrison, busas (Journal 
Square) Nutleye išlipti ant 
kampo Franklin Ave. 'ir eiti po 
kairei iki Harrison St. ir vėl 
po kairei iki vietos.

Koresp. W. Zelin.

CLEVELAND, OHIO.
Bendro Fronto H. R. 2827 Biliaus 

Delegatų Susirinkimas
Birželio 25 d. (utarninko) 8 vai. 

vakare, Lietuvių Draugijų svetainėje, 
6835 Superior Ave. įvyks reguliaris 
Cleveland© Lietuvių Draugijų Ben
dro Fronto H. R. 2827 Biliaus reika
lų delegatų .susirinkimas. Visi dele
gatai dalyvaukite, ypač progresyvių 
' 2 > Šiame susirinkime bus ke

li labai svarbūs dalykai svarstomi. 
Vienas tai rengiami du piknikai! 
Vienas mūsų lietuvių organizacijų, 
kitas viso Cleveland© Bendro Fronto. 
Taipgi rinkimas delegatų į Lietuvių 
Kongresą Clevelande. Draugijų val
dybos žiūrėkite, kad jūsų atstovybė 
dalyvautų.

, Koresp.
(147-148)

Bridgeport, Conn

CLEVELAND, OHIO.
Birželio 25 d., 902 E. 79th St., 

7:30 vakare įvyks svarbus ALDLD 
moterų susirinkimas. Bus raportuoja
ma iš mėsos streiko ir apkalbama, 
kaip ant toilaus išvystyti kovą prieš 
maisto brangumą. Taipgi bus išduo
tas raportas iš ALDLD 15-to Apskr. 
pusmetinės konferencijos. Apkalbama 
Kongresas Prieš Karą ir Fašizmą, 
kuris atsibus mūsų mieste, 30 d. bir
želio ir 1 d. liepos. Visos draugės 
dalyvaukite ir naujų atsiveskite.

S. C. M.
(147-148)

TORGSIN 
yra speciale 

VALSTYBES KORPORACIJA 
pardavimui prekių ir pri
ėmimo Torgsino orderių. 
Ta įstaiga diena dienon vis 
auga, tobulina savo patar
navimą po visą SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ. Už rasytes 
a t i d uodama augščiausios 
rūšies i m p o r t u o tais ir 
vietos išdirbimo daiktais.
KAINOS PALYGINANT SU 

AMERIKOS YRA GANA 
ŽEMOS

Viešas Padėkos Žodis
Reiškiame gilinusį padėkos 

žodį visiems draugams ir drau
gėms, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu pagelbėjo mums per- 
kęsti tą baisiai'skaudų smūgį, 
mirtį mūsų brangios motinos, 
Uršulės Drūtainienės. Ačių vi
siems šermenų dalyviams, taip-

! jau didelis ačiū d-gui M. Ūr-

Draugijos Siunčia Delegatą 
Cleveland© Suvažiavimą

Birželio 15 d. įvyko iš eilės 
kelintas draugijų atstovų posė
dis. Išklausius raportus iš ko
miteto darbuotės, sutikta pa
siųsti vienas atstovas ir išrink
ta M. Kairis, veiklus narys ke- 
letos liet, draugijų. Pažymėti
na, kad į lokalinį komitetą 
įeina 7 organizacijos. Vytauto 
ir Kliubo Draugija, taipgi Lie
tuvių Apšvietos Draugija yra 
didžiausios pašalpinės draugi
jos, veikia kartu lokaliniam 
komitete.

Komiteto mintis: reikalu de
legato lėšų padengimo draugi
jų iždų nejudinti, bet sukelti 
tą mažą sumą kitais būdais.

Pirmiaus 'Bridgeporto lietu
vių organizacijos bendrai vei
kė už darbininkų bedarbės, se
nelių ir socialės apdraudos bi- 
lių H. R. 2827, dabar Lietu-

!

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. birželio, 8 vai. vak., 376 Broad
way, Lietuvių Kliubo svetainėje. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvarsi 
tyti. Taipgi reikės rinkt darbinin
kai del “Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks 4 d. liepos, Maynard, Mass. 
Užsimokėkite duokles ir atsiimkite 
knygą “Povilas Jurka”.

Sekr. V. K.
(147-148)

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kp. ir A.L.D.L.D. 52 

rengia išvažiavimą, “excursion”
kp. 
ant 

Put-In-Bay, nedelioj, 30 d. birželio. 
Laivas išplauks nuo First St. 9 vai. 
ryto. Kaina $1.00 round trip suau
gusiems; vaikams 50 centų round 
trip. . Visi nariai ateikite h- parduo
kite tikietus, nes katras parduos 20 
tikietų gaus vieną veltui. Ą

Komisija.
(147-148)

Kuopos susirinkimas atsibu
vo birželio 14 cL Narių buvo 
pusėtinai atsilankę. Susirinki
mas buvo gyvas, nariai svars
tė kasdieninius reikalus. Jeigu 
kuris neveikia, užėmęs vietą, 
tuoj kitą renka ir žengia pir
myn. Taip ir reikia.

Išrinkome delegatą į apskri
čio konferenciją, kuri įvyko
Muskegone birželio 16. Dele- Į bai už paskutinius atsisveikini- 
gate išrinkta draugė Aštraus- mo žodžius ją laidojant ir 
kienė. Taip pat išrinkome de- d-gei E. šlapikiutei už perskai- 
legates į Visuotiną Amerikos tymą velionės mylimų 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavi
mą, kuris įvyks birželio 30 d., 
Clevelande. Išrinktos draugės Centro Komiteto 
Butėnienė ir Astrauskienė. Iš-1 kartu “Laisvei” 
rinkome komitetą į partijos simpatiją ir visiems, kurie tik 
generalį pikniką, kuris įvyks prisiuntėt suraminimo laiškus.

