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Syracuse, N. Y. — Trys 
tūkstančiai CWA darbinin
kų sustreikavo prieš nuka- 
pojimą algų.

penkias dienas,1 vietoj per 
tris.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Susirinkimas padarė klaidą. 
Draugai, kurie kalbėjo ir baisa 
vo prjės diskusijas, padarė klai 
dą. Stačiai sunku suprasti, kai 
draugai komunistai galėjo prie 
Sintis tam sveikam sumanymui

Visur galima pastebėti dar-' 
bininkų susidomėjimas eina
mais didžiais dienos įvykiais. 
Skaitlingai lanko masinius mi
tingus, klausosi kalbėtojų. Gy
venimas prie to verčia. Sunki 
našta verčia galvoti, kaip jos 
būtų galima atsikratyti. j

Kenton County, Ky. — 
Sustreikavo iū laimėjo savo 
reikalavimus 1,400 CWA 
darbininkų.Rome, N. Y. — Aštuonių 

valdžios prodžektų L darbi
ninkai rengiasi •streikuoti dr 
reikalauti algų pakėlimo.

Brooklyn, N. Y., Pirmadien is, Kovo (March) 19, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI
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KRISUI
Reikia DiskusijųI v 
Auklėjimas žinojimo ir

Naujų Spėkų. 
Revoliucinė Tribūna. 
Mus Niekino, Dabar

Patys taip Daro.
Rašo KOMUNISTAS

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Bet reikia atžymėti ir tas 
faktai, kad ne visi komunistai, 
ne visi revoliuciniai komunistų 
simpatikai tinkamai įvertina 
svarbą šio darbininkų susidomė
jimo. šiandien reikėtų kuodau- 
giausia šaukti mitingų, diskusi
jų, pasikalbėjimų, pasitarimų. 
Bet mažai jų tematome. Kai 
kur draugai net priešinasi dis
kusijų rengimui ir stato .be ga
lo skystus argumentus.

Iš vienos kolonijos 
draugas rašo:

“ALDLD kuopos susirinkime 
buvo pakeltas klausimas savi
tarpinio lavinimosi, laikymo 
diskusinių susirinkimų. Nuro

Parlamentą Paleido, Dik
tatūra Valdys Franciją

PARYŽIUS. — Francijos 
parlamentas nusitarė eit ant 
“vakacijų” dviem mėnesiam 

geras į ir suteikė pilną galią prem- 
i.jerui Doumergue valdyti 
kraštą diktatoriškomis prie
monėmis. Prieš parlamen
to paleidimą balsavo 198 

dėme reikalingumą tokių diskuJ Tiaiiai, už paleidimą 376.
simų susirinkimų, bet susitikom 
me su opozicija. Partijos na-j 
riai balsavo prieš. Apart kitų 
draugai vartojo tokius argu
mentus prieš diskusijas: (1) 
Nėra kam diskusuoti. (2) Kaip 
gi galima diskusuoti apie tokį 
klausimą, kaip NRA, kuomet ir 
pats ponas Johnsonas nežino, 
kas iš to išeis. (3) Perdaug tu
rime susirinkimų. (4) Iš dis
kusijų kyla . asmeniniai kivir- 
čiai.”

Ir susirinkimo dauguma at
metė pasiūlymą rengti diskusi
jas įvairiais klausimais.

r NEW YORK. — šešta
dienį taksių darbininkai pa
skelbė visuotiną ^streiką. 
Kova eina prieš kompaničną 
uniją, už pripažinimą darbo 
unijos. Jau kelios dienos 
štreikuoja Parmelee kompa
nijos taksių darbininkai už 
(unijos pripažinimą, bet vie
niem sunku kova laimėti. 
Dabar kitų kompanijų dar
bininkai prisidėjo.

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS MIE
STŲ TARYBOS IR EILINIAI NARIAI STO
JA UŽ BEDARBIU APDRAUDOS BILIŲ

NEW YORK, N. Y. —i racijos Philadelphijos mies- I , , f _ • 1 M V 1 • 1 •

Vis daugiau ir daugiau or
ganizuotų darbininkų pasi
sako už Bedarbės ir Socia- 
lės Apdraudos Bilių H. R. 
7598. Gautais pranešimas, 
kad Amerikos Darbo Fede-

to taryba pasisakė už bilių. 
Susirinkime dalyvavo 120 
delegatų ir vienbalsiai užgy- 
rė bilių. Panašiai šitą bi
lių užgyrė Federacijos or
ganizacijos m i e s t e 1 iuose 
Glassport ir Swissvale, Pa.

CWA DARBININKAI DRĄSIAU STOJA 
j KOVĄ UŽ SAVO KLASĖS REIKALUS

Pilsudskis Paleido Seimą, 
Taisys Konstituciją

VARŠAVA. —• Nesenai 
Lenkijos seimas priėmė nau
ją diktatorišką konstituciją. 
Bet senatas dar nebuvo už- 
gyręs. Dabar Pilsudskis pa
leido seimą ir pareiškė, kad 
jam konstitucija dar ne pil
nai patinka, ir jis turės ją 
pataisyti.

Italija, Vengrija ir Austrija 
Padarė Sutartį

ROMA. — Mussolini, Doll
fuss ir Goemboes jau susi
taikė ir padarė sutartį tar
pe Italijos, Vengrijos ir Au
strijos. Sutarties turinys 
laikomas slaptybėje. Itali
ja padėsianti Vengrijai ir 
Austrijai atsistoti ant kojų 
ekonominiai.

Dreba Kruvinoji Smetonos Diktatūra; 
Bando Pastot Kelią Komunizmui Te
roro Pagelba, Bet tas jos Neišgelbės

Darbininku ir Valstiečių Judėjimas Plečiasi po Lietuvos 
Miestus ir Kaimus; Smetonos Valdžia Pasilaiko ant Gink
lą; Liaudies Kerštas Turės Kada Nors Išsilieti ir Nušluoti 
Fašistinius Parazitus.

Prastas argumentas, kad ne
galima diskusuoti NRA, nęs 
Johnsonas “nežino,” kas iš to 
išeis. Puikiai žino Johnso
nas ir Roosevelto šaika. Jie 
iškepė NRA tam, kad daugiau 
išnaudoti ir prispausti darbi
ninkus, kad išgelbėti kapita
lizmą nuo proletarinės revo
liucijos.

Tik darbininkų dauguma ne
supranta NRA tikrųjų tikslų. 
Ir ypatingai tie draugai, ku
rie buvo priešingi diskusavi- 
mui NRA, nesupranta Roose
velto valdžios tikslų. Štai 
kam reikalingos diskusijos, pa
sikalbėjimai, išsiaiškinimai.

Chicago, Ill. — Oak Par
ko sekcijoje miego liga ser
ga Patricia Maguire. Jau 
du metai ir du mėnesiai, 
kaip jinai miega. Išmiegojo 
apie 18,000 valandų arba 
apie milioną minučių.

Buffalo, N. Y. — Du tūk
stančiai CWA darbininku 
paskelbė streiką prieš išmė
tymą 24 darbo valandas per

York, Pa. — Per demon
straciją, kurioj dalyvavo 
3,000 CWA darbininkų, lai
mėta iš valdžios pakėlimas 
algų iki 50 centų į valandą 
ir pripažinimas- darbininkų 
organizacijos.

