
Susiartinimas, 
švyturys prieš Miglas.
“Pirmas žodis.”
Spaudimas į Vadus.
Kokiam
Rašo S.

Tikslui? 
Brooklynietis.

Per eilę 
nepatarnavo susiartinimui tarp 
lietuvių darbo žmonių Ameri
koj ir Lietuvoj, kaip nuvyki
mas Amerikos lietuvių darbi
ninkų delegacijos į vadinamą 
pasaulinį lietuvių kongresą 
Kaune.

Iš pranešimų, spausdinamų 
“Laisvėje” ir “Vilnyje” ir iš 
draugų delegatų Abeko ir J. 
Mažeikos prakalbų šios šalies 
lietuvių minios patirs, kad tie 
draugai ne tik kongrese kovojo 
už Lietuvos darbo liaudies tei
ses. Jie Kaune darbavosi dar 
už kongreso svetainės sienų ir 
sumezgė naudingiausius ryšius 
tarp slegiamų Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių, iš vienos 
pusės, ir kovingų Amerikos 
darbininkų iš kitos pusės.

To sėkmėje pasidarys žy
miai gyvesnis sandarbininka- 
vimas tarp lietuvių darbininkų 
viename ir kitame krašte, 
to bus nauda revoliuciniam 
bo žmonių judėjimui kaip 
taip ir čia.

metų niekas taip

SB [

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

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

Pasauli!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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Skebų Užpuolime antra,^ Japonija Protestuoja
Audėjų Pikieto Vienas Ethiopiją “Kalta” ąž Susikirtimus su Italais

LONDON.—Prie dviejų 
v j O v Italijos ir* dviejų EthiopijbsJNusautas, 22 ouzeisti ^stovų komisijos, kuri

7 vo užgirta Tautų Lygos
rybos, tapo paskutihemis 

. dienomis pašauktas koiųisi- 
ijon penktas narys; Nikolas 
Politis, Graikijos ambasa- 

______ i Francijai, kaipo
Izviestija” .“bešališkas” sprendėjas

bu-
Ta-

Sovietam Prieš Kom. 
i Internacionalo Veiklą

PELZER M I E ST ELYJE AfęfftVAC I VCfOl
ĮVESTA KARO STOVIS | ®V AlSlOVaS LygOJ 
PPT~-y- r ,. Balsuos prieš Italiją

PELZER, South Caroh-| MASKVa.—Sovietų vai- dorius
i džios organas

‘.įrašo, kad Anglija pirmiau'gj jau ir išrado, būk Ethio-
11 - -- TJ ’” ’ - ' ' ........................ >Iti”

susi-
.rlitikieriauflama prieš Fran-1 kirtimus su “Italijos karei-

na.—Ginkluoti Pelzer audy
klų kompanijos skebai ir i
policija rugp. 2 d. ūmai i 
pradėjo šaudyti į streiko pi-' 
kietininkus. '

.v Bertha Kelly, 2f metų am-(Cya. Dabar gi Italų laivy- vįais Ualuale 
daij“aUt fe'nas ir orlaivynas taip yra ‘
ten,

G Jis

turėt Italiją mėnesį kitą 
nuo karo dar po tą, kai bus 
praėjęs Ethiopijoj lietų se
zonas. ; . . i ; . . ,_______________________

Mussolini gi manevruoja' n; fį i IXrnmv» 
su savo įrodinėjimais ir pa- Viouo fijuuo loiuinyi 
sakomis prieš Ethiopiją,1 Craę,'na Hitlerininkai 
kad sulaikyti Tautų Lygos „“‘J?,“*“. nHieilIimKd1 
Tarybą nuo jam nepalan- ------- --------------------

AMERIKA NESTATYS 
AMBASADOS MASKVOJ

.................... I rėmė Italijos karo laivyno pijOs kareiviai buvę “k 
Tnnn"'nnSnnTn iir orlaivyno stiprinimą, po- už pirmiau įvykusius lapo nušauta....................................... uu..,n_ ___ .

Bile- žemlapis par dys,“ na ir navoiinffai nėr nilva undivymib laip yia Bile- žemlapis parodys,na, ir pavojingai per pilvą. sustiprėjęs, kad gresia pa- i ]<ac] Ualual vra Ethiopijos 
Holcombe; taip pat veikiau- ^ viduržemio iūrm j^meje bent uz ke^ fe 
šia mirtinai j galvą sužeis- Drg. Ra(jek “kviesti jose” .Somalilando sienos. Reiškia.Drg. Radek “Izviestijose .Somalilando sienos. Re

“ ' ‘ . BERLYNAS. — Nesenai
kaus sprendimo tik iki tol, turėjo suvažiavimą hitleriš- 
kol praeis Ethiopijoj lietūs. Iki Vokietijos “žinovai” j 
Tuomet Italija, supranta- i klausimo, kaip kovot su krį- 
ma, nieko daugiau nelauks minaliais nusikaltę liais. 
ir pradės skerdynę. Ji turi Dabar “Judenkenna,” prieš- 
skubintis, nes Ethiopijoj te- žydiškas laikraštis, rašo, 
ra tik 7 mėnesiai per metus i kad šis suvažiavimas dar 
tinkamo karui laiko. nesuprato, kad visi žydai

MASKVA.—Japonija per 
savo ambasadorių Tameki- 
chi Ota rugp. 2 d. taip pat 
užprotestavo Sovietų vy
riausybei prieš Komunistų 
Internacionalo propagandų 
Japonijoj.

Japonų imperialistai, pa
našiai kaip ir Roosevelto 
valdžia, mat, išvedžioja, 
būk Sovietų Sąjunga turi

nesuprato, kad visi žydai 
i esą “visų tautų priešai,” 

ir “kriminalistai.”n 
iškia, 
buvo 

Ta
li j an- 
tvir-

Visų kolonijų draugai priva-'tas j p. McDougal, kuris'„„i,,, k:u„ kqr„„ T. .....
10 stengtis kuo didžiausias lie- automobiliu vežė savo sū i^ko, kad imgu kiltų karas Italijos kariuomene 
• — - ""Hi lau™m0Dlllu Vezve.sav?v ?u itarp Anglijos ir Italuos, ir

draugam i darbą. Sužeista išviso i Anglija, bandytų uždaryt 
į Italu laivam Suezo kanalą, Llo

Šaudymas prasidėjo, kada tai Italija galėtų patiems na būk ethiopai 
f™ Į An?lams užkirst praplauki- cia yra užgyrimas 

mą tuo kanalu i Indiją ir ki-1 priekabės karui prieš .fethi- 
. Todėl mano-. opija- ’| if

ma, kad Anglija pati viena į 
nepradės karo prieš Italiją 
del Ethiopijos, bet tuo tar
pu jieškos sau talkininkų.

Tautų Lygos Taryboj So
vietų atstovas M. Litvinov ;. • --------

balsuos prieš Italijos kariš- GENEVA.—šiandien su
kus pasimojimus ant Ethio-, sirenka Tautų Lygos Tary

ba spręst -Italijos-Ethiopi- 
jos kivirčą.

Pranešama, kad An^liioš 
atstovas Eden ir\jo šalinin
kai stengsis kaip galint to
liau nu test bet kokį sbren- ■ 
dima. Tuom jie nor? su- ne.

mases sutelkti į ren-' - -
prakalbas

ir Abekui. Jų prakal- 22 asmenys.
nepaprastos iš to at-

tuviškas
giamas
Mažeikai
bos bus --r-r____
žvilgio, kad tai yra nepaprastas streiko pikietininkai t----
dalykas išgirst tiesą apie Lie- mėtyti akmenimis ir plytga- 
tuvą stačiai iš klasių kovos ži-. liais į automobilius, kuriais įas kolonijas.

i Italu laivam Suezo kanalą,

įsiveržus Ethiopijon. 
čiau Mussoliniui tarna 
tis tarpininkas Politis

Anglijos Uniją Galva už taJ 2 
Karą prieš Mussolinj

dinio .tame krašte. {buvo vežama streiklaužiai.
Draugiu Abeko ir Mažeikos' Skebai šaudė streikierius 

prakalbos tarnaus kaip švytu- j per dirbtuvės langus, taip 
rys, perveriantis fašistinio pa- ( pat stovėdami prie jos Jauke 
triotizmo miglas, kurias sklei- ,v ’ 1 ’ • 1 *
džia smetoniški politikieriai 
Jungtinėse Valstijose.

Philadelphiečių “Laišvės” 
piknike teko kalbėtis su pora 
draugų iš “opozicijos” (sklo
kos). Jie pageidavo, kad vėl i f 
būtų suvienytos visos klasiniai 
sąmoningų lietuvių darbininkų 
jėgos Amerikoj. Vienas betgi 
iš vietinės “opozicijos” vadų ta
rė, kad pirmą žodį, kviečian
tį į vienybę, turi pasakyti Lie
tuvių Komunistų Centro Biu
ras, ir viskas priklausysią nuo 
Centro Biuro.

Tam draugui opozicionieriui 
buvo atsakyta, kad Centro Biu
ras jau buvo kvietęs sklokinin-

iš priekio, ir išanksto pasta
tytas skebų būrys šaudyt 
pikietininkus iš užpakalio. 
Paleista virš 500 šūvių.

Audyklų s u p erintenden- 
tas Blackmon rugs. 1 d. 
pranešė valstijos guberna
toriui Johnsonui, kad atida
rant dirbtuves streiklau
žiams, galės būt kruvinų su
sikirtimų. Reiškia, kompa
nija buvo tam apsiginkla
vus ir prisirengus.

Prasidėjus mūšiui, tuo- 
jaus buvo užtraukta ant 
miestelio milicija ir įvesta 
karo stovis nrieš “sukili
mą.” Policija s^ko. kad 
streikieriai taingi turėję

pijoš. I ■ ! • <

■ V 7 T . f j į " t - ‘J •

Lietuvos Fašizmo Tero
ras Prieš Darbo

Jaunuomenę
Darbininkas Gerberis, 18

kus vienybėn; o kaip į pakvie- §autuvu ir revolveriu.
. • 1 • 1 • — 1 1 1 ,1 zs Ctimą atsiliepė sklokos vadai, 
Butkus su Prūseika? Visus Biu
ro atsišaukimus del vienybes jie 
savaip iškraipė, ištampė, išjuo
kė ir šalin paspyrė.

Superintendentas BDck- 
įmon buvo pirmiau pasiūlęs 
taikytis su streikieriais. bet 
jis atsisakė priimt at^al 
darban geriausius streiko

Kada tas suvažiavimas būt atsakominga už Koipu- 
Į nutarė romyt nepataisomus nistų Internacionalo Parti- 

sako jų veikimą užsieniuose. Tie 
turėjo ponai nori, kad Sovietų Val- 

nutart išromyt ir visus žy- džia uždraustų bei panai- 
Galima, girdi, būtų kintų Komunistu Partijas 

Japonijoj, Amerikoj ir kt. 
Jie stengiasi įtikint pasaulį, 
būk Sovietų Sąjunga ir Ko
munistų Internacionalas tai 
esą “vienas ir tas pats da
lykas.”

Patys negalėdami sunai
kint komunistinio veikimo 
savo šalyse. Japonijos, Am
erikos ir kitu kraštu kapita
listiniai valdovai reikalauia, 
kad tą darbą už juos atlik
tų Sovietai. Tokie jų rei- 

.kalavimai yra lygiai juokin
gi. kaip ir nachališki.

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia šiuo tarpu, 
matomai, nieko nedarys lin
kui nutraukimo diplomati
niu ir prekybos rvšių su Soį- 
vietų Sąjungą. Bet Roose- 
veltas jau žada nestatyt 
Amerikos ambasados rūmo. 
Maskvoj ir pervest kitiems 
reikalams $1,100,000, kurie 
buvo pirmiau paskirti am
basados budavoiimui. Tas 
rodo, jog Amerikos valdžia 

i numato, kad jai kada nors 
” nutraukti politi-

kriminalistus, todėl, 
“Judenkenna,” jisMARGATE, Anglija. — 

Atsidarant 67-tam meti
niam kongresui -Anglijos 
darbo unijų, William Kean, 
kongreso pirmininkas, savo 
kalboj rugp. 2 d. reikalavo, 
kad Anglija turėtų uždaryt 
Suezo kanalą Italijos lai
vams ir ginklais užkirsti 
Italams kelią Ethiopijon.
Jis sako, kad toks Anglų žinovu suvažiavimas geriau 
karas prieš Italiją būtų pa- tą dalyką “supras” ir nu- 
tėisinarhas. | * t_  ‘ ‘

Kongrese dalyvauja 575 j Vokietijos. žydams, 
delegatai nuo 3.389,000 uni-1 būsią viena priemonė išrišti 

Bet delegatai dar žydų klausimą.

"talijTdei EMopijoskaar Daugiau Anglą Lėktuvą1
Ir Laivą Suezo Sritin
LONDON. — Vis dau- 

giau Anglijos karo laivų 
siunčiama į Viduržemio ma- 

j rias. Didelė jų dauguma 
----------  I telkiasi apie tą vietą, pro 

Kalbėtojas Yra Ką Tik Sugrįžęs iš Pasaulinio. Lietuvių kur laivai turi praplaukti iš 
Kongreso, Įvykusio ; Kaune, ir Pasakys Įdomiausių i Viduržemio mariu į Suezo

Lygos Taryba Bandys 
Tolyn Nustumt Kąrą

dus.
padaryt žydams nebent toks 
“pale ngvinimas” — nero- 
myt tų, kurie sutiks patys 
išvažiuot iš Vokietijos.

“Judenkenna” pranašau
ja, kad jei ne .vienas, tai ki
tas Vokietijos kriminalizmo

tars atimti veislę visiems 
. Ir tai

dimą. Tuom jie nor:

jistų^
neturėjo progos pasisakyti, 
ar jie 
su Italija

.. . . j Y DRG. J. MAŽEIKOS PRAKALBŲ MARŠRUTAS I
’■ CONNECTICUT VALSTIJOJ RUGSĖJO 12-19sunkiuių darbų kalėjimo, i 

Darbininkas Eljaševas, 18 
metu, pas kurį rado komu
nistinės literatūros, nuteis
tas 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Darb. Šaferis, 144metų 
(!), 12 metų s. d. kalėjimo. 1

Daug pravesta bylu ir nu 
teista, pasiremiant tik agen- ’ 
tūrinėmis žiniomis. Taip

Dalykų apie Lietuvos Padėtį.

Kitas draugas opozicionierius kovotojus: todėl jo pasiūly- puvo patrauktos teisman—
iš Philadelphijos buvo ragina-1 
mas, kad savo kuopos susirin-| 
kime pravestų tarimą, reika
laujantį vienybės su revoliuci
niais darbininkais po Komunis
tų Partijos vėliava, o jeigu 
sklokos “Naujoji Gadynė” ne-* 
spausdintų tokio tarimo, tai 
tegu Philadelphijos opozicija 
perduoda jį “Laisvei”.

mas atmestas.

Bombos ir Kulkos prieš 
Ramius Pikietus

. ;oyAHA..;Net»r. — StreL 
kuojantieii gatyekąriu dar- 
bininkąi bandė ątnąujintrPi- 

Tam kietavima. Beeinant į pi- 
draugui taip pat nurodyta fak- kieta. policija suėmė daugelį 
tas, jog kol eiliniai sklokos na- j streikierių ir jų vadus H. N. 
riai finansuos ir rems prieško-į Nelsena ir H. Powersa. 
munistinę Butkaus-Prūseikos | Policijos vyriausybė grą- 
gūštą, tob šie asmenys kovos, sjna nuodingu duiu bombo- 

imis ir kulkomis užkirst ke
lią kad ir ramiausiam pikie- 
tavimui ^atvekarių daržinių 
ir iu linijų.

Streikas tęsiasi nuo ba
landžio mėn. Biržely! per 
tris naktis siautė susikirti
mai tarp policijos ir strei- 
kieriu. 
užmušti.
Cochran

Cz —---- ---

prieš organizuotą darbininkų Į 
judėjimą komunistinėj vadovy
bėj.

Beveik visri sklokos nariai sa
ko, kad jų partijėlė neišsilai
kys, turės išnykti. Bet dar ne
pasitaikė sueiti tokį sklokinin- 
ką, kuris tvirtintų, kad išnyks 
Komunistų Partija.

Kam tad remti pranyksiančią 
draugiją, veikiančią prieš orga
nizuotą komunistini judėjimą? 
ar tam, kad jos vadai dar me
tus kitus galėtų kandžioti ir su
lig savo pajėgu ardyti vienatinį 
tikslų revoliucinį judėjimą lie
tuvių tarpe?

Du asmenys buvo Į 
G u b e r n a torius 
tuomet atsiuntė

kanalą kelionėje į Raudoną
sias marias.

Anglija siunčia iau trečią 
dideli karo laivą-lėktuvų iš
vežioto! a “Courage ous.” | 
pilną prikrautą orlaiviu. O “prisieis 
iau pirmiau buvo į Vidur- nius ryšius su Sovietais. Už 
žemio jūra pasiųsta du kiti tų ryšių nutraukimą, su- 
lėktuvu pilni, Anglijos lai-iprantama, būtu kalti Ame- 
vai. “Glorious” ir “Furi- rikos imperialistai, o ne So- 
ous.” ' vietai.

