
KRISLAI
Sukalbami žmonės.
Jų Gailisi Sovietai.
Teisingas Reikalavimas.

♦Ablavos Parkuose.
Rašo S. B.

Sovietai brangina sukalba
mus žmones, nors jie būtų vi
sai skirtingų pažiūrų.

Lėktuvo nelaimėj žuvusius or- 
laivininką Wiley Postą ir rašy- 
toją-aktorių Will Rogersą ap
gaili ir Sovietų ambasadorius 
Amerikoj ir Sovietų vyriausybė 
Maskvoj.

Pirmesniame savo atsilanky
me Sovietuose Rogers ir Post 
siuntė kapitalistinei Amerikos 
spaudai žinių iš Sovietų šalies, 
atžymėdami vyriausybės ir žmo
nių draugiškumą ir sėkmingai 
ten budavojamą pramonę ir kul
tūros darbus.

Kaip Wiley Post,. taip Will 
Rogers buvo buržuazinių įsiti
kinimų žmonės, bet tie įsitikini
mai heužlipdė jiem akių į So
vietų Sąjungos pažangą; ir jie 
buvo gana padorūs, kad suži- 
niai nemeluot prieš Darbininkų 
Šalį.

Abudu, Rogers ir Post buvo, 
taip sakant, “maišyto kraujo” 
—baltųjų su indijonais; ir jie
du vyriškai didžiuodavosi savo 
giminyste su indijonais, kuriuos 
niekina pigūs patriotpalaikiai.

Rogers buvo kilęs iš farme-I rodė į suvienyto fronto de- 
rių, gyvulių augintojų šeimynos,! monstraciją rugp. 3 d. New 
ir savo farmerišką tarmę jis Yorke, kur dalyvavo 50,000

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasauli!
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STEIGT ETHIOPIJOS 1 Suėmė 70 Lenku Komiinisiii 
Uždarė Partijos Centrus

VARŠAVA.— Reakcinė 
Lenkijos valdžia per stai
gias ablavas suėmė 70 ko
munistų. Policija iškrėtė 
ir uždarė Komunistų Par
tijos centro buveinę ir 
daugelį apskričių rašti
nių. Valdovai susirūpinę, 
kad komunistai gauna vis 
daugiau pritarėjų tarp 
valstiečių ir darbininkų.

GYNIMO KOMITETUS 
ĮVAIRIOSE ŠALYSE

MASKVA. — James W. 
Ford negras Amerikos Ko
munistų Partijos narys ir 
negrų minių vadas, kalbėda
mas Komunistų Internacio
nalo Septintame Pasaulinia
me Kongrese, ragino darbi
ninkus visose šalyse steigti 
komitetus gynimui ’Ethiopi
jos nuo Italijos. Jis atžy
mėjo, kad Italų imperialistų 
pasimojimas užgrobt tą pas
kutinę nepriklausomą neg-

pravedė visuose savo rašiniuo
se ir judamuose paveiksluose, 
kur jis vaidino. Jis buvo išėjęs 
augštesnį mokslą, bet farmerio 
rolė jam iki mirties geriausiai 
patiko.

Ethiopija už Taiką
Siūlo Šalies Gamtos

Turtus Mussoliniui

SOVIETŲ ATSTOVAS 
APGAILI W. POST’O

IR ROGERS MIRTĮ
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Sovietų Sąjungos amba
sadorius Jungtinėms Vals
tijoms, Aleksandras Trpja- 
novski, mušė apgailestavi
mo telegramą šios šalies už
sienių reikalų ministeriui 
Cordell Hull’ui del mirties 
garsaus lakūno Wiley Pos
t’o ir rašytojo humoristo ir 
judžių aktoriaus Will Ro
gers. Jiedu žuvo lėktuvo 
nelaimėje Alaskoj. Drg. 
Trojanovski taip pat pasiun
tė apgailestavimo, telegra-

lija veikiausiai pradės karą | mas Post’o ir Rogers’o naš- 
prieš Ethiopiją tarp pirmos lems, 
ir trečios savaitės rugsėjo 
mėnesį. Užsieniniai Anglų 
ekspertai sako, kad užka
riaut Ethiopiją reikėtų bent j 
dviejų metų, ir tai kažin ar(vimo. 
Italijai pavyktų ją visą už- 
valdyt.

) Mikėnas Šachmatuoja su 
Garsiuoju Aleks. Alekhinu

Varšavoj dabar eina 
t a r p t a utinės šachmatų 
(chess) lošėjų varžytinės; 
dalyvauja šachmatistai iš 
20 šalių. Pasaulinis šach
matų čampionas Aleksan
dras Alekhin imasi su gar- 

• siu Lietuvos šachmatistu 
Mikėnu. Kol kas Alekhin 
turi vienu kareiviuku 
daugiau už Mikėną.

KARAS PRIEŠ ETHIOPIJĄ 
PRASIDĖS RUGSĖJY J?
LONDON.— Kariniai 

rišką šalį Afrikoj jau išju- į Anglijos ir kitų šalių žino- 
dino plačias mases juodspal-1 vai čia sprendžia, kad Ita- 
vių, geltonšpalvių ir baltų 
darbininkų prieš kruvinąjį 
Mussolinio planą. Ypač nu-

žmonių.
Drg. Ford ragino dėti 

ypatingas pastangas, kad 
i įtraukt italus darbininkus 
Amerikoj ir kitur į Ethiopi
jos apgynimo komitetus. Kai 
del didžiųjų kapitalistinių 
valstybių, kurios neva nori 
sutaikyti Italiją su Ethiopi- 

kus reikalauja užtikrinimo sa-'ja, drg. Ford sakė, kad An- 
vo šeimynai iš “Naujienų” 
skridimo bendrovės, jeigu jam 
tektų žūti tame žygyje.
r Toks reikalavimas būtų tei
singas.

Neužilgo bus tatai patirta.

Nežinia, ar tai faktiškas 
pranešimas ar gandas, atėjęs 
iš Chicagos, kad lakūnas Vait- _ . « « • v > • 1 ••  . _

“Laisvasis,” “liberališkasis” 
New Yorko majoras LaGuar
dia bjauriau elgiasi su šio 
miesto bedarbiais parkuose, 
negu bet kuris pirmesnis New 
Yorko “galva.” Jis užsiundė 
policijos būrius ant bedarbių, 
nakvojančių parkuose, šimtais 
juos gaudo ir į kalėjimus kem
ša, neva norėdamas išrankio
ti iš jų tarpo “piktadarius.” 
Bet LaGuardijos teismai visai 
nekaltus varguolius baudžia 
desėtkų dienų kalėjimo. Sykiu 
ir giriasi, kad miestas užlAiko 
nakvynių patalpas visiems, ku
rie tik neturi kur nakvot.

Geros, matyt, yra tos patal
pos, kad tūkstančiai bedarbių 
parkuose ant suolų arba ant 
žemės per naktį rangydavosi, 
bet tokių prieglaudų bijodavo.

Pasitaikė, kad einant per 
parką New Yorke naktį buvo 
užpulta pora senių. Nėra įro
dymo kad juos užpuolė bedar- 
biai-benamiai: Tą galėjo pada
ryt atėję kriminalistai, turin
tieji savo nakvynes. Bet New 
Yorko miesto bosai užgriuvo; 
bedarbius.

Neew York ir Brooklyne

Naziai Įkalina Kunigą 
Už Radio Žinias

WUE RTTEMBERGE, 
Vokietijoj, hitlerininkai pa
siuntė devynįem mėnesiam į 
kalėjimą katalikų kunigą 
Benediktą Schmidtą už to
kią jo “kaičią’.”: Jis savo;pa-

glija, Franci j a ir Japonija 
tik manevruoja Ethiopijos 
kaštais. Patį Ethiopijos ap
sigynimo karą jie stengtų
si panaudot vieni prieš ki- žįstamiems pasakydavo ūž
tus. sienines žinias apie nazių 

I darbus, kurias girdėdavo

Maskva. — Sovietų vy
riausybės nariai išreiškia 
gilų pasigailėjimą del Wiley 
Post‘o ir Will Rogers’o žu- 

Vienas Sovietų val
džios atstovas pareiškė: 
“Jiedu abu buvo labai popu
liarūs Sovietų Sąjungoj. 
Mes su didžiausiu įdomavi- 
mu laukėme jųdviejų at
skrendant į Sovietus. Žinia 
apie šią nelaimę giliai mus 
sujudino.”

Kaip Post, taip Rogers 
jau buvo sykį buvę Sovietų 
šalyj, iš kurioą tuomet pra
nešė: pasauliui gerus savo 
įspūdžius. Dabar jiedu skri
do į Sovietus nauju raudo
nu lėktuvu.

Nelaimė įvyko 15 mylių 
nuo Barrow, Alaskoj, perei
tą penktadienį. .Ten jiedu

HITLERININKŲ NUŽUDYTAS 
KAPITONAS ROSSBACH
VIENA. — Vokietijos ka

reiviai surado lavoną buvu
sio kapitono Rossbacho. Jis 
buvo nazių slapta nužudy
tas laike kruvino “valymo,” 
1934 m. birželio pabaigoj. 
Kapitonas Rossbach priešin
davosi Hitlerio politikai ir 
atsiskydavo sveikint svasti- 
kinę nazių vėliavą, kurią jis 
vadindavo “pusiau - bolševi
kišku skuduru.” Iš to ma
tyt, kad jis buvo aršus re
voliucinių darbininkų prie
šas; bet kadangi jis ir na-' 
ziam nepritarė, tai jie slap
ta ir jį nugalabino.

Čeveryky Darbininkų Kova 
Laimėta Philadelphijoj

PHILADELPHIA, Pa. — 
Modern Shoe Kompanijos 
darbininkai laimėjo kovą 
prieš bosų pasimojimą nu- 
mušt darbo mokesnį. Kom
panija pasirašė sutartį su 
unija, kad per vienus metus 
nei centu nemažins darbi
ninkams algos.

Bulgarijoj Areštuota
143 Komunistai

Green Muša Valdžios 
Melą apie Darb. Algas 
ATLANTIC CITY, N. J. 

—Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green 

; skelbia skaitlines, kuriomis 
iįrodo, jog darbininkų algos 
nuo 1929 m. iki 1932 m. nu
puolė 59 nuošimčiais.

1934 m. darbininkai gavo 
tik 52 nuošimčius algų lygi
nant su 1929 metais; tuo 
tarpu nuosavybės savininkų 
įplaukos 1934 m. buvo 61 ir 
pusę nuošimčių, lyginant su 
Į929 m., o biznis apskritai 
turėjo virš 65 nuošimčių

Siūlo Naują Sutartįper radi0,
Camden Laivastačiam Milicija Prieš TerreJ ... motorą, o pasitaisę vėl kilo;

Haute Streikierius
TERRE HAUTE, Ind. -

CAMDEN, N. J. — Dar- ’ 
bo ministerė Frances Perk-j 
ins per konferenciją su N.!
Y. Shipbuilding Kompanijos Trys savaitės atgal buvo pa-150 pėdų žemyn, atsimušda- suimtuosius vadina komu- 

šaukta milicija prieš tada 'mas į upės krantą ir suduž- nistais;
tikrintų pripažinimą Indust- paskelbtą visuotiną streiką,damas. Post ir Rogers liko . “sumoksią” nuverst dabarti-

bet motoras buvo jau per
daug sugedęs, ir vos pakilęs 
lėktuvas smarkiai nukrito

SOFIJA.— Fašistinė Bul- įplaukų prieš 100 nuošimčiu 
gari jos valdžia pradėjo pa- 1929 metais. — Bet trustai 
smarkintas ablavas prieš Tr stambiausi kapitalistai 
revoliucinius darbininkus, 
valstiečius ir inteligentus.
Suėmė 63 valstiečius, kelis 
mokytojus ir apie 70 darbi
ninkų. Užgrobė nemažai re
voliucinės literatūros. Visus

atstovais pasiūlė, kad jie už- jiems primetama

per kurį 60,000 darbininkų ' ant vietos užmušti, 
išreiškė savo vienybę su------------------------

nę valdžią.

1 BET ITALŲ IMPERIALIS
TAI PASINEŠĘ GROBT

• VISĄ ETHIOPIJĄ
P A RYŽIUS. — Prasidė

jus deryboms tarp Anglijos, 
Franci jos ir Italijos atstovų 
delei Ethiopijos, Ethiopų 
valdovas Haile Selassie per 
anglus pranešė, jog jis su
tiktų padaryt Italijai tokių 
nusileidimų, kad tik išvengt 
karo:

Italijai duodama pilųąs 
užtikrinimas, kad nebus įsi
veržimų iš Ethiopijos pusės 
į Italijos valdomas kolonijas 
Eritrėją ir Somalilandą. 
Europos šalims, ypač Itali
jai, Ethiopija duos koncesį- 
įas-leidimus išnaudot savtt 
kasyklas ir kitus gamtos 
turtus. Italijai bus leidžia
ma tiesti apriboto ilgio gelž- 
kelius ir vieškelius Ethiopi- ■ 
joj. Italijos piliečiai galės 
apsigyvent Ethiopijoj kaipo 
kolonistai ir laikytis savo 
tautybės ir pilietybės. Ita
lams bus suteikta plačios 
prekybos teisės Ethiopų šar 
lyje.

Anglijos atstovas Antho
ny Eden .reikalauja, kad 
Italija aiškiai pasakytu, ko 
būtent ji nori iš Ethiopijos. 
Bet Mussolinio valdžia jau 
pirmiau yra pasakius, kad 
Italijos armija turi pirma 
užimt visa Ethiopiją, ir tik 
tuomet galima būsią kalbėlį 
apie “susitarimą” su Ethio
pų valdžia. Italijos fašistų 
spauda rašo, kad nebūsią 
daroma jokių nusileidimų 
Ethiopijai.

“Giornale d’Italia” sako, 
kad Anglija yra ne sykį su
laužius 1906 m. sutarti su 
Italija ir Franciia del Ethio
pijos, nes andai įsteigė ten 
savo monopolistinius biz
nius, nesiskaitydami su Ita- , 
lijos reikalais ir jos “teisė-

per paskutinius 12 mėnesiu 
pąsiglemžė beveik tiek pat 
pelnų, kain ir 1929 metais.

Tomis skaitlinėmis Green 
sukerta Roosevelto preky
bos ministerijos paskelbtą 
melą, kad 1934 m. darbinin
kai, girdi, gavę didesnį nuo
šimtį visų įplaukų negu 1929 
metais.rinės Marininkų ir Laiva- 

stačių Unijos ir eitų į dery
bas su Roosevelto paskirta streikavusiais nuo pirmiau 
komisija, kas liečia darbi- j Columbian Enameling Kom- 
ninkų algas, o kol algų klau- panijos darbininkais. Mili- 
simas išsiriš, tai ministerė cija, policija, Roosevelto 
sako, 4,600 streikierių ture- agentai, bosai ir senieji uni
tų grįžti- ir dirbti senomis jų vadai pakrikdė visuotiną 
1934 metų sutarties sąlygo- streiką.
mis. c.._ __ x _ __ _ x

Valdžiai rūpi užbaigt šį mieste. Jie dabar apgina Streicher savo kalboj naziiį 
streiką ypač todėl, kad per skebus, dirbančius Colum- mitinge atvirai užsipuldinė- 
jį liko sustabdytas būdavo-(bian Kompanijai. Milicinin- jo ir smerkė Jungtinių Val-

----  i---- !_• *|ęaĮ laužo ir naują streiką &tijų ambasadoriaus W. E.
400 darbininkų prieš Malle- Dodd’o dukterį ūži “jos” iš- 
able ir Manufacturing Kom- reikštą pasipiktinimą del

hitlerininkų pasielgimų su.| - -—:---------------
žydais^. Bet Streicher apsi- 'Austrija Nutraukė Sporto 
riko. Toki pasipiktinimą is- « w i •
reiškė ne ambasadoriaus, ^antlklUS SU Vokietija 
duktė, bet jo žmona, kuri 
dveji metai atgal matė, kaip

Kurstytojas Pogromų Prieš Žydus Užgiris
i Negrų Lynčiavimą Jungtinėse Valstijose

Bet milicininkai) . BERLYNAS.—Bjauriau- 
dar ir po šiai dienai palikti i sias žydų ėdikas Julius

jimas visos eilės karo lai 
vų. 1 *

Biliai Prieš Ateivius 
Ir “Maištininkus”

WASHINGTON. — Pirm

paniją; jie . ištolo’ neprilei
džia streiko; pikietų prie šios 
kompanijos fabriko.

o dukterį už i“jos” iš-

paroduojami-varinėjami ga
tvėmis.”