ARTINASI AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ VI
SUOTINAS STREIKAS PRIEŠ SAVININKUS

Antra, draugai, tik besila
vindami .mes augame politi
niai. Per diskusijas TŠvysto- 
me naujas spėkas, naujus va
dus ir kalbėtojus mūsų judė
jimui. < ':

Brooklyn, N. Y. — Teis
mas pripažino kaltu vysku
pą Charles Manuel Grace, 
55 metų amžiaus, nuskriau- 
dime Mannie Lee Campbell. 
Gal kunigužis gaus penkis 
metus kalėjimo ir $5,000 už
simokėti užlaikymui kūdi
kio.

WASHINGTON. — Jau 
ir Amerikos Darbo Federa
cijos vadai atvirai pripaži
no, kad jie nebegali su kon
troliuoti padėties, kad au
tomobilių pramonės darbi
ninkai veržiasi į streiką už 
algų pakėlimą ir už jų uni
jos pripažinimą. Jeigu val
džia neprivers savininkų 
pripažinti Federacijos uni
jas, tai kovo 21 d. bus pas
kelbtas visuotinas automo
bilių pramonės darbininkų

streikas.
Federacijos vadai taip 

pat bijo streiko, kaip ir Roo
sevelto valdžia. Jie dąr dės 
visas pastangas streiką su
laikyti, atidėti. Jie pareiš
kė, kad jeigu streikas kils, 
tai “dievas žino, kur nueis.”

Streikas palies ne tik au
tomobilių dirbimo darbinin
kus, bet taip pat darbinin
kus, kurie dirba automobi
lių dalių dirbimo fabrikuo
se. -

Pasiekus mus Kaune 
spauda praneša, kad pabai
goje vasario mėnesio Sme
tonos budelių valdžia darė 
masines kratas pas revoliu
cinius darbininkus ir suare
štavo keletą desėtkų. 
vejų atvejais Smetona 
paskelbęs pasauliui, 
“komunizmo Lietuvoje
bėra”, kad jis “išnaikintas 
bet štai dabar praneša apie 

(naujus komunizmo žygius, 
apie naujus Smetonos kla- 

Darbdaviai Verčia Dar-patus,ir s?\uttmus- TaVlk# parodo, kad kruvinoji dik- bininkus Priklausyti Itatūra dreba iš baimės, bijo 
*v it •• I liaudies rūstybės, išsigan- Kompanicnoms Unijoms; dus proletarinės revoliuci

jos.
Taip pat su išgąsčiu Kau

no liaudininkų ir klerikalų 
spaudą kalba apie “komu
nizmo lizdą” ir duoda seka- 
jną pranešimą apie tas ma
sines ablavas:

“Vilijampolėj buvo Lietu
vos komunistų partijos dar
buotės centras. Rasta san
dėliai literatūros ir “Spar
tako” spaustuvė. Vilijam
polėj buvo leidžiamas ir ko
munistų laikraštis.

“Vasario 26 d. buvo gat
vėje sulaikytas Vulfas Saja- 
tąvičius, gyv. Vilniaus g. 3
nr. Padarius kratą, pas jį i kai.”

WASHINGTON. — Se
nato Švietimo ir Darbo Ko
misijoje faktų faktais nuro
dyta, kad automobilių pra
monės savininkai vartoja 
visokias bauginimo ir tero
ro , priemones privertimui 
darbininkų priimti kompa- 
ničnas unijas. Svarbiausias 
bosų įrankis, tai pašalini
mas darbininkų iš darbo. 
Kurie bando pasipriešinti 
darbdavių planams ir norė
tų organizuoti savo darbo 
uniją, tuojaus netenka dar- 

Bosai suranda priežas- 
išmetimui iš darbo.

bo. 
tis

VĘ FRANCUOS 
MOROKIEČIAI PASIDA- 

VALDŽIAI

Sveikindama drg. Dimitro- 
vą. Popovą ir Tanevą, atvy
kusius į Sovietų Sąjungą, Mas
kvos “Pravda” išsireiškė

(Tąsa 5 pusi.)

Pašalpą Mokės Pinigais
ALBANY, N. Y. — Gu- 

bernatorius Lehman > pasi
rašė bilių, kurį nesenai pri
ėmė Valstijos seimelis ir ku
ris panaikins teikimą pašal
pos bedarbiams maistu bei 
drapanomis. Naujas įsta
tymas sako, kad pašalpa tu
ri būt mokama grynais pi
nigais. Bedarbių Tarybos 
jau senai vedė kovą už pa
šalpą grynais pinigais ir, 
pagaliaus, laimėjo. Bet, ži
noma, 
zerna, 
kovoti 
pos.

Camden, N. J. — Robely 
M. Wood, 50 metų amžiaus^ 
užmušė pačią, sūnų ir pats 
nusižudė. Visa tragedija 
kilo dęl to, kaip praleisti 
sūnaus piripą algą, kuri sie
kė $17. Sūnus norėjo moti
ną vesti į krautuvę, tėvas 
pasipriešino, kilo ginčai, 
pasigirdo trys šūviai ir at
sirado trys lavonai.

Anglija Bijo Francūzą- 
Italą Sutarties

Be Sustojimo Parapijonai 
Perskaitė Visą Bibliją

------- i 
rasta 565 egz. Lietuvos ko
munistų partijos “Tiesos” 
laikraščio.

“Kriminale policija pačiu- 
oo siūlo galą ir ėmė eiti prie 
kamuolio. Ir vakar naktį 
Kaune ir jo priemiesčiuose 
padaryta kelios dešimtys 
kratų ir suimta apie 35 žmo
nės. \

“Darant kratas pas kitus 
komunistus rasta nemaža 
atsišaukimu, kuriais kursto- 
ma nuversti Lietuvos val
džia, rasta įvairių aukų la
pų ir t. t. Ypač daug nele
galių daiktų rasta pas Bula- 
vienę-Mykolaitytę Vandį 
gyv. Žemaičių g-vėj 84 nr. 
Be ko kita pas ją rasta sta
las, kurio kojoje įtaisytos 
net keturios slėptuvės.

“Milikoniu km. ties Vi
lijampole, pas rusą Em. Ser- 
pijoną rasta komunistinės^' 
literatūros sandėlis. Pas 
Serpijoną po spintele! žemė
je rasta dvi statinės, kurio
se rasta 612 egz. “Tiesos”, 
“Spartako” spaustuvė rasta 
Patrimpo g. 25b nr., Vili
jampolėj — pas Joną Grigo
nį. “Spartako” spaustuvėj 
buvo spaudžiama “Tiesa”, 
įvairūs atsišaukimai, blan-

Baliunishj Neatsargumas Privedė prie
Nelaimės; Perdaug Balasto Išleido •

I

RABAT, Moroko. — 150,- 
000 mūrų, kurie per kelis 
metus nedavė ramybės 
Franci jos imperialistams, 
dabar pasidavė ■ Franci jos 
Legionui ir atidavė ginklus. 
Pasirodo, kad Franci ja bu
vo papirkus sukilusių mo- 
rokiečių vadąjGadi.

MASKVA. — Orlaivyno 
Komisija išdavė raportą 
apie nesenai įvykusią Sovie
tų baliūno nelaimę, kuris 
buvo išsikėlęs į stratosferą 
už virš trylikos mylių. Ne
laimėje tada žuvo trys ba
liūnistai. Komisija priėjo 
prie išvados, kad nelaime 
ištiko del dviejų priežasčių. 
Viena, prie baliūno gondola

nebuvo pririšta, kaip reikia, 
todėl atitrūko ir nukrito, 
kuomet visas baliūnas labai 
greitai leidosi žemyn. Ant
ra, baliūnistai buvo neatsar
gūs, laiku neišmetė balasto, 
todėl baliūnas taip smalkiai 
krito. Komisija spėja, kad 
baliūnistai patys nežinojo, 
kad jie nelaimėje, pakol 
gondola nenukrito ant že 
mes.