Amerikos Lietuvių Darbi- reikia jiem leisti pakalbėti 
ninku Visuotino Suvažiavi-i po keletą minučių. Kur yra 

, mo delegatai sugrįžo ią Lie-j kalbėtojų moterų, jom irgi 
turi būt suteikta proga kal
bėti. į

Per apskrięius prakalbų 
; se-

tuvių Visapasaulinio Kong
reso, kuris užsibaigė Kau
ne, Lietuvoj. Jie. lankysis rer apsKnęius praK 

LvamiLc. ii Hicuų, u. vicioc visas lietuvių apgyven- maršrutas sutvarkytas 
noviciute, 17 m.: nuteista 6 į . , .. .. - , .tas kolonijas ir aiskms, ka karnai:metams s.u. kalėjimo. 1 •’ ; > -1

Kalaitė. 14 metų, ir Gerše-
kamai:

eianis s.a. naie imu. ,■ . • TZ i
Atimkit'iš šių skaičių po to^10 tas^J Kongresas yra, stamforde kalbės ketvirta-

\ c 1 nnraroa ir Irnkio naHnric ,
trečdalį ir gausit tuos me
tus, kuriuos turės prasėdėti 
tie jaunuoliai. .Komentarų 
nereikalinga.- *

Kaunas, 1935 jn. rugp. m.

nutaręs ir kokia pt 
abelnai dabar Lietuvo;

Žinios yra pasiekę 
rjką, kad Lietuvos valstie
čiai sukilo prieš nepa 
mas ■ . sunkenybes, už

.dėtis 
e.
Ame-

,nesa- 
dėtas

dienį, rugsėjo 12 d.
Bridgeporte — penktadienį, 

rugsėjo 13 d.
šeštadienį,

Illdu * O LilLJtYkzll«y kyCOy vltZ/ vdO

Perša Tautu Lygai Užleist; ! jiems ‘fašistinių valdonų.
'----1' Tąsi viskas svarbu bus vi-Italija ant Ethiopijos 

. PARYŽIUS; — Praneša- 
ma, 
lauš, idant Ethiopijos impe
ratorius Haile Selassie atsi
šauktų į Tautų Lygą, pra-| 
šydamas “padėt valdyt 
Ethiopiją.” O jeigu Selassię 
taip padarytų, Tautų Lyga 
duotu Italijai įgaliojimą eiti 

i! Ethiopiją ir įvykdyti ten 
i “taiką” ir “tvarką.” Tokiu 
manevru, girdi, Anglija ga
lėtu išgelbėt savo “garbę” ir

siems išgirsti.
Drg. J. S. Mažeika lan- 

alsti-

i\lew Haven,
rugsėjo 14 d.

Naugatuck, sekmadienį,
rugsėjo 15, 2 vai. po piet.

Waterbury, s [e k m a d i enį,
rugsėjo 15, 7:30 vai. vak.

Oakville, pirmadienį, rugsė
jo 16 d.

New Britain, 
rugsėjo 18 a.

Hartford, k e t v i r t adienį, j anksto nusakė 
rugsėjo 19 d.

SOVIETU MOKSLININKAI ATRADO NAUJA 
SALA IR ŠILTA VANDENĮ TARP LEDYNU

• f t • 10Č1V1AJV v DGVv Mmilicną įvede karo stovi i§vengt karo gu Itali1a.
mieste.

SPRINGFIELDTMass. —
širdies liga ūmai mirė T: A? Wib Anglijos arba Tautu 
Edison, 59 metų amžiaus,‘‘tegros ginkluoto žygio prieš 
sūnus garsaus išradėjo. I Italiją. ' -

kad Anglijai gal reika-i. . L ’ 4.
iwno. kysls P° Connecticut 

ją, pradedant su rugsėjo 12 
j diena ir tęs savo prakalbų 
maršrutą, iki pervažiuęs vi
sas kolonijas. Šį prakalbų 
maršrutą ruošia ALDLD, I 
LDS ir Proletmeno Apskri-' Su rugsėjo 20 diena drg. 
čiai.

Visose kolonijose draugai 
turi darbuotis kuo greičiau
sia. Turi, paimti sveta 
užsisakvti plakatus, 
gerai išdalinti.

Kur galima, rengiant 
kalbas, reikia sutaisyti 
trumpa dailės prograpėlė. 
Kur yra sugabių jaunuolių,

Austrą lijos vyriausybė 
pranešė, kad ji nerems jo-

•J

trečiadienį,

ines, 
juos

pra- 
bent

MASKVA.—Sovietų moks
lininkai tyrinėtojai ledlau
žiu “Sadko” priplaukė ir at
rado nauja iki šiol nežino
mą salą j šiaurius nuo No- 
vaja Zemlia ir į rytus nuo 
Franzo Josefo Žemės. O 
kad ten yra tokia sala, iš- 

i sovietinis 
mokslininkas Berezkin, jūrų 
tyrinėtojas. Bet dar 1931 
metais virš tos salos pralėkė 
Vokietijos baliūninis orlai
vis “Graf Zeppelin” ir jos 
nepastebėjo.

Kitu šalių mokslininkai 
per 200 metu spėliojo ir gin
čijosi, ar gali ten būt nau-

Mažeika važiuoja į Mass, 
valstiją. Jei draugai, sunė
rę visas jėgas, garsins, šias 
prakalbas, tai bus sutrauk
ta didelės minios žmonių 
pasiklaUfevti prakalbu. To
dėl turėkite atit rankų ga-

tūros, ypač ją žemė, pasakiška “Gillis 
^ala; o dabar sovietiniai

Apskričių Komitetai, mokslininkai po palygina-

nėtinai liter, 
naujos.

mai trumpo tyrinėjimo ją . 
atrado “karalystėje” amži
nų. ledų ir sniegynų.

Kitas svarbus atradimas 
mokslinės “Sadko” ekspedi
cijos—tai palyginamai šilto 
vandens sriovč toje amžinos 
žiemos srityj; tai vandens 
perlaja 650 pėdų pločio tik 
už 8 ir pusės laipsnio nuo 
šiaurinio žemės galo, po
liaus. Ledlaužis “Sadko” G. 
Ušakovo komandoj tyrinė
ja, ar šia perlaja galima bū
tų laivais perplaukti iš Eu
ropos per šiaurės Ledinį 
vandenyną į Azijos tolimuo
sius rytus. Tai būtų svar- 
biausias jūrinis atradimas 
naujojoj istorijoj.
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• Girdėjome, kad Patersone eina judėji
mas už įsteigimą masinio darbininkų 
dienraščio anglų kalboje. Ten irgi au
dėjų unijos yra įveltos į tą judėjimą.

Eastono darbininkai duoda puikų pa
vyzdį kitų miestų savo broliams ir sese
rims.

Iš Kauno Kongreso
Tautininku Valdžia Užuolanka Traukiasi, Pa

skelbė Seimo Rinkinius Laike Kongresous Laike Kongreso

Entered as second class matter March 11, 1924,. at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the Act 

. of March 3, 1879

Draugės ir Draugai, Skaitykite!
“Laisvėje” telpa ir tilps labai daug 

svarbios medžiagos apie Lietuvą. Tik 
ką parvyko iš “Pirmojo Pasaulinio Lie
tuvių Kongreso” delegatai draugai F. 
Abekas 'ir J. Mažeika. Jie parsivežė 
daug svarbios medžiagos, lapelių, doku
mentų, o ir patys patyrę visą Lietuvos 
darbo žmonių gyvenimą, vargus mūsų 
brolių ir seserų, neišpasakytą darbinin
kų jšnaudojimą, nepakeliamą vargą Lie
tuvos darbo valstiečių, prie ko privedė 
Smetonos fašistinė valdžia, plačiai apie 
tai rašo ir rašys.

Vakar dienos “Laisvėje”, pirmame 
puslapyje, tilpo surašąs, kokios Lietuvos 
darbininkų delegacijos lankėsi pas Jung
tinių Valstijų ir Kanados darbininkų de
legatus (Mažeiką, Ormaną, Guobą, Abe- 
ką ir kitus) ir davė pranešimus apie'jų 
gyvenimą. Dalį raportų atnešė raštiš
kai, kitką mūsų delegatai užrašė iš, pa
sikalbėjimo su Lietuvos darbininkų de
legatais. Tie raportai, tai tikras balsas 
Lietuvos darbininkų, darbo žmonių, re
voliucinių politinių kalinių, tai balsas jū
sų tėvų, motinų, brolių, seserų, giminių 
ir pažįstamų, tai jų pranešimas apie pa
dėtį, prie ko fašistai privedė ir kas būti
niausiai ir tuojaus yra reikalinga Lietu
vos darbo masių gyvenimui ir kartu Lie
tuvos nepriklausomybės išgelbėjimui nuo 
Vokietijos ir Lenkijos fašistų.

Vakar dienos “Laisvėje” tilpo ir atsi
šaukimas “Broliai Lietuvos ūkininkai ir 
Darbininkai!” Tie atsišaukihiai plačiai 
buvo išplatinti Lietuvoje,: priklijuoti prie 
sienų ir stulpų, durų ir langų su užrašu: 
“Atsišaukimas Nuplėšti Draudžiama.” 
Įtalpintą mūsų dienraštyje atsišaukimą 
parvežė draugai Mažeika ir Abekas.

Mūsų delegatai leidžiasi po visas ko
lonijas su prakalbomis. Jie pasakys, 
perduos tą, ką Lietuvos darbininkai ir 
darbininkės jiems sakė, tą, ką jie matę. 
Kartu mūsų draugai plačiai rašys lietu
vių revoliucinėje spaudoje apie Lietuvos 
darbo žmonių gyvenimą, apie tenykščius 
sąlygas. Mes kreipiame visų mūsų skai
tytojų atydą į tuos raštus. Skaitykite 
juos, apie tai pasakykite ir paskaitykite 
saįvo kaimynams. Kuo plačiausiai supa
žindinkime Amerikos darbininkus su 
Lietuvos darbo žmonių reikalais.

I į
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■Easton Pavyzdys Kitą Miestą 
t " Darbininkams

•Gavome kopiją pirmo numerio “Labor 
Champion,” leidžiamo, kiek mums žino- 
ma^ Easton, Pa., ir apielinkės darbo uni
jų. Kaip tankiai laikraštis išeis, leidė- 
jai!!Jiepasako, veikiausia bus savaitinis. 
Laikraštis paęižąda teisingai paduoti ži
nias iš darbininkų kov.os ląuko ir neat- 
laidžiai kovoti prieš “didįjį biznį,” prieš 
barikierius ir prieš korporacijas.

Pirmas laikraščio numerįs daro viduti
nį įspūdį ir užpildytas darbininkams nau
dingomis žiniomis. Svarbu, kad laikraš
tis,yedamas prielankioj dvasioj bendram

> frontui ir Darbo Partijos judėjimui. 
• Kiek mums žinoma, redakcinis štabas 

susideda iš gana įvairių politinių pažiū
rų žmonių.

Mes velijame “Labor Champion” ge
riausio pasisekimo ir raginame Easton 
lietuvius darbininkus ir jų organizacijas 
šį jįąikraštį nuoširdžiai remti finansiniai 
ir moraliai, kol, žinoma, jis vykins savo 
paąibriežtus kovingus tikslus. Ypatingai 
visos darbo unijos turėtų būti sumobili
zuotos laikraščio palaikymui. Tai turė
tų jjbūti jų organas ir įrankis kovoje už 
kasdieninius savo narių ir visų kitų įdar- 
biųinkų reikalus.

panašūs vietiniai darbininkų laikraš- 
mūsų supratimu, turėtų rastis kiek- 

vięŲąm mieste, kiekvienam industriniam 
centre. Jie turėtų remtis darbo unijo
mis ir šiaip darbininkiškomis organizaci-

Rooseveltas — Hull Karo 
Mobilizatoriai

Antru kartu Washington© ponai pasi- 
mojo mobilizuoti pasaulio imperializmą 
ir fašizmą karui prieš Sovietų Sąjungą. 
Negali būti jokių abejonių, kad dabarti
niai Washington© protestai prieš Soviętų 
Sąjungą, yisoki priekabiai yra tampriai 
surišta su'; Hearsto melagystėmis lin pro
vokacijomis karui prieš Sovietų Sąjungą.

1929 metais Mhndžurijos’ generolai, ■ 
kurstomi eilės pasaulinių imperialistų, 
padarė žygius karui prieš Sovietų Sąjun-1 
gą. Tada Mandžurijos diktatorius 
Čhang-Tsu-Lin sumobilizavo rusus bal
tagvardiečius, savo armiją iri pastatęs . 
apie 400,000 kareivių prie Sovietų Sąjun
gos rubežiaus pradėjo užpuolimus ant 
Sovietų žemės, užgrobė Sovietų Rytinį 
Chinų gelžkelį, kuris eina per Mandžuri- 
ja, garsiai šaukė: “Sumindžiosime Sovie
tus!” • • ' !' 1 J

Kelis mėnesius laiko Sovietų Sąjunga 
bandė geruoju išrišti klausimą. Bet ka
da pritrūko kantrybės, tai Spęcialė To
limų Rytų Raudonoji Armija, vadovys
tėj draugo Blucherio, drožė Chang-Tsu- 
Lino armijai smūgį, tūkstančius jo kar
eivių suėmė, kitus išvaikė. . ,

Tada Jungtinių Valstijų šalies minis- 
terių pirmininkas (sekretorius) ppnas 
Henry L. StimsonTuojaus pradėjo šauk
tis į viso pasaulio imperialistus kviečiant 
juos .visus bendrai stoti prieš Sovietų Są
jungą. Bet Raudonosios Armijos sėk
mingi smūgiai Chipij’os generolams, už
sienio imperialistų .paštųmdėliaihs, at
ėmė pasauliniams imperialistams' 'norą; 
kariauti, nes jie suprato, kad Sovietų' 
Sąjunga jau galinga ir mokės prieŠuš at
remti. : ■ ■ ' . • ' ’ ' H • 1 ; ’

Dabar yra panaši padėtis.: Pasaulyje 
bile dieną, bilė valandą gali ’prasidėt? I 
baisus karas. Komunistų Internaci'dhalgfs 
Septintame Kongrese teisingiausiai api-; 
budino, kad dabar penkios dalys pašau- i 
lio, tai yra visas kapitalistinis pasaulis;' 
yra prisipildęs didžiausių priešingumų, • 
kurie grūmoja žmonijai karu, - j '■

Sovietų Sąjunga kaip buvo, taip ir yra 
tvirčiausias kovotojas už taiką. Aplin-, 
kui ją spiečiasi mažos valstybėlės, mažos 
tautos, kurioms naujas karas; grūmoja 
sunaikinimu ir tautines laisvės atėmįmu.. 
Su Sovietų Sąjunga už taiką bendradar
biauja ir tos kapitalistinės Šalys, kurios 
.dabar prisibijo karo. Už taiką visada 
tvirčiausiai kovojo ir kovoja Komunistų 
Internacionalas ir jo sekcijos (Komunis
tų Partijos).

Ir ve šiuo momentu Washington© val
dininkai, netekę vilties, kad kaip nors 
jie galės panaikinti bedarbę, nes jau 
išbandė Roosevelto N.'R.A. ir visus kitus 
skymus, demagogiškai kalbėdami už tai
ką, priimdami neva “neutraliteto” rezo
liucijas, gi tuęm pat kartu Hearstų, Mor
ganų, Schwabu, Rockefellerių, Melionų ir 
kitų ponų kurstomi, mato vienatinę viltį 
iš dabartinės padėties išėjimui—tik ka- ' 
rą........... .
j\Todel šioje karo atmosferoje Washing- 

t.ono vąldžia ir pradėjo jieškęti Visokių ! 
priekabių prie Sovietų Sąjungos. Jau 
kartą buvo ^pasiuntę Sovietų Sąjungai 
notą, kad būk ji ląužo padarytą 1933 inė- ’• 
tų sutąrtį. Washingtond pdnar gerai ži
no, kad tada drg. Litvinovas Wa^hiingto- > 
ne kalbėjo tik nuo Sovietų Valdžidš, kad 
Sovietų Sąjungos valdžia' neinia atsako
mybės ir neims už pasaulinę 'revoliucinių 
darbininkų organizaciją — Komunistų 
Internacionalą.

Sovietų Sąjunga savo notoje nuo 27 
d. pereito mėnesio atsakė Washingtono 
ponams ir dar kartą tą paaiškino. Bet 
dabar Jungtinių Valstijų ministerių pir
mininkas Cordell Ilųlį.kaip ir anais me
tais pulkininkas Štiųison mobilizacijai 
imperialistų prieš Sovietų Sąjungą, vėl 
pasiuntė antrą protestą.

Ką gi reiškia šie Washingtono ponų 
žygiai? Jie kursto Japonijos imperia
listus kąrąn prieš Sovietų Sąjuftgą ir 
Mongolijos ^Liaudies Respubliką ' Toli
muose Rytuose; jie drąsina Vokietijos ir 
Lenkijos faŠfetų karan prieš Lietuvą ir 
Soviefų Sąjungą Europoje; jie aliejų pi

\ i i

Amerikos Darbininką Delegacijai Veikiant Buvo Iš Sykio 
Susitarta Del Bendro Fronto Su Liaudininkais Ir Social- 
Demokratais, Kaip Ir Antifašistiniais Kauno Darbininkais

stovaujamom organ izaci- 
jom, pasižadame jum šiuose 

,dideliuose darbuose padėti.” 
Purėnienė sveik inime 

pareiškė:
“Mes, Lietuvos Socialde

mokratai, siekiame:
1. Kad būtų leista laisvai 

reikšti savo įsitikinimus, 
laisvai šviestis, organizuo
tis...