Kai kas mano, jog Ameri
kos valdžia galės protestuot 
Hitleriui del Streichėrio iš
sišokimo prieš Jungt. Vals
tijų ambasadoriaus šeimy
nos narius. • .

tūkstančiai policininkų naktį kongresui užsidarant, roose-
veltiniai senato ir atstovų

Užsienių Oficieriai Yra VIENA.—Paskutiniu lai
ku Hitlerio kontroliuojamas

Chicago, Ill.—Po kaklo 
operacijai, gyja garsi operų 
dainininkė Amelita Galli- 
Curci ir džiaugiasi, kad jos 
balsas eina geryn.

IŠ LIETUVOS

Kruvina* Nazio PasieMmas mįs» Ethiopijoj. 
su Gaidžių Pardavinėtoju I 1
Panemunės (Pagėgių apskr.) ' 

gyventojas R. nunešė į Tilžę 
parduoti du jaunus gaidžius, i 
Muitinėje ji sulaikė—“kratė” i 
apie tris valandas. Kai buvo 
paleistas, nuėjo į turgaus aikštę 
ir atsistojo į eilę kitų pardavė
ju. '

“bobinėja” bei įvairiuose už
kampiuose girtuokliauja. Bet rūmo vadai stengiasi perva- 
parkuose apsaugot praeivius 
ir tuos pačius , benamius 
“trūksta” policijas, kaip sako Į Cormack’o 
ponas LaGuardia.

Atėjus rinkimams, darbinin- atkreipti prieš komunistui 
kai neužmirš tokių LaGuardi 
jos ir jo politikierių “gerumų.’

BERLYNAS. — Didelis 
skaičius žydų verteivių sten
giasi parduot savo biznius ir 
išvažiuot iš Vokietijos. Nes 
nazių daromi pogromai ir 
vis nauji suvaržymai gręsia 
šiaip ar taip sunaikint tuos 
biznius. U

ryti ir įstatymais padaryti 
tai j Kramerio ir Tydings-Mc- 

bilius prieš 
“maištininkus.” Šie biliai

: kovingus streikierius ir 
[prieš propagandą armijoj, 
laivyne bei milicijoj, 
tokius “nusikaltimus” 
riama $500 .iki $2,000 
baudos ir 2 iki 5 metų 
Įėjimo.

Kongresmanų ir senato
rių “botagai” taipgi skubi
nasi pervaryt kelis suma
nymus prieš ateivius.

Už 
ski- 
pa- 
ka-

Albanijos Sukilime j 
Užmušta 60 Asmenų?

TIRANA, Albanija. — 
... ...  _____  Kaip tik buvo nušautas crė- 

jų. Tuojau atėjo policininkas nerolas L. Ghilardi, kara- 
ir pareiškė, kad jam čia stovėti liaus Zogo artimas patarė- 
negalima. Klaipėdiškis paklau- jas ir Italijos fašistų sęfe- 
sė, kodėl kitiems galima, o jam,1 raS) tuoj Prasidėjo gana plą-Reikalingi. Etbiopam gS SS’ I

LONDON. -- Ethiopijos v d .p nežydę merginą su užsipuldinėjo ir plūdo Aust- 
stovybėje užsirašė jau ^pms iškabomis. Njos valdžią uz jos politi- v uuiuummu

nius skirtumus su naziais. daužė gum*ne ]azda per šlaunis Ja ir laikraštininkas Sheri-
Todel Austrų vyriausybė (įr gavą iki žmogus apsipylė cza.

atstovybėje
2,000 anglų ir kitų tautų sa
vanorių kariaut prieš Itali
ją. Ethiopų atstovas pasi
rinks iš jų tarpo oficieriųs, 
paoficierius ir labiausia iš
lavintus kareivius. Ethiopi- 
ja reikalauja dar daugiau 
oficierių iš užsienių.

užkartomis jiems iškabomis, 
ant kurių buvo išrašyta 
“Tautinis Pardavikas.”

rijos valdžią už jos politi-
čia stovėti negalima.. paus valdžia. Sukilimui vą- 

dovavo oficieriųs Muša Kra-
šintam, <
Policininkas nieko nepasakė, bet 
visų turgininkų akivaizdoje R-

dabar protestuodama nu- kraujais. R. nuėjo į policijos. Pranešama, kad susikirti-
Streicher prisiminė, jog traukė sporto ryšius su Vo-! valdybą pasiskųsti. Viršininkas muose tarp sukilėlių ir vai 

Amerikoj beveik kas savai- (kietija. ,V1 ’ ‘ ... 1 v- ...... *. ... .- .Amerikoj beveik kas savai- Rietija. Reiškia, Austrija prašė rytoj atnešti gydytojo liū
tė nulynčiuo j ama negras ne- atsisako dalyvauti hitleri- dijimą. R. grįžo namo, paėmė 
va už pasikėsinimą žaginti; ninku rengiamoj Berlyne HūdiJima iš Pagėgių gydytojo 
baltas moteriškes; .ir tokį Olympiadoj (tarptautinėse i
1___ Y*___ •____ _____ 1 M A x rTibzo Pocinnfn lindnimnlynčiavimą jis užgyrė, nes 
tai esą amerikonų dalykas.Paryžius. — Mussolini vis

dari neduoda atsakymo į Tad, girdi, amerikonai netu- 
Anglijos klausimą, ko bū-; retų kištis į Vokietijos rei- 
tent‘Italija nori iš Ethįoįi-1 kalus, kuomet “bjaurintojai 
jos.

džios jėgų žuvo 60 asmehtf. 
Karalius skelbia, kad sukili
mas jau numalšintas. Bet 
vis dar nutraukti telefono ir 
telegrafo susisiekimai su už
sieniais. Todėl reikia spręst/ 
kad šalyje dar neatsteigta 
“tvarka.” Daugelis yra areš
tuotų, bet minimi sukilimo 
vadai pabėgę.

Tilžę eiti. Pasiuntė liudijimą 
per dukterį. Policijos viršinin- 

, . įkas, paėmęs liudijimą, jai pa-
ChicagOS miesto valdžia : reiškė: “Gaila, kad R. šiandien 

skiria $100 dovanų UŽ su-* j neatvyko, mes dar būtumėm 
per ma-

varžytinėse) 1936 m.

planavimą gražiausios at- pridėję, jei vakar buvo 
Ižai...”

jk i namo, XYU.UII1W UJcluI JLIluUJdJl piclildVlIIlcį jįl
I tautinės vokiečių veislės yra matoms blokines gatvėse.
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Argi?
Tūli smetonlaižiai jau bando lyginti ei

namąjį “pasaulio lietuvių kongresą” 
Kaune prie Vilniaus Visuotino Seimo, 
1905. Nors minėtas kongresas dar ne
užsibaigė ir mes jo nutarimų neturime, 
tačiaus, drąsiai sakome, kad jis toli gra
žu neprilygs 1905 metų Vilniaus Seimui. 
Kodėl? Vilniaus Seimas įvyko revoliuci
jos pradžioj; Vilniaus seimas buvo revo
liucinio sentimento pareiškimas prieš ca
rizmą, nepaisant to fakto, kad tūli jo da
lyviai (kunigija ir apskritai buržuazija) 
po seimo vėl laižė carizmui kojas.

Na, o šis t. v. pasaulio lietuvių kong
resas bus kas kita. Jo tikslas: stiprinti 
kruvinąjį fašizmą Lietuvoj. Tiesa, ja
me dalyvauja ir mūsų, pažangiosios pu
sės, delegacija. Tiesa ir tai, kad ji dės di- 
deliausių pastangų sudaryti šitam kong
rese opoziciją prieš Smetonos Kruvinojo 
Režimą Lietuvoj. Ji kels klausimą apie 
Lietuvos žmonių civilines ir politines lais
ves. Bet kongresas įvyksta Kaune. 
Smetona jį “globoja” ir jis pajungs visas 
pajėgas, kad neprileidus pažangiesiems 
delegatams turėti didžiumą.

Mūsų delegacija, vykdama ten, gerai 
žinojo, kad jai laimėti ten didžiumą de,- 
legatų nepasiseks. Bet ji važiavo (ji bu
vo siunčiama), nes be jos niekas nebūtų 
tų klausimų viešai iškėlęs. Smetona bū
tų paskui gyręsis,. kad, štai, viskas vien
balsiai priimta, vienbalsiai jo kruvinas 
režimas užgintas.

Nei savo tikslais, nei savo sudėtipii, nei
gi savo tarimais šis Kauno kongresas ne
prilygs 1905 Vilniaus Seimui.

Lietuvis ar Rusas? 
tr.

Šitaip bando pastatyti klausimą “Nau
jienos” ir “Tėvynė” reikale Vaitkaus ir 
Sovietų Sąjungos lakūnų, Levanevskio ir 
kitų, žygių. Kuomet Levanevskis ir jo 
du draugai pasirįžo lėkti iš Maskvos į 
San Francisco, tai mes plačiai apie juos 
rašėme. Mes nurodėme jų kilmę ir jų 
lėkimo tikslus. Podraug mes parodėme, 
kad Levanevskiui nereikėjo laukti du 
metai “gero oro.” Sovietų lakūnai pasi
rįžo, nusistatė-lėkti, tai ir lėkė. Tiesa, 
jiems prisiėjo sugrįžti atgal, nulėkus virš 
900 mylių į šiaurius, bet tai ne del oro, o 
dėl tos priežasties, kad pasireiškė orlai- 
vyj tam tikri defektai.

Na, ir dėlto “Naujienos” ir “Tėvynė” 
mus puola, argumentuodamos, būk, girdi, 
mėš esame perdaug pro-rušiški, perdaug 
šališki: ką daro rusai, mes užginame, o 
ką daro lietuviai—peikiame, neigiame.

Visųpirmiausiai tėhka tiem ponam pa
sakyti, kad minėti Sovietų lakūnai nėra 
netgi visi rusai: Levanevskis—lenkas, 
Levčenko—ukrainietis, o Baidukov — 
rusas. Vadinasi, trįjų tautybių žmonės’. 
Antra, kiek tai liečia patį Vaitkų, tai mes 
prieš jį, kaipo tokį, nieko neturime ir nie
ko nesakome. Ką gi apie jį ištikrųjų ga
li pasakyti? Barti už nelėkimą? Juk tai 
ne mūsų biznis. Lekia—jo dalykas, ne
lekia—taipgi jo. Vaitkus į šį dalyką įei
na tiktai tiek, ant kiek jis padeda Chi- 
cągos biznieriams apgaudinėti žmones. 
Jdk pereitais metais1 buvo sakyta, kad jis 
skris, bet neskrido. Surinkta dar kelio
lika tūkstančių dolerių “gerinimui orlai
vio.” Šiemet jau tiek ir tiek kartų buvo 
skelbta, kad Vaitkus skris. Buvo saky
ta, jis skris, net ir tuomet, kad'nei Vait
kus, nei Crigaitis, nei kuris kitas tų 
žmonių nemanė, kad jiš skris; kada or
laivis buvo betvarkėje; kada orlaivis ne
galėjo pasikelti nuo žemės, tie žmonės 
skelbė: “jau skris, jau skriš.” Lietuvoj, 
atsiminkim, Smetonos valdžia kolektuoja 
iš valdžios tarnautojų pinigus (“aukas”) 
“Vaitkaus ’pasitikimui.” Išnaudojimas, 
vadinasi, visur tokis platus, tokis nesvie-

tiškai akiplėšiškas, na, o Vaitkus sau te
beguli Coney Island puošniam viešbutyj 
ir tebelaukia “gero oro.” A

Nesvarbu, kokios tautos žmonės šitaip 
elgtųsi: rusai, lenkai, amerikiečiai ar lie
tuviai, mes nesiliautum jų Smerkę. Ir 
mes, reikia pabrėžti, visą sąvo smerki
mo svorį visuomet tokiajų.’: atsitikime 
kreiptum pirmiausiai į tuos, kurie tokius 
“monkey biznius” organizuoją, pradeda!

J?

Kaip Vokiečiai Šaudė Lietuvius
Kauno kunigų “Rytas” rašo apie tai, 

kaip 1915 metais, Mažeikiuose vokiečiai 
okupantai teisė ir šaudė lietuvius. Pa
sak laikraščio, ten buvo įkurta keturi ka
lėjimai, į kuriuos del mažiausio prasikal
timo kišo vietinius gyventojus. Ten juos 
kankino ir kalino.

Tais pat metais, rašo “Rytas,” buvo 
įsteigtas ir jų karo teismas; kuris remda
masis šnipų (čia jų buvę per 30) įrodymais 
bei žandarų surašytais protokolais, apkal
tintąjį beveik visuomet nuteisdavo sušaudy
mui. To teismo sprendimu pirmasis buvo 
sušaudytas Sergiejus Markovas 48 m. am
žiaus 1916 m. balandžio 1 d. už tai, kad jis 
kalbėjo, jog prie rusų buvę daug gėriau, nes 
mokėdavo už darbą ir nereikėję bado kęsti. 
Gegužės 12 d. sušaudė Adomą Šimkų 62 m. 
amžiaus iš Purplių k. ir Juozą Pupliaus- 
ką 65 m. amžiaus iš Knabikų k. už tai, kad 
jų jaujų pastogėse iš oro pusės rado pakiš
tus po vieną rusų karišką šautuvą; gegu
žės 18 d. Adomą žulpą 26 m. iš Purplių k. 
—buvo įskųstas laikęs paslėpęs revolverį bi
čių avily sode, kurio vokiečiai visai nerado. 
Šimkų Juozą 75 m. iš Knabikų k.—buvo 
įskųstas nakvinęs rusų kareivį—slapuką; 
rugpjūčio 15 d. Adomą Kinčiną 47 m. ir Ig
ną Narvydą 33 m. iš Mažeikių m. už tai, 
kad po jų namų pastogėmis iš oro pusės ra- 

' do 7 pilnus ir keletą iššautų šovinių ir Jo
ną Pundžių 42 m. už tai, kad keikė vokie
čių valdžią ir žiaurią tvarką.

Paskui buvo sušaudyta, nurodo laik
raštis,' 9 lietuviai, 2 rusai, ir 2 žydai, at
gabenti iš gretimų apielinkių. Visi buvo 
sušaudyti “naujosios katalikų bažnyčios 
šventoriuje tarp bažnyčios ir Kankinių 
gatvės, po augusią tafp c^Viejų pušų ša
kota egle.” Toliau: ’ ' ' •' 1 ''

Vesdami iš kalėjimų sušaudymui vokiečiai 
užrišdavo ant rankos virvę arba surišdavo 
rankas užpakaly. Viėna ranka laikydavo 
virvę, o kitoj—šaunamą ginklą ar durtuvą. 
Baisu būdavo žiūrėti, kaip įsiutę vokiečiai 
varomuosius tampydavo, spardydavo ar 
mušdavo. Tas žiaurias scenas mačiusieji ir 
šiandien biaurisi.

šaudavo pririštus prie medžio užrištomis 
akimis.
Šitaip rašydamas, kunigų “Rytas,” ta- 

čiaus “pamiršta” pažymėti, kokią rolę 
tuomet vaidino Lietuvos kunigija. “Pa
miršta” pasakyti, kad kunigija prisilaiži- 
nejo prie vokiečių okupantų nei kiek ne
prasčiau, kaip seniau laižydavusi prie 
Rušijos caro valdininkų. Vokietijos oku
pantai lietuvius šaudė, o Lietuvos kuni
gai—okupantus laimino, už juos meldė
si. Na, baryšiams, vyskupas Karevičius, 
vėliau, dar bandė vokiečių kunigaikštį 
Urachą padaryti Lietuvos karalium!

Prieš tuos budelius daugiausiai kovojo 
tiktai komunistai.

Juokiasi
“Tėvyne” (už rugpj. 16 d.) įdėjo edito- 

. rialą pašvęstą Vaitkui, finkiht “laimingos 
kelionės” j arti. Girdi:

. . ' '' . > « < i t

Gal už dienos-kitos, o gal šitai bespausdi- 
nant ar beskaitant, leitenantas Vaitkus su 
Lituanica ILrąja jau buš Lietuvoje. .. To
dėl jei dar suspėjame—linkime Įeit. Vait
kui laimingai Kauną pasiekti... Jei nesu
spėtame,—sveikiname jį, kaipo antrą lietu
vį, nugalėjusį Atlantiką ir mūsų visai tau
tai bei žmonijos progresui naujus pasižy
mėjimus atsiekusi.

Kuomet šitai buvo rašyta, Vaitkus “te- 
besilsėjo” puošniajam Coney Islando 
viešbutyj. “Tėvynės” vedėjai puikiai ži
nojo, kad Vaitkus per tą laiką neišlėks, 

t jis lauks “gero oro,” bet rašė tam, kad 
* tą žmogų pajuokti. Šie žodžiai rašomi 
šeštadienį, o Vaitkus vis dar laimingai 
tebesėdi Coney Islande. Brooklyno žmo
nės kalba, kad jiems dabar bus didžiau
sias surprizas, jei Vaitkus, pagaliaus, iš
skristų.