■LONDONAS, t— Angli
jos imperialistinė valdžia la- 
bąi nepatenkinta einamais 
gandais, kad Francija ir 
Italija rengiasi pasirašyti 
sutartį. Sutartis lieciąnti 
du punktu. Italija ir Fran
cija sutikusios bendrai lai
kytis prieš “nusiginklavi
mą” ir už už “palaikymą 
tvarkos centralinėje Euro
poje.” Anglija mano, kad 
ši sutartis neprielanki jos 
imperialistiniams i n t e r e- 
sams Europoje. į .

. i BALTIMORE; Md. — 
Pentecostal bažnyčios kuni
gas Pitcher pakinkė sąyo 
parapijonus skaityti bibliją. 
Skaitė vienas po kitam be 
sustojimo ir visą bibliją 
perskaitė į 52 valandas ir 
25 minutes. Sunešė visus 
rekordus. " \

visi fašistai turėjo įsigytu . ,.J -XV* Visuotinas

(Daugiau žinių 5 pusi)

ta pašalpa labai mi- 
todel bedarbiai turi 
už padidinimą pašal-

Bridgeton, N. J.—Oscar 
E., Kellum, 75 metų, gelbė
damas šunį, palindo po au- 
tomobilium ir neteko kojos.

' BERLYNAS. — Nesenai 
Hitlerio valdžios įsakymu

ir nešioti vienodas unifor
mas. Dabar įsakyta visiems 
nešioti i vienodus kaklaraiš
čius.

.rt..

Hernando, Miss. — čio
nai pakorė tris negrus jau
nuolius, kurie buvo baltvei- 
džių nuteisti neva už užpuo
limą ant baltveidės mergi
nos. Du šįmtai Nacionalėš 
Gvardijos kareivių atgabe^ 
no nuteistuosius į Hernandą 
del pakorimo. , Jaunuoliai 
buvo tikinti, tai eidami į 
kartuves, meldėsi.

Verstini Kaklaraiščiai 
Fašistams ■

Ispanijos Karo Laivynas 
Siunčiamas Laužyt Streiką

MADRID, Ispanija. — 
Valdžia pasiuntė kelis kari
nius laivus su mechanikais 
ir ■ inžinieriais į Barcelona 
laužyti šviesos ir gazo dar
bininkų streiką. Ten strei
kuoja 28,000 darbininkų.

Pačiame. Madride tebeina 
________i namų statymo 
pramonės darbininkų strei
kas. Ispanijoj paskelbtas 
karo stovis.

Nuskendo 28 Žmonės • . Gr®enwich’ Copn - Ma 
jąa Braught nubausta už
simokėti $8 už nedavimą aš
tuonių metų amžiaus duk
ters čiepyti. Ji esanti prie
šinga “dievo įstatymo” lau
žymui.

GUAYAQUIL, Ecuador. 
—Pranešama, kad potvyniai 
visai sugriovė miestelį Celi- 
ca, kuris turėjo 10,000 gy
ventojų. Nelaimėje prigė
rė dvidešimts aštuoni žmo
nės..
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Imtynės su Dvikojais 
Buliais Ispanijoj

Argi šiadieninė Ispanija tėra tik šalis 
klioštorių, imtynių su buliais, romantiš
kų dainų, gitarų žv^anginimo, šokių su 
rankiniais barškučiais ir kraštas Donki
chotų štr meiliškais jtį •’prietikiais,-4ikaip 
įsivaizduoja tie garsinių judamųjų pa
veikslų lankytojai, kurie neskaito komu
nistinių laikraščių?

Pažangesniems darbininkams yra žino-’ 
ma, kad Ispanija wra šalis didėjančių 
klasinių kovų, streikų ir net sukilimų 
prieš krizio blogybes ir prieš jo . pagrin
dais augantį fašizmą.

Kaip, kitus kapitalistinius kraštus kri- 
zis spaudžia, taip jis slegia ir Ispaniją, 
šalį su 28 milionais gyventojų ir 190 tūk
stančių ketvirtainiškų mylių plotu, nepri-j 
skaitant jos kolonijų.

v' Nuo 1931 iki 1933 metų pabaigos Ispa
nijos pramonė nupuolė bent 40 nuošim
čių. Valstybės iždas vien pernai metais 
turėjo 484 milionus pesetų nedatekliaus. 
■(Peseta lyginasi 19 centų.) Bedarbių 
skaičius diena iš dienos didėja, o pusant
ro miliono bedarbių negauna visiškai jo
kios-pašalpos nei iš centrinės valdžios, 
nei iš- miestų valdybų. Dirbančiųjų gi 

 

būklė tokia, kad jįj/ dauguma' randasi 
’tarp skurdžios gyvybės ir p&fengvos mir
ties*

- J tai darbininkai ir valstiečiai atsako 

 

masiniais streikas ir smarkiais sąjū
džiais, taip ka 
buvo virš _ „

trys maištai. Tiems maištams prieš val
džią iš pradžios siaurai vadovavo anar
chistai,' bet toliau įsisiūbavusios minios 
įvairiose srityse perėjo į tikrai revoliuci
nį masinį judėjimą. Kokie audringi bu
vo tūli kovos žygiai, galima suprasti iš 
1934 m. World Almanaco, kuris iš per
nai metų sausio 8 d. paduoda šitokią ži
nią (nors sumaišydamas komunistus su 
anarchistais):

“Sukilo komunistai ir anarchistai ir ban
dė įsteigti Sovietų valdžią Valencijoj, Ispa
nijos provincijoj. Įvyko visuotini streikai 
Bąrcelonoj, Cuencoj ir Cadize; per dvi die
nas policija ir kariuomenė užmušė 37-nis ✓ 
žmones. Policija surado 4,000 nepanaudo
tų bombų Bąrcelonoj ir kitur. <

Po “demokratinės” valdžios sparnu — 
su prezidentu Zamora ir ministeriu pir
mininku Lerroux—todėl, yra sparčiai 
ugdomas fašistinis judėjimas, kad paža
botų darbo žmonių “išsišokimus.”

/ .* 1

Nors-ir dabartinė valdžia vis dažniau 
griebiasi fašistinių priemonių, tačiaus 
tikro, užbaigto fašizmo kol kas Ispanijoj 
nėra. Kapitalistai, dvarininkai iT jų vy
riausybė dar nepajėgė suorganizuot ga
nėtinai platų fašistinei diktatūrai pa
grindą—iš nusivylusios smulkiosios bur
žuazijos, valstiečių, amatninkų ir šiaip 
nesusipratusių darbininkų. Plika gink
lų spėka įvesti fašizmą valdovai dar ne
drįsta, bijo, kad gal tatai jiems nepa
vyktų. Todėl reikia minias paveikt, sa
vo pusėn jas patraukt demogogiškais pri
žadais, apgaudinėjimais; ir šiam mulki
nimo darbui- vadovauja Gil Robles, lyde
ris vadinamo “žemdirbių veikimo,” kurių 
atstovai sudaro stipriausią seimo grupę.