2. Spaudos žodis turi būt 
atpalaiduotas iš cenzūros 
varžtų; politiniam kali
niam suteikta plati amnes
tija... suteiktas laisvas 
profesinių unijų atsteigi- 
mas.

3. Mes, siekiame demo
kratiškai rinkto Seimo, kai
po visų Lietuvos gyventojų 
valios reiškėjo.

4. Mes siekiame pagalios, 
kad kraštą valdytų ryžtinga 
darbininkų ir ūkininkų vai-

dzia ir tt.
Čia, nors daugiau bendra 

principų deklaracija, bet 
yra punktai, ant kurių anti
fašistiniai delegatai pilnai 
sutiko ir buvo cementuoja
ma bendras frontas. Šie vi
si žmonės buvo iš lauko 
Kongreso pusės.

Tai tokioj apystovoj bai
gėsi sekmadienio, rugpjūčio 
11 d., vakaras.d., vakaras.

(Daugiau bus)metais, prieš pasaulinį ka
rą, yra labai didelis pavojus 
Lietuvai būti įveltai į naujo 
imperialistinio karo sukurį. 
Tą pavojų matome iš hitle
rinės imperializmo pusės iš 
vakarų ir, iš Vilniaus pasi- 
grobikų — iš pietų.

“Hitleriniai agentai vei
kia ne. tik Klaipėdos krašte, 
jie veikia .daug plačiau ir 
keldami galvą aiškina, būk 
Lietuvai reikia dėtis prie 
hitleristinės imperializmo 
politikos, tai tuomet būsiąs 
išrištas rinkų klausimas ir Į 
pašalinta žemės ūkio eko
nominis krizis. Tai bjauri 
apgaulė. Panašiai bandė 
aiškinti ir Voldemaras per
nai pavasarį, kuomet su sa
vo pasekėjų grupe siekė į- 
vesti hitlerinį fašizmą Lie
tuvoj, ir paskui pasukti Lie
tuvą į jos neprigulmybės 
mirtinų priešų pusę. To
liau :

“Lietuvos liaudžiai ir 
Lietuvos nepriklausomybei 
gręsia pavojus iš hitleristi- 
nio imperializmo pusės. Ry
tų Lokįarno paktas Lietuvos 
nepriklausomybės , išlaiky
mui yra žymus faktorius. 
To pakto išdirbime, kaip 
ir pasirašyme, lošia vado
vaujančią rolę Sovietų Są
junga. Lietuvos draugiškų 
ryšių stiprinimas su savo 
tvirtu ir draugiškų kaimy
nu — Sovietų Sąjunga, yra 
būtinoji kryptis Lietuvai. 
Konstatuodami liaudies ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
pavojų iš hitlerizmo pusės, 
turime pažymėti, kad Lie
tuvos žmonės sėkmingai ga
li gintis nuo tų pavojų tik 
turėdami demokratines lais-

S u s i t arimo pagrįndjhis 
punktas: Kongreso pasisa
kymas už demokratinės są- 
tvarkos '^atsteigimą; Seimo 
sušaukimas, paremto slaptu, 
visuotinų ir proporcionaliu 
balsavimu. Paskui anti-fa- 
šistinių kalinių paliuosavi- 
ma$ ir kova prieš karą,

“Na ujienų” redąktori 
Augustinavičius ir jo žn 

, na pagrindiniai ant to su 
ko.

Tautininkai, su Tubeliu 
priešakyje, užuolanka ėrįiė 
traukti^' ir abiem rankom 
apkabinę traukti paskui sa
ve Vitaitį, Trečioką ir kitus- 
nuo liaudininkų į tautinin
kų kempę ir bendrą frontą 
su krikščionių demokratų 
vadais.

Penktadienį, prieš “Pa
saulio Lietuvių Kongreso” 
paskutinę sesiją, kur bus 
priimtos rezoliucijos, Kauno 
laikraščiai paskelbia, kad 
bus sušauktas Seimas dar šį 
rudenį.

Liaudininkai turėjo kelis 
atstovus Kongrese, bet jie 
priklausė nuo tų trupiniu, 
kurįuęs randa po tautinin
kų stalu ir. paskutinėj die
noj susilaikė ,nuo balsavimo 
už ar., prieš rezoliucijas.

Čia yra .reikalas padaryti 
kelias ištraukas iš liaudi- 
.ųinkų kalbų,, kurie net trys 
rgavo >progą sveikinti Kong
resą ir Purėnienes kalbas.

Charakteringiausias liau
dininkų sveikintojas buvo 
Šleževičius, buvęs ministe- 
ris ir nesenai pirkęs dvarį 
Klaipėdos krašte. Bran; 
džiausią sveikinimo vieta:

“Jūs (Kongresas) turite 
taip pat teisės pareikšti pa
geidavimų, kad Lietuvos 
liaudis, Lietuvos žmonės ir „ , t____ -c___ —
gi galėtų savo atstovus vėl • gjmas yra pirmaeilis reika-

us 
o- 
ti-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Jis Nepaiso
—Šis tavo rašinys, Ta

rnu k, yra ant tiek prastas, 
kad aš už jį turiu rašyt pa
stabą tavo tėvui,—tarė mo
kytojas.

—Aš nepaisau, — atsakė 
Tamukas.—Nes šis rašinys 
parašytas mano tėvo.

Surinko Es—Džei

DARBININKŲ 
SVEIKATA
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DVI PASKAITOS: MAISTAS, ekstrakto, dėl kvapsnio, dėl
VAISTAI IR MES IR VIDU

RINIŲ LIAUKŲ VEIKLA.
Parašė Dr. A. Petriką.

gra-

. Peržvalga.

(Tąsa)
Yra pavojingų ir šiaip 

žintojų, dabipimo preparatų,
“vartojamų pašalinimui nerei
kalingų plaukų. Tos mostys 
tankiausiai turi chemikalų, va
dinamų ‘thallium acetate’. . .” 
Taįp,, tai yra! itin payojipgi 
daiktai. Netik kad dažiiai pa
gadina, apdegina odą, bet ir 
sušigėrta į organizmą ir pažei
džia nervus, akis, ausis. Tokių 
nuotikių ęlažnai paduoda me
dicinos žurnalai.

Bet su milteliais, veidui bei 
lūpom tepalais netaip jau blo
gai yra. “Veidams milteliai 
(face powder), įvairūs dažai 
lūpoms ir veidams— tankiau
siai turi švino, ahilino ir kitų 
nuodingų medžiagų.” Seniau

J j ves. Taigi, tų laisvių atstei-I ^a(ja taip, be abejo, pasitai-

atsiųsti į Kauną ir čia ap-1 
tarti taip pat Lietuvos rei-l 
kalus, Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės reikalus.”

Tai labai palšas, tik ben
drutis pareiškimas.

Negalima palikti nepažy-

las Lietuvoj. J 
“Demokratiški Pasaulio

Lietuvių Kongreso delega
tai taria žodį į Lietuvos 
žmones— darbininkus,' vals
tiečius, jaunimą, studentus, 

n* - j darbo inteligentiją, tarnau- mejus, kad n- tokios frazes jug įr k «ivįu^’toti ben. 
tautininkai labai bijojo Tas di?ai gudaryti Jat 
parodo, ant kiek Smetonos L. \ . f.Juw.of.4o =;wno gynųnuisi nuo tų pa-

--................. vajų ir paprasčiausių žmo-
'redaktorių? Kardelis 1 ni’i.civili’i teisilJ įsteigi-

diktatūra silpna Lietuvoje.
“Lietuvos Žinių” vyriau

sias ■___ n_____ ___
dar palsesnį sveikinimėlį <1 
pasakė. Peliackas, taip pat! 
liaudininkas, vengė ką nors' 
pagrindiniai pasakyti- i

nori-“Mes, užsieniečiai, 
me matyti jus, broliai ir se
serys, besidarbuojančius už

- Amerikos antifašistiniai laivę ir taiką. Kar- 
(Įelega.tai pagrindiniai * pa-! sū demokratinių laisvių 
siūlė sekamo turinio rezo- atsteigimu, turi būti paliuo-

Tiųciją^; ' : ’ •
“Pasaulio Lietuvių Kongreso”

Rezoliucija Dempkratįjos
Klausimu Lietuvoje

“Šiahdien, kaip ir 1914

suoti visi antifašistiniai ka- 
liniai ir sušauktas Seimas 
iš delegatų, rinktų slaptu, 

i visuotinu ir proporcionali.u 
balsavimu.
.1 >.»:•*

kydavo, bet dabar tokie pasi- 
dabinimo dalykėliai tokių nuo
dingų priemaišų neturi, ir juos 
be jokios, baimės vartoja mili
jonai moterų bei merginų. Tie
sa, kartais pasitaiko, kad tai 
ar kitai moteriai nuo miltelių 
veidas pasidaro pašiuręs, pra
deda niežėti ir pučkais berti. 
Taip įvyksta ne dėlto, kad tie 
miitukai būtų tikrai nuodingi, 
bet dėlto, kad ta ar kita mo
teris turi alergiją — liguistą 
jautrumą link šitos rūšies mil- 
tukų. Kitokių miltukų miši
niai jai visai 
na.

Su d mitinis 
tąis—tyrėmis
tiesa, da visaip pasitaiko. Tūli 
jų tebeturi Šiurkščių arba šiaip 
smarkių priemaišų, kurios ir 
pačius dantis gali pažeisti. 
Lengva ir saugi dantims va
lyti priembnė yra mišinys krei
dos miltelių, ir kastiliško mui
lo miltelių, lygiom dalim, įla-

skonio.
Mekaniški suliesėjimui pa

būklai, tiesa, savaime nieko 
esmingo nepadaro. Ir daugybė 
moterų ir merginų, norėda
mos sumažinti savo anatomi
jos apvalainumus, daug sau 
žalos padaro. Grakšti, riesta, 
apvalaina figūra netik kad su
teikia moteriai savingo gražu
mo, prieplaikumo, bet taip gi 
yra ženklas geresnės, bran- ' 
desnės sveikatos, negu kad tų 
perdaug jau suliesėjusių, iš
silyginusių, kaip lenta, mote
rų.

Bendrai imant, šitos paskai
tos "totiak’'yra gyvas, smagus, y 
nors vietomis ir matyt sutirš
tintų spalvų. Kalba irgi ne
sunki, nors ji galėtų būti ir 
lankstesnė. Dažnokai vartoja
ma, visai be reikalo, lyg kad, 
sakytum, dėl kokio puošnumo, 
dėl efekto, svetimi žodžiai, 
barbarizmai, nebūtinai techni
kiniai pavadinimai, šiaip sau 
žmogui sunkiau yra dėl to su
sigriebti. “Adulterantai, ” “nu- 
lifikuoti,” “jurisdikcija,” “tes- 
timbnialai” ir visa eilė panašių 
barbarizmų, kurių ypač daug 
antroje paskaitoje, apie liau
kas, būtų galima buvę pava
duoti pritinkamesniais, kad ir 
netokiais skambiais žodžiais.

Paskaita baigiasi paragini
mais, kad “Amerikos žmonės * 
turi kovoti už įvedimą tokių 
įstatymų,
jiems, kad jų maistas nebus 
nuodijamas. Reikia siųsti kon
gresui reikalavimus ir rezoliu
cijas.. . Lai protesto balsai su
skamba po visą Ameriką; juos 
turi išgirsti mūsų šalies legis- 
latūra!”

kurie užtikrintų

odos nesujaudi-

šveisti prepara- 
ąr milteliais,

* . , : t -v o---------------- --------- 9 t, ■

, “Mes, taipgi SU savo at- i šinus dar • keletą lašų mėtos

la ant Italijos fašistų karo mašinos; jie 
drasko pasaulinę taiką; jie kursto karo 
šalininkus prie greitesnio jo pradėjimo. 
Ir įą darydami Washingtono ponai dar 
drįsta priminti, būk ir jiems taikos rei
kalai apeiną! Washingtono ponai ne 
taikos nori, bet karo ir dūksta prieš re
voliucinių darbininkų jėgos augimą šio
je šalyje. 1 '

Washingtono ponai kaltina Sovįetų Są
jungą, kam ji leidžia komunistams Mas
kvoje susirinkti. Washingtono ponai no
rėtų, kad Sovietų Sąjunga t.ūtų jiems 
žandaras prieš komunistus.

“Naujienų” redaktoriai ir to trokšta, 
kąd “Maskva pažab.otų” komunistus.

drįsta priminti, būk ir jiems

Nesulaukti jums to! Sovietų Sąjungoje 
yra proletariato diktatūra—darbininkų 
demokratija, darbininkų laisvė. Ja nau
dojasi vietos gyventojai, ja naudojasi ir 
pasaulio revoliucinis proletariatas savo 
reikalų aptarimui ir nutiesimui tolimes
nių planų kovai už laisvę.

Sovietų Sąjunga 1929 metais mokėjo 
atmuštu imperialistų armiją ir Stimsono 
planus pakrikdyti. Sovietų Sąjunga iš-, 
vien su viso pasaulio revoliuciniu prole
tariatu m,©kės atremti ir naują karo mo
bilizaciją, kurią atlieka Jungtinių Vals
tijų valdžia priešakyje su prezidentu 
Roose vėl tu-ir jo įhinisterių pirmininku 
Hull. •’

Antroji paskaitą—“Viduri
nių liaukų veikla” jau daug 
nuobodesnė, čia jau nėra to 
gyvumo ir ūpo. Nėra sklandu
mo aprašinėjime, išvadžiojime. 
Nelavintam, nepratusiam sun
koka skaityt ir sunkoka su
prast.

Tiesa, Čia jau ir pati tema', 
yra sunkesnė. Medicinos žmo
gui aklųjų, vidujinių liaukųs 
sritis yra be galo įdomi. Nors 
jau daug įdomybių tapo moks
lininkų išrasta, tačiau da lem
ta daug kas išrasti. Tūlos liau
kos da tebėra visai apsuptos 
slaptybių šydru. Bet jau ir tas' 
truputėlis, ką ligšiol teko iš
tirti apie liaukas, padarė me
dicinoje didžiulį perversmą. 
Tikrai, vitaminų ir . liaukų ati
dengimai taip labai pakeitė 
gydytojų supratimą apie visą 
eilę ligų, kad čia įvyko stačiai 
revoliucija medicinoje.

(Tąsa bus)
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Darbininkė ir Seimininke
Lai Gyvuoja Tarptautinė Jaunimo Diena!

Rugsėjo 7 d. viso pasaulio 
darbo liaudies jaunimas apvaik
ščios Tarptautinę Jaunimo Die
ną. Tai nebus koks paprastas 
pažmonys, bet mobilizacija ir 
peržvalga jaunimo rekrutų di
džioms kovoms prieš karą ir fa
šizmą.

Kaip revoliucinės 1776 die
nos privedė prie įsteigimo 4-tos 
Liepos ir civilis karas prie ap- ir atmušimui fašizmo, kuris

New Yorke 4-5-6-*7 spalio 
(Oct.). Prašėm, kad draugės 
padėtų, pripildyti tą budelę 

diena privalo tarnauti apjungL j moterims tinkamais dalykė
liais, ypatingai moteriškais 
drabužiais, už vis labiausia 
bliuzėmis ar apatiniais.

Mūs prašymas nebuvo vel
tus. Brooklynietės savo susi- ■ 
rinkime pažadėjo net 8 kaval-

mui visų šalių jaunimo broly
bės ryšiais ir mobilizuoti juos 
kovai prieš karą ir karų rengė
jus. šį metą, apvaikščiojant tos 
didelės dienos dvidešimtąjį gim
tadienį, pasaulis randasi išva-

džių koridoriuj “ruošoj,” ar 
pasivaikščiojime atimama tei
sė gauti maisto iš laisvės, pa
simatyti su giminėm 2-3 sa
vaitėms, už didesnius “nusi
kaltimus” sodinama į karcerį. 
Reikia pažymėti, kad Kauno 
S. D. Kalėjimas turi savo sky
rių IX forte, buvusioj caro 
tvirtovėj. (Greitu laiku turė
sim duoti korespondenciją iš

Ant 3 svarų džiovintų obuo
lių užpilt 6 gorčius vandens ir 
uždengus palaikyt parą. Pas
kui, supylus katilan su visais 
tirštimais, pavirinti l valandą. 
Nukaitus, supilt į aržuolinį ku- 
biluką. Ataušinus, įdėt l ply
telę mielių ir palaikyt dar vie
ną dieną. Tada iškošt, supilt į 
'bonkas, gerai užkišt, kamščius 
apleist sakais ir laikyt skiepe 
iki reikės gerti. Labai skanus 
gėrimas.

M. B.—Waterbury, Conn.

KAIP GAMINT LIETUVIS- unijose, privalo ‘dalyvauti
KAS AUSIUKES lokalų susirinkimuose, da-

Imkit 3 kiaušinių trynius, 1 boti sūv° unijos interesus 
puoduką cukraus, 2 puoduku ir priešintis Green ir kitų 
rūgščios Smetonos, 2 šakštu iš- Federacijos reakcinių vadų 
tarpyto sviesto, Vž šaukšto užsimojimui ant komunisti- 
“baking powder,” 4 puodukus nio ir šiaip progresyvio ele- 
miltų. ■ mento. Unijose turi žydėti

Viską gerai suminkykite. Iš-! darbininkų vienybe, ben- 
kočiokite ne visai plonai, dė- 
kite į verdančius taukus ir vir
kite, pakol gražiai aprus.