Mes esam įsitikinę, kad tas viskas pri
klauso ne tiek nuo Vaitkaus, kiek nuo jo 
bosų. Jeigu juoktis, tai reikėtų iš tų 
ponų juoktis. •

Apie Vilnijos lietuvius
“Priekalo” num. 6-tas, kaip 

ir pirmesnieji numeriai, turi
ningas naudingais raštais, tarp 
kurių randasi ir draugės K. 
Matulaitytės rašinys: “Lietu
vių Darbo Masių padėtis Vil
niaus Krašte.” Matyt, kad au
torė gerai susipažinusi su lie
tuvių darbo masių padėtimi po 
Lenkijos “globa” ir ją tinka
mai išanalizuoja. Straipsnis 
gausiai paremtas ištraukomis 
iš “Vilniaus Rytojaus,” kleri
kalų organo, “Vilniaus žo
džio”—liaudininkų organo ir 
“Lietuvos Aido.”

Lenkų fašizmas baisiai per
sekioja lietuvių kalbą —užda
romos lietuvių mokyklos ir 
baudžiami valstiečiai, kurie 
neleidžia savo vaikų į lenkų 
valstybines mokyklas, štai keli 
faktai—ištraukos iš d. Matu
laitytės straipsnio, kurios rodo, 
kad lenkų fašizmas nori už
gniaužti mokinimą gimtosios 
kalbos lietuvių darbininkų vai
kams :

“M o k y k 1 ų i n s pektorius 
uždėjo pabaudas visai eilei 
lietuvių užtai, kad jie nelei
džia savo vaikų į lenkų val
stybinę mokyklą. Švenčionių 
apskrities Petrašunų ir Kauti- 
naitiškių kaimų gyventojai 
gavo pabaudą nuo 2 iki 5 
auksinų.

“Lidos apskrities Pelisos 
kaimo gyventojai pareikala
vo, kad jų mokykloj būt dės
toma lietuvių kalba, kitaip jie 
žadėjo savo vaikus ateityj 
mokyt namie. Jiems buvo už
dėtos 'pabaudos (‘Lietuvos 
Aidas’ 30-X-1934 m.).

“Gardino apskrities Marcin
konių valsčiaus, Kapiniškių 
kaimo beveik visi gyventojai 
buvo nubausti visokiomis pi- 

i niginėmis pabaudomis už tai, 
; kad jie savo, vaikus siunčią, į 

gretimą Margenių kaimą, kur 
dirba ‘Ryto’ draugijos lietu
vių mokykla, o ne į vietinę 
lenkų mokyklą. Jau pusantro 
mėnesio, kaip Kapiniškiuos 
sėdi be darbo valstybinis mo
kytojas, nes pas jį neateina 
nei vienas vaikas.” (‘Lietu
vos Aidas’ 31-X- 1934m.).
Dar daugiau faktų paduota 

apie lenkų varžymą lietuvių 
kalbos:

. “ ‘Vilniaus Rytojus’ (15-X- 
1934-m.) kalba apie 200 lie
tuviškų mokyklų, kurias už
laikė 1927 m. draugija ‘Ry
tas.’ ‘Tiktai Vilniaus ‘Rytas’ 
Lidos apskrityj turėjo 17 mo
kyklų, Gardino — 19, Suval
kų — 2, Vilniaus-Trakų — 
42, Breslaujos — 3, Ašmenos 
—4, Švenčionių — 3 ir Vilniu
je—1, viso 90 mokyklų.’ Iš 
šių 90 mokyklų sulig tuo pat 
laikraščiu (22-VIII-34 m.) 
‘pradėjo formaliai dirbti 19- 
34 m. tiktai 14 Vilniaus ‘Ry
to’ mokyklų. Kiek tokių lai
mingųjų mokyklų turi šven- 

' čionių ‘Rytas’— nežinia. Gal
būt kiek daugiau negu Vil
niaus ‘Rytas.’ š'iek-tiek moky
klų turi ir “Kultūra’-. Pridė

kime prie to 14 valstybinių 
mokyklų, kuriose dėstymas 
atliekamas lietuvių kalba. Vi
so kiek daugiau negu 40.’ 

“Paskutiniais 1934 m. mė
nesiais Lenkijoj uždaryta dar 
10 lietuviškų mokyklų ir už
darymo akivaizdoj randasi 
Švenčionių lietuvių gimnazi
ja.”
“Rytas” yra klerikalų, o 

“Kultūra” — liaudininkų švie
timo draugijos. Jos užlaiko 
privatiškas lietuviškas mokyk
las ir bibliotekas.

Tautininkai ir klerikalai gu
driai panaudojo tokią padėtį 
ir persistatė save “draugais” 
badaujančių lietuvių valstie
čių, ir, anot d. Matulaitytės, 
“. . .fašistinę Lietuvą vaizda

vo smarkiai susirūpinusia sąvo 
‘Vilniaus krašto broliais’.”

Toliau d. M. analizuoja baž
nyčios ir kunigijos rolę kaipo 
įrankį laikyti lietuvių darbo 
mases-Lenkijoj, lietuvių buržu
azijos įtekmėj.

Bet, nepaisant visų tautinių 
fašistų gudrybių, lietuvių dar
bo masės Lenkijoj radikalėja 
ir klerikalų-tautininkų įtaka 
pradeda silpnėti, o Vakarų 
Baltrusijos Komunistų Partijos 
įtaka vis auga darbo žmonių 
masėse. Mažažemiai valstie
čiai vis daugiau ir daugiau 
ima dalyvumą kasdieninėse 
kovose už savo klases reikalus. 
Lenkų fašistai įniršusiai gaudo 
ir žudo komunistus, bet, už
baigiant d. Matulaitytė pridu
ria :

“...nežiūrint visų perse
kiojimų Vakarų Baltrusijos 
Komunistų Partija didvyriš
kai tęsia savo revoliucinį dar
bą. 1934 m. Vakarų Baltrusi
jos Komunistų Partija išleido 
laikraštį ‘Raudonoji Vėliava’ 
—VBKP Centro Komiteto 
organą ir brošiūrą ‘Į Kovą su 
Badu’ lietuvių kalboj, be vi
sos eilės smulkesnių leidinių. 
Nežiūrint begalinio sunkumo 
dirbti tarp lietuvių darbo ma
sių — teroro, kunigų ir lietu
vių tautininkų demagogijos, 
Lietuvos idealizacijos, —'VB
KP įtaka auga. Lietuvių dar
bo mdses, kurios randasi oku
pacijoj, drauge su lenkų, 
ukrainiečių, baltarusių, žydų 
ir vokiečių darbo masėmis 
stoja į klasinę kovą po Vaka
rų Baltrusijos ir Lenkijos 
Komunistų Partijos vadovy
be.”

Vytautas Zablackas.

Aš sirgau plaučių uždegimu 
ir po tos ligos apie metus net 
galėjau pasveikti, vėliau pasi
reiškė džiova ir taip nusilpus 
buvau, kad negalėjau vaikščio
ti. Su gydytojo pagelba gavau 
vietą į Shelton Sanitarium, 
džiovininkų ligoninę, ir savai
tę išbuvus joje pasijutau ge
riau.

Manau, kad tai yra gera li
goninė, maistą duoda gerą, vi
sokių daržovių, vaisių ir mė
sos. Mėsos nedaug, bet pieno, 
tai kiek tik nOri. Miego 'ir pa
sivaikštinėjimo valandos ’ nu
statytos, tvirtesni patys vaikš
tinėja, o silpnesnius slaugės 
vežioja. . Sveikesni maudosi, 
čia yra ant vienų lubų mote
rys, o ant antrų vyrai. Kito
kius negydo, kaip tik džiovi
ninkus.

Man teko ligoninėje išbūti 4 
mėnesius laiko. Shelton ligoni
ne arba sanatorija yra labai 
gražioje vietoje, oras geras, 
tyras. Aštuoni metai atgal jo
je imdavo į savaitę $4, dabar 
nežinau.

Kaimiečio Duktė.

ŠYPSENOS
Ir Vištas Išnaudoja

. Visi žinome, kaip kapita-. 
listai visokiais naujais išra
dimais darbininkus monija, 
priversdami juos dvigubai ir 
daugiau dirbti. Bet stambūs 
žemės savininkai dabar jau 
net vištas panašiai, kaip 
darbininkus išnaudoja. Vi
štos rytą padeda po vieną 
kiaušinį; gi vakarą, vos tik 4 
joms sutūpus miegoti, savi
ninkas užžibina skaidrias 
elektros lempas. Vištos pa
bunda, mano, jog jau kita 
diena ir vėl eina kiaušinius 
dėti...

Surinko F. P. Malkaitis.

(Nuo Red.—Bet kame gi 
čia juokas, drauge? Juk 
vištoms jau tik ne juokas. 
Juokas, kaip ir kiaušinis, 
reikalauja tinkamo danešio- 
jimo-užbaigimo.)

Waterbury, Conn.
Gera Ligonine

“Laisvėje” nuo 13 d. rug
pjūčio pastebėjau, kad vienas 
draugas klausia Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus, kur būtų geriau gy
dytis sergančiam džiova. Atsi

prašau Dr. J. J.-Kaškiaučiaus, 
| kad pareikšiu savo nuomonę.

Viena iŠ demonstracijų prieš karą ir fašizmą, rugpjūčio

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Labai Paprasta Netikusio 
Maisto Pasėka

Meldžiu patarimo ir man 
per “Laisvę”. Esu vyras 47 
metų, 177 svarų, tėvas 6 vai
kų. Kartais išsigeriu,,nerūkau. 
Jau trys su viršum metai, kaip 
gyvenu iš valdiškos pašalpos.
Prieš 4 metus būdavau gana 
kalbus ir linksmo būdo,. O da
bar neturiu patraukimo kalbė
tis su draugais, jeigu neišge
riu, ir linksmumas dingo. Pir
miau daug rašinėdavau kores
pondencijų į darbin. spaudą, 
o dabar, kaip kirviu nukirs
ta': viskas paskendo apatijos 
tvane. Nesugaudau minčių ir 
laiko nerandu, o tuo aš labai 
prasižengiu .draugams ir vi
sam darbin. judėjimui. Ką tik 
apsiimu atlikti, retai ką atlie
ku, ir nie nejuntu, kaip tas 
viskas užsilieka prieš mano 
valią. Labai myliu skaityti, 
bet, kaip tik pradedu skaityti, 
tuojau pavargsta akys ir min- 

, čių vaidentuvė. Turiu viską 
padėt į šalį. To nebūdavo 
prieš keletą metų. Aš nešioju 
akinius. Man galvoje spengia 
—kairiam šone, bet galvos ne
skauda. Šią vasarą pradėjo 
keltis šunvotės po visą dešinę 
pusę kūno: ant rankų, apie 
išeinamąją, ant kojų. Greit su
pykstu, jaučiu silpnumą ir 
greitą nuovargį. Pirmiau bu
vau prie sunkaus darbo. Ir da
bar da galiu sunkiai dirbti, bet 
labai prakaituoju. Vargais-ne- 
galais parašiau šį laišką: ant 
dešinės rankos net 3 šunvotės.

Atsakymas

Jūsų, Drauge, visas organiz
mas pusėtinai sensterėjęs, nors 
metais Jūs da jaunas vyras. 
Jūsų organizmą daugiausia 
apardė ir nusilpnino gero, ne- 

i sugadinto maisto badas, vita- 
: minų badas, mineralų badas 
ir da kitokių dėsnių. Jūs gal 
alkanas ir nesijautėte, pasival- 
gąt ko turėdavot, bet ko? | 
No.i’s Jūs sveriate irgi nema
žai, bet tai tik da labiau pa
tvirtina Jūsų organizmo nuali- 
nimą, kai dėl vitaminų. Su
prantamas dalykas,Aš tos val
diškos pašalpos rinktinių val-

I gių, kad ir pačių paprastųjų, 
; bet natūralinių, nesugadintų, 
■daug ko neįsigysi. Ir taip, die- 
' na po dienai, dėl stokos nie- 
! kuo nepavąduoj'amų maisto 
l dėsnių, prastesni pasidaro vi- 
1 si kūno audiniai, visi organai, 
1 liaukos, ir prasčiau jie eina 
savas pareigas; sumenkėja vi* 

i si gabumai, jėgos. Ir to viso 
kitaip niekaip neatitaisysi, 
neišgydysi, kaip tik natūrali
niu maistu. Jums būtinai rei
kia daugiau šviežių daržovių, 
vaisių, greta pieniškų, kiauši
nių, žuvų, šviežios mėsos. Rei
kia Jums su kaupu vitaminų

Jūsų avitaminozei atpildyti, 
organizmui atgauti. Jūs pusė
tinai išbadėjęs vitaminais.

Ir netik Jums reikia visos 
gausybės vitaminų, ką yrą . 
gamtiniam maiste, bet Jums 
reikia da ir tūlų preparatų— 
dapildomojo maisto, apsaugo
mojo maisto. Imkite žuvų alie
jaus, po šaukštą kartą ar ir 
kelis kartus kas diena, per mė- 
nešiu mėnesius. Jums reikia 
taipgi ir mielių, būtinai reikia. 
Paprastų mielių, po plytelę ar ' 
po dvi: 3 kartus kas diena, 
prieš valgymą. Arba džiovintų • 
mielių, Brewers yeast tablets, 4* 
po 5, 6 ir po daugiau tablečių 
3 kartus kas diena. Vadinas, 
bent po 15-25 tabletes kas die
na. Tatai žymiai Jums padės 
pataisyti nervų išsėmimą ir jė
gas. Žinoma, iodo tinktūros, 
po lašą kas diena per kokį 
trejetą mėnesių. Paskiau po 
lašą kas pora dienų — visą 
gyvenimą.

Viso to Jūs turite reikalauti 
iš šalpos biuro. Jums, manau, 
būtų pravartu ir skydinės liauk. 
kos imti po truputį: Thyroid 
gland, V2 grafo, 100 tablets, 
po vieną prieš valgį.1 dienos demonstracijose.
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Nacionalio Lietuvių Veikimo Komiteto 
Darbuotė

.Jau tuoj mėnuo ir pusėj “Drauge! čionai rasi Mo- 
nuo Visuotino Amerikos1 ney Orderį vertės $10. Tai 
Lietuvių Darbininkų Suva- ; yra auka nuo šios apielin- 
žiavimo. Ar daug jau esą-1 kės organizacijų bendro 
me atlikę to darbo, kurį Su- • priešfašistinio komiteto del
važiavime pasibrėžėme ?

Veik į visas kolonijas, ku
rių turėjome antrašus, iš
siuntinėta Suvažiavime iš
leistas manifestas. Jį rei
kia gerai išplatinti tarpe 
įvairių organizacijų narių, 
kuriuos mes norime gauti į 
lokales bendro fronto kon
ferencijas. Tų manifestų 
dar randasi pora tūkstančių 
ant rankų, ir jeigu kuri ko
lonija dar nėra aplaikiusi, 
pareikalaukite iš komiteto 
sekretoriaus; jie 
tinėjami veltui.

Jau baigiama 
“Prieš Karą ir 
Tai bus didelio formato bro- 
šiūra-buletinas. Joje telpa __ o t
visi Clevelando suvažiavimo Nacionaliam komitetui ir
tarimai, raportai ir rezoliu- tik šiom dienom gavome 
cijos. Apie pusė šimto pus- !nUo Dr. J. N. Simans $60.23.

yra siun-

spausdinti
Fašizmą”.

padengimo kelionės lėšų Clc- 
velande išrinktiem delega
tam į Kauno kongresą...”

Draugė A. Jotkienė iš 
Johnson City rašo:

“.. .Prisiunčiu $2 kaipo 
auką del padengimo lėšų 
delegatų kelionės į Kauno 
išeivių kongresą. Ąuka yra 
nuo LDS 12 kuopos.”

Draugas J. Ramanauskas 
prisiuntė $2 nuo Lietuvos 
Sūnų Draugystės iš Miners
ville, Pa.

Per draugą J. Grybą ga
vome $2 nuo ALDLD 9 kp., 
iš Norwood, Mass.

Laike suvažiavimo Cle- 
velande draugai turėjo pa
rengimų. Visą pelną pasky-

tepių knyga parsiduos po 10 
centų kopija. Tai istorinis 
dokumentas ir kiekvienas 
lietuvis darbininkas, biznie-j1 Kaip tik gausime telegra- 
rius ir profesionalas privalo (mą nuo mūsų delegatų iš 
įsigyti kopiją ir susipažinti' Kauno ir sužinosime dieną, 
su pirmo Amerikos lietuvių kada jie grįš, taip greitai 
visuotino suvažiavimo tari-' 
mais.