Bet kas čia mums, Amerikos darbinin
kams. labai $varbu, ką toks Robles šneka 
ir kaip jis manevruoja šalyje už 4,000 
mylių nuo New Ydrko?—Svarbu daug

pereitais metais šalyje 
0 streikinių judėjimų ir

reiškinys, ir darbininkai turi prieš jį 
kovot tarptautiniu frontu; antra todėl, 
kad ir čia, betaisydami fašizmui kelius, 
tokie Roose veltai, LaGuardijos ir kiti ka- 
pitalistųf agentai prisilaižinėja prie 
darbo minių, bešnekėdami apie laisvę, 
apie paprasto žmogaus teises, o tuo Įoa- 
čiu laiku ruošia masinį pagrindą įvedu 
mui fašistinės diktatūros. Ispanų Robles 
pavyzdys, vadinasi, duoda geriau įsižiū
rėti ir į Amerikos buržuazijos gudrybes.

■ 1
Robles neva priešinasi jauniklio Primo 

de Riveros atvirai agitacijai už fašfžmą 
ir karaliaus valdžios sugrąžipimą. Jis 
kalba už demokratiją ir respubliką, tik 
reikalauja “nusenusią”' ;(per pūrą įmetu 
išviso!) konstituciją pakeisti; jis dėklą-1 ■ 
muoja apie darbininkų ir valstiečių rei
kalus, kuriais jis “rūpinsis,” kai paims 
valdžią į Savo rankas; ir valstybes galią 
jis ketina paimti ne kokiu smurtu, o tik 
'ramiais;1 teisėtais būdais. Tuo pačiu lai
ku i Robles organizuoja fašistus, kad ga
lėtų paii'gį’ėjbt valdžios vairą saųvališkai, 
jeigu tatai nepasisektų padaryt gražiuo
ju.

Tuo tikslu jis monija darbininkus ža
damais darbais, bedarbius vilioja pašal
pomis, inteligentus— gera? apmokamo
mis vietomis ir mobilizuoja net kumšti
ninkus ir nupuolėlį lumpenproletariatą 
(tipiškus valkatas, driskius). i

Smerkdamas pirmesnę republikonų-so- 
cialistų valdžią, kad jinai apleido bedar
bius, Robles įnešė ir seimui sumanymą, 
kad paskirtų 5 milionus dolerių bedar
bius šelpti,—kas betgi yra juokingai ma
žą suma, atsižvelgiant į milionus bedar
bių. Jis peršasi bedarbiams ir su “laisvo” 
darbo stovyklomis, kur jiems bus duo-f 
dama pragyvenimas ir tiek primokama, 
kiek paskirs mišri (“bešališka”} komisi
ja. Be to, jie bus ten lavinami “kūniš
kai ir protiškai,” kas/ stačiai pasakius, 
reiškia, kad tose “laimingose sąlygose” 
beadrbiai bus^ ruošiami karui ir kovai ; 
prieš revoliucinį darbininkų judėjimą.

O planuodamas tokiomis gerybėmis ap- 
I. dovanoti varguomenę, Robles nuvažiavo 
; “pasisvečiuot” į Vokietiją, turėjo pasi

tarimą su Hitleriu ir kelis mėnesius mo
kinosi fašistinių veikimo būdų. Hitleris, 
iš savo pusės, žadėjo atsiust į Ispaniją 
tam tikrą skaičių nazių, patarėjų ir mo
kytojų, kaip ir ką daryti, kad Robles ga
lėtų (“gražiuoju,” suprantama) pasigrob
ti šalies valdžią. Bet,’ kalbėdamas į dar
bininkus ir valstiečius, Robles—tai tyro 
vandens demokratijos apaštalas ir varg
šų globėjas...

Be kitų pamokų, Robles iš Hitlerio pa
tyrė, kokios didelės įtakos daro fašistinės 
parodos ir demonstracijos, ypač mobili
zuojant jaunimą. Taigi ir jis rganizuo- 
ja pirmą didžiąją jaunuolių organizacijų 
parodą sostinės Madrido priemiestyje, 
ties buvusio karaliaus rūmais Escorial, 
balandžio 8 d., apsirokuodamas kad val
džia jam del to nieko nesakys. Bet ar 
tylės darbininkai, tai kitas klausimas. 
Pernai juk Vallodolido miesto darbiniu-, 
kai išėjb į visuotiną stręiką prieš rengia
mą fašistinę demonstraciją ir neleido jai 
įvykti. Dabar gi keletas savaičių atgal 
Madrido, Sęvillės ar - kitų miestų darbi- 
iinkai iškėlė tokią bataliją prieš fašistų

< savaitraštį, jog sustabdei viešą jo parda
vinėjimą. Per ginkluotą susikirtimą’su 
fašistais, revoliuciniai darbininkai Mad- ’• 
ride vieną fašistą nukovę ir aštuonis SU- • 
žeidė. Bilbao mieste darbininkai visiš
kai neleido Garcijai. Sanchizui, fašistų, 
agitatoriui, viešai kalbėti, nežiūrint, kad 
valdžia buvo atsiuntus šturminę kariu- 
menę jį apsaugoti ir dubti jam progos 
Sovietų ^Sąjungą išplūsti.’ ĮVyko susikir
timų; darbininkai išėjo į trumpą visuoti
ną miesto šfrėiką, ir ant, savo pastatė.

Bet bendras, komunistų skelbiamas 
priešfašistinis frontas Ispanijoj ir, apsk
ritai drūtėja, visuose kampuose įtrauk
damas kaskart didesnes darbininkų ir 
valstiečių mases—socialdemokratus, an
archistus ir bepartijiniųs -dąrbjninkus. 
Jų gi budrumą, vieningumą ir ryžtumą 
kovoj prieš fašizmą sykiu ir hepla‘sitikė-

| . ■-. . ;• ' - J I > * M ‘ I
j imą socialfašįstų vadais dab^ąr ?akstiną 
ir užkurtojij i Austrijos dhrbininkahis 
kraujo pirtis, įprib kurios ^privedė * tokie 
socialdemokratą vadai, kaip, Baueris ir 
Dr. Julius Deutsch.
; Visa tai yra perspėjimas bei pamoka 
ir Amerikos lietuviams darbininkams dė
tis į bendrą priešfašistįnį frontą su ko
munistais/kaip savo tarpe, i taip su kitų 
tautų darbininkais,; jeigu nenoĮrjme, kad
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' i Fašizmas nėra neišvengiamas, bet jį; sipratusiy draugų ir draugių, 
tegali atremti tik darbininkai/glaudžiai Tai nęgerąL nelankyti tokius 
sujūgdami savo kovos jėgas prieš; tą pa- Paren£imus« 
vojų/ ■ ‘ f , i , ■ į M. M.

d. k:

Paklaidos Pataisymas
Pereito šeštadięnio “L.” straipsny apie 

Paryžiąus Komuną įvyko nemaloni pa-
Wall Strytas Jar labiau prispaustų darbo ?. klaida. Pasakyta,; kad šiemet sukanka 
žmones ir pristatytų kartuvių geriau- 
siems d/arbininkų klases kovotojams, ku
riems muilintų virvę ir tie pątys lietu
viški fašistėliai.

62-ri metai nuo Paryžiaus Komunos pa
skelbimo, o turėjo būti, aišku, 63-ti me
tai. Paryžiaus Komuna buvo įsteigta 
kovo mėn. 18 d., 1871 metais.

Kun. Vypartas, Grigaitis ir Dr. Dundulis 

Graži Kompanija!