Daug lengviau nelaimę per- 
kęsti turint taip brangius, taip 
artimus draugus ir drauges. 
Jūsų draugiškumas ir užuojau
ta padės mums greičiau žaiz
dą užgydyti ir tada su visa 
energija vėl mesimės į revoliu
cinio judėjimo darbuotę.

Dėkingi ir nuliūdę liekame,
Brone ir Vacius Senkevičiai.

NEWARK, N. J.
Newarko ir Apielinkės Drau

gijų Delegatų Atydai!
Visi delegatai, kurie yra išrinkti 

iš draugijų prisirengkite prie Cleve
land© Visuotino Liet. Darb. Suvažia
vimo, nes yra šaukiamas paskutinis 
svarbus' susirinkimas, pirmadienį, 24 
d. birželio, 8 vai. vakare, Šv. Jurgio 
svetainėje, 180 New York Avė. Visi 
delegatai būtinai turi dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyt pirm konferencijos įvykimo.

M. Dobinis.
(147-148)

Tel. TRObridge 6330 .j

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys) *

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS. f
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR
LYTINĮ GYVENIMĄ |

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų a> 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS, 
111.40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

“CENTRALINIS KOMITETAS KVIEČIA JUS-
Sveikinti Komunistų Internacionalo

7-tą PASAULINĮ KONGRESĄ
Organizacijos ir Draugijos siųskite savo representatorius į

kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų į 7-tą Pasaulinį 
Komunistų Internacionalo Kongresą.

Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St., N. Y.
, Bankietas įvyks July (Liepos) 27-tą

įžanga $1.00. Iš anksto Įsigykite bilietus
* 1 1 "T-

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother
Bloor, I. Ainter, Alike Gold, Jack Stachcl ir M. Olgin 

suteiks pasveikinimus
Bus profesionališkų artistų. įvairių dailininkų, kurie 

sudarys puikią programą.
Money-orderius ar Čekius rašvkite vardu, A. Benson, 

P. O. Box 87, Sta. D., N. Y. C.
Kalbinės organizacijos turės savo atskirus stalus. Lietuvių organi
zacijos tuojaus užsisakykit bilietus ir reservuokitės sau stalus.
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Kokių tik degtinių Jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandelio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

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.

'A į. Del Torgsino orderių 
« į kreipkitės j lokalinį banką 

1 ar autorizuotą agentą. *”

Soviety Saldainiai

HYMAN BERGER
SAVININKAS
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ORGSIN
General Representative 

Bt AMTORG

Brooklyn, N. Y. 
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

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

Naudokite Sovietų Saldainius 
parese ir kitokiose 

parengimuose

2 Dviejp Svarų Dėžė 70 
6 Skirtingų Rūšių > U 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.

eilių 
“Ko liūdi, berželi, ko liūdi?” 
Didelis širdingas ačių ALDLD 

nariams ir 
už išreikštą

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT; MICH.

EASTON, PA.
Didelis ir Linksmas Piknikas!

Komunistų Partijos Sekcija 9 kvie
čia visus į savo rengiamą pikniką 
nedėlioj, birželio (June) 23 d.( ant 
Sarkovic Farmos (netoli Bethlehem 
Airport). Prasidės kaip 12 vai. Vįe- 
ta labai gera. Yra maudymosi vieta; 
norintieji mauditis, atsiveškite ba
thing siūtus. Taipgi bus ir kitokių



. i

Šeštadienis, Birž. 22, 1935 : taisy,®

Raudonarmiečio Pergyvenimai
(Atsiminimai iš karo su Lenkija 1920 m.) ANDRIUS DEKEVIČIUS—

LDS 5 kp. Atsišaukimas 
į Pažangiąją Visuomenę

(Tąsa)
Atėjo kapralas pėstininkų pulko ir 

įsakė belaisvius tuojaus vesti į kiemą!., 
mus įvedė į mūrinius rūmus. Pasikėlėm į 

k pirmą augštą, po vieną į kanceliariją 
varė. Kanceliarijoj sėdėjo du, vienas 
lenkų poručikas, o antras nišų pulkinin
kas. Klausinėjo rusiškai apie kariuome
nės skaičių ir kitokius uždavinėjo klau
simus. Kad niekas apie tai ir nežinojo, 

r pavyzdžiui, kiek yra artilerijos šovinių 
ir tt.

Po tardymo mus visus nuvedė Modlino 
gelžkelio stoties linkui. Ten mums davė 
duonos kepaliuką keturiems, maždaug 
500 gramų žmogui, tai bėgyje pusantros 

W paros sykį pamaitino.
~ Atėjo du raštininkai, kiekvienas klau- 
mėjo ir užrašinėjo anketose: pavardė, 

vardas, gimimo metai ir vieta, cinas ca
ro armijoj ir Raudonojoj Armijoj, tauty
bė, tikėjimas. Skubotai mus visus perra
šinėjo. Vėliaus suskaitė ir suvarė į ta- 
vorinius vagonus. Vagonai buvo primin
ti arklių mėšlo, matyt juose arklius ve
žė. 94 žmones suvarė į du vagonus ir 
duris uždarė. Netrukus pradėjo vago
nus stumdyti po stotį, vėliaus prikabino 
prie tavorinio traukinio. Atsidarė durys.

* Mūsų vagonai stovėjo prieš pat stotį. 
Pamatėm ateinant lenkų oficierių ir ke
lis kareivius, priėję klausė:

—Kuriam čia vagone komandierius?
—Aš čia! Kam esu reikalingas?
Lenkų oficierius prisiartinęs įlipo į va-

‘ goną ir klausė:
—Kuris čia bus komandierius?
Sėdėdamas ant grindų komandierius 

atsiliepė:
—Aš čia!