Užsakymus siųskite Na
cionalio Komiteto sekreto
riui žemiau paduodamu an
trašu. Imant 10 kopijų ar 
daugiau ant karto platini
mui, duosime 20 nuošimtį 
komiso.
Kas Paremia Kovą Prieš 

Karą ir Fašizmą 
vPasiuntimas trijų delega

tų į Lietuvą (ketvirtas dele
gatas, draugė Kielienė, vyko 
savo lėšom) sudarė nemažai 
išlaidų. Nors pačiame Su-

Dar žodis Delei Kauno 
Delegatų Maršruto

pranešime draugam į kolo
nijas. Draugui J. Mažeikai 
maršrutas bus rengiamas 
rytinėse valstijose, o drg. 
Abekui į vakarus nuo Pitts- 
burgho. Visų kolonijų drau-. 
gai jau dabar turi pradėti 
ruoštis, kad šie maršrutai 
būtų kuopasekmingiausi.

Pasitarus su brooklynie- 
čiais, prieita prie išvados, 
kad pasidalinti maršruto 
tvarkymo darbu sekamai: 
brooklyniečiai tvarkys drg. 
Mažeikos maršrutą nuo 
New Yorko iki Pennsylva- 

■ nijos. Tad pradedant su 
važiavime sukelta didelė su- Wilkes Barre apielinke į 
ma pinigų, bet ji toli gražu ' 
nepadengė visų išlaidų. Ne
mažai išlaidų reikalauja ir 
tinkamas pravedimas suva
žiavimo tarimų čia pat, 
Amerikoj. Vien tik at
spausdinimas ir išsiuntinė
jimas 15,000 manifestų at
sėjo virš $50.

Nemažai delegatų'* suva
žiavime pasižadėjo sugrįžę 

± j savo organizacijas paau
kuoti po dolerį-kitą.. Neku- 

^rie jau išpildė, bet dar nevi
si. Tad pasistengkite, drau
gai.

Buvęs suvažiavimo pirmi
ninkas, draugas P. Jočionis, 
prisiųsdamas $2 rašo:

“....Mes gavome po du do
leriu iš LDS. 21 kuopos, o 
aš tuos pinigus pažadėjau 
paaukoti....čionais, rasi $2 
nuo manęs, kuriuos įtrauk 
į knygas ••••••

Draugas J. Jaskevičius 
prisiuntė $5. Jis rašo: 
“Mielas Drauge:

čionais rasite čekį vertės 
< $5. Tai yra nuo Hudson, 

Mass., Lietuvių Bendro 
Fronto prieš Karą ir Fašiz
mą auka padengimui lėšų 

^delegatų kelionės j Kauną.” 
Draugas J. Krasauskas iš 

Norwood, Mass., rašo:
“...sugrįžę iš Cleveland© 

liepos 3 dieną, turėjom LDS 
3 kuopos susirinkimą. Pri
siminėm, kad reikia prisi
dėti finansiškai delei paden
gimo lėšų pasiuntimui de
legatų į Kauno Kongresą. 
Kuopa paaukavo $2, kuriuos 
prisiunčiau.”

Draugė E. Motuzienė, iš 
Shenandoah apielinkės ra-

rytus, maršruto reikalais 
kreipkitės į drg. J. Siurbą, 
“Laisvės” antrašu.

Pradedant su Pittsburgh, 
į vakarus, visas lietuvių ko
lonijas atlankys draugas 
Abekas. Tad sekamų koloni
jų draugai tesikreipia že
miau nurodytu antrašu de
lei drg. Abeko maršruto:

P i 11 s b u rgh, Cleveland, 
Akron, Youngstown, Det
roit, Saginaw, Grand Ra
pids, Muskegan, Michigan 
farmeriai: pietinio ir cent- 
ralinio Illinojaus kolonijos 
ir Indianos valstija. Kaip 
geriau prisirengti prie mar
šruto, kad gauti kuo dau
giausiai pasekmių, jau rašė
me pirmiau. Tikimės, kad

Nanticoke, Pa.
“Šventos” Asabos Niekšiškas 

Darbas

Teko užeiti į mainierių nau
jos unijos susirinkimą, žiūriu, 
ateina ir vienas narys iš to ko
miteto, kuris buvo susidaręs iš 
biznierių ir profesionalų ir ku
rie užbaigė šių metų anglia
kasių streiką. Šis streikas buvo 
Wilkes Barrėje ir apielinkėje. 
Komitetas buvo pašauktas iš
duot raportą.

Komitetas savo raporte at
žymėjo, kad turėjo daug dar
bo. Nurodė, kad tūli komite
to nariai veikė prieš komite
tą ir paskelbė jų vardus. Jų 
tarpe buvo Wanames lietuvių 
katalikų kunigas—Simkonis ir 
iš Nanticoke Gubravičius. Pa
skui buvo kalbama, kad kilo 
mintis važiuoti pas bosus ir 
reikalauti išvaryti iš darbo 
skebus, o priimti tuos mainie- 
rius, kurie dirbo pirm strei
kui prasidėsiant. Su bosais bu
vo daug diskusijų. Komiteto 
nariai klausė, kodėl bosai ne
pildo padarytos sutarties, nes 
bosai buvo pažadėję visus 
streikierius paimti darban bė
gyje 60 dienų. Bet bosai į tai 
atsakė, kad būkite ramūs, ar
ba būsite išmesti laukan ar 
net ir areštuoti. Tada bosas 
atsisuko į kitus komiteto na
rius ir klausė ar pirmasis tei
singai sako.

Lietuvių kunigas Simkonis bininkų klasę, užtat “L.” 
atsakė: “Ne!”. Kunigą palai- Jakcijos ir administracijos 
kė Gubravičius. Taip raportą- j 
vo šiam susirinkimui komite
tas.

Svetainėje užviešpatavo ty
la. Mainierių veiduose buvo 
matyti didelė rūstybė. Už mi
nutės kilo reikalavimas, kad 
kunigui Simkoniui reikia pa
siųsti papeikimas. Kiti tą ki
taip vadino. Artimai manęs 
sėdintis mainierys tarė: “Ten 
nebuvo kunigas, bet tai tikras 
Judas.” Pirmininkas sudavė 
plaktuku į stalą, nutildė mai
nierių balsus ir pareiškė, kad 
nuo dabar jis daugiau kuni
gams netikės. Paskui mainie- 
riai nutarė išdirbti planus nau- 

I 

jam streikui.
Dabar daug buvusių strei- 

kierių neturi jokio darbo ir 
negali gyventi. Kaltė daugiau
siai tame, kad jie pirmiau sa
vo likimą atidavė į kunigo 
“šventas” rankas. Šis streikas* 
ir kunigų elgesys daug pamo
kino ir tikinčius mainierius.

Pasisakykime, Ką Kuris Manome Apie 
Leidimą “Laisvės” 8 Puslapių?

Rašo P. Buknys
Mūsų bandymas išleisti i spaus gauti naujų skaityto- 

“Laisvę” 8 puslapių pilnai 
pavyko. Sėkmingai atspaus
dinome savo mašina (Goss 
PressTi). .Buvo technikinių 
keblumų prie pirmosios lai
dos, bet mes juos pergalė
jome. Tik, kaip anksčiau 
rašėme, mašiną reikėjo pri
rengti 8 puslapiam ir tai pa
darė išlaidų arti $100.

8 puslapių “Laisvės” lai
da atsieina apie $45 bran
giau už 6 puslapių. Tačiaus, 
dažnai susidaro daug skel
bimų ir raštam trūksta vie
tos, reikia j ieškoti išeities iš 
tos painiavos ir vienatinė iš
eitis įmatoma tai, laikas nuo 
laiko išleisti 8 puslapių.

Už organizacijų parengi
mų skelbimus apmokėjimas 
yra gana skrumnas. Ale no
rint organizacijom padėti, 
kad jų parengimai būtų sėk
mingi, reikia duoti garsini
mam vietos neskūpaujant. O 
mūsų dienraštyje didelė di
džiuma skelbimų yra drau
gijų bei organizacijų. Tad 
gaunamom įplaukom už 
skelbimus didiname dien
raštį. Kadangi “Laisvės” 
uždavinys yra šviesti dar-

re-

ninkų į kitą uniją—Intematio-! draus^į naudoti. Bėga laikai, 
i nal Molders Union. Priegtam ■ keičiami įstatymai, net sunku 
! rašėsi ir kitų skyrių darbiniu-; prie jų priprasti.
i kai į uniją. Jausdamiesi dabar 
kiek tvirtesni organizatyviai, 
dauguma karštai pradėjo kal
bėti už ėjimą į streiką. Aną’ 
dieną gera dalis darbininkų i 
atlaikė susirinkimą, kuriame;

Keliolika dienų atgal, kaip 
Berline gyvenančio J. J. Ger- 
dausko dirbtuvėlė sudegė. Sa- 

j koma, kad sudegė visa ir susi- 
i gadino mašinerija. Jis išdirbi-’

iii «

jų. Tai tokiais būdais dar- buvo griežti išgireiš’kimai) kad n«jo reflectors ant mužų šriu-
buojantis mūsų dienraštis 
augs ir platinsis. Gi tuom 
pat žygiu vis platesnes ma
ses lietuvių visuomenės pa
sieksime su darbininkiška 
propaganda.

Draugų Balsai

bukų, naudojami prie automo
bilių ir trokų. Ar Gerdauskas 
atsistatys dirbtuvėlę? Sunku 
pasakyti, ši nelaimė labai 
skaudi del jo ir jo šeimynos.

atidėlioti streiką nebūtų ge
rai, nes dabar laikas, kol yra 
daugiau darbo.

Bet unijos organizatorius 
Clerkin bus dikčiai pasitarna
vęs kompanijai su pareiškimu, 
kad streikuoti nėra da galima. 
Reikia palikti kokiom tai ko-

Draugas Kalvaitis, brook- misijom, lai jos ištiria ar tik- 
lynietis, pastebėjęs praneši-1 rai darbininkų algos permažos 
mus, kad jau rengiamiesi |ir argi jau tokia bloga yra 
prie 8 puslapių laidos, pa-1sistema- Ir ai^ku, dar- 
sveikino: “Vyrai 
Bolševikišką žygį 
Duodu dolerį, lai 
“Laisvė” 1”

Binghamton, N. Y

uz
darote!

gyvuoja

tai! i bininkai nėra prityrę prie to

Preso išmokėjimu šiuom 
kartu kalba šie draugai:

“Laisvės Bendrovei: Pri- 
siunčiu money orderį. Pasi- 
rokuokite $3 už “Laisvės” 
prenumeratą pusei metų, o 
25c. aukoju preso išmokė
jimui.

Elizabeth Willert, 
Dickson, Pa.

kių kovų, kaip streikas, jie 
paklausė organizatoriaus 
vėl laukia.

Darbininkai patys privalo 
labiau gilintis į savo dieninius 
reikalus, apsvarstyti juos nuo
dugniai ir paėmus į savo ran
kas vadovybę tęsti kovą už 
sąlygų pagerinimą. Laukimai 
įvairių komisijų tyrinėjimų 
tankiai neduoda nė jokio pa
sisekimo, kartais susidemorali- 
zuoja eilės norinčių pradėti 
kovą ir nieko negauna iš kom
panijų.

ir

20
Š.,

ir

draugai duos didžiausios 
kooperacijos šiame taip 
svarbiame darbe.

L. Jonikas, 
Nacionalio Lietuvių Vei
kimo Komiteto Sekret., 

3116 S. Halsted St., 
Chicago, HI.

pareigos yra rūpintis, kad 
dienraštis nenukentėtų raš
tais; kad skaitytojai gautų 
daugiau ir geresnių raštų. 
Todėl padidinome “Laisvę” 
dviem puslapiais ir norime 
žinoti, ką apie tai mano 
“Laisvės” skaitytojai, bend
radarbiai, ir rėmėjai. Rašy
kite, draugai, pasisakykite, 
ką manote.

Dar nesame nusisprendę, 
kurią dieną savaitėje leisi
me “L.” aštuonių puslapių, 
bet kartą į savaitę norime 
duoti ją padidintą. Šiuom 
kartu išleidome pirmadienį. 
Mat, pirmas bandymas darė 
technikinių keblumų, ėmė 
daug laiko prisirengimui, 
todėl pasirinkome išbandyti 
prieš sekmadienį, kad del 
.suvėlinimo atspausti nesu
vėlinus prisiųsti dienraštį 
skaitytojams.

Kaip augščiau matėte, 
kiekviena 8<puslapių “Lais
vės” laida kainuos apie $45 
daugiau už 6 puslapių laidą. 
Tai geroka suma ekstra iš
laidų. Vienok del to dide
lės baimės nekenčiame. Mes 
žinome, jog darbininkiško 
iudėjįmo rėmėjai primes do- 
leriuką-kitą didinimui ir ge
rinimui savo dienraščio. O 
“Laisvės” platintojai pasi-

Drg. K. Tamošiūnas, bro- 
oklynietis, vykdamas į Eu
ropą preso išmokėjimui au
kojo $2. Draugė K. Kar- 
pavičienė, brooklynietė pre
so išmokėjimui davė 50c. 
Drg. K. Grybas, irgi brook- 
lynietis, užsimokėjo prenu
meratą už “L.” ir padova
nojo $1 išmokėjimui auto
mato. Drg. Andrius Več- 
kys, iš Nashua, N. H., pri- < 
siuntė $6, už “L.” prenume
ratą $5.50 ir 50c. paaukojo 
išmokėjimui mašinos. Drg.
M. Barkauskas j iš Jamaica, 
L. L, užsimokėjo už “L.” 
metams ir dovanukę davė 
50c. Drg. Liudvikas čepelis, 
iš Philadelphijos, $7.50: už 
“L.” prenumeratą metams 
$5.50, preso išmokėjimai; $1 
ir Liet. Polit. Kaliniam\$l.

Dar laike “L.” bendrovės 
suvažiavimo draugė L. Že
maitienė, iš Waterbury, 
Conn., užsimokėjo “L.” pre
numeratą metams ir maši
nos išmokėjimui aukojo 50c. 
Taipgi drg. MenkYis užsimo
kėjo “L.” prenumeratą me
tams ir padovanojo 50c. 
Drg. J. P., iš Great Neck,
N. Y., aukojo 50c. O drau
gas Kišonas, iš Detroit, 
Mich., automato išmokėji
mui išmetė $4.

Viso aukų šiuom kartu 
žymime $12.25. Iš anksčiau 
turėjome $1297.36, iki šiai 
dienai esame gavę $1309.61. 
Skolos dar turime $690.39.

Užsispyrusiai rengėmės di
delė grupė žmonių dviem ba
sais nuvykti į Dainų Dienos 
—Conn, choru išvažiavima. 
Planingai pasileidus trim drg. 
per tris vakarus suradom norin
čių važiuoti del dviejų busų. 
Viskas buvo prirengta, tik lau
kėme 11 rugpjūčio ir važiuo
jame. štai tą dieną ryte paki
lę randam lyjant, bet atėjus" 

j laikui vis vien susirinko žmo- 
Į nių del vieno buso ir todėl iš
vykome į Dainų Dieną. Nuvy
kę į vietą radome išvažiavi
mą progresuojant, o vėliau su
sidarė ir ne visai jau taip ma
žai žmonių.

Kiek teko nugirsti, mano
ma vėliau surengti kitą išva- 
žiavirpą, gal jau gamta tokių 
šposų daugiau nedarys—nelys.

Spaudos piknikas New Bri- 
taine artinasi ir ruošiamasi jį 
“turėti” milžinišką. Laimė, 
kad parinkta paprasta šventė 
—Labor Day, nes . nedėldie- 
niais, kur “Laisvės” piknikas 
rengiamas toj vietoj sakoma 
tik keletas dienų, kaip už
drausta šokti. Dėlto keletas 
vietos lietuviškų draugijų tu
rės šiais metais atsižegnoti su 
piknikais. Da kitas dalykas 
busią pakeistas, tai gėrimai,— 
gal būsią šventadieniais už-

Kritikuoja Drg. A. Bimbą 
Komunistą

Rugpjūčio 8 d., ALDLD 
kuopos susirinkime, drg.
duodamas raportą iš 12 Aps
kričio konferencijos- (konfe- ? 
rencija įvyko liepos 28 d.), pa
sisakė, kad jis davęs įneši
mą apskričio konferencijai, 
kad būtų išneštą protes
to rezoliucija prieš drg. Bim
bą, del to, kad drg. Bimba 
ko'kiame tai rašte “Laisvėje” 
pavadinęs senus laisvamanius 
“šliupinemis atraugomis.” Bet 
jo įnešimas buvęs atmestas.. • 
Tai drg. š. pasiūlė kuopos su
sirinkimui, kad būtų išnešta 
rezoliucija prieš drg. Bimbą. 
Pora draugų pastebėjo jam, 
kad būtų geriau padiskusuo- 
ti šį klausimą, vien rezoliuci
jomis nieko nenuveiksime.