Pagalios vėl pasirodė vie
šumoj; pagarsėjęs Z. K. Vy- 
partas. Juk tiktai keli mė
nesiai atgal jisai buvo din
gęs iš nakties ir niekas’ apie 
jį visai per tūlą laiką negir
dėjo. Bet dabar pasirodo, 
kad jis išlėkęs iš Šv. Jurgio 
parapijos, S. Pittsburgh, 
Pa., nutupė nedideliam 
miestelyj, Westville, Ill. Šv. 
Jurgio parapijos klebonu 
dabar patapo naujas kuni
gas, tūlės Žukauskas, kas 
žin iš kur atsibaladojęs.

Z. K. Vypartas—tai tas 
pats kunigužis, kuris “gra- 

’ žiais” darbais buvo gerokai 
pagarsėjęs tarp lietuvių Pie
tinėj Amerikoj ir iš ten li
kosi išvytas. Tai tas pats 
kunigužis, kuris Pittsbur- 
gho lietuvių tautinėse kapi
nėse sukėlė didelį trukšmą 
ir visus jam nepatinkamus 

‘išvadino’ “durniais” “kiau- i 
Temis” Tr* tt. į 
kunigužis, kuris sukėlė i 
riaušes Šv. Jurgio parapi
joj, areštavo parapijos ko
mitetą, o kiti jo parapijo-

dulis. Juk dar nesenai- 
’Dundulis sekėsi iš visos šir
dies ; einąs bendrai su dar
bininkų judėjimu ir nuo to 
judėjimo negalįs atssikirti. 
Bet dabar jisai, matyt, 
spjovė tiems į akis, su ku
riais pirma bendrai veikė, 
bendrose organizacijose da
lyvavo. Už sudilusį dvile- 
kį, kaip rodos, jisai nueina 
tarnauti darbininkų prie
šams.

Dabar dr. Dundulis, atsi
dūręs tokioj “gražioj kom
panijoj,” tuoj aus ir pasižy
mėjo varydamas agitaciją 
už pasiuntimą Lietuvon or- 
laivininko James-Janušaus
ko, kurio misija yra parem
ti Lietuvos fašistinę vai- į 
džią. Janušauskas irgi ne 
bile koks- “paprastas žmo
gus”; jisai, išmestas iš or- 
laivininkų organizacijos už 
streiklaužiavimą. Frank Bu

Tai tas .pats ,^s ^žirtėįa .
rinkdamas aukas, irgi gfa- 

I žus paukštis,”, kad net tik
rosios savo paverdės bijo 
skelbti. Jisai atsižymi nie-

nai areštavo jį patį; po tei-!^n^m^ komunistų ii Sovie- 
smus tąsėsi ir- būdamas po j Sąjungos. Tai kontr-re- 
kaucija išskrido iš Pittsbur- v°llucims elementas.
gho. Pabėgo jisai daugelį 
gerii savo parapijonų nu- vieno grašio 
skriaudęs ant tiek, kad da- i mentams duoti. < u 
bar jiems tenka delei to ba- ’ mas yra sykiu rėmimas pa- 
dauti.

Dabar jisai, be abejonės, 
džiaugiasi gavęs naują vie
tą ir veikiausia mano, kad 
naujieji jo parapijonai nie
ko nežinos apie jo darbus ir 
tokiu būdu jis galės sau 
gražiai, bent per tūlą laiką, 
žemiško rojaus dienas leis-! 
ti. Bet tai pasiriko. Ylą 
maiše sunku paslėpus laiky
ti.

Darbininkai neturėtų nei 
tokiems ele-

SHENANDOAH, PA.
----- -_

Lyros Chpras Rengiasi prie 
Gražaus Parengimo

Baigiantis žiemos sezonui 
•Lyros Choras, ir ALDLD 17 
kuopa rengia vieną iš įvai
riausių parengimų. Tai bus 
labai gera vakarienė. Pas- 
kiaus, šiuo laiku, Lyros Cho
ras' gerai darbuojasi, kad pri
sirengus prie gero koncerto.

Draugė Zdaniutė-Judženta- 
vičienė turi daug darbo, kad 
prirengus chorą, duetus, solis
tus šiam parengimui. Kas gir
dėjo Įyriečius dainuojant me
tai laiko atgal, tai dabar ste
bėsis iš jų dainavimo.

Kuzmickas, gerai žinomas 
mainierių' dainininkas, taipgi 
pasirodys šį kartą gerai su dai
nomis. Tad ir publika jau da
bar rengiasi į šį parengimą. Ti- 
kietai gerai platinasi.
* Koncertinė programa prasi
dės 4 vai. dieną, paskiaus seks 
šokiai, o 9 vai. vakare bus va
karienė. Taip pat visiems ge
rai reigia įsitėmyti, kad šis la
bai smagus parengimas įvyks 
balandžio 2 dieną, Mainierių

■ Svetainėj, kampas Main ir Oak 
į gatvių.

Visi lietuviai darbininkai sa-

sirinkime būna ašmeninių bar
nių, o tas nariams nepatinka 
ir užtiar jie neina į susirinki- 
muš. šiame1 susirinkime mū
sų viena draugė'pareiškė,; kad 
ji neprigulės tokioje organiza
cijoje, kuri įsileidžia negrus į 
savo parengimus. Jeigu ji tik
rai taip mano, tai labai kly
sta ir' neįvertina taip didelės 
reikšmės, tos naudos darbinin
kams,; kokia yra iš. solidaraus 
baltų ir nėgių darbininkų vei
kimo.

Kuopos nariai, kurie 
susirinkime užsimokėjo 
nes duokles ir paaukavo ‘ 
s vės” naujam presui $5; 
sipirko “Daily Workerio’ 
kopijų ir 100 atviručių už H. 
R. 7598 bilių, kuris reikalau
ja bedarbiams apdraudos.

Kovo 8 dieną įvyko minėji
mas tarptautinės darbininkių vo atsilankymu paremsite Ly- 
dienos. Buvo Komunistų Par- ros Chorą, kuris taip pat re- 
tijos kalbėtojai, bet publikas mia darbininkų judėjimą ir 
buvo labaį, mažai; iš lietuvių | veikia del jų. Dabar tegul 
moterų buvo tik viena, nors i bus iki pasimatymo.

Ičionai yra .geras skaičius su- Dėde Kalnientis.

DARBININKU 
SVEIKATA

■. ■ i ... . ■■ ‘ .... .. -- ------

DR. J. X KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Jų remi- leidau.

buvo 
nari- 
“Lai- 

nu- 
” 40

Nętikę Mėnesines.

Meldžiu ir man duoti pata-1 
irimą per “Laisvę.” Esu mote- 
į ris 30 metų senumo ir jau 11 i 
metų, kaip vedusi, ir turėjau 
vieną vaiką ir su dviem persi-

Aš ant laiko niekada ne-

ikos, ypač viršminetos. Su ki
ltomis liaukomis, su jų prepa- 
I ratais yra kebloka, nes tie pre- 
; paratai priseina leisti su ada
ta į raumenis arba šiaip po 
oda: per burną imant, jie ne
veikia, kaip pridera. Užtat 
skydinės liaukos preparatai vi
sai gerai veikia, imant burnomį ties fašizmo, kuris yra bai-įgaunu savo mėnesinių: kartais į 

vėliau,! Parsineškite iš vaistinės 
“Thyroid tablets, gr. 1, No. 
100.” Imkite pirmą savaitę 
po vieną rytais ir vakarais. 
Antrą savaitę imkite po vieną 
prieš valgymą, tai jau po 3 
kas diena. Trečią savaitę im
kite po vieną prieš valgymą ir 
ant 
na. 
kas 
per 
visai apleiskite, nevartokite išų 
tabletėlių.