S. V.—Huntsburg, Ohio

KAS AUSIUKES
Imkit 3 kiaušinių trynius,

dras darbas ir bendros ko
vos prieš bosus, o ne pešty
nės savo eilėse.

karėse dar. baisesnio karo. Ir kus naujų bliuzių bei kitų da- j*
Amerikos, jaunimas energingai lykėlių. pasiūti. Paskiau viena IX forto gyvenimo. Negalim
mobilizuojasi sulaikymui karo draugė, asmeniškai pakalbė- tylėti.) Kameros yra po žemė- 

jus, sutiko pati viena pasiūti mis; jos labai drėgnos ir tam- 
vaikščiojimo Atminimų Dienos, yra didžiausias karų rengėjas. neį- ^2 bliuzių; kitos draugės sios. Nenustabu, kad ten ap- 
30 gegužės, taip Amerikos dar-, m o t e r vs-motinos vnatine-ai pasižadėjo nupirkti toms bliu- sergama reumatizmu ir kito- 
bininkų kovos pažymėjo Pirmą > fzgms medžiagą. Draugės chD mis ligomis. ' , '
(.ncrnvac! n to vnroiiTinic mnmmA 1 1 ‘ r " * > .. .. - . __ .. . . .1.

Unijose Revoliucija Agitacijos Fondas
* V WTT A I . v. ~ ~ -

Prieš William Green Ačiū Draugams už Parėmimą 
Savo Įstaigos

“Laisvė s” administracija

Gegužės o tarptautinis jaunimo 
judėjimas prieš karą įkūrė 
Tarptautinę Jaunimo Dieną, ku- j 
rios įtaka tarp darbo jaunimo į 
auga sykiu su augimu jaunimo 
kovos prieš karą ir fašizmą.

Tai buvo audringose pasauli
nio karo dienose, kuomet rug
sėjo mėnesį, 1915 metais, orga
nizuoto revoliucinio darbininkų 
jaunimo balsas pasigirdo virš 
karo griausmų. Tomis dienomis, 
kovingiausio jaunimo pastango
mis, Kari Liebknechtui daly
vaujant, Berne, Šveicarijoj, ta
po sušaukta socialistinio jau
nimo konferencija, kur pribu
vo delegatai iš Vokietijos ir ki
tų kariaujančių valstybių. Iš

to mūsų, draugės, .yra pareiga cagietės žadėjo svarstyt 
gabiausia susirūpinti jaunimo • klausimą.
į mobilizacija prieškariniam ju-į
■ dėjimui. Patikrinkime, draugės, 
savo sąskaitą, ar visą, ką galė
jom, atidavėm tam judėjimui. 
Kurioj pusėj linijos randasi 
mūsų sūnūs ir dukterys—prieš 
brolžudingą imperialistinį karą 
ir fašizmą, ar už juos? Kur 
randas mūs draugų jaunimas, 
mūs jauni draugai iš dirbtuvių? 
Ar jie dalyvaus 7 Rugsėjo 
Tarptautinės Jaunimo Dienos 
demonstracijose ir mitinguose, 
ar jie eis žiūrėti nuodingos ka
rinės propagandos buržuazi
niuose judžiuose?

ta£

iš
at-

Draugė B. Medelienė 
New Haven, Conn., jau 
siuntė tris gražias sukneles ir 
rašo, kad ji tikisi, jog mūs 
draugės newhavenietes kels tą 
klausimą kuopų susirinkimuo
se ir sulyg išgalės pagelbės. 
Ačiū joms.

Kas sekamas?

Bet mes stengiamės kiek ga
lint geriau išnaudoti mūsų sė
dėjimą kalėjime, mes moko
mės, kad išėję į laisvę sunau- 
dotumėm savo jėgas kovai už 
Sovietų Lietuvą.

Nebesiseka Amer. Darbo ko, kad jie užgrobė Auto Perdav® Agitacijos Fondui $3

Politkalinės Kaune

VALGIU GAMI 
NIMAS 

t

Rusijos atvyko bolševikų dele
gatai su Lenino asmeniškomis 
instrukcijomis, kaip skelbti ka
rą karui.

Nors konferencija nepriėmė 
Rusijos bolševikų pasiūlymus, 
tačiaus ji pasisakė už nusigink
lavimą i-r nutarė kasmet rugsė
jo mėnesį pravesti jaunimo 
dieną, kuri bus žinoma, kaipo 
Tarptautinė Jaunimo Diena. Ta

Draugės, mūsų prakilniausia 
pareiga panaudoti savo įtaką 
mobilizavimui jaunimo kovai 
prieš karą ir fašizmą, tad, ko i 
neatlikom iki šiol, darykim da- j 
bar.

Lai gyvuoja 7 Rugsėjo, Tarp
tautinė Jaunimo Diena!

Lai mūs jaunimas žygiuoja 
eilėse jaunų kovotojų prieš ka
rą ir fašizmą!

Worcester, Mass. Prasidedant Mokyklom
r.Iš ALDLD Moterų Kuopos 

Veikimo
Už dienos, kitos, kai kur už 1 

savaitės, prasideda mokyklų se-

KAIP KENUOTI SLYVAS
Numazgok gerai slyvas ven- 

gerkas (German prunes), su
dėk į švariai išmazgotas stik
lines, uždėk rinkelius. Dabar 
padaryk syrupą: dėk puodu
ką cukraus į du puodukus 
vandenio (pasidaryk syrupo 
kiek reikia užpylimui visų sly- 

Ivų), užvirink cukrų su vande- 
j niu ir pilk ant slyvų, palie- 
į kant ne visai pilnas stiklines, 
, nes verdant pasidaro pilnos.

(Trumpa apžvalga)
Kamerose, kur pagal pačių 

fašistų apskaitliavimą gali su
tilpti 10-12, sėdim po 23, o 
kartais ir virš 33 kalinių, 
maistas blogiausias, ir jei 
Mopras nepadėtų, mes badau- 
tumėm. Daugelis mūsų serga į 
džiova, reumatizmu, nervų Ii- j 
gomis, bendru nusilpimu. Li- ; 
gotos ir sveikos sėdi kartu. I 
Džiovininkes tik tada izoliuo- i uždėk danktelius ir biskį pri- 
ja, kai jos jau ilgą laiką P^a-Įgy^. Sustatyk bonkas šiltan 
būva bendroje kameroj. Taip vandenin ir *virk pakol pradės 
drg. Maša Šapiraitė, jau ilgus slyvų žievukės trūkti. Tada iš
metus rimtai serganti, negali; imk stiklines iš vandens ir 
sulaukti, kad gydytojas ją ap- j drūčiai užsuk;- kai fatvės<dar 
žiūrėtų ir nuspręstų ąr ją rei-; paantrink, kad būtų gerai už- 
1 Tik šiomis • suktos.

šilta, 
visos 
prie 

koks

Rugpjūčio 13 d. įvyko AL 
DLD moterų kuopos susirinki
mas. Mažai narių atsilankė į 
šį susirinkimą. Mat, įsigyvenęs 
ranrotvs vasarą kaltinti 
o žiemą—šaltą orą. Mes 
gerai žinom, kad oras 
mūs nesitaikins, neigi
nors oro inžinierius nustatys 
temperatūrą /kaip tik tokia, 
kokia mums tinkama būtų. 
Draugės, klasių kova virte 
verda; reakcija žiaurėja. Nau
jo imperialistinio karo liepsna 
gali užsiliepsnoti bile valandą, 
nepaisant koks oras: šiltas, ar

Kalinga atskirti, 
dienomis kalėjimo gydytojas 
rado pas ją plaučių tubęrku- 
liozą, bet tuo visa ir baigėsi, i 
(Dr-gei Mašai dabar 24 me
tai, jai dar liko ilgi metai sė
dėti.) Ir čia nepavienis reiški- 

žaidimo 1,ys — medicinos pagelba vi
sai menka. O kalėjimo rėži- 

, mas ardo ir taip jau silpną 
Į kalinių sveikatą. Už keletą žo-

O. J.—Scranton, Pa.
zonas. šiemet labiau negu ka
da pirmiau, sugrįš mokyklon 
išbalę, ligoti vaikai; daugelis 
silpnesni ir vargiai bent kiek, 
paaugėję bėgiu dviejų mėnesių 
^ikio “vakariios” ir : 
karštose, dulkėtose miestų gat
vėse.

Dėlto šiemet labiau, negu ka
da nors pirmiau reikia susirū-, 
pinti apsauga tų vaikučių nuo 
tolimesnio jų naikinimo. Minė
kite, silpni vaikai negali gabiai 
mokintis, jie atsiliks moksle ir 
su nusiminimu žiūrės į nemoks-...................................... ....
lumo pažymėjimus savo rekor-; aiP m jaunimo, pasireiškė ir 
duose, kas dar labiau naikins jų darbę tarp darbo moterų, tarpe

GIRA Iš OBUOLIŲ
Kaip tik obuoliai. pradeda 

krist, reikia juos rankiot ir su- 
pjausčius džiovint., per 2 die
nas po saulės spinduliais ar 
pečiuje. Iš tokių obuolių bū
na gera gira. Sutaisoma tokiu 
būdu: i

Bendras Frontas Ir Moteris
Nemažesriis nedakainavimas, (duotą prakalbą moterų klausi-

šaltas; tad lai oras nesulaiko jniciatyvą. Juos reikia gelbėt. .darbininkių, bedarbių moterų,
ir mus nuo mūsų pareigų.

Svarbūs, dideli darbai sto
vi prieš mus, kaip phsiekimas 
darbininkių moterų, organiza
vimas jų į bendrą frontą prieš 
karą ir fašizmą, supažindini
mas jų su klasių kovomis ir tt.

I valstiečių ir namų šeimininkių.
Kaip juos gelbėti? Visų pir-.Tuo terpu> jeigu iš jaunim0 fa. 

i ma vaikų tėvai turi organizuo- šizmas daugiausia atima, tai 
tis j tėvų ir mokytojų organi- !moterį jjs ypatingai begailestįn- 
zacųas. Patys vaikai turi orga-Jgai jr ciniškai pavergia> žaizda. 

mzuotis ir reikalauti teisės iki .....______

didvyrio Dimitrovo pasa- 
kalba, pasakyta nesenai

Geri ir Naudingi Tarimai
Apart raportų išklausymo, 

nutarta rengtis prie “Laisvės” 
25 Metų Jubilėjaus paminėji
mo. Išrinkta tam darbui komi-

tam tikro laipsnio patiems sa
vo reikalus tvarkyti. Organizuo
tų tėvų, vaikų ir mokytojų par
eiga prižiūrėti, kad nei vienas 
vaikas neitų mokyklon tinkamai

mas pačiais skaudžiausiais, mo
tinos, šeimininkės, pavienės 
darbininkės jausmais, neužtik
rintos rytojaus diena.

Fašizmas, išstodamas gerada-

mu?
Tai 

kyta 
įvykusiame Septintame Komin-
terno Kongrese. Jis pergyveno 
laikotarpį fašizmo kūrimosi ir 
kruvinojo siautimo Vokietijoj. 
Jis, Dimitrovas, kuris drąsiai 
pasmerkė fašizmą jo paties 
tvirtovėje, šaukia darbininkus 
sudaryti bendrą frontą ir į tą 
frontą įtraukti moteris ir jau
nimą.

Federacijos prezidentui 
William Green ir jo reak
cinei politikai. Atvejų atve
jais jisai paskelbia kryžiaus 
karą komunistams ir vi
siems kovingiems elemen
tams Federacijos unijose, 
bet nepajėgia davesti iki 
galo. Pirmą mūšį jisai pra
laimėjo su kailiasiuviais.

Dalykas buvo taip: Ame
rikos Darbo Federacijos 
Tarptautinė Kailiasiuvių 
Unija savo konvencijoj nu
tarė vienytis su Kailiasiu
vių Ind. Unija,vadovaujama 
komunistų. Sužinojo Green 
ir davė ultimatumą, kad 
jokios vienybės nebūtų. Pa
reiškė, kad atims čarterį iš 
tos unijos, jeigu jinai savo 
eilėsna įsileis komunistus ir 
kitus narius Industrinės 
Uhijos. Bet Tarptautinė 
Kailiasiuvių Unija nepa
klausė pono Green diktatū
roj ir susivienijo su Indus
trine Unija. New Yorko 
mieste įvyko suvienytos uni
jos rinkimai ir viršininkais 
tapo išrinkti buvę Industri
nės Unijos kovingi vadai su 
drg. Ben Gold priešakyje. 
Tąi labai skaudus smūgis 
Greeno politikai. Green savo 
grūmojimo dar neišpildė, 
nuo Kailiasiuvių Unijos 
čarterio da neatėmė.

Buvo žadėta, kad kailia- 
siuvių sukilimas bus svar
stomas Federacijos Pild. 
Tarybos susirinkime, kuris 
šiomis dienomis įvyko At
lantic City. Bet irgi neišsi
pildė. Pranešimuose nema
tėme, kad taryba būtų pa
darius kokį nors žygį prieš 
kaiįiasiuvius. Ką toliau da
rys ponas Green, pamatysi
me ateityje. Ar jis pasiduos 
kailiasiuviams, ar iš naujo 
darys ant jų ablavas už ne- 
paklausymą, sunku pasaky
ti.

.Antrą mūšį jisai prakišo 
su nauja United Automo
bile Workers unija, kuriai 
Green įteikė Amerikos Dar
bo Federacijos čarterį.

nepavalgydintas ir neaprengtas, rio rolėje, meta ubagiškas al-| D gg ir d Drau ' Green pareiškė, kad unijos 
Bedarbių ir šiaip biednuome- muznas badaujančiai šeimynai, ' ’
nes vaikai privalo tą visą gau- stengdamasis numalšinti tuomi Dimitrovo kalba, tartum taiky- konvencija turi išrinkti sa-

sija. Nutarta rengtis prie ,žie-, ti valdžios lėšomis. Pamatinis širdgėlą iššaukiamą, ypatingai k^’^mw ■ nieM'Difir Sus^

ms fašiz- trau^.imo•Jno?erų J revoliucinį rodytus viršininkus. Bet 
judėj.mą darbas visa, apleistas, konvencija griežtai atmetė 

ikad moterys neraginamos, ne- n «-i . .v .
‘padrąsinamos prie savystovio ^re^n0 Pasiūlymus ir įsrjn- 
veikimo. Mūsų LDSA su ALD SAVO viršininkus. Tada 
LD vienijimo sutarties svar- Green pareiškė, kad unijos 
blausias punktas—šaukimas mo- ! išrinktų viršininkų jis ne- 
terų susirinkimų—veik visur priima, juos atstato ir vis 
užmirštas, nors nusiskundimų tiek paskiria Dillon ir kitus 

i reakcionierius. Auto Work
uni jos konvencija an

tru kartu nubalsavo prieš 
i Greeno paskirtus viršinin
kus ir nutarė kreiptis į 

Draugės ir draugai kolonijose Amerikos Darbo Federaci- 
rmni vietai turėtu nastatvti ! • J. •• __ v

minio sezono veikimo. Išrink
ta komisija surast tinkamą 
veikalą.

Pakeltas klausimas savitar
pinio lavinimos atvėsus orui. 
Galutinai nuspręsti lavinimos 
klausimą palikta sekančiam 
susirinkimui.

Padaryta pranešimas iš Vi
suotino Am. Liet. Darb. Suva
žiavimo Moterų Sesijos ir apie 
moterų veikimą vakarinėse 
valstijose. Visų nuomonė buvo, 
kad mes turim pradėt dau
giau darbuotis pasiekimui pla
tesnių masių moterų, o tą ga
lima padaryti, tik reikia noro 
ir pastangų.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 10 d. Visos narės bū
tinai dalyvaukit ir naujų atsi- 
veskit.

minėtų organizacijų tikslas ko- ’pas darbo moteris, 
voti už tuos reikalavimus.

Tos organizacijos taip pat, , x. . 
turi darbuotis įsteigimui kiek- ga"^08- J’s Pavarta srnncia 
vienoj mokykloj stiprios prieš- 
militaristinės, prieškarinės ir 
priešfašistinės organ izacijos. 
Moterų, ypatingai dienomis ne
užimtų sapos darbu, yra parei
ga darbuotis su tėvų ir vaikų 
organizacijomis.

vergiją, kurią neša joms fašiz 
mas. Jis varo darbininkes iš

Narė.

M.

Working Woman Bazaras 
Pilnėja

neturtingas mergaites į kaimą, 
atiduodamas jas be apmokėji
mo tarnaitėmis buožėms ir dva
rininkams. žadėdamas moteriai 
laimingą šeimininį gyvenimą, 
jis, kaip nė vienas kapitalistinis 
režimas, varo moterį į prostitu
cijos kelią.

Stengdamiesi įtraukti darbo1 
moterį į revoliucinį judėjimą, 
mes neprivalome bijoti tuo tiks
lu sudaryt atskiras moterų or
ganizacijas ten, kur tas bus rei- pirmoj vietoj turėtų pastatyti- g įonvenci-ja S1J apeliaciįa 
kalinga. Prietaras, kad tokių moterų organizavimo ir švieti-'J F
organizacijų sudarymas veda mo klausimą, nes be moterų ne- 
prie kultivyrąvimo, būk tai mo- sudarysime reikiamos pajėgos 

karo ir

yra, kad moterys pradeda atsi-j
I likti nuo veikimo. Gi moterų ers 
Susirinkimai kaip tik Hr. būtų 
tuo akstinu į didesnį veikimą ir 

’ lavybą.

prieš Greeno tokį nachališ- 
ką sauvaliavimą. Vadinasi, 

fašizmo, ir C1U unijistai šukele revo- 
, dažnai atnešdavo di- taipgi kovoje už duoną ir už liuciją prieš Federacijos 

prezidentą. Jis, žinoma", la
bai keikia komunistus ir sa-

Pereituose šio skyriaus nu
meriuose rašėm, kad, sustipri
nimui Working Woman finan-^erų separatizmo darbininkų atmušimui 
sinės padėties, “WW” leidėjos judėjime, 
planuoja turėti savo budukę dėlę > žalą. galutiną pasiliuosavimą.
spaudos bazare, kuris įvyks į Kas ir kur pasakė virš pa- Alisa.