Drg. š. sakė: “Štai kad ir 
šios dienos, rugpjūčio 8 d., 
“Laisvėj”, No. 186 krisluose . 
“Komunistas” taipgi įžeidžia 
senus bedievius, pavadinda
mas juos “šliupinemis-mocki- 
nemis atraugomis.” Drg. Š. 
sako, kad mums reikalinga 
kritikuoti ir viršūnėse esančius 
drg.-vadus. Taipgi drg. š. ža
dėjo atsinešti medžiagos kriti
kai ir rezoliuciją į sekantį kuo- 
pos susirinkimą. Taip, drauge, 
savikritika mums reikalinga ir 
galime pasidiskusuoti - pasi- 
kritikuoti. Taigi draugas Šx 
nepamirškite ateiti į sekantį . 
kuopos susirinkimą. Klausimas 
pakeltas, tai reikia jį ir išrišti. į' ’ 
ALDLD 20 kuopos visi nariai 
ateikite į sekantį susirinkimą, 
kuris įvyks antrą ketvergą. 
Tėmykite “Laisvėj” praneši
mus. Sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo (September) 12 
d. vakare, Lietuvių name, apa--- 
tinėj svetainėj. Narys.
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Vaizdas iš masinio mitingo Madison Sq. Gardene, Neiw Yorke, \atkreipto prieš Vo
kietijos fašizmą; dalyvavo virš 20,000 darbo žmonių.

New Britain, Conn
North And Judd Mfg. Co. 

Darbininkai Pasiryžę Kovon
Nuo pereitų metų North and 

Judd Mfg. Co. fandrės darbi
ninkai buvo dalinai susirašę Į 
kairiąją uniją ir tuo laiku jau 
buvo pakilęs ūpas išeiti į ko
vą už didesnes algas ir prieš 
įvestus pointus, kurie dalinai 
yra misteriški, visiem reikia 
laužyti galvos kiek kas diena 
reikia padaryti darbo ir kiek 
gale savaitės bus tos algos su- 
lyg tų pointų sistemos. Nieks 
jų suprasti negalėjo ir dabar 
nesupranta. Darbininkai visgi 
tada suprato, kad jų eilės nė
ra ganėtinai apvienytos smar
kesnei kovai, tad streiko klau
simas ir buvo atidėtas iki labiau 
sutvirtės jų unija.

Kadangi sąlygos nė kiek ne
gerėjo, tai pas darbininkus 
vystėsi mintis, kad visgi kas 
nors reikia daryti. Laikui bė
gant prasidėjo stojimas darbi-

Tai O. E. Wasser, prisipa
žinęs, kad jis liepęs su
naikinti visokius doku
mentus, liečiančius lobi- 
jistų veiklą prieš jiems 
nepatinkamą bilių kon

grese.

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

Auga Darbo Partijos 
Judėjimas New Jersey

NEWARK, N. J. Hudson.. 
apskričio Darbo Unijų Cen-- 
tralinė Taryba priėmė re- 
z o 1 i u c i j ą, reikalaujančią 
steigti Darbo Partiją. To
kios Partijos organizavimą 
užgyrė ir Passaic’o apskri
čio Darįo Unijų Centralinė 
Taryba. m

Naziai Bijo Lenky Laivyno ' 
Greit Parduot Biznius

BERLYNAS. — Vokieti- ' 
jos spaudoj yra išreiškiama 
baimė, kad Lenkija budavo- 
jasi laivyną,—ar tik negalė
tų Lenkija su savo laivynu 
ateityj pastoti kelią planuo
jamam Hitlerio viešpatavi
mui Baltijos mariose.
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Clevelando Kronika
Mūsų Darbo Uždaviniai
Prieš mus lietuvius darbi

ninkus stovi darbai, kuriuos 
mes turime atlikti Clevelande. 
Vienas iš svarbiųjų . darbų, 
kaip draugijose, taip asme
niniai, tai stiprinti mūsų ben
dro fronto veikimą. Pirmiau 
bendrai veikėme tik už socia- 
lę apdraudą, bet dabar bėga
mas gyvenimas nuo mūs rei
kalauja, kad turime smarkiau 
veikti prieš karą ir fašizmą, 
nes kaip karas, taip ir fašiz
mas visus darbininkus lygiai 
smaugia.

Užtenka tik pažvelgti į Vo
kietiją, kad suprasti, kokis pa
vojus gręsia komunistams, ka
talikams ir visiems darbinin
kams nuo fašistų. Jeigu Ame
rikos darbininkai bendrai ne
kovos prieš fašizmą, tai ir čia 
tą susilauksime, ką turi Vokie
tijos darbo žmonės. Mes Cle
velande turime rengti masi
nius mitingus, kviesti kalbėto
jus, kurie tik priešingi fašiz
mui, protestuoti prieš Hitlerio 
terorą ir fašistinius pasireiški
mus Amerikoje. Jeigu viso pa
saulio darbininkai pagelbės 
Vokietijos darbininkijai nusi
kratyti fašizmą, tai tada fašis
tai nedrįs ir Amerikoje ir ki
tur kelti galvą.

Bendram veikimui yra šau
kiama konferencija, kuri atsi
bus 27/d. rugpjūčio, Lietuvių 
Svetainėje, ant Superior Ave. 
Visi išrinkti delegatai privalo 
dalyvauti, o draugijos, kurios 
dar neišrinko, tai privalo iš
rinkti ir prisiųsti savo delega
tus.

Antras dabar labai svarbus 
dalykas prieš mus stovi, tai su- 
kėlimas pinigų Komunistų 
Partijos dienraščiui “Daily; 
Workeriui,” kuris yra darbi-1 
ninku masinis organizatorius ir 
vadovas kovose.

Draugai, lietuviai, mes tu
rime ateiti šiam dienrtiščiui j | 
pagalbą ir užtikrinti “Daily 
Workerio” gyvavimą ir išėji
mą 8 puslapių per apskritus 
metus laiko. Mes, darbininkai, 
Amerikoje turime tik viena 
dienraštį anglų Raiboje, tat vi
si turime dėti pastangas, kad 
jis galėtų kuo geriausias išei
ti ir kuo plačiausiai paskleiti. 
Kiekviena organizacija ir pa
vieniai darbininkai ir mūsų 
simpatikai privalo aukoti tam 
tikslui. Clevelando lietuviams 
paskirta kvota sukelti $25 au
kų mūsų dienraščiui. Remki
me visi “Daily Workerj,” ku
ris tarnauja visai darbininkų 
klasei, baltiems ir juodiems 
darbininkams, komu nistams, 
nepartijiniams ir katalikams, 
kavoje už pasiliuosavimą iš 
kapitalistinės alginės vergijos. 
Kurie pirmi , ateisite “Daily 
Workeriui” su aukomis?

Trečias prieš mus labai 
svarbus darbas stovi, tai bū- 
simieji rinkimai, kurie įvyks 
rudenį, laike kurių bus ren
kama miesto’viršininkai. Kaip 
.pirmiau, taip ir šiemet Komu
nistų Partija stato į miesto ga- 
spadorius drg. Fordą, kuris 
yra vienas iš seniausių darbi
ninkų veikėjų, kuris apie 25 
metai kovoja už darbininkų 
klasę.

Komunistų Partijos kandi
datų išgarsinimui ir darbinin
kų supažindinimui su jais, 
kad darbininkai savo balsus 
atiduotų savo kandidatui, rei
kia nemažai atsišaukimų, la
pelių, parengimų, o tas viskas 
reikalauja pinigų. Komunistų 
Partija susidaro iš darbo žmo
nių, kurie pinigų neturi. Ko
munistų Partija ir jos kandi
datai atstovauja visą darbinin
kų klasę, tat mūsų visų parei
ga pagal išgalę remti tą dar
bą. Kas galite, daugiau auko
kite, kas daugiau negalite, tai 
5 centus arba 10 centų tam 
tikslui, o už tuos jūsų centus 
bus pagaminta literatūra pa
siekimui plačių darbininkų 
masių. Lietuvių tarpe aukas

renka d. Valatukonienė ir kiti 
draugai. 1 I

Antras dalykas tame reika
le, tai mes lietuviai darbinin
kai turime surengti prakalbas, 
į kurias reikia kviesti visų par
tijų kandidatus, lai kiekviena 
partija išdėsto savo platformą, 
ką ji žada Clevelando darbi
ninkams duoti, kada užims 
vieta.

Pernai tarpe lietuvių darbi
ninkų mums tokio parengimo 
nereikėjo, nes mažų namų sa
vininkų organizacija rengė ir 
ten visų partijų kandidatai sa
vo pozicijas nušvietė. Bet šie
met, girdėti, kad mažų namų 
savininkų organizacija yra su
klupus ir mums patiems pa
tiems prisieina šiuom reikalu 
rūpintis.

Mažų savininkų organizaci
joje pirmiau daug dirbo drg. 
S. Mazan, o dabar jis pasi
traukė, nes sako negavo iš vie
tos lietuvių darbininkų pagal
bos, pritarimo, kooperacijos, tai 
pasitraukė ir mano, ‘gal kiti 
galės geriau tame darbe pa
dirbėti. Mano supratimu, kad 
drg. S. Mazan turėtų vėl imtis 
už darbo, kaip kad pirmiau 
dirbo, nereikia paisyti kokios 
vienos ar kitos ypatos, kaip 
kurie per savo silpnumą kitus 
draugus užgauna. Bet mes tu
rime palikti ypatiškus dalykus 
nuošaliai, o dirbti visuomenei 
naudingą darbą. Jeigu kuri 
ypata kenkia visuomeniniam 
darbininkų darbui ir be rei
kalo kabinėjasi prie asmenų, 
tai mes tuos dalykus turime 
iškelti organizacijose, aptarti, 
nubausti ir spaudoje tą iškelti. 
Tada mes išvengsime bereika
lingų priekabių ii’ mūsų dar
bas eis pirmyn.

Mažų namų savininkų orga
nizacija turėtų vėl pasidaryti 
veikli ir šiuose rinkimuose 
remti Komunistų Partiją, nes 
maži savininkai daug kenčia 
nuo dabartinės kapitalistinės 
tvarkos ir jų .-geresnis gyveni
mas bus tik ateityje, iškovo
jus abelną darbininkų laisvę 
Komunistų Partijos vadovystė
je. Pilietis.

Lawrence, Mass.
Darbininkų Streikas

Greenway Wood Heel kom
panijos darbininkai streikuoja 
už didesnes algas, nes čia dar
bininkams mažiausiai mokėjo 
už darbus. Daugelis darbinin
kų tik apie $5 į savaitę pada
rydavo ir jokiu būdu negali 
pragyventi. Streikui vadovauja 
Leather Workers unija ir ji 
pasirengus prisiųsti darbinin
kams apie 10,000 pagelbos 
pikietuoti dirbtuvę, kad lai
mėjus. Methuen ir Lawrence 
visa policija yra suorganizuo
ta prieš streikierius. Unijos 
viršininkai užprotestavo prieš 
Lawrence policija, kuri yra' 
siunčiama į Methuen sulaužyt 
darbininkų streiką. Jie reika
lauja, kad Lawrence policija 
tuojau būtų atšaukta iš Meth
uen miestelio. Jeigu policija 
tą nepadarys, tai unija iš .kitų 
miestų patrauks apie 10,000 
unijistų ir pikietuos dirbtuvę. 
Taipgi 2 policininkąi atsisakė 
eiti į Methuen miestelį, jie 
argumentavo, kad prieš tap- 
siant policininkais jie patys 
streikavo ir buvo mušami, 
taigi dabar neis kitiems gal
vas skaldyt.

Iš darbininkų atsiranda ir 
streiklaužių. Pikietininkai juos 
perkalbinėja ir šaukia į ben
drą kovą. Vienam streiklau
žiui pikietininkai sudaužė ma
šiną, nes jis vežė streiklau
žius į dirbtuvę. Jis yra lietu- 
vys ir jam buvo pranešta, kad 
jis tą nedarytų, bet jis nepai
sė. Dirbo, kaipo kompanijos 
agentas streiko sulaužymui. Tas 
darbininkų neprietelius yra iš 
Kingston, N. H.. Kurie pažįs
tate Elvin Nason, tai neturė-

site su juom nieko bendro, nes 
darbininkams neverta su to
kiais sėbrą utis.

Darbininkai ir 
iš lietuvių, kurie 
toje dirbtuvėje,
dirbti, stokite visi bendrai į 
kovą, nes iškovojus visems bus 
geriau. L. K. Biuras.

darbininkės, 
jūs dirbate 
tai neikite

Paterson, N. J.
Sekanti politinė situacija 

dabar Patersone : Yra susior
ganizavęs Bendro Fronto Vei
kimo Komitetas del panaiki
nimo Sales Tax. Į šį komitetą 
įeina Dažų ir šilko pramonės 
unijos, taipgi Trade Union 
Central .Labor Council. Pri
sidėjo ir socialistų partija, ko
munistų partija ir keletas pa
šaipiųjų ir apšvietos organiza
cijų. Prie šio svarbaus darbo 
yra prisidėję ALDLD 84 k p. 
ir LDS 123;kp. Buvo prisidė
jus ir Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystė, kuri yra dali
nai kontroliuojama sklokinin- 
kų, bet keletas paskutinių su
sirinkimų jų delegatai nebesi
lankė. Nežinom kame dalykas,

kovų, o tik užsiiminėjate nie
kinimu ir šmeižimu tų, kurie 
tas kovas veda? Jūs rūpina-’ 
tės tik piknikais ir privatiš- 
komis parėmis, o klasių kova 
jums paliko svetimas dalykas, 
tai prie ko jus privedė Pru
seikos ir Butkai!

Šiomis dienomis Patersono 
Suvienytas Veikimo Komitetas 
šauks apskričio konferenciją 
(diena dar tikrai nenuskirta), 
kurioj bus išdirbti planai prie 
šaukimo šteito konferencijos ir 
per kurią bus reikalaujama, 
kad New Jersey valstijos le- 
gislatūra sušauktų specialį sei
mą delei panaikinimo “sales 
tax.” Matote, čionai viskas da
roma per United Action komi
tetą, kad privertus valstijos 
ponus panaikint “sales tax” 'ir 
tuomi. palengvinus darbinin
kams šio krizo metu jų sunkią 
būklę. Ir šis taip svarbus dar
bas Pruseikos ir Butkaus su
vedžiotiems žmonėms tik “po
litinių išgverėlių darbas.”

Patersone kuriasi Darbo 
Partija. Rugpjūčio 10 d. įvyko 
s u s i r i nkimas, sušauktas per 
Trade Union Workers Counsil

ar tai jie atšaukė savo dele-. Passaic County. Iš 40 unijų le
gatus, ar tik delegatai taip ne- kalų, esančių Passaic County, 
silanko? LDD 1 kp. nėra pri-s dvidešimts penki lokalai už
sidėjus prie šio komiteto, mat, 
Pruseika ir Butkus ant tiek 
“apšvietė” savo pasekėjus, 
kad jie nebemato reikalo da
lyvauti jokiose darbininkų ve
damose kovose. ,

jų delei pastatymo D. P., antį mokinių labai gerai mokinosi 
baloto. ii’ jie iš šios mokyk, galės ge-

Čia reikalinga talka rinki- rai darbuotis tarpe neorgani- 
mui parašų. Yra kviečiami vi- | zuotų darbininkų. Visi mokiniai 
si simpatikai, kurie tik prita-jyra labai patenkinti su moky- 

. — , j --- i i ... rįnį<i_! tojum draugu H. M. Wicks.
■ Daugumos mokinių nuomonė to- 

apie-|kia: jie norėtų, kad mokykla 
rimtas!būtų palaikoma ilgiau, bet del 

Tą ! draugo Wicks laikas nevelina
1 ant ilgiau čionai būt, tai ir tu
rime baigti.

Atšaukiant mainierių streiką 
buvo tokia sutartis su kompa
nija, kad bėgyje 60 dienų bus 
visi streikavę darbininkai suim
ti atgal į darbą. Bet tas laikas 
jau prabėgo, o mainierių tūks
tančiai bedarbių eilėse stovi. Da
bar, kada 60 dienų praėjo, tai 
daug darbininkų pradėjo rinktis 
rytais prie mainų, manydami 
darbus gaut, tai kompanija pa
sirūpino ir policijos. Yra bijo
masi, kad bedarbiai neužpultų

ria Darbo Partijai, delei 
mo parašų.

Matote, Patersone ir 
linkėj vystosi gana 
darbininkiškas judėjimas, 
tik nemato Pruseika ir Butkus 
ir jų suklaidinti žmonės.