V a r t o k ite kuomažiausiai 
krakmolinių, miltinių valgių, 
riebalų, saldumynų. Ir šiaip 
valgykite bet ko mažiau, ne- 
taip jau sočiai: daržovių, pie

nei į niškų, vaisių, kiaušinių, žuvų, . 
va- mėsos. Giliai pakvėpuokite 
tas pilvu apię 100 
Ra- kartų kas diena. Ne

I kariu, bet bent keliais atve- 
i jais.
;nių skausmus, sumažins dujas 

išjudins geresnę 
kraujo apytaką ir kitus galus. 

Dėl pačių baltųjų* Jos irgi 
eis mažyn nuo nurodyto gydy- 
mos. Be to, ištarpinkite du 
šaukštu borinės rūkštiss i 

! kvortą karšto vandens ir plan-

siausias darbo žmonių enge-iĮyra dviem
• ii • i • i — lz o >4o i c iv*jas, 
jas.

darbo masių skriaudė-

READING, PA.

Iš ALDLD 143 kp. Veikimo

Tarpe mūsų kuopos narių 
. atsirado tokių, kurie nesupran- 

. .v. ta bendro Z_
Tasai kunigužis dabar, baltų ir negrų darbininkų ko-

reikalo vienybes

kaip matytis iš spaudos, 
bedrai darbuojasi su P. Gri
gaičiu, taipgi pasižymęjųsiu 

; “garbingais darbais.” Juk 
dar nesenai P; Grigaitis, 
bęndrai su Kl. Jurgelioniu, 
visokias bendroves o'rgani-

< zavo ir bankrutavo; “Nau
jienas” pasigriebė į savo 
rankas ir dabar valdo, kaip, 
jam.patinka; su savo gazie- 
ta gelbsti darbininkų kovas 
ardyti ir darbdavius visais 
galimais būdais remia.
\Kun. Vypartas ir P. Gri

gaitis, vadinasi, vienų plun
ksnų paukščiai, todėl vienas- 

; kitą ir remia: Tai visai 
nėra jokios nuostabos,„.kad 
Vypartas sako prakalbas ir 
verčia savo parapijos vaiku
čius aukauti delei P. Gri
gaičio kromelio.’' ;

Bet tą pačią kolhpa- kuopos susirinkimas, narių at- 
niją atsitūpia ir dr. T. Dun- silhhkė mažai, mat kuopos su

voję prieš išnaudotojus. Ypa
tingai tas pasirodė 24 d. va
sario laike parengimo. Mūsų 

; kuopa tą parengimą rengė 
bendrai su Komunistų Partija.; 
Revoliuciniai darbininkai, »ne-* 
s k i rstytfami rasių,' tikietus 
pardavinėjo visiems. Į balių 
atsilankė pusėtinai skaitlingai; 
ir negrai darbininkai. Lietu
viai, nesuprasdami to svarbos, 

! mat pirmu kartu pas mus 
Rėadinge negrai darbininkai 
atėjo į lietuvių parengimą, 
kaip kurie apleido svetainę, 
žinoma, tai mūsų silpnybė, 
kad. mes ta dar nesugabėjome 
darbininkams išaiškinti, kaip 
yra svarba baltų ir negrų dar
bininkų vienybė kovoje už 
mūsų reikalus.. Klasiniai susi
pratę darbininkai džiaugėsi, 
kad taip skaitlingai mūsų pa
rengimą lanko kitataučiai. Pa
rengimas pavyko gerai, kuo- 

ijpai ir Komunistų Partijai liko 
„pelno po $10. , ■

Kqvo , 4 d. įvyko ALDLt)

i savaitėm 
kariais ir daugiau. Ir visada 
turiu skausmą pilvo gale, ypač 
kairėj, pusėj.

Ir man vis išputina pilvą ir 
jis pasidaro labai kietas, ir. 

j kai kariais užgeriu “baking 
soda,” tai biskį atleidžia, pa
sileidžia garai, tai ir pasidaro 
lengviau.

Ir aš turiu baltąsias, ir man 
labai negerai, nes man išėda 
tarp rietu. Aš pamiršau 
sakyti, kad sveriu apie 
sv., ir labai mano rictai 
riebūs.

' Ir jau kokioj? mėnesiai, kaip 
man atsirado ant kūno maži 
raudoni pučkai ir labai niežti. 
Kai pratdeda ?.kasytis, tai 
•ir kraujuoja, i Aš pereitą 
sąrą , buvau maudytis įr 
vanduo buvo pilnas žolių, 
si, man. iš to pasidarė. ,

Atsakymas

Jums netikę mėnesinės, ir i viduriuose, 
baltosios, ir gazai, ir, veikiau
sia, tie Jūsų pučkai paeina dėl 
kokio vieno, bendro trūkumo. 
Jūs perdaug sveriate. Nutu
kimas gali paeiti nuo nuolati
nio persivalgymo ir neveiklu
mo, bet labai dažnai riebumą j kites gimdomąjį kanalą, kar
ai* liesumą nusako žmogaus ! tą ai* du kart kas diena, 
liaukos, ypač skydinė—tiroidi
nė liauka, , išdalies priekinė 
pos nines liaukos skiltis ir 

pas 
oteris ir kiaušinėliai, pas vy

rus. Ir tų pačių liaukų pa
krikimai pakrikdo ir mėnesi
nes, Ištikro, mėnesines , kiek
vienai moteriai nustato ir re-.o« 
guliuoja jos endokrininės liau-' deniu.

nakties, tai po 4 kas die- 
Tęskite ir toliau vis po 4 
diena, bet per mėnesines, 
kraujavimą, keletą dienų

pa-
190 
yra

ar daugiau
Vienu

Tai palengvins menesi-

■ Niežėjimui mažinti gaukite : 
“Carbolic acid, 1 drachm; 
Zinc oxide, 1 ounce;
lime water, 6 ounces.” 
Vilgykite suplaktu mišiniu. .

kur niežti.
Eikite pasivaikščioti gerokai 

kas diena. Imkite iodo po la
šą du kart kas diena, su van-
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Darbininke PARYŽIAUS KOMUNA IR MOTERYS
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M. Irchan.

Seimininke
V ertė—Eugenija.

PROTOKOLAS
(Vaizdelis iš lenkų fašistų šeimininkavimo 

Ukrainoj)
(Pabaiga 

t

Viduryj kambario, naktiniais drabužiais 
figūros, judinosi apytamsioj šviesoj mažytės 
lemputės. Seržantas rėkė ir stumdė kareivius 
prieš save. Kareiviai taip pat r^kė ir Ver
gunas rėkė su jais, bet Zubikas sudavė jam ir 
jis parpuolė ant savo -draugų, kurie radosi 
krūvoje ant žemės.

“Dabar, kada pašokote, galite miegoti,” Zu
bikas suriko ir kareiviai sulindo į savo lovas. 
Šviesa užgęso. Ant žemės, po krūva kaldrų 
gulėjo vyras, ant kurio kareiviai šoko. Ver- 

• gunas išgirdo kaž-kieno šnibždėjimą:
“Ber-nac-ki!”
Tą naktį Vergunas negalėjo užmigti. Jis 

gulėjo iki aušrai kankinamas savo minčių ir 
klausydamas kokio nors judesio iš Bernackio. 
Ryte, dar kareiviams nepabudus, ligoninės ve
žimas atėmė Bernackį.’ Jie nieko daugiau apie 
tai negirdėjo, kaip tik leitenanto Swistel’o iš
sitarimą, “Bernacki ne paskutinis komnnistų 
šuo, kuris gavo cholerą.”