Workers naujai gimusią nuo dr J. Deltuvos, 
.. J ° iis Hanover, Mich. Drg. Ant.

_ .v Lakickas iš Coldale, Fa., atsi- 
^Trecia Greeno nelaime is- lankęs . ..Laisv?s.. įstaigą'pa-

■ tiko TeacheiS Fedeiation aukojo Agitacijos Fondui $1.
I konvencijoj. Tos federacijos -Laisvės” piknike Phila- 
New Yorko lokale įsigalėjo 
progresyvis elementas ir 
atėmė vadovybę iš Lefko- 
vitch, socialisto, “senosios 
gvardijos” pasekėjo, neper
maldaujamo komun. priešo. 
Green atsiuntė laišką Mo
kytojų Federacijos konven
cijai, kuriame sako, kad 
New Yorko 'lokalas pakliu
vo į komunistų rankas ir 
reikalauja, kad konvencija 
atimtų iš to lokalo čarterį. 
(Reikia žinoti, kad Mokytojų 
Federacija priklauso prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos.

Bet mokytojų konvencija 
atmetė Greeno ultimatumą, 
.pasmerkė jį už kišimą no
sies ne į savo reikalus ir 
atsisakė atimti čarterį iš 
newyorkiškio lokalo. Ką da
bar darys Green su Mokyto
jų Federacija, tai tik jis 
pats težino. -

Vadinasi, šitie trys Green 
užsimojimai prieš komunis
tus ir kovingus elementus 
darbo unijose neišdegė., Ei- 
.... • 1*1 . v . x ai niuo XJ1CVUV11hmai nariai sukilo pries jo Frakcijos pikniko reng5jai pa. 
žygius. Nesenai Gieen is-, rgme Fonda, paaukodami $25. 
leido circuliarą į visus Fe-1 ir viskas.

“Laisvės
delphijoj, rugsėjo l d., d. M. 
Miliausko iniciatyva draugai 
pasitarė ir sukėlė $2.25 ir 
pridavė Fondui per d. D. M. 
Šolomską. Aukojo sekamai 
draugai: M. Miliauskas $l, B. 
Miliauskas ir Tony Stankel pO 
50 centų ir Ribikauskiutė 25 
centus.

Labai ačiū visiems drau
gams už aukas. Jeigu šie ke
li draugai galėjo pareYnti savo 
įstaigą, prisiminę jos svarbą,., 
ištesėtų tą patį padaryti šim
tai mūsų gerų draugų. Reikia 
atminti, kad kiekvienas Agita-’ 
cijos Fondo centas eina komu-^ 
nistinės agitacijos ir propa- 
gandos naudai. Jis pasilaiko 
aukomis draugų ir organizaci- - 
jų. Todėl, prie kožnos progos^ 
draugų pareiga pasirūpinti.. 
Agitacijos Fondo reikalais. ,

Šią vasarą įvyko desėtk^t’ 
piknikų. Kai kurie iš jų buvo 
labai dideli ir finansiniai sek-’“ 
mingi. Bet ar šių piknikų ren- 
gėjai prisiminė apie parėmimą 
Agitacijos Fondo? Well, tegul'1 
kalba faktai. Viso labo tiktai“ 

; Massachusetts valstijos Ko* 
munistų Partijos Lietuviui

deracijos lokalus su reika
lavimu, kad visi komunistai 
būtų iššluoti laukan. Ta
rnaus, kol kas, nesigirdi to-!

K. P. Liet. Fr. Centro Biuras, .
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. X,.

S ^^“‘dt^SOOKLYN LABOR LYCEUM
bais įrodė organizuotiems 
darbininkams, kad jie geri] 
kovotojai, ištikimi unijų na-i 
riai, atsidavę darbininkų 
reikalų gynėjai. Unijistai 
pradeda nebeklausyti reak
cionieriaus Green koman
dos.

Lietuviai darbininkai, ku-. 
rie priklauso Federacijos I

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

November 10 Lapkričio

9
■

“LAISVĖS” KONCERTAS
Labor Lyceum, Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas

Mašinos ir Žmonės venimo reikmenų, nes visi tin- Ii veikti be žmogaus, 
karui, žnjiogus yra

Ar Karas Sumažina 
Armijas?

Daugelis žmonių mano ir 
sako: “Išmušė armiją. Jau 
neturi žmonių tolimesniam 
karui.” Tokis tvirtinimas 
didžiumoje netinkamas. Jis 
yra teisingas tik kiek liečia 
mažas šalis, kurias didelės 
užima, mažų šalių armijas 
išmuša, suima, išvaiko. Bet 
visai kas kita yra su dide
lėmis valstybėmis. Jų’ar
mijos karo metu tankiau
siai padidėja, daugiau apsi
šarvuoja. Pereitas imperi-j?1? 
alistinis (1914-1918 metų)!,^ f',.,; 
karas-daugiausiai tą patvir
tina.

Sovietų Sąjungoje Komu- į 
nistinė Akademija išleido i 
knygą vardu “Mirovaja 
Voina v Cifrach” (Pasauli
nis Karas Skaitlinėse). 
Knygoje surinkti faktai aiš
kiausiai parodo tą, kad per
eito karo metu imperialistai 
manė jį baigti “žaibo grei
tumu.” Išpradžios tas jiems 
sekėsi, karas buvo veda
mas manevrinis. Į vieną 
dieną užimdavo desėtkų

reivių.
Taigi, kaip matome ka

riavo virš 4 metus ir armi
jos nesumažėjo, bet dar pa
didėjo. Tas patsai atsitiko 
ir su kitų didelių valstybių 
jėgomis.

Visi talkininkai 1914 me
tais karo pradžioje turėjo 
220 divizijų, o Vokietija ir

tuvams motorus; 6,200 tan
kų; 700,000 tonų sprogstan
čių medžiagų ir 310,000 to
nų bedūmio parako.

Anglija pasigamino 26,- 
000 kanuolių; 47,873 orlai
vius; 52,598 orlaivių moto
rus; 2,900 tankų; 80,000 au
tomobilių ; 600,000 tonų
sprogstančių medžiagų ir

jos talkininkės 143 divizijas. 430 oOO tonų bedūmio para- 
(Divivnn nnip 12.600 Icarni- t. c 1(Divizija apie 12,000 karei
vių). 1914 metų gale Ru
si ja-Francija ir jų taikiniu? 
kės turėjo 267 divizijas, o 

i Vokietija ir jos talkininkės 
. Gi 1918 me

tais karo gale talkininkai 
turėjo jau 329 divizijas, o 
Vokietija ir jos pagelbi- 

! ninkės 278 divizijas.

Ginklų Kiekis Paaugo
Karas naikino žmones, 

miestus, kaimus, eikvojosi 
ginklai, naikinosi jie, bet už 
tai iš užpakalio nuolatos 
traukė į karo frontus nau
ji milionai žmonių, nauji 
ginklai, daugiau ir daugiau 
jų. Armijos vis daugiau 
buvo apginkluotos. Štai pa
vyzdys kaip ginklų kiekis

ko.
Iš to visko aišku, kaip 

buvo užverstas karo fron
tas vis naujais ginklais. 
Francijos armija 1914 me
tais į parą sunaudodavo 75 
MM. 54,550 kanuolių kulkų, 
gi 1918 metais į parą tos 
pat kanuolės karo lauke su
naudodavo jau 224,000 kul
kų. Bet už tai ir jų gamini
mas kelis kartus paaugo. 
Jeigu Vokietija 1914 metais 
viso pasigamino 800 lėktu
vų ir 980 jų motorų, tai ji 
1918 metais jau pasigamino 
14,100 orlaivių ir 17,600 or
laivių motorų.

Imperialistų Priemonės

kalni fabrikai dirbo 1 
Stokavo duonos, mėsos, rieba
lų, apsiavų, drabužių. Darbai 
buvo sunkūs ir valandos ilgos. 
Karo gaminimo industrijoje 
išnyko sekmadieniai (poilsis), 
maistas buvo saikuojamas vie
ton svarų jau gramais. Social
demokratijos išdavystėms atė
jo galas. Bolševikų, priešakyje 
su Leninu, iškeltas obalsis: 
“paversti imperialistinį karą į 
piliečių karą!’* vis daugiau 
darėsi savas milioninėms ma
sėms. Armijoje ir laivynuose 
vis tankėjo kareivių pasiprie
šinimai. Karinė katorga dar
bininkams vis darėsi kartesnė. 
“Taikos, Duonos ir Laisves” 
reikalavimai vis daugiau plė
tėsi. Lenino mokinimas, kad 
vargas ir skurdas dešimtis mi- 
lionų žmonių greičiau išmo
kins pažinti savo reikalus, ne
gu ramaus laiko keli metai 
šimtus tūkstančių, pilniausiai 
pasitvirtino.

Pirmiausiai pavargo labiau
siai atsilikusios šalys, su silp
niausia indtistrija, nes jų ga
myba buvo pašvęsta karui, o 
masės užmirštos. Pirmiausiai 
revoliucija įvyko Rusijoje. Ją 
sekė Bulgarija, Turkija, Aus
trija, o pagaliaus ir Vokietija. 
Vokietijos imperialistai jau 
1918 metais pavasarį'pripaži
no : “mes esame spąstuose. ”

o tas 
darbo žmogus, 

ku!ris jas paleidžia karo veiks
mams. Jis anksčiau ar vėliau 
jaš paleis prieš tuos, kas karą 
suruošė.

Karo frontas yra pragaras, 
kuris reikalauja daug ginklų, 
kitaip jis greitai suįra. Tuos 
ginklus pagamina ne kas ki
tas, kaip proletariatas. Darbi
ninkų streikai suparalyžiuos jų 
gaminimą ir tas suardys visus 
išnaudotojų planus.

Kaip žiopli atrodo Mussoli- 
niąi, Japonijos imperialistai, 
Vokietijos fašistai, Lenkijos 
popija, kurie taip pasipūtę ir 
išdidžiai švytruoja kardu, ku
rie užmiršta, kad vienas daly
kas jų pageidavimai leisti 
darban karo ginklus, o kitas— 
kas juos valdo ir ar panorės 
tų darbo žmonių pavergėjų 
norus pildyti.

Proletariatas, darbo valstie
čiai, visi dirbantieji yra ta jė
ga, prieš kurios norą nieko 
nereiškia imperialistai su pa
šventintais religijos viršinin
kais ir visais savo planais.

D. M. Šolomskas.

Great Neck, N. Y
Mūsų Margumynai

neckiečius.
Tačiau 

laiko nė 
ras laiko 
važiuoja

■ dainomis

Pirmyn Choro nesu- 
jokios kliūtys. Cho- 
pamokas reguliariai, 
į kitas kolonijas su 
budint jausmą ir

kovos dvasią kelti proleta
rams meno būdu.

Taipgi choras daro parengi
mus del palaikymo choro. Už 
tai ir dabar P. Choras rengia 
didelį pikniką su dailės pro
grama ir šokiais prie Ch. 
Kwarren geros orkestros. To
dėl mylėtojai ir palaikytojai 
dailės iš Brooklyno ir Newar- 
ko bei iš visų apielinkių turė
tų būt ant šio Pirmyn Choro 
pikniko, paskutinio vasaros se
zone. Minimas piknikas įvyks 
šeštadienį, 7 d. rugsėjo-Sept., 
Sabenkos svetainėj, 
boat Rd. Prasidės 
vakare.

Tad visi vietiniai
kės draugai nepamirškite at
silankyti. Visi linksmai laiką 
praleisime.

ford St., Gardner, Mass.
Kasos Globėjai: J. Lekančinskas, 135 

Logan St., Gardner, Mass., J. Ya- 
kuban, 228 Pine St., Gardner, Mass.

Maršalka: J. Anbrasas, 60 Emerald 
St., Gardner, Mass.
Lietuvos Sūnų Pašelpinė Draugys

tė laiko susirinkimus pirmą panedė- 
Ij kiekvieną mėnesį.

Pa,

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių kapinių Korporacijos Valdybos 

dai ir adresai:
Pirm. J, Bsgdriunas, 228 Duffy Aley,

Plymouth,
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Gorier St.

Telf,: 32511 Wilkes Barre.
Kasierius K, Randarčikas, 613 Main St.

Tel. 74037 Edwardsville, ,
Fin, rašt, S, C. Kasparas, 27 Lynch Leno 

Wilkes Barre, P*.
Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose AV,

Te),: 84625 Wilkes Barre, Pa,
Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 

tel, 91840, pas Aug, Stravinską,
40 Ferry St,, Plymouth, Pa.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

91 Steam- 
7:30 vai.

ir apielin-

CLEVELAND, OHIO
5 d. rugsėjo atsibus lietuvių mo

terų susirinkimas, 920 E. 79th St., 8 
vai. vakare. Visos moterys turėtų 
dalyvaut, nes čia bus diskusuojama 
svarbūs dienos klausimai, kaip tai 
prieš augštas kainas ant valgių ir 
kitų

$

Manevrinis karas virtęs j 
pozicinį sugriovė visus impe-

v v

B
M

Anglijos impęrialiątą karo laivynas Viduržeminčse jūrose pasirengęs karui prieš Italijos karo laivus ap
ginant savo kolonijas.

f

riją. Bet pirmiausiai Vo- paaugo Francijos ir Vokie- 
kietijos-Francijos fronte, ostijos lyginant 1914 ir 1918 
paskiau ir Rusijos-Austri- ■ metus.
jos-Vokieti jos fronte karas 
virto poziciniu—apkasų ka
ru, kur pradėjo jau ne my
liomis, bet net sieksniais že
mę mieruoti. Armijos apsi
kasė. Karas pasidarė ilgas. 
Sugulė jo visa našta jau ne 
vien ant armijos pečių, bet 
ir industrijos. Apsikasusių 
armijų išmušti reikia daug 
visokiausių mašinų. Tų tu
ri duoti šalies industrija.

Armijos Padidėjo

FRANCIJA 
1914

Kanuolių 4,500
Lengvų Kulkasvaidžių ------
Sunkių Kulkasv.
Tankų
Orlaivių
Kanuolių kulkų
Sunkių kanuolių 

kulkų

Kanuolių 
Leng. kulkas. 
Sunk, kulkas. 
Orlaivių
Kanuolių kulkų

1

5,000

560

1918 
10,000 
70,000 
30,000 
4,000 
7,000

5,000,000 38,000,000

1,000,000 10,000,000
VOKIETIJA

1914
' 5,500
12,000

6,0(*)
. 300

r

t

C

■į.

-

1918 
15,000 

104,000 
50,000 
14,000

10,000,000 40,000,000

Daugeliui gal bus keista; Tai matome, kad Vokieti-
ja karo orlaivių 1914 me-tas, kad 1918 metų gale, im 

perialistinių valstybių karo tais teturėjo tik 300, o 1918 
jėgos nebuvo mažesnės, bet metų gale jau 14,000. Fran- 
dar didesnės, kaip karo cUa ! 1 t
pradžioje ir 1914 metų pa- ,1914 metais turėjo 
baigoje. Bet taip buvo, virš miliardą, o 1918 metais 
Štai keli pavyzdžiai: vien tik karo fronte turėjo

g ; Vokietija per visą karą 800,000,000. 
buvo mobilizavusi 13,251,-1 
000, kareivių iš 67,000,000 
gyvent., tai sudarė 19.7%. 
FYancija mobilizavo 6,800,- 
000 be kolonijų, o su kolo
nijomis 8,194,500 vyrų. Ru- 
sįja mobilizavo per visą ka
rą 19,000,000 vyrų į aripiją 
arba 10.5 nuošimtį gyven- 

•tojų.
Imsime tik šias tris ša

lis. Rusijos prieš karą ar
mija buvo 1,360,000 karei
vių. 1915 metais ji jau tu
rėjo po ginklu 6,600,000 ar
miją. 1916—8,000,000; 1917 
metais 10,800,000 armija.

Francijos prieš karą

šautuvams patronų 
viso

bu-

Ką Gamino' Fabrikai?
Karo metu obalsis buvo: 

“Viskas karui!” Fabrikai 
gamino karui reikmenis. 
Jeigu jau net tokia atsili
kusi caristinė Rusija per 
karų pasigamino 14,880 or
laivių ir 18,640 orlaiviams 
motorų, tai jau aišku, kaip 
buvo smarkiai gaminami 
ginklai industrinėse šalyse.

Vokietija per visų karų 
pasigamino 64,000 kanuo
lių ; 306,000,000 kanuolėms 
kulkų; 8,2 miliardus šautu
vams kulkų; 47,500 lėktu
vų; 44,000 lėktuvams moto-

vo 766,000'armija, 1915 me- 1,000,000 tonų sprogs- 
’ tais ji turėjo 3,781,000 ka- tančių medžiagų ir 350,000 
Teivių, o 1918 metais jau tonų bedūmio parako.
4;430į000 kareivių.