HUDSON, MASS.
Hudsono lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia milžinišką pikniką, kuris į- 
vyks nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, Scan
dinavian Club ant Fort Meadow, 
Marlboro ežero, tarp Hudson ir 
Marlboro. Kviečiam visus skaitlin
gai dalyvaut, nes bus puikus pikni
kas, galėsite linksmai laiką praleist 
prie didelio ežero, yra puiki svetai
nė šokiams, ir turėsim gerą orkestrą. 
Galėsite linksmai pasišokt. Prie šito 
viso gražumo turėsim programą, ska
nių valgių ir gėrimų. Visi būsite pil
nai užganėdinti.

Kviečia HLP Kliubas. 
(195-197)

Wilkes-Barre, Pa.
Žinios iš Mūsų Apielinkės

3 d. rugpjūčio buvo protes
to mitingas prieš karą ir fa
šizmą ir čia nei vieno Prusei- 
kos pasekėjo nebuvo. Drau
gai darbininkai, Pruseikos, 
Butkaus pasekėjai, ar ilgai jūs 
vis dar nepermatysite, kur link 
jus Pruseika-Butkus nuvedė? 
Aš manau, kad laikas jau 
permatyt, kad P. ir Butkus ju
mis įtraukė į kontr-revoliucinę 
renegatų klampynę ir nebepri- 
leidžia prie" jokios darbininkiš
kos kovos už jūsų pačių rei
kalus. Draugai, pąsvąrstykite 
rimtai, ką jūs darot? Argi jau 
pas jus nebeliko hei kiek dar
bininkiškos dvasios? Kodėl jūs 
stovite nuošaliai darbininkiškų

gyrė tvėrimą Darbo Partijos. 
Tik nuo electric unijos lokalo 
atstovas socialistas Hoodma- 
ker ir džekarinių lokalo pir
mininkas ponas Ross gązdino 
ištraukimu savo atstovų iš 
tvėrimo Darbo Partijos komi
sijos todėl, kad prie tvėrimo 
Darbo Partijos yra prisidėjus 
Komunistų Partija. Bet dar ko
lei kas tie lokalai atstovų ne
atšaukė. Ar ištikrųjų tie loka
lai atšauks atstovus, tai ateitis 
parodys. 22 d. rugsėjo įvyks 
Passaic County Darbo Parti
jos konferencija, kurioj bus 
nominuojami kandidatai į N. 
J. valstijos urėdus. Komunis
tų Partija “indorsino” Darbo 
Partiją. 19 d. rugsėjo bus pra
dėta rinkti parašai ant petici-

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4017 has. been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 76 of 

j tho Alcoholic Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

JOHN P. HUNT 
St., Brooklyn, N. Y.

282 Smith 
County of 
premises.

282 Smith

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
275 Nostrand Ave., Borough • of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FlftED GREULICH
275 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heroby given that License No. 
L 708 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN D. ADELSTEIN 
(GATES WINE & LIQUOR COMPANY) 

1063 Gates Ave., .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 453 has been issued to the undersigned 
to- sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 44; 

. Deep Creek Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed; 
on tho premises.

PATRICK HANLEY -
44 Deep Creek Flatbush Ave., B’klyn, N. Y.‘

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11753 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 633—6th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK BUJNACKIS 
(VETERANS TAVERN)

633—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir čionai, veikia ir 
kovoja už gyvybės palaikymą, 
kaip geriausia galima.

Dabar bedarbių tarpe daug 
geresnis veikimas, kada susi
vienijo įvairios organizacijos į 
bendrą frontą ir sykiu kovoja tuos, kurie buvo importuoti iš 
už savo reikalus, tai daugiau kitur skebaut ‘ laike 
galima nuveikt, negu kaip streiko ir dabar per juos nega- 
pirmiau buvo kovojama atski-iijma darbus gaut, 
romi grupėmis.

Mūsų apielinkės darbininkai 
susirūpino sutvert Darbo Par
tiją (Labor Party), kaip be
darbiai, taip ir mainierių uni
jos lokalai ir kitos darbininkų 
organizacijos. Tam tikslui šau
kia konferenciją rugpjūčio 25 
dieną, kur bus plačiai apkal
bėta apie Darbo Partijos rei
kalus ir ten ant vietos bus dar
bininkų kandidatai perstatyti į 
a t s a k omingas vietas rudenio 
rinkimuose.

Konferencija bus Union Hali, 
pradžia 10 valandą ryto. Susi
pratę darbininkai žada daugiau 
neremti nei republikonų, nei de
mokratų partijų, bet statys sa
vo kandidatus ir rūpinsis, kad 
jie būtų išrinkti į reikalingas 
vietas.

Darbininkiška mokykla eina 
prie užbaigos. Baigiasi 17 die
ną rugpjūčio (August). Nors 
tokiam šiltam ore nelabai ge
rai mokintis, bet visa didžiuma

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
3601 Mermaid Ave., 
County of Kings, 
premises.

MORRIS 
JACOB

Mermaid Ave.

Control Lnw at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

LEINWOHL &
S1LVERBERG

Brookyln, N. Y.

buvusio

Veisiejiškis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. rugpjūčio, pas draugą R. Jar
vis, 418 Palmer St., Plymouth, Pa. 
Visi draugai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyt, taipgi draugai bandykite 
užsimokėt duokles į centrą už 1935 
metus. Ižd.R. Jarvis.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 21 d. rugpjūčio, LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. va
kare. Visi nariai malonėkite daly
vaut, nes turim daug svarbių reika
lų apsvarstyt, neužmirškite ir duok
lių užsimokėt. Taipgi yra prisiųstos 
blankos iš centro del balsavimo į 
centro komitetų narių ir altematų. 
Visi būkite susirinkime.

Kp. Sekr. P. Poškus. 
(194-195)

PHILADELPHIA, PA.
Draugai! Kurie draugai iš kolo

nijų turite Philadelphijos pikniko se
rijų tikietukų, tad važiuojanti j pik
niką malonėkite priduot stambiais 
pinigais, bet ne smulkiais, nes pri
imant daug pinigų smulkiais labai 
greit pražūsta, stambūs pinigai pa
rankiau sutvarkyt.

“L.” Pikniko Iždininkas
J. S. Rainys.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Komunistų Frakcija ren

gia masines prakalbas ant atvijo 
oro, ketvirtadienį, 22 d. rugpjūčio, 
7 vai. vakare ant 3-čios ir Tasker 
gatvių. Kviečiam visus lietuvius dar
bininkus skaitlingai dalyvauti ir iš
girst daug svarbių žinių.

P. Puodis.

AR JAU TURITE W
Jei ne, tai tuojau įsigykite ir važiuokite 
į “Laisves” pikniką 1 d. rugsėjo (Sept.).

!

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N.J
Iš Brooklyno Busais Važiuosime J Tą Savo Dienraščio 

Didžiąją Iškilmę.
Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busais, 1
Labai puiki vieta, gražūs laukai, didelis prūdas mau

dytis, daug stalų po dideliais medžiais, labai gera plat
forma šokiams.

I

I

Kainos Busais iš Brooklyno Ten ir Atgal:
Pavieniams—$1.75 Porai—$3.00

Bušai išeis 8 vai. ryte, grįš 7 vai. vakare. 
Williamsburgieciai susirinks prie “Laisvės” 

Central Broooklyniečiai susirinks 40 Hudson Ave.
South Brooklyniečiai nuo 723 — 5th Avė.

Ant rytojaus Labor Day šventė, galėsime gerai atsil
sėti. Bet kuriem teks dovanos, tai tiems dąr bus proga 
ir ant rytojaus pasilinksminti.

3601

NOTICE is hereby given that License No. 
........................ ’ ’ I

! to sell beer at retail under Section 75 of 
| the Alcoholic Beverage Control Law at 

569—11th Street, Borough of Brooklyn,
I County of Kings, to be consumed off the 

premises.
GEORGE N. SCHULT

569—11th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic* Beverage Control Law at 
3516 Avenue S, Borough of Brookyln, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HYMAN NAIDICH & DAVID SLAPIKOFF 
3516 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of | 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB HALĖM
3501 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A GS33 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic5 Beverage Control Law at 
4112—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA SOPHIE MICHAELIS 
4112—4th Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5023 has been issued to the undersigned, . . . -. - , . . .
to sell beer at retail under Section 76 of A 55?.2 .has bcten *8™cd l,'c undersigned 
tho Alcoholic Beverage Contręl Law at 
276 Humbdldt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. \

C. & D. TAVERN INC. v 
276 Humboldt St, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6219 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 

; Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PENNY PROFIT FOOD STORE 
6219 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK BRZOZOWSKI
715—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
425 Hicks Street, Borough of Brookyln, 
County of 
premises.

425 Hicks

NOTICE is hereby given that License No. Į 
B 15?6 has been issued to tho undersigned ' 
to sell beer- at retail under Section 76 of i 
tho Alcoholic Beverage Control Law at ' 
B.M.T. West End" Terminal, Coney Island, 
Borough of Brooktyn, County of Kings to 
be consumed on the premises.

THOMAS PROTĘNTAS
B.M.T. West End Terminal, Coney Island 

Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8148 has been issued td the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM FIXSEN v
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3192 has been issued to the undersigned 
toį^ll beer at retail under Section 76 of 
We Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prem isos •

' ANTOINETTE SACCENDE
198 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4636 has been issued to tho pudersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
406—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

RĄLPH BOZZO
406—3rd Ave., ' * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4146 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Contrdl Law at 
7Q4—5th Avenue, Borough ,of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh the 
premises.

LOUIS FERRARO
704—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law

Kings, to be consumed off the

HENRY ĘEHRENS
St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8418 has been issued to the undersigned 
to sell beer ai retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7015 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SIGMUND NADEL
7015 Ft. Hamilton P’kway . Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 5 of 
tho ‘(Alcoholic Beverage Control Law at 
2034 ; Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BODINE DRUG STORES, INC 
2034 , Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licepse No. 
A 8788 has bepn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho —.Alcoholic Beverage Control Law at 
6302 Bay P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FINE’S DAIRY
6302 Bay P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of" Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE IMMOOR
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 6557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. TIETGEN
638 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 9633 has been issued to the undersigned 
to sdll beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6609 Ft. Hamilton P’kway Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

WILLIAM BURFEIND
6609 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

i

i

Labai Svarbu iš Anksto Užsiregistruoti, Nes Norime 
Žinoti, Kiek Busy Samdyti.

Pasimatykite su draugais iš Baltimore, Scranton, 
Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 
ir iš daugelio New Jersey miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigijimas plačios pažinties.

“L.” ADMINISTRACIJA.

I

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5540 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO WOLFF
3515 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
A 9687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
34 Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

. SIDNEY SPODEK
34 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9542 bas been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1312 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOFFMAN
1312 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 543* has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO
1321 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Prospect Avenue, Boropgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CORNELIUS F. RICKMERS
422 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6816—3rd Avenue, Borough of ; Biyięklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JURGEN RICKMERS
6816—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

[ |willlllillllllllllllllllhllillllllllllil|IIHi;illlllllllllllllllllM

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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
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Kur Dabar Esame, Mainieriai, ir Kokią 
Poziciją Užimsime?

Keletas Minčių apie Baigtą Į trikto mainierių kovon, taip ir 
Streiką prieš Glen Alden

Kompaniją

Wilkes Barre, Pa. —“Lais
vės” skaitytojams yra žinoma, 
kad tęsęsis kovingas streikas 
prieš šią kompaniją, kuris pra
rijo vieno streikierio gyvastį 
ir daug desetkų kovingų an
gliakasių patalpino kalėjiman 
ant penkių metų su 500 dol. 
pabaudos, yra baigtas su lie
pos 6 d. šiais metais. Bet to 
streiko, kuris buvo kovingiau- 

, sias šios apielinkės istorijoj, 
išvadas niekas iki šiol neban
dė daryti del tam tikrų išroka- 
vimų, kurie, mano supratimu, 
turi būt padėti į šalį, kada 
mes turim savo kovos reikalu 
mintis išreikšti. Tiesa, tie išro- 
kavimai yra surišti su mūsų 
kovų eiga. Bet joki mūsų kovų 
išrokavimai, mano supratimu, 
neturi kenkti bendrai kovų ei
gai ir diskusijoms po kovų už
baigos, kada turi išsiaiškinti 
mūsų kovų atsiekimai bei tru
kumai. Del ko mes turim veng- 

0.ti apkalbėti nepasisekimus 
mūsų kovose, kur mūsų silpnu
mas pasirodė ? Del ko mes tu
rim vengti apkalbėti mūsų va
dų nerangumą, nekovingumą ? 
Del ko mes turim vengti popu- 
liarizuoti savo kovingus vadus 
ir didžiuotis laimėjimais? šių 
klausimų, kaip tik ir nesimato 
mūsų spaudoj iš šios žūtbūti
nės kovos. Neapkalbėjimas 
mūs pereitų kovų eigos ir ne
padarymas išvadų pasilieka 
didelė spraga mūsų būsimų 
kovų lauke. Kad šią spragą 
užkišti, pagal savo smegeni
nės išrokavimą, bandysiu šį 
streiką perbėgti ir pastatyti 
tokioje šviesoje, kaip jis buvo 
ir pasiliko; kam kreditas pri
klauso, o kam ne. O draugai, 
’kurie buvo ir yra didi Malo
nės šalininkai, malonės atleis
ti arba sukritikuoti mano iš
vadas.

Kodėl Streikas Prasidėjo?

Šis streikas, kaipo drūčiau
sias kovos įrankis prieš anglies 
baronus, prasidėjo todėl, kad 
tūlose Glen Alden Co. kasy
klose UMWA sumanė praša
linti naujai besiorganizuojan7 
čią UAMP, naują uniją, kuri 
pasisakė kovosianti už anglia
kasių reikalus, kame UMWA 
atsisakė. Aiškus dalykas, nau
jai unijai nebuvo kitoniškos iš
eities, kaip grupavimas savo 
jėgų ir stojimas į kovą, kuri 
katrą apgalės. UAMP jėgų 
būt turėjusi užtenkamai, jei
gu būt patraukusi UMWA sa
vo pusėn, aišku, būt turėjusi 
pasisekimą ir būtų šiandie at
stovaujanti angliakasių reika
lus po šia kqjripanija. Bet ant 
nelaimės, nors ir buvo susi- 
koncentra’vusi savo liogeryj, ■ 
nepajėgė gauti užtarimą UM
WA 
taip 
bon 
rius. 
streiklaužiavo ir tas jos veiks
mas davė progų kompanijai 
gaut užtarimą nuo vietinio 
teismo ir valstijos valdžios’ 
Šiaip apsidrūtinusi komp., aiš
ku, turėjo liuesas rankas ir 
provokacijomis prieš streikie- 
rius dirbo išsijuosusi, tuomi 
truškindama streikierių pozici
jas.
Kita Naujos Unijos Silpnybe

Kita naujos unijos silpnybė 
buvo tame, kad nepajėgė gaut 
kovos laukan angliakasius po 
kitomis komp. arba 
distrikte. O priežastis 
mo gludi tame, kad 
unijos vadas Maloney, 
eitais panašiais streikais daug 
sykių apgavo savo pasekėjus 
suvildamhs juos pačiame ko
vos įtūžime, šis negavimas pa- 
gelbos po kitomis komp. arba 
nepajėgimas iššaukti viso dis-

pozicijas. Bet nieko tuomi jie, 
kol kas, nelaimėjo. Aiškiai ta
riant, angį, ir vadai pralaimė
jome.
Kur Dabar Randamos, Kokią 

Poziciją Imsime?

Streikui užsibaigus randa- 
mėsi tokiose apystovose: lauk
ti ir susirasti kur nors darbą 
ir greičiausiai rašytis į seną 
uniją, nes naujoj unijoj esant 
darbo nejieškok, kompanija 
neduos. Iš kitos pusės, apysto-

Akron, Ohio

eilinių dirbančių • narių, 
kad juos iššaukus pagel- 
ir pilnai kasyklas užda-

Pasekme to, UMWA

visame 
negavi- 
naujos 

su per-

kriušino Glen Alden streikie
rius nežiūrint, kad streikieriai 
didvyriškai laikė savo pozici
jas.- Ši padėtis ir silpnumas iš 
vadų puses ir privedė prie to, 
kad jiems reikėjo iškalėti 32 
dienas.

Tatai ir yra' tos dvi pamati- j vos yra tokios, kad ir nauja 
nes silpnybės naujos unijos, 
kame gludi streiko prakišimas.

Kaip Ėjo Streikas Prie 
Užbaigos

Aiškus visiems yra dalykas, 
kad šis streikas buvo kovin
gas; lipta net per vadų nusis
tatymus ir patvarkymus; ko
vota į pavojų neatsižvelgiant 
del laimėjimo už savo reika- 

i lūs, o tas tatai ir buvo nepa
kenčiama piliečiams, į streiką 
neįsivėlusiems biznieriams, 
profesionalams ir kunigams. 
Katras biznierius nori, kad ta- 
vorą suardytų bei mašiną ap
verstų, sudaužytų ? 
daktaras nori uždykai kam 
žaizdas tvarstyti? Katras ku
nigas nori, kad jo parapijonai 
streikuotų, kovą skelbtų prieš 
išnaudotojus? O čia kaip tik 
ir buvo taip, kad streikierius 
kazokai gainiodami nepaisė 
nei nuosavybės, nei asmenybės 
gindami Glen Alden Co. rei
kalus. Streikieriai nepaisė ku
nigų skelbimų, kad griekas 
kelti ranką prieš “dievo duo
tą” valdančiąją klasę.