Trys dienos vėliau gandai pradėjo praplyš
ti, pirma nuo vieno kareivio iki kito ir toliau 
per visą batalioną. Bernackis buvo nužudytas 
už dalinimą komunistinių lapelių. Įsakymas 
buvo, kad “užbaigti jo gyvenimą.” Seržantas 
Zubikas sumanė originalų būdą jo, nusikraty
mui—tai buvo tas šokis. Sekančią dieną Ber
nackis buvo atvežtas ligoninėn sulaužytais 
šonkauliais, sudaužytais plaučiais ir inkstais 
ir veidu nebepažįstamu. Kažin kaip jis numi
rė. Jį greitai palaidojo. Niekas tikrai ne
žinojo, kas pasidarė. Zubikas sakė, kad jį per
kėlė į kitą regimentą del jo netinkamo darbo. 
Bet niekas netikėjo Zubikui.

Bernackio nebėra, bet Vergunas štai dabar 
mato jį, girdi jį, jaučia jį.

Daugiau oficiėrių atėjo ant trepu. Kapito
nas nusilenkė pulkininkui ir rėkė miniai: ‘

“Ateikite arčiau!”
S Minia vis dar tyli, judinasi pirmyn, viena 
suniurus, neperlaužoma masė.

“Nusilenkite!”
Šimtai galvų nusilenkia. Aiškios skepetai

tės, šiurkštaplaukės valstiečių galvos.
Kareivis Vergunas mąsto sau:
Aš ne čia esu... Aš esu su jais.—Aš vie

nas jų... gal mano paties kaimukas nusilei
džia šitaip... Aš nesu čionais visai. Aš esu 
ten su Bęmackiu ... su Bernackiu.

Bet jis tik taip mano. Jį ėda karštis. Ger
klė išdžiūvo, jis dreba visas.

Kapitono garsus balsas atkreipia jo klajo
jančią atydą.

“Įstatymas yra įstatymu. Pabandykite dar 
kartą, o mes sudeginsime visą kaimą ir nu- 
žudysime kalinius! Jeigu norite vesti namų 
gyvenimą su tvarka,- kokia yra, visi jūs turite 
pasirašyti ant protokolo. Mūsų maža sąskaita 
bus Jada užbaigta.”

Atrodė kad nėra vieno gyvo sutvėrimo 
aikštėj.

Rodos viskas pavirto į akmenį. Tyla atrodė 
grąsinanti. Vietinis kunigas, kuris stovėjo 
nuošaliai minios, netoli trepu, pažino savo 
žmones ir nusigando.

“Klausykite, mano žmonės! Argi ne kiekvie
na valdžia paeini nuo Dievo?” '

“Juos privers atsimokėti,” mąstė Vergunas 
mechaniškai, kada jo akys klaidžiojo nuo vie
nos mašininės kanuolės iki kitai, iki eilės ka
reivių su apnuogintais durtuvais. —“Jie tu-

I rėš užmokėti paskutiniu lašu kraujo.”
“Klausykitės protokolo!” Pulkininko balsas 

perkirto Verguno mintis.
“Jūs pasirašykite ir bus taika tarpe mūsų.”
“Mes, žemiau pasirašę, pareiškiame, kad 

kaltininkais šio sukilimo yra-Jurko Korpičįk, 
Vasili Smykalo, Ivan šepetink,, Britž Zarūpa- 
la ir Jacko Zarinčuk. Mes todėl iš savo; norb 
atiduodame juos, teisti Mes toliau pareiškia
me, kad jokio,puolimo ant mūs nebuvo iš dva
rininko Khaljąvako pusės ir mes patys sutiko
me jam dirbti už 17 pūdų (javų). Mes nea
bejojame kad pono namai buvo sudeginti per 
viršui įvardytus maištadarius. Mes džiau
giamės susilaukę 9-to Bataliono ir liuosnoriai 
davėme jiems maistą ir pro voži jas.”

Balsas moteriškės verksmo pakilo 
minios ir pasiskleidė po aikštę.

“Tylėk!” atėjo įsakymas nuo trepu. “Visi 
surikite, lai gyvuoja maršalas Pilsudskis, lai 
gyvuoja didysis maršalas Pilsudskis! *

Privarginti, nukankinti, kaimiečiai nepa
kentė ilgiau. Jie griovėsi atgel, ta neatiai
di masė, jų akys atkreiptos į trepus, atrodė, 
kad tarpe jų ir oficierių atsivėrė bedugnė 
prapultis. Keli, silpnesni bandė pildyti įsaky
mą, bet'jų balsai tapo paskandinti moterų 
verksme.

viršui

Kunigas mosikavo rankomis, lyg nežinoda- 
damas ar atsikreipti į jo būrį ar į savo dievą 
danguje. Bet niekas nekreipė į jį atydą. Gar
sus balsas kapitono kilo viršui visko.

“Durtuvais! Pirmyn!..,.”
Kareiviui Vergunui viskas atrodė lyg kokis 

baisus slogutis. - Balsas verkiančios moteriš
kės dūrė jam tiesiog) širdin. Jis drebėjo dar 
daugiau. Jo akys pradėjo aptemti. Kraujas 
kunkuliavo jo ausyse. ,

Garsas kilo iš minios. Nuo pradžios silp
nas, vėliau stiprėjo* Niekas negirdėjo atskirų 
žodžių, bet visi jautė, kad kylantis ūžesys bu
vo, tab ’įniršimas nekaltų, beginklių žmonių, 
jų desperacijoj. Nebedarė skirtumo, kiek 
kareivių ten buvo, kiek kanuolių, kiek durtu
vų. Aikštė atrodė prisipildžiusi vaikais, ku
rie lošia kareiviais. • I ,

Minia sustojo valandžiukei, rodos, kad su
siformavo, susirikiavo, išsijudino ir žengė į 
trepus.

“Prirengkite mašinines kanuoles!”— suriko 
kapitonas visa gerkle.

Vergunas išgirdo komandą viršui žmonių 
riksmo, per moterių verksmą.

“Ašaros nėra geros,—ašaros neišgelbės tave 
nuo zaizdų ir mirties. Aš esu su tavim,” Ber-, 
nackis rodos jam kalbėjo.

Vergunas susistiprino, pažiūrėjo piktai į 
trepus ir drebančiomis rankomis atsuko savo 
mašiną į tą pusę. , Rodos jis judėjo lyg sap
ne. Jis paspaudė knypkį ir mašininė kanuo- 
lė>atgyjo, šūviai pasigirdo ir kanuoles spjaudė 
ugnį į trepus.

Verguno karščio degančioj galvoj kokis tai 
balsas atkartojo:

“Jie užmokės paskutiniu kraujo lašu!”
Ir tai buvo paskutinė jo mintis. Seržan

tas Zubikas paleido jam kulipką į galvą, kada, 
tuo pačiu laiku kapitonas ir pulkininkas nu
sirito negyvi nuo laiptų į aikštę.

Jokis buržuazijos laikraštis neraportavo šio 
incidento. Jokis jos laikraštis nerašys apie 
tai. Armijoj” buvo patvirtinta, kad kareivis 
Vergunas išsikraustė iš proto, o prestyžas 
lenkų armijos negali būti sukoneveiktas be
pročių. “Tyla” yra įsakymu dienos.

Tačiaus rudens vėjai nešė tylų šnibždėji
mą apie Vergun’o kanuolę po visą Vakarinę 
Ukrainą, ir vis dar tebenešioja iš kaimo į 
kaimą, iš barako į baraką.