Vokietijos prieš karų bu-
Franci j a karo metu pasi

gamino 87,000 kulkasvai-
vo 801,000 armija, 1915-4,-- džių; 23,000 kanuolių; 290,- 
200,000 ir 1918 metais karo 000,000 kanuolėms kulkų; 
pabaigoje jau 4,500,000 ka- 52,146 lėktuvus; 92,386 lek-

rialistų planus’. Jie jau pama
tė, kad žaibo greitumu, į ke
lias savaites arba mėnesius 
karą negalės baigti. Karas pa
sidarė ilgas. Prisiėjo įtempti 
visas kiekvienos šalies jėgas 
gaminimui karo pabūklų, pri
siėjo įtraukti dešimtis milionų 
žmonių karo užpakalyje į ba
do ir vargo, kartu katorginio 
darbo sąlygas.

Imperialistai jieškojo išei
ties iš pozicinio karo padėties. 
Tam atsirado, tankos, kad jų 
pagelba nušlavus apkasus. 
Tam buvo suruoštas baisus vo
kiečių puolimas ant Verduno, 
kur apie milionas kareivių 
krito. Tam buvo suruoštas 
“Somme pragaras,” kur milio
nai vyrų buvo mesta. Tam 
buvo suruoštas (1916) Rusi
jos generolo Brusilovo ofensy- 
vas," kuris Austrijai kainavo 
700,000’ kareivių, bet ir R’fii- 
jos jėgos išsisėmė. Iš visų tų 
bandymų išeiti iš pozicinio ka
ro padėties tik Brusilovo ir 
vokiečių žygiai ties Arras tu
rėjo pradinio pasisekimo. Bet 
vokiečių prasilaužimą tarpe 
francūzų ir anglų armijų su
laikė mesti prieš juos tūks
tančiai Francijos ir Anglijos 
orlaivių, kurie iš oro užpylė 
mirties lietum ir privertė vo
kiečius lysti atgal į apkasus.

Masių' Sukilimai
Karas užsitęsė. Bandymai 

išeiti iš pozicinio kal’O padėties 
pasibaigė imperialistams nepa
sisekimu. Vienatinis jų tiks
las buvo : laikytis iki pergalin
go karo galo. To siekė visi. 
Karo našta labiau, ir labiau 
spaudė žmones fronte ir na
mie. Patriotizmo kvaitulys iš
garavo iš masių galvų. Deširti- 
tys milionų mobilizuotų, išmuš- 
truotų, apgihkluotų darbiiiin- 
kų ir darbo valstiečių vis tan
kiau statė klausimą: “Už ką 
kariauham?” Karo Užpakalyje 
reiškėsi vis didesriig badas- gy-

kilo.Revoliucijos bangos
Šimtai mažesnių ir didesnių 
pasipriešinimų ir sukilimų įvy
ko visų imperialistų armijose. 
Bet pirmoji' darbo liaudis ir 
armija atsisakė klausyti caro 
viršininkų. Nuskambėjo 
sis: “Taikos, Duonos ir 
vės!” “Šalin Karas!”
viešpatavimui atėjo galas.

obal- 
Lais- 
Caro

Sukilo Vokietijos karo lai
vynas. Daug kraujo pralieta. 
Pasireiškė sukilimai ir armi
joje. Prasidėjo revoliucija Tur
kijoj, Bulgarijoj ir greitai pa
sekė Austrijoje. Lapkričio 
pradžioje prasidėjo revoliucija 
ir Vokietijoje. Imperialistinis 
karas pavirto į piliečių karą. 
Karas už pasaulio persidalini- 
mą virto už pasaulio išlaisvi
nimą iš išnaudojimo. Buržua
ziją išgelbėjo tas, kad darbi
ninkai neturėjo bolševikiškų 
partijų svarbiausiose kapitalo 
šalyse, o Social-Demokratijos 
vadų didelė dauguma nuėjo 
buržuazijai talkon. Bet vis 
tiek kapitalistinis pasaulis bu
vo sukratytas. To pasekmėje 
ilgai buržuazija masių apgavi- 
fnui šaukė, kad tai “buvo pa
skutinis kaVas.” Dabar ji tą 
jali užmiršo. Dabar išriaujo 
traukia žmoniją į naują ka
rą, naują katastrofą. Pet Ne
paisant, kaip buržuazija gu
dravo ja, jos lošis bus paskuti
nis darbininkų krauju. Darbi
ninkų masės darys viską, kad 
prie naujo karo neprileidus. 
Bet jeigu to visko nepaisant 
buržuazija karą išprovokuos, 
,tai lai ji atmena, kad karo 
ginklai, šautuvai, kanuolės, 
orlaiviai, tankai, visokios ma
šinos yra negyvos ir jos nega-

-------I.imUiAi /mi ak

gyvenimo reikmenų.
S. C. M. 
(209-210)

DETROIT, MICH.
Aido Choro paskutinis šios vasaros 

piknikas atsibus nedėliok 8 d. rug
sėjo-Sept., Mary Grove Parke. įžan
ga tik 15 centų. Yra gera svetairie 
šokiams ir gera orkestrą grieš šo
kiams, taipgi turėsim daug skanių 
valgių ir gėrimų.

Kelrodis: IŠ miesto važiuokite 
Northwestern Highway iki Orchard 
Rd., sukite po tiesiai, važiuokite 
Orchard Rd. iki Maple Rd., nuo Map
le Rd. .iki Walled Lake miestelio, 
čia sukite po tiesiai ir žiūrėkite iš
kabų.

Jei tą dieną lytų, tai piknikas at
sibus Draugijų Svetainėje, 4097 
Porter St.

Kviečia Aido Choras.
(209-210)

GREAT NECK, N. Y.
. Frank Zcgunas, i Pirmyn Choras rengia paskutinį 

W‘’ Anthony Scnku3> ! pikniką, kuris atsibus subatoj, 7 d.
19 j rugsėjo, Sabenkos svetainėje, 7:30

, , - _ J
j vaikams 25c. Kaip visuomet, taip ir 
dabar Pirmyn Choras stengsis pa- 
smagint ir užganėdint publiką. Tu
rėsim gražią dailės programą, apart 

į to turėsim gerą orkestrą šokiams ir 
j skanių valgių ir gėrimų. Kviečiam 

visus skaitlingai dalyvauti.
Kviečia Komisija.

(209-210)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barrio Aido Choras pradės 

savo pamokas su 6 d. rugsėjo, Sept.,

Ilgė.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

LIETUVIŲ SŪNŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.

RAPIDS, MICH

•Presidcntas, Charles T. Jakens, 1564 Turn
er Ave., Phone 72073.

. Vice-Presidentas, Anthony Kareckas, 730

Raštininkas, Karol Rasikas, R. R.
i Finansų Sekretorė, Tillie Gūsis, 1307 Da- 
; vis Avė. N. W.
' Iždininkas, Wm. Karvelis,

kas, 1108 Ellizabeth Avė.

Buvo jau spaudoj paminėta, Į Nason st. n. w. 
kad drg. Joną Gudiški pasiti- box 117 North Park, 

ko baisi nelaimė. 5 d. rugpjū 
v. , . v. . , | Iždininkas, Wm. KaiCIO, vakare, jam važiuojanti Ligonių Lankytojai, 

dviračiu iš darbo namon,

20 Dale St. N.E. | 
Anthony Garbanaus_ i 

j Kas, iiva įsnrzanetn Avė.
clllL Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W. i 

jo užvažiavo automobilius ir1 ka^v^s J<om^us. Anthony Garbanaus.| 

taip jį sužalojo, kad į keletą TJ?
valandų pasimirė. I j—

Kas buvo tame neatsargus,st- ...... . 1OOA ,t | Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli- ’ ir kaltas toj įvykusioj tragedi- z.abeth Aye., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth
Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., joj, tai sunku pasakyt. Auto- tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, •> " ’ XV ior.fi SnvIK.mn «.

mobilio kėravotojas buvo mo-1 
teris. Daugelis liudija, kad ta 
moteriškė buvo neatsargi va
žiuotoja. Tačiau valdžia pri
pažino ją nekalta, nors giles
nio tyrinėjimo nedarė. Mat, ta 
moteris yra artima valdžios 
žmogus. O iš velionio puses 
nebuvo kam užvesti bylą prieš 
užmušėją.

O mirusieji tyli! Gaila drau
go!

I Revizijos Komitetas, / 
kas, 1108 Elizabeth Ave.,

iltį ftlt. VC-rnun nve. i - _ . - o , , . .
I Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgolas, 19 | iVgSėjO, SabCDKOS Svetainėje, 7.30 
| Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynoid , vai. vakare. Įžanga suaugusiems 40c,
| Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 

, Alex Jasaitis, 1120
Avė., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St.,

k
1256 Scribner St.

Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan.

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vicc-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto r • — —
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

Toronto
ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto vaukite ir naujų narių atsiveskite ir 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

Sekr. J. Baržas, 137 Manning St., Toronto Įoj paį vietoj kur pirmiaUS bUVO lai- vi ciobr 1^ M n X IXI o OQ TVT nrl/kn rvr Cf **
j komos pamokos. Visi choristai daly-

Pas mus darbai, kad ir va
saros metu, nedaug ką page
rėjo. Tačiau sunku ką galuti
nai pasakyti apie pačius be
darbius, nes- Bedarbių Tary
ba veik visą vasarą negali 
gaut svetainės savo susirinki
mus laikyti. Kodėl nebeduoda 
svetainės bedarbiam susirinkti! 
ir taipgi pat ir bent kokiom' 
prakalbom surengti, tai nesun-' 
ku įspėti. . .

Čia ateivių darbininkų (ne- 
piliėčių) diskriminacija didė-J 
ja. Pavyzdin viešų darbų ke
lių taisymo kontraktoriai 
Crampton Bros, iki pastarojo 
laiko imdavo dirbti bile dar
bininką, bet pastaruoju laiku 
nepiliečius išrankioja ir pa
leidžia iš darbo, nes taip vie
šųjų darbų valdžia instruk
tuoja ir prižiūri tą diskrimi
naciją. Tai kas liks Amerikoj 
nepilicčiams daryti ?

Organizacinis veikimas čio
nai plačiai užsibrėžtas, tačiau 
darbuotis visuomenės labui 
nėra lengva. Kaip jau minė
jau, prakalboms bei masiniams 
susirinkimams jau negali gau
ti svetainės, kas trukdo mūsų 
darbuotei.

Mūsų draugijos pastaruoju 
laiku finansiniai liko nubied- 
nėję, nes parengimams, pikni
kams bei autingam nėra pa
togios vietos taipgi ir tinkamo 
protarpio. Mat, čia ne tik kad 
vietinių draugijų daugiau at
sirado ir parengimų yra kibai 
tankiai, o dagi atsiranda ir 
iš Brooklyno ir šiaip privatinių 
bižnierių,čia darančių parengi
mus, ir išnaudoja mūsų great-

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

priėinatnesne kaina, negu kitiir dabartiniu laiku.
A. M. KlŠIiON, Aptiekorius Savininkas

87Q1 JOS CA'MČAŪ AVĖ., DETROIT, MlCH.

GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Pašelpinės Draugys

tes Valdybos antrašai 1935 metams. 
Pirmininkas: K. Balsevičius, 10

Crawford St., Gardner, Mass.
Vice Pirm.: E. Miškinis, 77 Conant

St., Gardner Mass.
Prot. Sekretorius: M. šleiva, 80 Len

non St., Gardner, Mass.
Fin. Sekretorius: A. Nakutis, 172

Conant St., Gardner Mass.
Kasierius: J. Vaitiekus, 158 Water-

pradėkime pamokas su nauju skai
čium narių. Padarykime chorą dide8^ 
nį ir geresnį.

Aido Choro Koresp.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 

Sept. 11, 7:30 vai. vakare, 376 Broad
way. Visi nariai malonėkite daly- 
vaut, nes turim daug svarbių daly
kų apsvarstyt. Taipgi ateina naujų 
narių gavimui vajus. Reikia išrinkt 
gerą, komisiją tam darbui dirbt.

J. Burba.

M
M

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 

marięs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lieluviu 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 į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

.485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Graad tMreet Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Mūšiai už Vilnių
Gaja Gai

(15 Metų Atgal)

šio ąžuolo labai gerai mato- P°. galingomis arklių ko j o-

lenkus. Jau buvo 12 valan-

krašto, gretimai didelio na
mo, prie kurio susigrupavo 
raudonų raitelių zvodas. 
Pasirodė, kad vietos valstie-

padarė pranešimą:
—Kanuolių batarėja už

—Štai, ten,—nurodė d. 
Budenko į didelį išsišakoju- • v 1 XT

mis. Priešakyje pačiame 
miesto pakraštyje girdėjosi 
betvarkus šaudymas ir šau
ksmai.

Už 10 minučių drg. Ui-

V * 1 * 1 • v* •- I A1JLCVJL1 ± O A

Likusios i audonai miecių je- edjnovo krauju prisipildęs 
£os sutrauktos y daiktą pie- įd š j jau ir yigai

si visa apielinkė.
Dešinėj ir kairėj kanuo

lių batarėjų greitai jojo ir 
taČankos važiavo kulkasvai-

Trimis eilėmis raiteliai

eskadroną kardininkų. Už
davinys:
mas ant Vilniaus iš prieša
kio ir dešiniosios pusės, i

i LAISVE . Puslapis Penktas

Labai svarbiais mūsų gyvenimo klausi
mais knygos, rugsėjo (Sept.) menesiu 

galite jas gauti už nupigintą kainą.

Sovietų Derliaus Suvalymas
MASKVA.—Iki rugpjūčio 

20 d. šiemet suvalyta 76 
nuošimčių viso Sovietų der
liaus. Suimta derlius nuo

13,750,0,0.0 akrų daugiau ne 
gu pernai iki tos pat dienos.

Knyga iš 126 puslapių, stipriais apdarais, 
kaina $1.00 šį menesį už 50c

tas revoliucinis darbininkas 
nepildo savo pirmosios pro
letarinės prievolės.

Iš kalbos sakytos Komin- 
terno Kongrese.

Krikščionybė Ar Komunizmas
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai brošiūra, kuri parodo skirtumą siūlomų dvie
jų tvarkų pakeitimui kapitalistinės išnaudojimo 
tvarkos.

Kąip Patapti J. V. Piliečiu?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 

priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygute patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šj menesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

Ar Stebuklai Pagydo?
Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran

da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebūklingos vietos. Kodėl yra kalbama, kad būk 
stebuklai pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir 
ronuotus.

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MLZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį menesį 10c.

Ji labai naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebuklų klausimu.

į

i

Kova Už Unijų Vienybęda dienos. Ant tilto pasiro
dė tačankose mūsų kulkas- 
vaidžiai, o paskui juos ir 
kanuolės. Paskui artileriją 
ant tilto pasirodė būriai len- į 
kų kareivių, suimtų į nelai
svę. Tuojaus pribuvo pa- 
siuntinis nuo Uiedinovo su 
žinia:

“Pranešu,—rašė Uiedino- 
tai jojo. Žiūrint į lenkų ap-ivas,—kad mano brigada, 
kasus per žiūronus mačiau,'vesdamas mūšius, užėmė va- 
kaip ten kilo dideli stulpai karinę Vilniaus miesto dalį, 
dulkių ir lėkė į orą spyg-' Dabar vedame mūšį miesto 
lių tvoros, draskomos mūsų centre. Lenkai šaudo per

vaidžių.
Priešakyje iš girios 

doni raiteliai pėsti pradėjo 
puolimą. Į kairę nuo jų ki
tas raitelių eskadronas grei-

rau-
Tai buvo liepos 14 dieną 

1920 metais. Saulė kaitino 
begailestingai. Aplinkui Vil
nių ėjo mūšiai. Lenkus 
puolė Trečias Raudonos 
Rai tari jos Korpusas. (Tre
čio Korpuso vadu buvo 
draugas Gaja Gai—Vert.).

Nuo dešimtos valandos 
ryto, apie 8-10 kilometrų 
nuo miesto prieš raudonus 
raitelius mušėsi Antros 
Lenkų Divizijos jėgos. Vil
nių gynė atskiri batalionai 
iš rezervų ir legionierių.

Vadas brigados draugas 
Uiedinov išsidirbo sekamą 
planą veikimui: kanuolių 
batarėjas pasistatė rytinėje 
pusėje sodžiaus Lesnikai. 
Ten pasistatė kulkasvaidi- 

. . . i viunujc puseje, u čiubiao i\i-
ninku eksadronus ir vieną toje_jojo Smirnov ir Bala- 
z\r»lrr» z-1 virs v-v 1 r- v» z-J n i vx 1 r11 *• T T r r V v *

’ šov, taipgi su plikais kar- 
u dais. Nei nepasijutau, kaip

i ir aš gretimai jų atsiradau. 
, Metėsi man į akis drg. Ui-

kanuolių kulkų.
Drg. Uiedinov prideng

damas savo dešinįjį sparną 
Vilija vedė pulkus linkui 
Vilniaus. Priešakyje briga
dos pamačiau ir patį d. | 
Uiedinovą. Jo atsagstytas 
mundieras ir čerkesų kepu-i 
re jį skyrė iš kitų kovoto- 
jų. Rankoje žvilgėjo aštrus 
kardas. ,

Gretimai su juom, vienas 
vienoje pusėje, o antras ki-

Svarbiausiu etapu ben
dro fronto sustiprinimui 
turi tapti profsąjungų vie
nybės įvykdinimas naciona
liniam ir tarptautiniam 
maštabe.