T Lenkų oficierius suriko:
-—Stok! Jeigu su tavim kalba oficie

rius!
Komandierius išsitempė, atsistojęs. 

Lenkų oficierius klausinėjo:—Kur tarna
vai caro armijoj? Kur mokinais?

Komanderius atsakinėjo:—Prieš impe-
* rialistinį karą baigiau Michailovską jun

kerių mokyklą, Peterburge.
Lenkų oficierius su pasididžiavimu pa

sisakė, kad taipgi esąs mokinęsis ir bai-

| gęs tą pačią mokyklą. Pasirodė dar abu
du vienu laiku mokinosi, tik ne vienu lai
ku baigė, junkerių mokyklą. Lenkų ofi
cierius išdidžiai, pakilusiu 'balsu tarė:

—Kaip jums negėda caro armijos ofi- 
cieriui tarnauti pas bolševikus?—tęsda
mas pridūrė:—Aš geriau sutikčiau tegul 
čeką sušaudo, negu eiti bolševikams tar
naut.

Batalijono komandierius atsakė:
—Aš esu rusas, aš ginų Rusijos liau

dį ir savo tėvynę. Aš pasielgiau taip, kaip 
rusų kareivis turėjo elgtis.

Lenkų oficierius patylėjęs užklausė:
—Kodėl bolševikai nori užimti Lenki

ją, nejaugi bolševikams dar maža savo 
teritorijos?

Komandierius atsakė:
—Čia dalykas ne Lenkijos užėmime, 

bet visai kitame kame. Anglijos ir Fran
ci jos kapitalistai pasirįžę užgrobti Rusi
jos naftą ir anglių kasyklas. Už caro pa
skolas, padarytas karo metu. Ir užgro
bimas Kijevo lenkais, čia bolševikai tik
tai ginasi. Bolševikams nereikalinga Len
kijos teritoriją.

Lenkų oficierius davė komandieriui 
100 papirosų.

Atsisveikinant, Lenkų oficierius pa
davė komandieriui ranką.

Saulei leidžiantis 15-VIII-20 m. tavori- 
nis traukinys mus nuvežė Lenkijos gilu
mom

Antrą dieną anksti ryto vagonus stum
dė tai į vieną, tai į kitą galą. Mūsų va
gonai uždaryti ir nieko negalėjom su
prasti, kur mus nugabeno. Pro langą pa
matėm, kad mūsų du vagonai stovi kur 
tai nuošaliai. Apie vidurį dienos, atsar
gos kareiviai atidarė vagonų duris. Mes 
skundėmės kareiviams, kad mes alkani. 
Kareiviai atsakinėjo:

—Kurgi mes jums gausim maistą, da
bar mes važiuosime iki Varšavos, ten 
gausit ėsti.

Toliau, už stoties, matyt augšti dirb
tuvių kaminai ir rūmų korpusai. Tai bu
vo tekstilės miestukas — Žirardai. Karei
viai pavelijo mums išlipti iš vagonų, vie
ni gėrė griovyje, kiti prausės.

(Tąsa bus)

Brangūs Draugai:— ...
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 5 kp., Philadel- 
phijoj, surengė pikniką 5 d. 
gegužės, Vytauto Parke. 
Mūsų priešai fašistai įskun
dė valstijos policijai, kuri 
delei Blue Laws užpuolė mū
sų pikniką, patraukė teis
man ir nubaudė, padaryda
mi $550.00 nuostolių, kurių 
mūsų kuopa nepajėgia su
kelti. Šiam parke per metų 
metus buvo laikomi pikni
kai ir niekas jų nelietė. Čia 
ir “Laisves” piknikai atsi
būdavo.

Pasitarus su LDS centru, 
mūsų kuopa nusitarė kreip- 
tis prie LDS kuopų prašyti 
pagelbos. Be kolonijų drau
gų ir draugių pagelbos mes 
nepajėgsim sukelti minėtos 
sumos. Ant vietos delei fi
nansinio vietinių organiza
cijų krizio tą sumą sunku 
sukelti. Už laikiną paskolą 
mes turime mokėti augštą 
nuošimtį.

Už jūsų, draugai, pagal
bą būsime labai dėkingi ir 
iškalno tariame širdingą 
ačiū.

Money orderį prašom 
siųsti kasieriaus vardu S. 
Mankus, o užadresuokit fin. 
sekret. .J. Smith, 110 W. 
Thompson St., Philadelphia, 
Pa.

LDS 5 kp. Aukų Rinkimo 
Komisija:

P. Puodis,
S. Jankauskas, 
A. J. Smitas.

(Seka LDS 5 kuopos ant- 
spauda)

Kas Yra Šlaplige?

Minersville, Pa.
Rezoliucija

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 13 kuopa, Minersville, 
Pa., birželio 2 d., 1935, įnešė 
ir užgyrė vienbalsiai šią rezo
liuciją prieš SLA Centro Val-

• dybos sauvališką veikimą. 1. 
Centro Valdyba veikia valuk 
naujos konstitucijos, kurios da 
nėra, moka ligoniams pašalpą 
valuk naujos konstitucijos tik 
pusę. Bet pareikalavus iš Cen
tro Valdybos naujos konstitu- 
cijos, tai duoda atsakymą, kad

• New Yorko apdraudos depart
ment's da nesąs naujos kons
titucijos priėmęs. Tai kyla 
klausimas, jeigu valdžia da 
nepriėmus, tai kaip valuk tos 
nelikusios konstitucijos gali 
Centras veikti?