Todėl šis sluogsnis ir dėjo 
pastangas, kad kaip nors strei
ką likvidavus, kad nuėmus tą 
sunkenybę nuo komp. spran
do. Įvairioms komisijoms ir 
valdžiai tas nepasisekė. Bet 
štai biznierių, profesionalų su 
kunigais priešakyje, komisijai 
pasisekė apdumti akis strei- 
kieriams ir apgauti juos, kad 
kompanija išpildo tą tik vie
nintelį reikalavimą, sugrąžin
ti streikierius darban po strei- 1 
ko atšaukimui. Tai buvo bjau
ri apgavystė ir pardavystė, nes ! 
kompanija to nežadėjo. Kom
panija daugel sykių, per savo 
spaudą, aiškino, kad ji nega
lės priimti visus streikierius 
darban del tos priežasties, kad 
ji negalinti išvaryti ištikimus 
ir dirbančius, kurių turi pil
nai. /

unija nėra mirusi ir gyvuoja. 
Taigi, čia taip, kaip buvo, yra 
dvi kėdės. Ar ir vėl sėsimės 
ant abiejų? Jeigu taip, tai ko
vai vėl ištikus, pamislykim, ar 
galėsim jas abi naudoti ? Per
eitais atsitikimais pasirodė, 
kad abi sykiu neįstengiame 
naudoti. Pasekmės buvo vis 
blogos. Tokiame atvejyje turi
me jieškoti geresnio funda
mento atsistoti. Fundamentas 
mūs bus drūtesnis, arba ir vi
sai nesulaužomas, jeigu likvi
duosime vieną uniją, sėsimes 
tik ant vienos kėdės. Katrą gi 
uniją likviduoti? Senoji neko- 

Katras | vinga, naujoji išgverusi ir ne
pajėgia ant kojų atsistoti. Ma
no supratimu, mes, susipratę 
darbininkai, turime sekti Am. 
Komunistų Partijos naują poli
tiką darbo unijų judėjime 
(žiūrėkite straipsnį d. Bimbos 
“Šviesos” No. 2[), kuri nusako, 
kad veikimas turi būt vedamas 
viduje Amer. Darbo Federaci
jos unijų. O tokia unija mūsų, 
angį., yra UMWA. Jeigu mes 
joje tiktai padirbėsime, tai ir 
ją galima padaryti kovinga.

Požeminis.

ALDLD 59 kuopa bendrai 
su Cleveland© kuopomis su
rengė pikniką del ALDLD 
15-to Apskričio naudos. Jis at
sibuvo 14 d. liepos. Visos kuo
pos buvo paėmę tikietų plati
nimui, bet piknike iš Clevelan- 
do tai labai mažai publikos 
buvo. Bet piknikas pavyko ga
na gerai, dėka draugams ak- 
roniečiams. Labai daug darba
vosi draugės B. A. švelnienė 
ir Buklienė, draugas F. Sta- 
lioraitis ir kiti. Viena lietuvė 
farmerka — Alelionė aukavo 
didelį sūrį išlaimėjimui, kurį 
laimėjimui išleido senas Akro- 
no veikėjas drg. Neverauskas 
ir surinko $3.10.

Drg. švelnienė davė raportą 
viso pikniko įplaukų ir išlaidų, 
įplaukų buvo $95.59, išeigų— 
$61.73, tai pelno liko $33.86. 
Draugė Švelnienė pelną prida
vė ALDLD 15-to Apskričio ko
mitetui. Varde 15-to Apskričio 
komiteto tariu širdingą ačiū 
draugams, kurie dirbo' pikni
ke. Būtų labai gerai, kad ir 
kitos kuopos pasidarbuotų aps
kričio naudai taip, kaip pasi
darbavo 59 kuopa, tai tada 
apskritys galėtų rengti pra
kalbas ir vesti kitaip agitaciją 
už sutvirtinimą kuopų ir nau
jų narių gavimą.

Jau neužilgo grįš mūsų de
legatai iš Lietuvos. Apskričio 
komitetas siūlo kiekvienai

kuopai sekamame susirinkime 
aptarti, katrą iš kalbėtojų no
rės kuopa gauti—drg. J. Ma
žeiką ; ar F. Abeką ir apie tai 
pranešti apskričio komitetui. 
Būtų gerai, kad kiekviena 
kuopa laikytų prakalbas tada, 
kada jai parankiau.

Pasitarus su kitais draugais 
priėjome prie išvados, kad bū
tų labai gerai, kad. Ohio vals
tijos miestų visi jaunuoliai su
rengtų bendrą didelį pikniką. 
Akrono draugai mano, kad to- 
kis parengimas • būtų gerai, 
kad rengtų Cleveland©, Akro- 
no ir Youngstown miestų ben
drai. Tas buvo pranešta jau
nuoliams ir jie greitai ėmėsi 
darbo, kad surengti pikniką. 
Jaunuoliams į pagelbą stojo 
Clevelando Reikėjas d. A Bal
trušaitis ir Akrono F. Stalio- 
raitis. Piknikas bus- rengiamas 
už Chestnut Beach Parko 
dar IJ/j mylios prie ežero, la
bai gražioje vietoje. (Kada 
jis atsibus?—Red.) Važiuoti 
iš Clevelando reikia 14 Rd. iki 
43 Rd., ten sukti linkui Brim- 

į Chesnut 
kurio reikia

field, o paskui
Beach Parka, už v '
sukti po kairei ir ten pavažia
vus 1 Y-i mylios rasite pikniką.

A. Jakaitis.

Waterbury, Conn
11 d. rugpjūčio įvyko Conn, 

valstijos darbinnkiškų chorų 
Dainų Diena. Beveik visa die-

E • (Tai toks buvo streiko gcalas.
Streiko Pasekmes

Kaip daugelyj streikų, kur 
Maloney vedė, taip ir šiame, 
pasekmės buvo tokios, kad visi 
streikavusieji atsidūrė ant gat
vių, neteko darbų. Užpereitais 
ir pereitais metais šimtai ne
teko darbų. O šiais metais jau 
siekia iki kelių tūkstančių. 
Taigi, pasekmės yra tokios, 'iš 
kurių naudos neturime. Vadais 
didžiuotis negalime, norsvjie ir 
kalėjime buvo sumesti. J 
tą pakūtą reikėjo atkęsti 
pereito veikimo
kur jie sutvėrė nepasitikėjimą 
angliakasių masėse. Jie turė
jo eit kalėjiman, kad atgaut 
ūpą pas angį, ir išlaikyti savo

iems 
už 

išgverimus,

Heinrich Himler, 
dešinioji ranka; žmogus, 
kuris 1934 metais nužudė 
daugiausiai nazių, prie

šingų savo “čyfui” 
Hitleriui.

Hitlerio

šioje apielinkėje eina dar
bininką Judėjimas prie bendro 
veikimą.,’ Atsibuvusioje konfe
rencijoje gręsjį tani pavojus, 
net iš tūlų dalyvavusią Visuo
tiname Suvažiavime Clevelan- 
de. Pavojus buvojame, nes 2-ro 

j bendro pikniko aptarime tūli 
' asmenys norėjo pasėti mūsų 
tarpe neapykantą siūlydami, 
kad neprimti į bendrą veikimą 
tas draugijas arba draugijėles, 
kurios yra pasivadinusios 
“šventųjų” vardais, kaip tai 
“šv. Jackaus,” “šv. Barboros,” 
arba “šv. Cecilijos.” 1

i
Tas klausimas diskusuota ir 

vienbalsiai atmesta ta siaura- 
linija, nes tai būtų prieš Vi
suotino Suvažiavimo nutari
mus. Tūli susilaikė nuo balsa
vimo, mat, jie vis nesutiktų 
tas draugijas priimti. Drg. 
Geo. Urbonas aiškino, kokios 
būtų blogos pasekmės tokio 
n e t i k u s io nusistatymo prieš 
“šventais” vardais pasivadinu
sias organizacijas.

Galima tik štai vieną pavyz
dį privesti, kaip neteisinga tų 
draugų linija linkui “šventais” j 
vardais pasivadinusių organi
zacijų. “šv. Jono Draugystė” 
siuntė savo delegatą į prieš- 
fašistinį suvažiavimą, kuris į- 
vyko Clevelande. Minėta drau
gystė daug kovų pergyveno, ji 

} daug kovojo prieš vietinį kuni
gą, atsisakant mokėti už vely
kines išpažintis kas metai po 
$50. Grūmėsi su užpuoliku ku
nigu Garmum, kuris, kaip va
nagas, norėjo pasigriebti drau
gystę. Kada jis pralaimėjo, tai 
išdūmė kitur. Taigi kiekvienas 
supras, kaip neteisinga siūly
ti nepriimti tos draugijos į 
mūsų judėjimą.

Clevelande nebuvo nei vie
no kunigo, nes jie yra už karą 
ir fašizmą, bet. buvo ten at
stovai nuo organizacijų,. 
rios turi “šventus” vardus.

Mūsų pareiga apjungti 
sus darbininkus ir darbininkes 
į bendrą veikimą, nepaisant ko
kiais vardais jų organizacijos 
yrą pasivadinę, mes turime 
sudaryti darbininkų vienybę 
kovai prieš karą ir fašizmą.

S. I.

ku-

vi-

ną lijo. Rengimo komisija bi- K. Kembel ir R. Mizara, “Lais- 
jojo pradėti manydama, kad 
niekas neateis į pikniką. Bet 
įsidrąsinę nuvyko apie vieną 
po pietų. Jau rado f 
laukiančiu, o už keliu minučių 
pribuvo didelis 
fordo. * Vėliau 
New IIaveno, 
Kaip bematant 
dideli busai ir

vės” redaktorius.
Prieš Dainų Dieną šeštadie

nį, 10 d. rugpj., vakare buvo 
raportas delegatų iš Lietuvių

žmonių Į)arbininkų Suvažiavimo. Ten. 
pat raportą išdavė B. Kukans- 
kiutė iš antro jaunuolių kon
greso, kuris atsibuvo Detroite. 
Reikia pasakyti, kad ta jau
nuolė gerai išdavė raportą, 
gražiai ,ir aiškiai lietuviškai 
kalba, iš kurios turėtų kitį jau
nuoliai imti pavyzdį—išmokti 
lietuviškai kalbėti.

Antras kalbėjo R. Mizara, 
kuris aiškiai nupiešė Lietuvių 

; Visuotiną Suvažiavimą ir jo

£ - N
busas iš Hart- 

atvažiavo iš 
New Britain, 

suvažiavo 5 
daug karų.

Apie 6-tą valandą jau buvo 
apie 500 žmonių, šitas parodo, 
kad darbininkai nepaiso, kad 
ir lietus pila—važiuoja į savo 
klasės parengimą. Mat, dra^rt-IVlclbUb jJdl CHĮį llllcj. LVlctL, Ulelei“ j VlOUUUlIcl OU V d/Bd VJllld 11 JV 

gai žino, kad Lietuvių parkas svarbą, nurodant, kas reikėtų 
yra gerai įrengtas, galima ir 
nuo lietaus pasikavot. Reikia 
pasakyt, jeigu būtų buvus gra
ži diena, tai būtų buvę gražios 
publikos. Daugelis susilaikė 
del lietaus. Bridgeport© cho
ras nepribuvo, turbūt tenai 
lietus buvo didesnis ar bridge- 
portiečiai bailiai. Girdėjau pa
rengimo komisiją kalbant, kad 
rengs kitą Dainų Dieną rude
nį ir aš manau, kad jie tą 
darys, kadangi vietą turi 
raukia, kad ir šaltesniame 
galima rengti. Taigi visi 
tėmykite,. kad Dainų Diena 
bus rengiama antru kartu. Vė
liau matysite pranešimą ir vi
si rengiatės į tą parengimą.

Programą išpildė visi chorai 
bendrai, sudainuodami keletą 
dainų. Kalbėjo vietinis Komu
nistų Partijos organizatorius

pa-" 
pa- 
ore 
įsi-

daryti ant toliaus, kad suda
rius bendrą frontą prieš karą 
ir fašizmą, išplėtus kovą už 
ateivių gynimą, už organizavi
mą darbininkų į unijas, už be
darbių bilių II. R. 2827 ir už 
Lietuvos darbininkų civiles 
teises, nes už šitus klausimus 
Visuotinas Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimas pasisakė, kad 
sudarius bendrą frontą.

Gudeliškis.

Automobiliu Užsimušė Garsus 
Amerikiečių Daktaras

MARTIGNY, Šveicarijoj, 
automobiliu važiu odamas 
garsus Amerikos gydytojas- 
psichiatristas Dr. B. Wolfe 
užmušė vieną dviratininką, 
drožė automobiliu į medį ir 
patą užsimušė. ■<

RENGIA

Trys Apskričiai: Literatūros Draugijos 3 Apskritys, LDS 5-tas Apskritys ir Proletmeno 4-tas Apskritys

Labor Day, 2 cL Rugsėjo “September”, 1935 
QUARTETTE CLUB PARK Barnesdale dalyje, NEW BRITAIN, CONN

Išvažiavimas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlumos

KVIEčIA KOMITETASĮŽANGA YPATAI 25 CENTAI

Laisves Choi*as, iš Hartford, Conn.

Gerbiamieji! Dienraščio “Laisves” išvažiavimai-visuomet būna malonūs, dideli, nes pats laikraštis 
yra daug įvertinamas kaipo darbo žmonių prietelius, užtarėjas, organizatorius ir švietėjas. Todėl 
turi daug pasekėjų, kurie kas metą suvažiuoja ant metinių dienraščio išvažiavimų. Šį kartą žmonių 
bus iš visų kampų; iš Boston, Hudson, Worcester, New York ir visų Conn, valstijos miestų, miestelių 
ir farmų. Programa bus įvairi. Dainuos keletas chorų susidedant iš suvirs 200 dainininkų. Kalbės 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos C. K. sekretorius D. M. Šolomskas. Aiškys kodėl reikalinga 
darbo žmonėm Darbo Partija. Tai naujas dalykas. Prie to, sporto gemiai ir tt.

KELRODIS? Iš New Britain karais reikia važiuoti W. Main St., iki Wooster St., Barnesdale ir sukti po kairei 
ir tuoj rasite parką. - i 1 ’

Atsitikime jei lytų, tai išvažiavimas įvyktų Darb. Svetainėj, 53 Church St



Kaip žinia, nuo konferenci-

73.50

10.00

savo
$119.50Viso

IŠLAIDOS

90.00

ir Merchants’ Associa- 
Tačiau tarybos pirmi- 
Joseph P. Ryan nutry- 
pasiūlymą, sakydamas, 
mes turime Dave Du-

Antra daugiausiai pardavu
sių buvo Helena Mantuškaitė, 
šaunuolė; ji pardavė 70 tikie-

33.45
2.55

5.00
5.00
6.00

12.65

dovanai; V. Pranaitienė auko
jo fontaninę plunksną ir pai
šelį—3-čiai dovanai; S. Sasna 
aukojo susiražinėjimo išlaidas.

KAS PASIDARBAVO

Puslapis šestas
X

LAISVE '

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOSl
—' -l.- -— , - ----- — .    ;   c —|

Visuotino Suv. Brooklyn© Komiteto Atskaita Harlemo Kunigas Užgina

Nutarus pasiųsti skaitlingą 
delegaciją į Liet. Darb. Visuo
tiną Suvažiavimą, Clevelande, 
kilo ir finansų klausimas. Kon
ferencijos pageidavimas buvo j 
panaudoti įvairius būdus sukė
limui finansų, kad nereiktų ar-

. ba mažai tereiktų liesti orga- jos iki delegatų išleistuvių bu- 
nizacijų iždus, kurie šiais sun
kiais laikais didžiumoje yra 
tušti arba skolose. Komitetui 
nepavyko pilnai tatai išpildyti, 
tačiau nedaug ir atsilikome, 
kaip matysit iš šio raporto.

ĮPLAUKOS

Už išleistuvių tikietus
LDS 13 kp., East N. York

auka
Už valgius ir gėrimus 

išleistuvėse
Raporto mitinge aukų

vo nepilnos 5 savaitės, tačiau 
tuo laiku parduota 722 išleis
tuvių tikietai. Tai ačiū didelio 
būrio draugių-gų geram pasi
darbavimui. Jei ne audra iš
leistuvių vakarą, kuri daug 
sutrukdė, būtume turėję ne
paprastai skaitlingas ir pelnin
gas išleistuves.