Kaip yra žinoma, refor- 
mistinių' vadų skaldymo 
taktika su didžiausiu aš
trumu buvo vedama profe
sinėse sąjungose.

Juo sunkesnė ir sudėtin
gesnė darėsi kapitalizmo 
padėtis, tuo reakcioniškes- 
nė buvo Amsterdamo prof
sąjungų vadų politika ir tuo 
agresingesnės jų priemonės 
linkui visų opozicinių ele
mentų profesinių sąjungų

langus ir pasislėpę ant na
mų stogų. Reikalingos mum 
kanuolės. Sunku be kanuo
lių prasimušti į miesto cen
trą, nes lenkų dar yra daug 
ir jie gerai prisirengę. Nuo 
gelžkelio pusės girdisi dide
lis šaudymas. Matomai, iš

! tos pusės puola draugas Se- 
licki. Mano kareiviai pir- Į viduje. ~

I mieji įėjo į Vilnių. Komb-I Bet mūsų taktika turi iš- 
rig 2, Uiedinov.” 1 eiti ne iš atskirų Amsterda-

Tuojaus mes buvome ant mo profsąjungų vadų elge- 
Pilsudskio prospekto. Gat- S1O> kad ir kažkokių sunku- 
vė buvo visai tuščia. Namai klaslll 1:oval š\s elgėsis 
ir krautuvės uždarinėti, sudarytų, o visųpirma 
Tik nuo stogų ir pro lan- j fakt*J: kur randasi darbi- 
gus vis dar girdėjosi šūviai ninkU mases. Ir čia mes 
ir kaukiančios kulkos, tan- pravalome atvirai pasakyti: 
kiai atsimušdamos į šaligat- darbas profsąjungose yra 

, vi ir namus. Šian ir ten gir-i skaudžiausias klausimas yi- 
dėjosi skambėjimas muša-|sP komunistinių partijų, 
mu langų i ^es atsiekti tikro

i ’ -.T - !Persilaužimo profsąjungų
____  _ _ Nulipome nuo ai kliu ii > ėįaj»be nastate centre klau- pėmis apleidžia apkasus ir susėdome už kampo didelio I X“’apk kova už profsą- 

r^elristi ™sile^ b^a A tilto, namo, šaudant išilgai gatvę jungų Xy^ P
I Lenkų ugnis susilpnėjo. Iš l namus, is kur šaude i mus [ “Kame soeialdemoKrati- 
i visko matosi, kad pas prie-. lenkaj. Už^ penkių minučių j^g jgga Vakaruose”?—Sa

ike mums draugas STALI
NAS dar 10 metų atgal.

“Tame, kad ji remiasi 
profsąjungomis. Kame mū- 

, sų komunistinių partijų 
silpnumas Vakaruose? Ta
me, kad jos dar nesusijun- 
gė, o kaikurie tų komunis
tinių partijų elementai ne
nori susijungti sų profsą- 

komunistinių part, uždavi
nys Vakaruose šiuo momen
tu gludi tame, kad išvysty
ti ir davesti iki galo kam
paniją apie profesinio ju
dėjimo vienybę, įeiti visiem 
komunistam lig vienam į 
profsąjungas, vesti ten sis- 
tematinį kantrų darbą su- 
spietimui darbininkų klasės 
prieš kapitalą ir atsiekti to
kiu būdu to, kad Komunis
tų Partija galėtų remtis 

I profesinėmis sąjungomis” 
!, “Leninizmo 

Įgausimai,” 9 laida, papil
dyta 1933 metais, 117 
pusk).

Ar išpildytas šis draugo 
, . , . , , . i • - STALINO nurodymas? Ne,kyje kaip kokia nelaime dra ai neiš ild tas. 
skambėjo: del apsupimo; 1 J
mūsų kairiojo sparno prie-’ Ignoruodami darbininkų 
šais’ kitos lenkų armijos traukimą į profsąjungas ir 
traukiasi į vakarus... Su- stovėdami prieš sunkumus 

. . . , . , ------- . „ prantama, visi strateginiai
dininkų eskadronų ir šlepe-. edinovo brigada įsilaužė į 1 planai nuėjo niekais į vieną 

- _ , .. I Vilnių. Aš sulaikiau savo'minutę iš priežasties lenkų
prie

tiniame Lesnikų krašte, 
kad galėtų duoti lenkams 
smūgį iš kairiosios pusės. 
Mūsų buvo uždavinys grū
dant lenkus, neduodant 
jiems atsikvėpt, įsilaužti į 
Vilniaus miestą ir 
jiems susprogdinti tiltą.

Prijojau prie kanuolių ša nusiminimas. Ir štai iš‘smarkiai dundėdama prie 
batarėjos. Draugas Buden- kitos pusės Vilijos ir nuo Riūs privažiavo viena ka- 
ko pamatęs mane, būdamas tilto atsirito tankus šaudy-1 nuolė iš Budenko batarėjos.

' 1 ,, prisi
dengdami kanuolės ugnimi 

—Ura! Ura! Ura! griau-'mes ėjome miesto gilyn.
ėmė poziciją pagiryje. Mu-!smįngaį šaukė ir mūsų bri- 
sų žvalgai pranešė, kad len- gados raudonarmiečiai. Ui- 
kų apsidrūtinimai paprasti edinov davė ženklą ir raite- 
lauko pobūdžio. Aš juos ]įaį dar greičiau paleido ar- 
fengvai sumušiu. Įsakimus klius. Komandieriai ir rau- 
nuo brigados vado gavau ir donarmiečiai pasistoję ant 
už 20 minučių pradėsime balnų kilpų, atkišę plikus 
veikti. Ar yra koki kiti nu- Rardus žvilgančius saulės 

spinduliuose , greitai lėkė 
priešo link. Greitai jojant 
—eilės susimaišė. Štai ir 
visai arti lenkų apdrūtinti 
apkasai. Svarbiausios bri
gados jėgos kapodamos de
šinėje ir .kairėje priešus 
greitai perkirto jų eiles ir

arti lenkų apkasų. Ten ma
tosi pas juos didelis suju
dimas. Lenkų kareiviai pa

dieniai ir nedidelėmis gru-1

Kubanio batarėjos vadas, 'mas ir galingas šauksmas'Su didelę atsarga, 
padarė pranešimą: >“Ura!” * i—

rodymai?
—Perspėju jus: nesunai-i 

kinti tiltą kanuolių ugnia.! 
Kitaip mums bus sunku 
persikelti per Viliją. Ponto- 
ninių tiltų mūsų korpuse 
nėra. Kaip tik brigada pra
dės miesto puolimą, tai ka-
nuolių ugnį reikia perkelti; nujojo jiems užpakalin sku- 
į vakarinę miesto pusę. To-, žinant į miestą. Apkasuose 
kiu būdu mes neleisime len-! jar buvo lenkų kareivių, bet 
kams patraukti jų rezervus brigada juos paliko dabaigti 
prie tilto. Kur yra jūsų ap-į sekančiai brigados eilei, ku- 
žvalgos punktas? _ rį jojo’antru baru.

Ethiopija Kasasi Apkasus
ADDIS ABABA.—Ethio- 

pai kasa apkasus (trenčius) 
pasieniuose Eritrėjos ir 
“itališko” Somalilando. Tam 
darbui vadovauja svetimša
liai kariški žinovai.

G. Dimitrov-
profsąjungų apvienij i m ą 
sulyg gamybų, mes už ben
drą profsąjungų Interna
cionalą klasių kovos pama
tais. Mes už bendras klasi
nes profsąjungas, kaip vie
ną iš svarbiausių darbinin
kų klasės ramsčių prieš ka
pitalo ir fašizmo užpuolimą. 
Prieg tam mes statom tiktai 
sąlygą prof organizacijų ap
vienij imui: kova prieš ka
pitalą, kova prieš fašizmą 
ir vidujinė profsąjungų de
mokratija.

Mes rekomenduojam ša
lyse, kur gyvuoja nedide
lės raudonosios profsąjun
gos, siekti jųjų įėjimo į di
deles reformistines profsą
jungas reikalaudami savo 
pažiūrų gynimui laisvės ir 
priėmimo atgal išmestųjų, 
o šalyse, kur paraleliai gy
vuoja didelės raudonosios ir 
reformistines profsąjungos, 
sušaukimo apvienijančio su
važiavimo remiantis plat
forma kovos prieš kapitalo 
užpuolimą ir profsąjungų 
demokratijos užtikrinimo.

Reikia su visu griežtumu 
pasakyti, kad tas darbinin
kas komunistas, tas revoliu
cinis darbininkas, kuris nei
na į masinę savo profesinę 
sąjungą, kuris nekovoja už 
pavertimą r e f o r m i sti.nės 
profsąjungos tikrai klasine 
proforganizacija, kuris ne
kovoja už profsąjungų vie
nybę klasių kovos pamatais, 
tas darbininkas komunistas,

SBS99B9BE3BS3*

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Isigykit Šias Knygas

Piroji Pagelba Ligoje Ir Nelaimėje
Paraše Dr. Jonas J. Kaškiaučius

1S

Ir čia mes

skaudžiausias klausimas vi-

Mes turime atsiekti tikro 
persilaužimo profsąjungų

Ši knyga pamokina, kaip ligoje ar susižeidime 
pačiam save gelbėtis, pavyzdžiui: •

Ką daryti, kada apsidegini ar apsišutini? 
Kaip sulaikyti, kada iš nosies teka kraujas? 
Kaip pačiam gydytis užgavimą ar sumušimą? 
Kaip gelbėtis išsinarinus ar nulūžus kaului?
Ką daryti, kada žmogus nuslobęs-nebekvėpuoja? 
Kaip gelbėti gazu pritroškusį?

Pagelba elektra pritrenktam ir daugelis kito
kią priepuolių, kaip tai gelbėjimas šviežiai pa
sikorusio, paspringusio, apsinuodinusio, prigėru- 
sio ir taip toliau.

Kiti dažnus prietikiai: staigi vidurių liga, apalpi
mas, tonsilų pavojai ir kiti priepuoliai.

Knygoje yra sužymėta virš šimtas ligų ir duoda
ma patarimai, kaip pačiam gelbėtis, kad del neištek- 
liaus ar kitų kliūčių sunku gauti gydytojaus pagelba. 
Tuojaus įsigykite ją, kurie dar neturite.

Vilniaus mūšio lenkų Pir
moji Armija buvo demorali- . . m r •
zuota ir negalėjo trauktis,įnm*iniatini„ „„J 
linkui Grodno. Pilsudskis 
buvo sugalvojęs didelį puo
limą ant Sovietų Sąjungos 
iš Vilniaus punkto, bet 
mūsų laimėjimas visus jo 
planus pavertė į nieką. Štai 
ką rašė vėliau patsai Pil
sudskis apie Vilniaus mū
šius savo knygoje “1920 
Rok.”:

“Kadangi 14 d. liepos bu
vo paimtas Vilnius, tai to 
įvykio įtaka tuojaus prasi
dėjo jaustis strateginiuose j ALINAS
susigrupavimuose vienos ir 
kitos pusės. Nuo to momen
to ir jau iki pat Varšavos 
sienų kiekvienu kartu len-

sj ąžuolą. — Nuo viršūnės' leidosi per tiltą. Jis siūbavo I kų armijos įsakymų prieša-

si ginoj. |
—Drauge vade, pavelin-i 

kit pradėti kanuolių ugnį.
—Na, kas, pradėkite.
Budenko pasiėmė telefo

no rankenukę ir davė ko
mandą :

—Trečioji batarėja, ka
reiviai prįe kanuolių... tai- 
kykit į apkasus. Ugnis! Ug
nis! Ugnis!

Viena po kitai sugriovė 
keturios kanuolės. Dar ir 
dar. “Ugnis! Ugnis!”—vis 
girdėjosi Budenkos balsas, 
net ir laike kanuolių baubi
mo.

Kanuolių griausmas ne
šė Vilniui žinią apie tai, 
kad pfisiartino prie jo ga
lingoji Raudonoji Raitari- 
ja.

—Ta-ta-ta!.. Ta-ta-ta!— 
pro kanuolių baubimą gir
dėjosi tarškėjimas kulkas-

arklį prie vakarinio miesto pralaimėjimo mūšio 
. _ ‘ 7 . ■ Vilniaus.”

AJes nei neturime ką pri
dėti prie šių Pilsudskio iš-

7čiai daug gelbėjo, jų vado- ya^ų, jis patsai pripažįsta 
kokis jam buvo smūgis duo-

I j T T • 1 • J1 Ą.vystėje 89 pulko eskadro
nas nepastebėtas iš lenkų 
pusės perplaukė Vilijos upę 
ir užatakavo lenkų kanuo- 
les.

Iš miesto girdėjosi tan
kus šaudymas ir sprogimai 
granatų. Mieste ėjo gatvių i Lietuvos darbininkų priešų 
mūšiai. Lenkų kareiviai su-1 valdžia, vieton padėti Rau- 
lindę į namus, pastogėse ir dona j ai Armijai, tai darė 
iš ten šaudė ir mėtė grana- jai visokias kliūtis ir kada

tas Vilniaus fronte.

Nuo Vertėjo. Po to, kaip 
Raudonoji Armija užėmė 
Vilniųrtai jį Sovietų Sąjun
ga perdavė Lietuvai. Bet

tas; to sėkmėje užmušė 
daug mūsų arklių. Tada 
drg. Uiedinov įsakė palikti 
arklius vakariniame miesto 
pakraštyje ir kpmfyįnuotoms jį ir dajbar turi ir ruošiasi 
raitelių pėsčių eilėms pulti Pilsuda krikštyti.
lenkus. Jau buvo 12 valan- D. M. Šolmskas-.

Raudonoji Armija atsitrau
kė nuo Varšavos ir Vil
niaus, tai Vilnius ir vėl pa
teko į lenkų rankas, kurie

darbo Amsterdamo profsą
jungų viduje, daugelis mū
sų draugų nutarė praeiti 
pro šalį šio sudėtingo užda
vinio.

Mes turime jau pirmą 
rimtą aktyvą ko.voje už 
profesinio judėjimo vienybę 
Europos šalyse. Aš turiu 
omeny j Austriją, kur komu
nistų partijos iniciatyva su
daryta bazė nelegaliniam 
profesiniam judėjimui.

Bendras frontas Franci- 
joj be abejonės patarnavo 
milžinišku pastūmė j i- 
mu profsąjungų vienybės 
įvykdinimui.

Mes griežtai stovime už 
profsąjungų vienybės atsta
tymą kiekvienoje šalyje 
ir tarptautiniam maštabe; 
mes už bendrą profsąjungų 
frontą kiekvienoj gamyboj, 
mes už bendrą profsąjungų 
apyienijimą kiekvienoj šaly, 
mes už bendrą tarptautinį

JAMES J. 
BRADDOCK 

( Pasaulio sunkiasvoris 
čampionas)

sako, kad vienas iš didžiau
sių jam vargų, besiekiant 
sunkiasvorio kumštininko ka
rūnos, tai buvo gaut įvalias 
pieno laike mankštinimosL

“Kaip mane gyvą matote,” 
sako Jim, “tas doleris nie
kada nebuvo naudojamas 
taip taupiai, kaip Joe Gould 
ir aš turėjome jj taupyti 
naudodami. Višas mankštirii- 
mosi laikas buvo, ,taip sa- > 
kant, sunki kova lipant į 
kalną. Bet kas liečia pie- •> 
no.__.na, tai mes atsisakėme 
nuo daugelio daiktų, bet 
niekad neatsisakėme n u o 
pieno. AŠ nemanau, kad be 
jo būčiau bet kada galėjęs 
kiek reikiant sudrūtėti.”

Kada tik . žipogui reikia 
pajėgos, jam reikia pieno. > 
Nes pienas šusideda beveik 
iš tų pačių energijos daly
kų, kurie yra jūsų kraujy
je, raumenyse ir smegenyse. 
Ne daugelis žmonių, beje, 
žino, jog pienaš daro ner
vus pastovesnius ir padeda r 
tiksliam žmogaus darbui. Jis 
palaiko jūsų veiklumą. Ir at
siminkite taip pat, kad pie
nas daro alkalinę-šarmišką 
veikimą.,

Reikalaukite Nemo
kamai K n ygc1 e » 
“Milk — the Alka- ' ■ ‘t 'J •
lizer. Atsiųskite sa
vo vardą ir adresą:

Bureau of Milk Publicity, Albany

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas
Apie komunizmą dabar kalba valdininkai, armijų 

galvos, visokie profesionalai ir buržuazija. Parazi
tų klasė dreba iš baimės, įmatydama artinantis pro
letarinei revoliucijai kapitalistinėse šalyse. Tad dar
bininkai turi aiškiai žinoti, kodėl komunizmas turės 
įvykti. Būtinai nusipirkite šią knygelę ir atydžiai 
ją perskaitykite.

Knygelė 64 Puslapių, Kaina 10c.
JĄ PARAŠĖ J. OLGINĄS

Žydų darbininkų dienraščio Freiheit redaktorius

Kunigas S. Kneižis
Siūlo krikščionybę kaipo išsigelbėjimui žmonijos iš 

nelaimių. O drg. Bimba, remdamasis Markso-Lenino 
mokslu parašė šią brošiūrą, kur įrodoma, kad tik 
komunizrtias išgelbės žmoniją iš kapitalistinės prie
spaudos.