• 2. Kas Centro Valdybą įga
liojo tą visų neapkenčiamą 
konstituciją taisyti ? Tik 38-tas 
SLA seimas Detroite, Mich., iš
rinko įstatų komisiją del kon
stitucijos sutaisymo. Į tą komi
siją įeina šie delegatai: adv. 
A. O. šalna, kun. M. Valadka

% ir W', Šmulkštys. 3. Kas tą 
naują konstituciją užgyrė-pri- 
ėmė, kad Centro Valdyba va
luk jos veikia ? Ar ją užgirs ši 
įstatų komisija? Nau, ne, ba 
ne vietoje sutaisyta. 4. Senos 
konstitucijos skyriaus 20-to 

* paragrafas 9 nurodo, kad pa
šalpa mokama per 288 dienas, 
bet pagal naują konstituciją 
tik per pusę mokama pašalpa. 
O ant seimo šitas punktas bu

vo paliktas po senovei. Tai iš 
kur Centro Valdyba gavo to
kią drąsą seimo nutarimus lau
žyti ? 5. Pakėlimui penkių cen
tų į pašalpos skyrių ant 38-to 
seimo ne tik prieštaravo adv. 
Bagočius, ale ir pats Dr. M. J. 
Vinikas iš statistikos perskaitė, 
dar Dr. Stanislovaičiui įvedus 
naujo formato ligonių blankas, 
per 6 mėnesius pašalpos fon
das padidėjo ant 13 tūkstan
čių dolerių. Tai, girdi, dabar 
nereikės penktuku extra mo
kestį kelti. O kur gi dabar tie 
mūsų garsūs žmonės savo tvir
tinamus žodžius apvertė? 6. 
Seimo sekretorius S. E. Vitai- 
tis sako nežinąs ką užrašė, 
mažumos ar didžiumos nubal- 
savimą 5 centus nemokėti prie 
pašalpos skyriaus. Bet mes de
legatai girdėjome, kaip sekre
torius vakarykščios sesijos nu
tarimus skaitė, kad didžiuma 
delegatų nubalsavo, kad ne- 
pakelia penkių centų extra. 7. 
Lai Centro Valdyba paskelbia 
atviručių balsavimą, kurs buvo 
po seimo delegatams išsiunti
nėta į namus del sufabrikavi
mo penkių centų mokesties. 
Juk SLA nėra taip despotiška 
organizacija, tai kodėl jos vir
šininkai taip žandariškai vei
kia? 8. Jeigu reikalinga į pa
šalpos skyrių mokesties 5 cen
tų extra, tai turėtų būti nuo 
narių kaip ir skolinta. O ką gi 
dabar Centro Valdyba daro? 
Ant nario pakėlė penkius cen
tus daugiau mėnesinės mokes
ties, o pašalpą numažino iki 
pusės. Ir da už trijų mėnesių 
neužsimokėjimą braukia lau
kan ipso fact. Valuk paaiški-

nimo ant seimo sekretoriaus 
buvo atmesta ipso fact. O ko
dėl dabar viską atbulai Centro 
Valdyba veikia? 9. Projektas 
mažumos konstitucijos sky
riaus VI puslapyj 257-tam pa
ragrafe 80 parodo, kad Centro 
Valdyba negali taisyti konsti
tuciją be įstatų komisijos. Tas 
pats ir didžiumos konstitucijos 
projekte skyriaus VI, puslapy
je 348, paragrafe 3 parodo, 
kad be įstatų komisijos negali 
kiti taisyti konstitucijos. O 
kodėl dabartinė SLA valdyba 
laužo ne tik senos, ale ir nau
jos konstitucijos projektus? 
10. Del gerovės SLA turėtų vi
si 38-to seimo delegatai užpro
testuoti prieš tokį Centro Val
dybos nepraktišką ir sauvališ
ką veikimą.

Pasirašo:
SLA 38-to Seimo, Detroit, 
Mich., 1934, 13 Kuopos 
Delegatai: A. J. Broniš- 
kauskas, Y. K. N. ir V. 
šmulkštis.
13 kuopos valdyba: 
Pirm. V. šmulkštis.
Sekr. (pavardė neįskaito
ma—“L.” Red.)

Gerbiamoji “Laisvės” Re
dakcija: Malonėkite šią rezo
liuciją patalpinti “Laisvėje.” 
“Tėvynės” redaktorius netal
pina, musėt bijosi savo darbe
lius iškelti į viršų. Pasiliekame 
del jūsų augštos pagarbos. Ad
resas: 142 North St., Miners
ville, Pa.

V. Šmulkštis.

Dr. John L. Rice
(Sveikatos Komisionierius 

New Yorko Miesto)
Kas Yra šlaplige?

Sunku duoti atsakymą į tą 
klausimą neinant į technikališ- 
kus medikališkus dalykus, bet 
trumpai užteks pasakyti, kad 
šlaplige yra liga, kuri nepaveli- 
na kūnui vartoti cukraus valgy
je.

“Bet,” gal tamsta atsakysi, 
“aš lengvai be cukraus galiu ap
sieiti.”

Faktas, kad tai nėr galimas 
daiktas. Viršminėtai atsakyda
mas tamsta manai, kad kalba
me apie tą cukrų, su kuriuom 
mes visi apsipažinę, kurį mes 
vartojame pasaldinimo tikslams. 
Bet nuo moksliško medikališko 
atžvilgio, “cukrus” turi plates
nę reikšmę. Visas krakmoluotas 
maistas, kurį valgome, duona, 
grudai, bulvės, ryžiai, makaro
nai ir tūkstančiai kitų kasdie
ninių valgių pristato cukraus 
kūnui.

Kaip tik krakmolas, kurį jie 
turi, pasiekia pilvą, jis pavirsta 
į formą cukraus pavadintą 
“glucose”. Net ir paprastas cuk
rus, kurį mes vartojame pasal
dinimui, turi būti pamainytas į 
“glucose” kūne pirm negu- su
vartojamas. Įvairus krakmolinis 
maistas teikia kūnui šilumos ir 
energijos ir jis absoliutiškai 
būtinai reikalingas gyvybei.