Tikietų daugiausia pardavė 
d. Walmus, komiteto narys; 
jis pasiėmė 100 tikietų .savo 
kolonijai ir visus .pardavė. Tik 
apgailėtina, kad ta auganti ir 
darbšti kolonija neturėjo 
delegato suvažiavime.

Busas 9 delegatam
Išleistuvių tikietų spauda 3.83
Piniginė 1-ma dovana prie 

išl. tikietų
Išleistuvėms svetainė
Išleistuvėms muzikantai
Išleistuvėms gėrimai
Raporto mitingui plakatai 5.61
Raporto mitingui svetainė 2.50

Viso $130.59
Nedatekliaus liko $11.09, 

kurio sukėlimui nenoromis tu
rėjome kreiptis į konferencijoj 
dalyvavusias draugijas aukų, 
išskiriant tas, kurios jau prisi
dėjo anksčiau. Į komiteto at
sišaukimą padėti apmokėti 
užsilikusias nemokėtas bilas 
jau atsiliepė LDS 14 kuopa, 
Maspethe, su $2 auka. Sko
lų dar turime $9.09.
BIZNIERIŲ IR KITŲ AUKOS

Lukoševičiai, Scholes Bake
ry savininkai, aukojo duonos. 
Be to, mums buvo pranešta, 
kad šimansko ir jo bendro mė- 
sinyčioj mūs laukė jų aukotas 
kumpis, kurį parsigabenti ko
misija nebespėjo. Komitetas 
vis vien dėkingas už jį ir ti
kisi, kad tas kumpis pas Ši- 
manską, kaip banke, saugus 
laukia kitos tokios labai reika
lingos progqs. Be abejo, ir kiti 
biznieriai būt atsiliepę, jei ko
misija būtų suspėjus į juos 
atsikreipti.

Patys komiteto nariai irgi 
prisidėjo aukomis. Draugai 
Walmusai, southbrooklynie- 
čiai, atvežė išleistuvėms gata
vą iškeptą kumpį; O. Depsie- 
nė aukojo rankom siuvinėtą 
staltiesę, kurią atidavėm 2-rai

Unijos Nori Perspet Devey
Central Trades and Labor 

Council WPA Komiteto susi
rinkime tūli unijų atstovai iš
reiškė baimę, kad nesenai pa
skirtas “organizuotų raketų” 
naikinimui ponas Devey jau 
suka savo mašiną prieš unijas^ 
Paul N. Coulc’ner, Hotel and 
Restaurant Unijos Lokalo 16 
sekretorius, raportavo, kad “5 
didelės restauranų kompani
jos, įimant Childs, Bickfords 
ir Schraffts, pasamdė George 
Z. Medalie diskredituoti res
tauranų unijas. Ponas Meda
lie teiks gautas informacijas 
ponui Devey.”

Kiti delegatai taipgi pareiš
kė panašią baimę, kad Devey 
neva tyrimas raketo bus pa
naudotas diskreditavimui uni
jų. Delegatų nusistatymas, 
kad unijos pačios save gali iš
tirti, be 'Devey pagalbos. De
legatas Wilton buvo pasiūlęs 
rezdliuciją, kuri paragintų De
vey koncentruoti savo “tyri
mą” ant ‘'Chamber of Com-

H. Mantuškaitė

Kiti pasidarbavusieji tikie
tų platinime:

Menkeliunas pardavė 48 ti- 
kietus, K. Balčiūnas — 45, 
Sasna—44, Grubis—43, Nek- 
vedavičius—40, Steponaitis — 
25; Bagdonas, V. Balkus, Dep- 
sienė, Pranaitienė, A. Balčiū
nas ir Paserpskis iš Jersey Ci
ty po 20; Danelus — 16, Ku
raitis—15; B. Fulton ir Tamo
šiūnienė po 13; Varaškevičius, 
Laukaitis, Kavaliauskaitė, Lie
pus, P. Semen, Stankevičius, 
Adomaitienė, Bedermanienė, 
Skuodis, N. Pakalniškis ir 
Barkus po 10; Klimas — 7, 
Vaitkus — 6, Juška—5, Mu- 
reika—4. M. Sincus—3, Vil- 
trakis ir Bonkevičienė po 2, 
P. Sholl—1. Viso darbavosi 
37 dd.

Baigiant raportą, dar rei
kia tarti ačiū “Laisvei” ir LA 
Piliečių Kliubui, kurie labai 
draugingai atsinešė į komiteto 
darbą, suteikdami svetaines 
atsižvelgiant į mūsų išgalę, 
taipgi Wm. Norris Orkestrai, 
kuri paaukojo didelę dalį sa
vo darbo. •

VSB Komiteto Sekr.,

Policijos Brutališkumą
William R. McCann, baltas 

Harlem katalikų kunigas, puo
lėsi ginti LaGuardijos policijos 
brutališkumą. Jisai buvo vie
nintelis narys majoro paskirtoj 
komisijoj, kuris atsisak^pasi
rašyti komisijos raportą ir ata
kuoja kitus komisijos narius, 
kaipo “nusistačiusius prieš 
esamus įstatymus ir tvarką.”

Kaip žinia, raportas sako, 
kad atsakomybė už kovo 19 
sukilimą puola ant miesto ad
ministracijos, policijos ir baltų 
krautuvių ir įstaigų, savininkų 
Harleme, kurie atsisako sam
dyti negrus kitoms vietoms, 
kaip tik porterių ir grindų 
šveitėjų.

Pirmą dieną po kovo 19 įvy
kių kunigas McCann prisidė
jo prie Hearsto spaudos, dis- 
trikto prokuroro^ Dodge ir re
akcinės 125th St. Pirklių Są
jungos, kad nubaltinti tikruo
sius kaltininkus ir apkaltinti 
Komunistų Partiją. Jo paskyri
mą komisijon protestavo dau
gelis Harlemo organizacijų.

Kaltina Darby Pardavinėjime.
Tammany Assemblymanai, 

James E. ir Alexander W. 
Stephens, broliai, kaltinami 
prižadėję “sufiksyti” darbą 
Parcy B. Buchanan Jr. Bucha
nan dirba pašte tarnautoju, 
bet tie politikieriai žadėję jį 
padaryti formanu, jei pastara
sis sumokės $600, ką jis ir pa
daręs gegužės mėnesį, 1934. 
Jam sakyta, kad dalis tų. pini
gų eis pašto viršininko pagel- 
bininkui Llevellyn G. Ross. 
Kaltinamieji bus kvočiami pir
madienį, General Sessions 
Teisme.

WPA Streiko Žinios
Nors generolas Johnsonas, 

WPA projektų administrato
rius, bando įtikinti svietą, būk 
projektuose streiko nesą, ta
čiau vis naujos unijos pasisako 
už streiką, kas parodo, kad 
streikas nepasibaigė, bet pra
sideda.

Ketvirtadienį 1,400 balta- 
kalnierių ir profesionalų dar
bininkų, savo , entuziastiškam 
mitinge, pasisakė už trijų va
landų stapičių ateinantį trę- 
čiadienį. \

Brotherhood of Painters, 
distrikto 9 Taryba, nubalsavo 
įsakyti visiems savo nariams, 
dirbantiems WPA darbuose, 
apleisti darbą, kuomet bus pa
šaukti per bile kurios statybos 
unijos atstovą.

Metal Workers Unijos, AF 
of L organizacijos, Lokalas 28, 
savo mitinge pereitą ketvirta
dienį vienbalsiai užgyrė strei
ką, rekomenduodami generalį 
streiką WPA ir privatiškoje 
statyboje, kad palaikyti algų 
lygmalą.

Knitgoods Workers Unijos 
Taryba pasiuntė telegramą 
majorui LaGuardijai, reikalau
jant teikti pašalpą WPA strei- 
kieriams.

Įsteigė Projektų Darbininkų 
Uniją

Ketvirtadienio vakarą Coo-
S. Sasnauskienė, per Union svetainėj įvykusiam 

mitinge užgirta kūrimas Pro
jektų Darbininkų Unijos. Mi
tingą šaukė Bedarbių Taryba 
ir Šalpos Darbininkų Organi
zacijos Komitetas.

Mitingas taipgi nutapė kelti 
sekamus reikalavimus: mini-' 
mum algos $93.50, išmokant 
ją sulyg unijinių ^Igų, skalės 
lavintiems darbininkams; $5 į 
dieną, 4 dienų savaitės nela7 
vintiems darbininkajns; įsteig
ti bendrą streiko komitetą, ap
imantį visas organizacijas, 
taipgi masinį pikiet^ ir orga
nizuotą kovą už pašalpą strei- 
kieriams.

Draugą J. Byron Valdiškose 
Kempėse Patiko Nelaimė

Draugas Joe Byron, kuris 
metai suvirš laiko atgal dirbo 
“Laisvėj” kaipo raidžių rinkė
jas (zeceris), šiuo tarpu ran
dasi North Haledon, N. J., I 
valdiškose kempėse. Liepos 16- 
tą dieną, jam bedirbant, neti
kėtai pasitaikė nukristi iš apie 
suvirš. 10 pėdų augščio ant ce
mentinių grindų; nuvežus į li- 
gonbutį, pasirodė, kad nulauž
tas kojos kaulas. Draugas iš
buvo mėnesį laiko ligoninėj ir 
dabar vėlei sugrįžo prie tų pa
čių kankynių kempėse.

Prieš pat jam susižeisiant, 
jis buvo išlaikęs egzaminus ir 
išpildęs aplikacijas gavimui 
darbo pašte. Vėliau jis gavo 
pakvietimą į pašto darbą, bet 
jau tuomet jis buvo ligoninėj. 
Dabar draugas J. Byron gali 
šiek tiek vaikščioti tik pagalba 
lazdų.

merce 
tions.” 
ninkas 
nė tą 
kad “ 
'binsky, Matt WolĮ ir Joe We
ber, kurie už mus pasirūpins.”

Šiandien Jūrininku Teismas
Kovingų Bremen garlaivio 

demonstracijos dalyvių teis
mas įvyks pirmadienį, 19 rug
pjūčio, 2 vai. po pietų, West 
Side Court, 54th St. ir 8th 
Ave. Labai svarbu pripildyti 
teismabutį. Buvusi tų jūreivių 
gynimui konferencija pereitą 
ketvirtadienį ypatingai pabrė
žė svarbą masinio spaudimo.

Drolette, vienas iš teisiamų 
jūreivių, kuris buvo peršautas 
ir sumuštas minėtoj demons
tracijoj, taipgi atėjo konferen- 
cijon, nors iš šlubuodamas. Ji
sai taipgi pareiškė, kad “ši 
kova turi būti masinė, nes Čia 
nėra klausimas apgynimo šešių 
asmenų, bet kiekvieno kovingo 
priešfašisto.”

Užsibarikadavo Šalpos Biure 
r Dęlęgacija* iš 1'6; Vyi'ų, mote- 
rtj ir vaikų užsibarikadavo šal
pos Biuro viršininkės raštinėjt 
17th St. ir 9th Avė., ir privertė 
išduoti'čekius penkioms reika-l 
lingoms šeimynoms. Jie ten iš
silaikė *11 vaalndų.

šimtai žmonių susirinko iš 
visos apielinkės, kurie švilpė 
ir baubė policiją, norinčią, iš
laužti duris ir užpulti delega
ciją. Jie griežtai pareikalavo 
apsaugoti ten esančių vaikų 
sveikatą ir tūo būdu sulaikė 
'policiją nuo naudojimo nuo
dingų gasų...

Delegacija, atstovaujapti 
Bedarbių Tarybos Chelsea Lo
kalų, reikalavo grąžinti pašal
pą 7 kūdikių motinai, kuriai 
ką tik buvo sulaikyta, taipgi 
kitom šeimynom. Kada virši
ninkė atsakė nieko negalinti 
padaryti, tai delegacija užra
kino ir užbarikadavo duris ir 
pasiliko su viršininke tol, kol 
jų reikalavimai buvo išpildyti. 
Kada barikados tapo prašalin
tos, susiedijos gyventojai ap
supo delegaciją ir prąlęįdo į 
namus, neduodami progos nei 
vieną areštuoti.

Paliko $20 J Savaitę Šuniui
Ponas Percy Jacobs,- kuris 

mirė pereitos liepos 18, Long 
Island City, paliko testamenta, 
kuriame įsako skirti jo myli
mam šuneliui Buddy* po $20 į 
savaitę “pragyvenimui” per 
visą jo amželį. Ponas Jacobs 
savu laiku buvo žymus staty
bos darbų kontraktorius. Jis iš 
darbininkų kruvinu prakaitu 
sudėtų pihigų pats turėjo pui
kų gyvenimą ir paskyrė gražų 
palikiną šuneliui.’

■u*

Tel STagg 2-5043Notary Public

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.,

MM MM MM,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

Motery Susirinkimas

Moterų Komitetas

REIKALAVIMAI
<♦>

<f>

<t>

<!>

<!>

<!>

<♦>

Jo Draugas.

LIPTONROBERT

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Antanas Matulevičius 
191 Morgan Avė., 

kampas Stagg Street.
(194-196)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto

rugpjūčio, 
“Laisvės” 
Lorimer ir 
Brooklyne,
terų susirinkimas. Kviečiamos 
dalyvauti organizuotos ir ne
organizuotos moterys ir mergi
nos. Susirinkime apkalbėsim, 
kaip galėtume tarpusaviniai 
daugiau prasilavinti ir atlikti 
ką nors naudingo visuomeni
niam darbe. Bus raportas iš 
Visuotino Suvažiavimo Moterų

Areštuotų už pikietavimą 
WPA ofiso 83 mokytojų ir ar
tistų byla atidėta į rugpjūčio 
31-mą, šeštadienį.

Reikalingas vyras virėjas ameri
koniškus valgius taisyt. Vyras turi 
kontroliuot visą darbą virtuvėj. Pel
nas nuo dalgio bus skiriamas jam. 
Yra visi reikalingi dalykai del valgio 
taisymo.

Viršui yra 5 kambariai del gyveni
mo, randa bus veltui del vieno mė
nesio. Atsišaukite nuo 8 ryto iki 9 
vakare.

i ketvirtadienį, 22 
8 ' vai. vakaro, 

svetainėj, kampas 
Ten Eyck Sts., 

įvyks svarbus mo-

Pirmad., Rugpjūčio 19,1935

Trumpos Žinutės
United Action Komitetas, 

kuris per pastarąsias 6 savai
tes pikietavo Centralinį šalpos 
Biurą, 902 Broadway, Wew 
Yorke, laimėjo koncesiją. Da
bar šalpos direktorė paskyrė 
vieną iš savo štabo, su kuria 
komitetas apsvarstys reikala
vimus kas ketvirtadienį.

Kailiasiuvių unijos nariai 
karštai sveikino vienybę ir 
naujai išrinktus suvienytos 
International Fur Workers 
Unijos viršininkus-vadus. Ben 
Gold, kovingą vadą, pasitiko 
penkiolikos minutų ovacijomis. 
Mitinge dalydavo 4,000 narių.

SKAITYK
IR KITIEMS

LAISVE 
UŽRAŠYK

t

/

Išbadėjusi motina, Mrs. Ce- 
cille Canle, su trijų metų kū
dikiu rankose rasta pusgyvė 
penktadienio rytą, Morning
side Ave. ir 116th St. Nuga
benta ligonbutin už kelių va
landų. mirė. Ji buvo atvykus iš 
Paterson, N. J., manoma, pasi
matyti su vyru, kuris gyvena 
Bronxe, ir su kuriuo jiedu bu
vo persiskyrę jau 9 mėnesius.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degptis Savininkas

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

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdatr automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

3 Telefonas: Evergreen 7-7770 8

PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS 8 

S Senai, dirbąs graborystės pro- « 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- n 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu c 
5: • mirusių. &

| Veltui Chapel Šermenim i
< Parsamdo automobilius Serme- r 
gi nims, vestuvėms, krikštynoms s 
5; i » ir kitokioms parems • g
n Saukite dien* Mr naktj L
5 v 1 ■' S
g 423 Metropolitan Avė. g
g Brooklyn; N. Y. 8

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 spalyom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Syki Atsilankę

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

w tra m mi w w w w w mm w tni

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

hrti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parSm, krikfitynpm ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. 

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius .ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

HARMAN

I

M

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
(Į Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susi žeid avi

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

, Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyry ir Motery; 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpt* 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
Katariniai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlą žamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, < 
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų 
ir kitos Vyrų ir 
mos greitai ir su patėnkinan 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai* Laboratoriniai IV 
bandymai, X-spmdiriiai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
|MAN0 KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs viri 25 metai;
Tarp 4th Arą. ir Irvins PL 

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

aus uiuruųjų aiv

Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
idų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

Moterų ligos ęydo- 
iu patenkinančiomis

j • • ’V'. ■**.'

m

r