Knygelė iš 32 puslapių, kaina 5c.
Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 

prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

ft
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Mūsų Savaitinis 

Kalendorius
10

Už Ką Kovoja Lietuvos Valstiečiai? An,i Nazi Fcdeiracija Nek,ydo
Pastaruoju laiku matome 

pranešimų spaudoje kad val
stiečiai išstoja prieš valdžią ir 
atsisako vežti Kaunan ūkio 
produktus. Iš kitos pusės, Sme
tonos valdžia, su policijos pa
galba, nori priverst valstiečius 
nusileisti. Kyla kovos. Tose 
kovose jau krito keli valstie
čiai ir daug areštuotų, žuvo ir 
iš policijos pusės. Kas prie to 
veda ? i „ ■ I fil

J. Mažeika, žymus Veikėjas 
iš Clevelando.

Sužinojimui išstojimų prie
žasčių geresnės progos nera-

site, kaip kad bus šį ketvirta
dienį. Tą vakarą sakys prakal
bas d. Abekas iš Chicagos, vie
nas iš “Vilnies” redaktorių, ir 
d. J. Mažeika, žymus t___
ninku veikėjas iš Clevelando. 
Jiedu pereitą šeštadienį sugrį
žo iš Lietuvos, kur jie buvo 
pasiųsti kaipo' Am. Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo iš
rinkti delegatai į “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą,” 
Kaune, kad ten iškelti Lietu
vos darbo žmonių reikalus. 
Kaip jiems tatai pavyko at
likti, kas buvo tas kongresas 
ir koki jo darbai — išgirsite 
prakalbose.

I
Prakalbos įvyks šį ketvirta

dienį, 5 rugsėjo, 7:30 vaka
ro, L. A. Piliečių Kliubo sve
tainėj, 80 Union Avė., Brook
lyne. Įžanga veltui.

Antros prakalbos įvyks So. 
Brooklyne, penktadienį, 6 d. 
rugsėjo 7:30 valandą vakaro, 
Darbininkų Centre, 723—5th 
Avė., prie 23rd St.

Aną syk Anti-Nazi Federa
cija New Yorke perspėjo, kad 
po vardu German-American 
Technologists Association sle
piasi fašizmas. Pasėkoje to 

» viešbučiai New 
Yorker ir Astor buvo užpluk- 
dyti organizacijų protestais ir 
atsisakė išduoti svetainės jų 
konvencijai. Viešbučius pasekė 
žymus Atletų Kliubas New 
Yorke. Pagaliaus jie pasisam
dė prie 85th ir Lexington Ave. 
Jaeger’s saliukę ir atlaikė 
konvenciją.

Kaip ir buvo sakyta; kon
vencija pasirodė pilnai fašis
tinė. Ji užgyrė Hitlerio reži
mą ir pasisakė kovoti prieš re
voliucinį judėjimą ir žydus.

darbi- Perspėjimo

L. D.

Ko-

Trijų Dienų Pilnėtas
Am. Lygos Kovai Prieš 

rą ir Fašizmą New Yorko
mitetas pradeda 72 valandų 
pikietą prie Italijos konsulato. 
Pikietas prasideda trečiadienį, 
ir tęsis ketvirtadienį ir penk
tadienį. Pikietuos be pertrau
kos dieną ir naktį. Jis šaukia
mas tikslu parodyti Tautų 
Lygos Tarybai, kad New Yor
ko negrai ir balti priešingi 
Mussolinio karo planams.

Apart masių darbininkų, pi
kiete dalyvaus žymūs libera
lai ir profesionalai. Iki 
pasižadėjusių vadovauti
kietui yra Emmet Govan ir 
Maxwell Stewart iš Nation 
štabo; Loren Miller iš New 
Masses; kunigas Wm. Spof
ford ; Henry Hart, Langston 
Hughes; Bernhard J. Stern, 
Columbia universiteto profeso
rius, ir Ben Davis, Negro Li
berator redaktorius.

šiol
pi-

Kunigas Gelbsti Kapitalizmą
Kunigai susirūpinę lopymu 

kapitalizmo. Tiesa, didžiuma 
iš jų gauna gana riebų, gyveni
mą prie kapitalizmo, tad yra 
ko rūpintis jo palaikymu. Ku
nigas Higgins, šv. Patrick© 
bažnyčioj, pirmadienį pasakė:

“Grobikiški žmonės privertė 
savo darbininkus dirbti per
viršį darbo už netinkamas al
gas. Tuomi jie įtraukė gerklių 
rėžimo kompeticijon teisinges
nius samdytojus. Tokia eiga 
pakenks darbininkams ir pa
čiam kapitalui, nes žmogus te
gali pakęsti tik tam tikrą kie: 
kį priespaudos iki jis pasi
priešins.”

Kad kapitalistai ėda darbi
ninką iki gyvo kaulo, tai kuni
gui nebloga, tik bėda, kad ne- 
iškentę priespaudos darbinin
kai gali sukilti.

Ištisos Šeimynos Pikiete
Moterų drabužių išvežiotų

jų (shipping clerks) streiko 
veikla biskį buvo aprimus pir
madienį iš priežasties šventės, 
tačiau skraiduolių būriai stro
piai dabojo, kad darbas nebū
tų vežamas streiklaužiais ir 
sučiupo keletą atskirų 
kantų bandant išsiųsti 
dirbinius.

Atsikvėpę liuosesne 
streikieriai mobilizavo
streikierius ir jų šeimynas di
džiausiai pikieto lįnijai antra
dienį. Jų obalsis, kad “visa 
šeimyna, nuo mažiausio lig di
džiausio privalo rastis pikieto

fabri-
savo

dieną, 
visus

Kapitalistinėj spaudoj bu
vo pranešta, kad ILGWU pir
mininkas Dubinsky prižadėjęs 
iššaukti streikan trpkų draive- 
rius, dirbančius pervežime 
drabužių ir paaukauti $5,000 
streiko rėmimui, bet streikfie- 
rių komitetas iki vėluinoš pir
madienio vakarą iš unijos jo
kio pranešimo neturėjo ir tos 
pagalbos negavo. Tūli darbi
ninkai sako girdėję daug' pa- 

tad ir 
žada

žadų, bet jų. negavę', 
šiuo žadiniu džiaugtis 
tik po gavimo. ’

Malioriai Pradėjo Derybas
Ketvirtą streiko dieną, šeš

tadienį, virš šimtas maliorių 
bosų jau šaukėsi į maliorių 
uniją tartis užbaigimui gene- 
ralio streiko. Tai vis pasekmė 
sutartinumo ir kovingo pikie- 
to. Streike randasi virš 4,000 
maliorių.

Pirmadienį policija užpuolė 
ir išblaškė masinę pikieto lini
ją iš 400 darbininkų. Užpulta 
prie Eastern Parkway ir Pros
pect Park. Juos puolė aiškin
damiesi, kad malioriai para
duoją be leidimo. Mat, pikie- 
tas buvo tiek skaitlingas ir 
tvarkus, kad policija “nebega
lėjo atskirti” nuo parado. Ta
čiau malioriai nenubėgo namo, 
bet tęsė pikietą mažesnėmis 
grupėmis. Jie tikisi tuo būdu 
greit ir pilnai laimėti streiką.

Plėšikai Nušovė Darbininką
Nežinomi plėšikai nušovė 

BMT darbininką Edwin Espo
sito, 27 metų. Jis dirbo Ave
nue X stotyje, ant Culver lini
jos. Gyveno 267 — 20th St., 
Brooklyne. Plėšikai atėjo sto- 
tyn 2 vai. pirmadienio rytą 
ir be jokio perspėjimo paleido 
į jį 4 šūvius pirma, negu jis 
pamatė pavojų ir spėjo išsi
imti savo revolverį. Tai įvyko 
padedant surinktus pinigus 
saugiojon šėpon. Plėšikai pa
bėgo su $245.05. Kaip liūdi- 
ja juos mačiusi moteriškė, 
plėšikai taipgi visi jauni vy
rai. L1

kilę

klausi-

So. Brooklyniečiams
South Brooklyne yra 

minčių steigti lietuvių chorą. 
Šį ketvirtadienį tasai
mas bus svarstomas LDS 50 
kuopos susirinkime, 
kaip galint skubiai bus už
baigti LDS reikalai, o vėliau 
bus svarstoma choro tvėrimo 
klausimas, 
pos nariai 
sti pribūti 
liktų kiek
ko choro reikalams.

Į šį susirinkimą kviečiami ir 
nepriklausanti prie LDS, bet 
visi, kurie tik susiinteresavę 
choro klausimu.

Wm. Kulik.

Pirma,

Dėlto LDS 50 kuo- 
yra kviečiami ank- 
į susirinkimą, kad 
galint daugiau lai-

J. Mažeikos Maršrutas 
New Yorko Apielinkėj
Draugas J. Mažeika, tik 

sugrįžęs iš Lietuvos, turi 
prakalbų maršrutą ALDLD 
2 Apskričio ribose. Jam 
prakalbos yra rengiamos 
sekamose, vietose:

d. rugsėjo

d, ‘ rugsėjo

d. rugsėjo

Ketvirtadienį, 5 d. rugsėjo 
Williamsburge.

Penktadienį, 6 d. rugsėjo S. 
Brooklyne. 

šeštadienį, 7 
Patersone. 

Sekmadienį, 8 
Freehold, N. 

Pirmadienį, 9
(siūloma Bayonnei). 
Antradienį, 10 d. rugsėjo, 

Cliffside, N. J.
Trečiadienį, 11 d. rugsėjo 

Elizabethe, N. J.
____ T _______ _______ Su 12 d. rugsėjo draugai 
Prelekciją duoti pasižadėjo d. Mažeika išvažiuoja į ALD-. 
E. Vilkaitė, kuri jau keletą LD 3 Apskričio ribas 
metų praktikuoja slaugės necticut Valstijon. . 
(norsės) profesijoj New Yor-Į1  

reikalais, kuriuos kiekviena 
turėtume žinoti. Taip pat iš
girsime tame susirinkime pra
nešimą iš Visuotino Suvažiavi
mo Moterų Sesijos ir išdirbsimi ( _________ _______  „
lavinimosi ir veikimo progra- j sužeista du jo draugai, kada 
mą rudens ir žiemos sezonui. | netekus kontrolės mašina pa-

Susirinkimas įvyks trečiadie-i sileido skersai trafiką, ir šu- 
nio vakarą, 4 rugsėjo, 8 v. daužė troką, atsimušė į pa- 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, statytą mašiną, galop užėjo 
419 Lorimer St., Brooklyne. ant šaligatvio ir ėjusius juo 
Priklausančios ir neprikišu;- (tris žmones įbloškė pro langą 
sančios organizacijose mergi-, barberio šapon prie 8th Avė. 
nos-moterys kviečiamos daly- ir 54th St. Mašinos draiveris 
vauti. Įžanga veltui.

Šiandien Motery Prelekciją
Brooklynietės šį vakarą tu

rės progą išgirsti prelekciją 
moterų sveikatos klausiniu.

Con-

Pirmadienį, kaip ir visada 
šventėse, New Yorkas ir Broo- 
klynas pasižymėjo automobi
lių nelaimėse. Užmuštas apy
jaunis vyras Niek Terdick ir

Mertens ir viena mergina ma-

i šinoj visai nesužeisti, o sėdė
jusi šalę jo moteris lengvai 
sužeista. Sudaužyto troko 
draiveris taipgi nesužeistas.

Allen Cassidy, užgautas ma
šina prie 555 W. 152nd St. 
mirė ligonbutyje. Jis įėjęs 
skersai gatvę prieš signalo 
šviesas. Max Wind, vaisių ver-, 
telga buvo permuštas su visu 
vežimėliu nežinomo ašmens 
mašinos. Nugabentas ligonbu- 
tin. Desėtkai kitų žmonių su
žeista daugelyje automobilių 
nelaimių.

Sekmadienį, 8 rugsėjo, 
v. ryto, Piliečių Kliube šaukia
ma labai svarbi konferencija 
prieš karą ir fašizmą, už be-Į 
darbių šelpimą, už ateivių tei-. 
šių gynimą už unionizavimą 
darbininkų ir už Lietuvos dar
bo liaudies teises. Konferenci
joj raportuos vienas iš delega
tų, ką tik buvusių Lietuvoj. 
Tad ne tik organizacijų dele
gatams, bet ir svečiams 
įdomu dalyvauti.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, ‘‘Laisves” Name 

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI
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Trumpos Žinutės
Gengsterių savitarpinėj ko

voj pereitą penktadienį buvo 
pašauti du jauni vyrai, Frank 
Dolak ir Benjamin Holinsky. j 
Vienas iš jų mirė šeštadienį, 
antras pirmadienį. Abu turėjo 
kriminalį rekordą. Juos pašo
vė stovinčiam automobiliuje, 
Bronxe, taip pat mašina pri
važiavę 4 vyrai.

Suimtas tūlas stambus vagi
šius, Robert C. Nelson, kuris 
kaltinamas apvogęs ponią 
Hawksworth ant $185,000 ver- 

.tes brangumynų pereita žie
mą. Aišku, ir ponia buvo ne 
kruvinu savo prakaitu įsigijus 
tiek vertės žibučių, bet ji mo
kėjo juos paimti legališku b'ū- 
du, o šis ėmė slapčia ir už tai 
papuolė.

Aktoriams irgi darbai ma
žėja. Plačiai žinoma Loew’s 
teatrų kompanija sako, kad 
vodeviliai nebeapsimoką ir ji 
pailaikina juos dar keturiuose 
teatruose, du iš jų randasi 
Bronxe, 
Yorkville j.

bus
v

Notary Public Tel STagg 2-5043

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Liudvikas Meskauskas, 68 
m. amžiaus, 37 Hudson Ave.1, 
mirė 2 d. rugsėjo. Bus palai
dotas rugsėjo 5 d. Kalvarijos 
kapinėse.
'I Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius M. Ballas (Bie
liauskas).

Juozas Budris, 41 metų, 24 
Cariton Avė., mirė rugsėjo 2 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos rugsėjo 4 d., šv. Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius Garšva.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, 4 d. rugsėjo, 
79 Hudson Ave. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt.

Valdyba.
(208-209)

IŠRANDAVOJIMAI
5 gražūs kambariai, naujai išde- 

koruoti, $20. .
Telefonas: Jefferson 3-2347.

(209-211)

MATHEW P. BALLAS l
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

ROBERT LIPTON 
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

kitokių

512
Dovanos

Žemos 
Kainos 

Vedybių

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

REIKALAVIMAI*
Reikalingas darbininkas prie dai-

į sišaukitę sekamai: P. Prosauskas, 
1771 Stillwell Ave., imkite West End

1 25th Ave.; subway.

• Reikalinga senyva moteriškė pri
žiūrėti vaikutį 55 metų. Džirbo išly
gos tokios: Jei prižiūrėtų tik ketu
rias dienas j savaitę, tai mokestis 
po 50c į dieną ir valgis. Jokio dar- 

1 bo nereikės dirbti. Jei visam laikui, 
| tai duodame valgį ir kambarį. Kreip- 
i kites sekamai: 192 So. 1st Str., ant 
pirmų lubų, Apart. 2, Brooklyn, N. Y.

(208-210)

. T .JLW1IYCUU IgClO pilt; tlčll“Vienas Jamaikoj ir 1 ly(]ęs (carpentęr) darbo. Greitai at-

S e p t y n folika darbininkų, 
kurie buvo areštuoti prie Eas
tern Parkway ir Utica Ave. 
mitinguose, kovoje už susirin
kimų teisę, bus teisiami ket
virtadienio rytą, • Williams
burg Bridge Plaza teisme.

IDS 1 Kuopos Nariams

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, 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.

HARMAN

LDS 1 KUOPOS SUSIRINKI
MAS VALANDĄ ANKSČIAU j

Lietuvių Darbininkų Susi- ‘ 
vienijimo 1 kuopos susirinki- Į 
mas bus ketvirtadienį, 5 rug
sėjo (Sept.),’ 6:30 vakaro, 
“Laisvės” svetainėj.

Draugės ir draugai! Valdy
ba šaukia susirinkimą visa va
landa anksčiau dėlto, kad su
žinojome, jog tą patį vakarą 
įvyksta prakalbos L. A. Pilie- Į 
čių Kliube, 80 Union Avė., tik | 
ką sugrįžusiem iš Lietuvos ■ 
“Pasaulinio Kongreso” delega
tams. Suprasdami, kad dauge
lis LDS narių norėsime išgirs
ti delegatų raportus, šaukia
me susirinkimą anksčiau, kad 
atlikę mūsų kuopos reikalus 
visi galėtume nun^Aršuoti j 
prakalbas.

LDS 1 Kp. Valdyba.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. 

k
Telephone, EVergreen 8-9770

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystSs pro
fesijoje ir Brooklyno apielin
kčj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarč savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms paritas 
Saukite dieni ar naktj

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzanfuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijomsį krikštynoms ir pa

sivažinėjimams *

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

V » V

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

plaukus ar vfeidą.
p 100 Union Ave., Brooklyn 
' Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos

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

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

hrti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
nuo 8 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

1 .

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

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.

Ligos Gydomos
- ' Gydoma Kraujo 

b N e n ormalumai, l Odos Išbėrimai, 1 Nervų L i g ds, 
J Bendras Nusilpi- 
7 mas, Nervų JS- 
1 gos išeikvojimai, 
I K a t a r i n i ai ir 

Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
MešlažamSs Li

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK ----
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

, O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 
1 MES KALBAME LIETUVIŠKAI

t