šlaplige yra su judinimas 
kūno veikimų taip, kad kūnas 
negali vartoti krakmolinį mais
tą ir cukrų. Pasekmės to yra, 
kad šitas “glucose” pirmiausia 
susikrauna kraujuje ir tas 
prašalinama iš kūno per inkstus 
—ligonio šlapumas turi cuk
raus. Lengvesniuose atsitiki
muose ligonis gali vartoti ma-

Žadama

o jūs apgavi-

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
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socializmo ar
šu jų discipli-

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS i 
g LIETUVIS GRABORIUS | 

g SenaJ dirbąs graborystes pro- 8 
» fesijoje ir Brooklyn© apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
B balsamavimu ir palaidojimu o 
$ mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
S Parsamdo automobilius Serme- S 
S nims, vestuvėms, krikštyhoms S 
g ir kitokioms parems g
g Saukite dieną ar naktj m

g 423 Metropolitan Avė. s
B Brooklyn, N. Y. 8

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesųut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Penkias Puslapis

žesnę dalį cukraus ir krakmo
linio maisto. Tame atsitikime, 
jis gali iš šlapume/ sulaikyti 
cukrų per valgį, tai yra, varto
jant kuo mažiausią dalį cuk
raus ir krakmoluoto maisto 
valgyje. Prieš išradimą “insu
lin” šitas nevartojimas cukraus 
valgiuose buvo vienintelis bū
das kovoti šlapligę, bet žmogus 
turėjo kęsti badą.

Springfield, Ill.
Iš Republikonų Jomarko

Birželio 10 d. Midwest Re
publican Conference atsibuvo 
ant State Fair Ground. Kalbė
tojų buvo visokių galybės. Gy
rė savo partijos visą kromelį. 
Taipgi šaukė Abraham Lincol- 
ną iš kapinių. Mat, randasi 
kapinės už mylios tolio nuo 
prakalbų vietos ir Lincolno 
paminklas matosi.

Girdi, ir Lincolnas negali ra
miai gulėti prie tokios demo
kratų ir Roosevelto tvarkos. 
Ne tik mes čia susirinkę pro- 
testuojam prieš tokią tvarką, 
bet ir Lincolnas protestuotų. 
Mums nereikia 
ba radikalizmo 
nom.

Mislinu sau,
kai, jūsų praeities valdymas 
privedė prie bankrūto bankų 
ir visko. Mislina tie poneliai, 
kad žmonės pamiršo jų tvar
ką per du metu gyvendami po 
demokratų globos ranka. Vi
sos buržuazinės ryklės tokios, 
tik savo reikalais rūpinasi, o 
vargdieniai, darbo žmonės, 
katrie viską pagamina ir pri
pildo turtais šalį, nič nieko 
neturi, tik vargai, skurdas, rū
pesčiai, kaip gyvensi, darbų 
nėra. Taip milionai žmonių 
aimanuoja ir vargsta po naš-' 
ta vargų sunkybės demokra
tų bei republikomj.

Iki privatiškai bus visos iš- 
dirbystės bei žemės turtai val
doma, tos abi partijos neišgel
bės žmonių iš skurdo, kaip ne
žadėtų liežuviais plakdamos, o 
tikrenybėj nedarydamos nie
ko.

Mūsų mieste randasi apie 
20 valgomų daiktų krautuvė
lių, lietuvių užlaikomų. Pova- 
liai verčiasi. Daugiausia tas 
davimas ant knygelių bei 
“bargas” suvargina krautuvi
ninką, ar ir išvaro iš krautu
vės, nubankrūtina. O dide
lės kompanijos viską pigiaus 
parduoda, bet ne barguoja.

darbo ir po šiai dienai, o at- 
gaut darbo negali. Per tai, 
kad visokių streiklaužių kom
panijos prikišo kasyklas, iš ki
tur atvykusių. Per tai vietiniai 
angliakasiai neteko savo vietų 
ir .turi gyvent, gaudami mažą 
pašalpą iš Progressive Miners’ 
Unijos. Ot, kad būtų viena 
unija arba abiejų unijų gera 
sutartis, bendros kovos darbo 
žmonių, tai ir kovoje laimėtų. 
O dabar, vieni kitų nesiken- 
čia, kad ir darbininkai.

A. Čekanauskas.

Washington.
priimt ir 500,000 moterų be
darbių į pašalpinius Roose- 
velto darbus. Joms mokės 
lygią vergišką algą kaip ir 
vyrams.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS 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 Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

E

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

unijos vadų bei val- 
Mat, pirmiaus kovojo 
nepabaigta kova tarp 
Mine Workers Unijos

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,

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

St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Anglies darbininkai gal ir 
neis į didelę streiko kovą per 
galvas 
džios. 
ir dar 
United
ir Progressive Miners Unijos. 
Galybės angliakasių paliko be

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
L-608 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of tho Alcoholic. Beverage Control 
Law at 305 Roebling Street Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROEBLING LIQUOR STORE, INC. 
305 Roebling St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-302 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Center of Golden City Park Canarsie, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MORRIS BARTMONOWITCH 
(Murray’s Beer Garden & Rest.) 

Center of Golden City Park, Brooklyn, N. Y.
Canarsie

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10849 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 2875 W. 17 St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM C. KRIEGER 
(Bjll’s Restaurant & Grill)2875 W. 17" - -- -- -

NOTICE is
SL-300 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3152-4 Emmons Ave., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings to be 
consumed on the premises.

JOSEPH FRIEDMAN 
(Beau Ravage)

3152-4 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10829 has been issued to tho undersigneo 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 144 Wyckoff Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

tome greit j jūsų namus. Prašėme 
jsitemyti adresų ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



A

šeštas Puslapis šeštadienis, Birž. 22, 1935

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ką Sako Oro Pranašas 
Apie ■‘"Laisvės” Pikniką

Jau iš patyrimų žinome, 
kad “Laisvės” pikniko dieną 
visuomet būna gražus oras, 
nors dieną prieš tai ir kibirais 
lietus piltų, o į pikniko vietą 
reiktų laiveliais įvažiuoti. Tai 
primenu dėlto, kad šiomis die
nomis pas mus daug lyja ir 
daugelis pradeda bijoti, būk 
visada lys ir’Užteks lietaus het 
iki “Laisvės” piknikui.

i NesiĮ>ijokit, opų t pranašas 
įmano, kad oras turi būt gra
užus “Laisvės” pikrfikįii./’ <

“Laisvės” piknikas įvyks, ^et 
jei ir 'lytų tą dieną. Ūlmer 
Park'Music Hall, kaip ji yrą 
dabar padidinta, gali talpinti 
virš 5,000. publikos, tai vis 
vien turėtume nemažą pikni
ką. O parkas yra ant kalniu
ko ir žvyro bei smėlio nestoka, 
tad vos. spėjus lietui nustoti, 
jau galima smagiai vaikščioti 
po parką. Tą visi turi įsitė- 
myti, kad, nežiūrint koks būtų 
Oras, piknikas įvyks.

Viskas ko reikia, tai smar
kiai rengtis, nes tik dvi savai- 
ti beliko. Piknikas įvyks sek
madienį, 7 liepos, Ulmer Park 
Music Hall, gale 25th Ave. 
Brooklyne. Tikietų kaina 40 
centų, bet iš anksto pirktieji 
tikietai gali suteikti progą vel
tui pasilinksminti piknike, nes 
prie tų tikietų bus duodamos 
4 dovanos pinigais: $5, $3, $2, 
$1; Nelaukite paskutinės die
nos, bet įsigykite tuojau.

Įsigijęs. *

Am. Liet. Darb. Visuotino 
Suvažiavimo Delegatams

Delegatų busas išeis 7:30 
penktadienio rytą, 28 birželio, 
nuo “Laisvės” svetainės, kam- 
pas Lorimer ir Teh Eyck Sts. 
Sugrįš antradienio vakarą, 2 
liepos. Visi delegatai turi pri
būti laikii, nes busas negalės 
laukti. * , 1

Visi delegatai privalo reng
tis būtinai važiuoti dėlto, kad 

‘svarbu' turėti pilną atstovybę. 
Tačiau, svarbu ,ir ytas, kad pa
samdytas specialus busas, už 
k utį {šiuųč^antį >deelgatą orga- 
hi^a'oija t(irėą užmokėti, jei jos 
delegatas ir atsisakytų, pasku* 
tinėmis ‘dienomis. Tas sudaryk 
tų organizacijai nesmagumą. 
Visiems delegatams tą prane- 
šėm atvirutėmis, arba asmeniš
kai, tačiaus dar čia pakarto
jame, kad jei kam būtinai rei
kėtų pasilikti namie, turite 
pranešti komitetui ne vėliau 
pirmadienio, 24 šio mėnesio. 
Bet geriausia bus, kad visi va
žiuosit. ‘

Vis. Suv. Brooklyn©
Komiteto Sekretorė, 

S. Sasnauskienė, 
419 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y. *

meniškai paprašyti ar parašy
ti, tad kreipiamės per laikraš
tį. Malonėkite šį šeštadienį ir 
sekmadienį paaukauti išbaigi
mui turimų tikietų. Paprašy
kite savo šeimyną ir draugus 
talkon. Užbaigę darbą, pri
statykite tikietus pirkusių var
dus ir antrašus, taip gi pini
gus, kaip greit galite, bet ne 
vėliau išleistuvių vakaro, ket
virtadienio, 27 šio mėnesio, 
“Laisvės’^ svetainėn, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck St., Broo- 
klynel

Vis. Stiv. Brooklyn© Komit.

baliuje-koncerte, kuris 
šiandien, 22 birželio, 
Ballroom, 141st St. ir 
Ave., New Yorke. Vi-

6-tai Sekcijai, kuri Williams- 
burge smarkiai veikia. Įžanga 
15 centų.

i IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA trys ir keturi 

j kambariai su visais moderniškais j 
įtaisymais: yra gazas, elektrikas, i 
šiltas vanduo, maudynės. Kambariai 
naujai ištaisyti. Renda $13.00 į mė
nesį. Kreipkitės po šiuo antrašu: 312 
Water St., Brooklyn, N. Y.

(146-148)

Ryt Visi į Forest Parką!
Rytoj po pietų, 23 birželio, 

Forest Parke bus gražus-sma- 
gus išvažiavimas. Jį rengia 
East New Yorko ALDLD 185- 
ta ir LDS 13-ta kuopos.

Kviečiami visi dalyvauti ir 
pasilinksminti sykiu su mumis.' hnkčj, skersai gatve 
Vieta tam paranki, saulėta;! 
netrūksta ir pavėsio. Sveikų 
namie gamintų užkandžių ir 
gėrimų parūpins rengėjai. 
Žmonių būna daug, tad yra su 
kuo susieiti, pasikalbėti, pa- 
diskusuoti. Čia dalyvaudami 
galėsite vienu užsimojimu at
likti du darbu: sveikai-links- 
mai laiką praleisti ir sykiu pa- 
remsite mūsų kuopas, kurios 
veikia del darbininkų naudos.

Komisija.

PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA storas 25x80 su i 
14 kambarių, gera vieta del saliu- | 

no ir “beer Garden.” Dirbtuvių apie- ' 
i yra statomi 

| nauji namai, šioj vietoj galima pa
daryt geras pragyvenimas. Renda tik 
$80 j mėnesį. Galima savininkas ma
tyt nuo 11 iki 12 vai. dieną.

Kreipkitės šiuo antrašu:
137 Leonard St. (Lorimer Sta.) 

Brooklyn, N. Y. 
Tel.: Stagg 2-3027

(146-148)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Maršalas Su 20 Policijos 
Išlaužė Duris

Miesto maršalas David Leef, 
su 20 policistųr štangomis dš- 
ladgė duris apartmentiniame 
name, 436 E. 4th St., pereitą 
ketvirtadienį, ir išmėtė rakan
dus trijų gyVentoji^.( Jai yra 
Elnor Walker, ■ architektas; 
Bėrndrd Chester, sąskaitinin
kas; Lou Michael, sodės išva- 
žiotojas. Jų rakandai tapo iš
mesti ant gatvės ir sukrauti į 
miesto ir .privatiškus trokus. 
Maršalas didžiavosi, kad tai 
buvęs “lengvas darbas,” nes 
tik vinimis buvę durys užkal
tos. Kitur randą su geležinėm 
štangom uždrūtintas.

Gyventojai atsisakė mokėti 
rendas, kol savininkas Schnee
weis nepanaikins evikcijos 
prieš negrą Ignatius Lawlor ir 
jo baltą žmoną Gwendolyn. 
Mat, savininkas nori palaiky
ti savo baltą “čystatą” neįlei
dimu apsigyventi negrui ąavo 
name.

Lawlpr, f28 metų, yra pir
mos klasės civilis inžinierius ir 
užbaigęs New Yorko miesto 
kolegiją. Lengva spręsti, kaip 
persekiojami bemoksliai neg
rai darbininkai.

------------- •----——:--------------------

Great Neck, L1., N. Y.
I •

Pirmadienio vakarą, 24 šio 
mėnesio, greatneckiečiai turės 
platų susirinkimą apkalbėji
mui Am. Liet. Darb. Visuotino 
Suvažiavimo reikalų. Svarbų 
pranešimą suvažiavimo reika
lais padarys Petras Barnaus- 
kas, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3-čio Apskričio se
kretorius, ir veikėjas iš Brook
lyn# . ^Kadangi suvažiavime 
bus svarstoma karo ir fašizmo 
klausimas ir kadangi tie klau
simai apeina visus, o ypatin
gai jąunusį tai turėtume visi 
dalyvauti. Kviečiami visi.

Įvyks H, ir M. Šabenko sve
tainėje, 91 Steamboat Rd.

Prašom Smarkiai Padirbėti
Virš 50 žmonių platina iš

leistuvių tikietus. Jau už arti 
400 tikietų sugrąžinti pinigai. 
Tačiau to negana., Reikia, 
kad visus tikietus parduotame 
iki vienam ir kad šios išleistu
ves būtu istoriškos, kaip kad 
yra istoriškas ir pats Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Vis- 
suotinas. Suvažiavimas. Dar 
svarbu parduoti visus tikietus 
ir dėlto, kad tik visus parda
vus pajėgsime apmokėti kon
ferencijos išrinktų delegatų 
kelionę-busą. O konferencijos 
išrinkti delegatai turi būt* pa
siųsti, nors čia ir kažin kas bū
tų. ' ' ' *• ) ' -• i ■

• Nėra galimybės' visus- jumis, 
tikietų platintojai, sueiti ir*as-

Puikus “Negro Liberator” 
Balius ir Koncertas 

• I ‘ ". I . ; t ■

Kam aplinkybės leidžia, tu
rėtų dalyvauti “Negro Libera
tor” 
įvyks 
Savoy 
Lenox
sas pelnas skiriamas išleidi
mui “Negro Liberator” savai
tiniu.

Apie “Negro Liberator’’ tiek 
galima pasakyti: negrų dar
bininkų yra milionai Jungtinė
se Valstijose, bet iki 1929 me
tų jie nepajėgė jokio laikraš
tėlio išleisti, kadangi jie yra 
baisiai pavergti, išnaudojami. 
Jie skaitydavo ir baltų ir neg
rų buržuazijos laikraščius, kas 
padėdavo juos palaikyti pa
vergime. Nuo 1929 metų jie 
išleidžia “Negro Liberator”. 
Dabar “Negro Liberator” išei
na reguliariai du syk į mėnesį, 
bet ar gali dvisavaitinis laik
raštis spėti atsakyti į visus iš
kilusius klausimus? Sutiksime 
visi, kad jiems reikia savait
raščio ir dienraščio, ir jie to 
siekia. Šis balius yra tam tik
slui. r1’-

1 Bet čia ne .vien tik pareigos 
klausimas. Jiems pagelbon 
atėjo eilė žymių artistų ir jų 
programos pildyme dalyvaus 
toki artistai, kaip Jimmi Savo, 
Avis Andrews, Richard Hueyį 
Esther Junger, Jean Travers, 
Eugene Nigob ir kiti žymūs 
Broadway teatrų artistai, žin- 
geidu ir smagu bus išgirsti ir 
matyti jų pildomą programą. 
Įžanga 65 centai.

Areštavo Mercury 17 
Pikietų

“Mercury” žurnalo darbi
ninkai streikuoja jau 7 savai
tė, kuomet leidėjai atsisakė 
pripažinti uniją ir išmetė du 
darbininkus.

Trečiadienio popietį suareš
tavo 17 pikietų, tame skaičiu
je radosi William P. Mangold, 
vienas iš “New Republic” re
daktorių ; , Maxwell Stewart, 
“Nation” redaktorius; Louis 
Kronenberger, “New
Times” rašytojas ir knygų kri
tikas; Dexter Masters, sūnui 
poeto Edgar ĮLeę(iMafeieik ii 
buvusi#. v “Mercury”, , bendra 
darbio’; ir Enimelt Gowan, au
torius.

Teisėjas Jonah Goldstein vi
sus paliuosavo. Išklausius liū 
dymo,' teisėjui neatrodė, kad 
jie kėlę betvarkę. Iki šiol Visu 
streiko laiku areštuota šimtai 
pikietų.
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RENGIA DR. MARTIN LIUTERIO DRAUGYSTĖ

Nedelioj, 23 d. Birželio (June)
HOFFMAN PARKE

69th Place & Cooper Ave. ■ Glendale, L. I., N.‘ Y.
Pradžia 2 valandą po pįetų į

ŠOKIAMS GRIEŠ PROF. P. RICH ORKESTRĄ
Įžanga iš kalno 40c. Įžanga prie durų 50c.
Parke yra “bowling alley”, tai kas norės galės boles rišt.
Randasi didelė pastogė, kur yra stalų, ir Jeigu užeitų 
lietus, gali daug žmonių sutilpti po juo. Turėsim ska

nių užkandžių, gėrimų ir gera orkestrą; .visi galės 
linksmai laiką praleisti.

KELRODIS: Iš Brooklyno ir Maspetho, 14th Street Subway, 
*>tropolitan elevatorių ir tais karais, kurie nuveža į Ridgewoodą, 

:ia išlipti ant Wyckoff ir Myrtle Ave., mainytis ant* Richmond 
I karo, važiuoti iki 69th Place. Parkas randasi^ pusg bloko po 
Inei. p ; į

širdingai kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

Įdomios Mokslo 
Užbaigtuvės

Ilunter Kolegijos mokslo 
metų užbaigtuvės pereitą tre
čiadienį gal buvo naujausios 
rūšies visoj Amerikoj. Kada 
pirmininkas Eugene Colligan 
čiauškė apie Amerikos laisvę 
ir demokratiją užbaigusiems 
mokslą studentams, Carnegie 
svetainėj, tuo pat laiku masinė 
pikieto demonstracija, lauko 
pusėj protestavo prieš Colliga- 
ną. už suspendavimą iš kolegi
jos prieškarinio judėjimo va
dų. Nęsibaugindami areštų ir 
policijos puolimo jie šaukė: 
“Šalin Fašizmą iš Mokyklų!” 
“Už Akademinę Laisvę!” Tai 
šios kolegijos mokiniai, skai
čiuje 2,200, streikavo balan
džio 12-tą.

Liuterio Draugijos Iškilmė
Dr. Martino Liuterio Drau

gija rengia sAvo ’metinę iškil- 
mę-pikniką, kuriame tikimasi 
smagaus laiko praleidimo ir 
gražios publikos, kadangi bus 
muzika šokiams ir gerų už
kandžių ir gėrimų. Įvyks sek
madienį, 23 birželio, Hoffman 
Parke, 69th Place ir Cooper 
Ave., Glendale, L. L, N. Y.

Rep.

Siuvėjai Tikisi Streiko
Moterų drabužių siuvėjai 

New Yorke kalba apie gene- 
ralį streiką po to, kaip nutrū
ko derybos tarp Merchants’ 
Ladies’ Garment Association 
ir International Ladies’ Gar
ment Workers’ Unijos. Dery
bos nutrūko, kuomet unijos 
delegatai atsisakė išbraukti iš 
pasiūlytos sutarties punktą, 
kuris reikalauja apriboti 
kontraktų, išdavimą.

Nors unijos viršininkai Du- 
YorP | binsky ir Nagler grasino strei-

Paliuosavo 4 Harlem Byloj
Bijodami iškėlimo daugelio 

valdančiajai klasei nemalonių 
faktų, liečiančių sukilimą Har
leme 19 kovo, pereitą ketvir
tadienį Special Session Court 
paliuosavo 1 negrą ir 3 baltus 
darbininkus. Jais yra Claudio 
Viabolo, Murray Samuels, Sa
muel Jameson ir Daniel Miller, 
kurie buvo areštuoti 19 kovo, 
kada jie piketavo Kress krau
tuvę, ’ reikalaujant samdyti 
negrus.

ku, tačiąu prie jo nesiskubina. 
Dartik ateinančią savaitę 
svarstysią streikų klausimą.

Šiandien Partiečių Vakaras
> 4 > • ’ j J i

Komunistų Partijos kuopė-' 
lės 2-ra ir 21-ma, kuriose yra 
dikčiąi ir lietuvių, turės sma
gų vakarą IWO mokykloj, 361 
So. 4th St., Brooklyne, Wil- 
liamsburgo sekcijoj. Bus šo
kiai ir koncertinė programa, 
taipgi užkandžių ir gėrimų. 
Įvyks šiandien, 22 birž. 8 vai. 
vakaro. Visas pelnas eis K. P.

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

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

512

ir Chauncey stočių BMT Line. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems2 h,
3 i Įvykiams

Dovanos

HARMAN

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.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
l Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
i PABANDYKITE!

Taipgi ir Amerikonišku 
Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

“Laisvės” Name
MARČIUKAI

Brooklyn, N.

Įt---------------------------------------------------------------------------------------------- —------- ----- — ------—

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
G—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 va k. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRANJ) AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
G—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius
’ ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

I5r. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.
____________________________

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

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

W1LLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir SubatomU 
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. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxeroft 1-6901

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION 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. Brucklieimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DA IMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

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 Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio Jr 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažamės U- 

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 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, N. Y. 

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4 th Are. Ir Irving PL 

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