Moterys, Vedybos ir
Lytis

(ir~Lenino Pasikalbėjimo su 
K. Zetkina) ‘

(Tąsa)
tariškame išsivystyme ir pri- 
gulmybėje nuo ekonominio gy
venimo, yra lemta panaikinti 
darbininkių moterų mintyse 
esančius prietarus, liečiančius 
buržuazinės visuomenės amži
numo pabūdf. Kritiškas, istori-

nis atsinešimas į tas problemas supratimu,—“tas turi būti su
turi vesti prie begailestingo j naikinta.” 
perkratinėjimo buržuazinės vi
suomenės, prie atidengimo jos 
tikrojo pobūdžio ir pasekmių, 
įimant pasmerkimą jos lytinės 
moralybės ir veidmainingumo. 
Visi keliai veda Romon. Irt 
kiekvienas tikrai marksistinis 
išdėstymas, bile svarbios dalies 
visuomenės subudavojimo tai-,

Leninas linksėjo galva, juok
damasis. “štai ir turime! Jūs 
užtariate jūsų drauges moteris 
ir jūsų partiją, žinoma, tas 
tiesa, ką jūs sakote. Bet tas 
tik teisina klaidas, padarytas 
Vokietijoj; tas neišlygina jų. 
Jos yra ir pasilieka klaidomis. 
Ar galite jūs ištiesų, rimtai 

syklių, viešpataujančių draugi- užtikrinti man, kad lyties ir 
jinių nepaprastų reiškinių, turi ( vedybų, klausimai buvo disku- 
vesti prie išaiškinimo' buržua- suojami iš pribrendusio, gyvho- 
zinės visuomenės ir jos nuosa- jančio, istorinio materializmo 
vybinio pagrindo, turi baigtis Į taškaregio ? Gilus ir visapusis
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sitaisykim prie to, kad gintis ir 
kad keršint už mūsų brolius. 
Prie Paryžiaus vartų, ant ba
rikadų, į priemiesčius! Prisi- 

■ rengkim, kad reikalui esant, 
stot į kovą. Jeigu niekšai, ku
rie šaudo mūs belaisvius ir už
muša mūs* vadus, šaudys be
ginkles moteris—dar geriaus. 
Pasipiktinimo ir išgąsčio bal-

Paryžiaus Komuna 1871 me-j 
tais—tai pirmutinis darbinin
kų klasės mėginimas piimti val
džią į savo rankas. Tas tra
gi ngas, žavė j ančiai gražus ir 
galingas proletariato kovos is
torijoje lapas turi didelės reikš
mės ne tik Francijos, bet ir vi
so pasaulio darbininkų klasės 
judėjime... '

Paryžiaus Komuna, išgyve
nusi vos tik 72 dienas, suspėjo, 
vienok parodyti savo proletrinę 
esmę. Pirmučiausiai ji pasi- 

! stengė pagerinti darbininkų 
i klasei darbo ir gyvenimo są- 
Į lygas, kaip ailtai: įvedė 8 vai. 
darbo dieną, stengėsi visus ap- sv^’ 
rūpinti darbu,- atidėjo mokesnį 
už butus, j įvedė; darbo apsąų 
jimą ir tt. Jinai paleido s^uą 
ją armiją ir užmainė ^l^vadiha- 
ma liaudies gvardija ‘ kurion 
buvo priimami darbininkai ir 

 

smulkioji buržuazija/ Įvedė: 

 

valdininkų rinkimą, Jhetikusių-„ 
už- 

imantiems augštas ir žemas vie
tas valdininkams, tarnautojams 
ir mokytojams ;

Pryžiaus Komuna davė ne
mirštamus moterų komunarių į 
vaizdus, štai kaip savo atsimi
nimuose rašo Louise Michel 
apie moterų Paryžiaus Komu
nos gynime dalyvavimą: “Su 
raudonomis vėliavomis prieša-
kyj ėjo moterys, jos gynė ba- sas Praska"]bSs i** Franciją ir

žinojimas yra tam reikalingas, 
aiškiausias marksistinis perma- 
tymas daugelio medžiagos. Kur 
jūs galite gauti tam spėkas da
bar? Jei jų būtų, tai brošiūros 
kaip >ta| .kurią aš minėjau; ne
būtų naudojamos kaipo medžią-' 
ga studijavimui ' skaitymo ir 
diskusij'ų’ rateliuose. Jos yra 
paskleistos ir rekomenduotos, 
vieton būti, kritikuotos. Ir ko
kios pasekmės to tuščio, ne 
marksistinio svarstymo to klau
simo? Lyties ir vedybų klau
simai yra suprasti ne kaipo da-1J U valdininkų prašalihimą;

rikadą pas aikštę Blanš. čia 
Jelisaveta Dmitrijeva, Natalija 
Lemel, Malvina Pulen, Blanš ’ . .
Lefevr ir B^atrisė. Eskofon,! 0 iai 
Andre Leo gynė Batiniolos ba
rikadą. Gegužės dienose dau- i 
giaus Išimties tūkstančių mo
terų pavieniui ir grupėmis ko
voji su ginklu rankose už lai

visą pasaulį ir 
'mes pradėjom.
sim, kad visus

nukreiptos

lis didelio draugijinio klausimo. 
Ne, prasčiau! Didysis visuome
ninis klausimas pasirodo kaipo 
priedas, kaipo dalis lytinio 
klausimo. Svarbiausias- dalykas 
pasidaro pagelbiniu dalyku. 
Tas ne tik pastato pavojun aiš
kumą to paties klausimo, ap
lamai, tas sumaišo mintis, kla
sinę sąmonę proletarių moterų.

“Paskiausia. Net gudrusis 
Saliamonas sakė, kad viskam 
yra laikas. Aš klausiu jūs:- 
Ar dabar laikas linksminti pro
letares moteris su diskusijo
mis kaip kas myli ar mylimas, 
kaip kas vedasi ar apsivedė? 
Aišku, praeityje, dabartyje ir 
ateityje, ir tarp skirtingų tau
tų, tas, ką su ; pasididžiavimu 
vadiname istoriniu materializ
mu, turi užimti vietą diskusi
jose. Dabar visos draugių mo
terų mintys, visų darbininkių 
moterų, turi būti
link proletarinės revoliucijos. 
Tas tveria pamatą tikram at
naujinimui vedybų ir lytinių 
santikių. šiuo momentu kitos 
užduotys yra būtinesnės. So
vietų klausimas tebėra ant 
dienotvarkio prieš Vokietijos 
darb. Versalio sutartis ir jos 
pasekmės darbininkių moterų 
gyvenime—bedarbė, mažėjan
čios algos, taksai ir daug dau
giau. žodžiu, aš tikrinu, kad 
tokia rūšis politinės ir draugiji
nės apšvietos darbininkėms mo
terims yra neteisinga, gana, 
gana neteisinga. Kaip jūs galė
jote apie tai tylėti? Jūs turite 
prieš tą panaudoti jūsų auto
ritetą.’ ’

Aš nepraleidau nekritikavus 
ir nepersitarus su vodavaujan- 
čiomis draugėmis atskiruose 
distriktuose, pareiškiau savo 
rūsčam draugui. Jis patsai ži
nojo, kad pranašas nebūna pri
pažintas savo šalyje ar Žeimy- 
no j e. Savo kritikomis aš išsta- 
čiau save atviram kaltinimui 
“stipraus prisilaikymo socialde
mokratinės ideologijos liekanų 
ir senoviškame philistinizme.”
Bet galop kritika pradėjo dary
ti įtaką. Lyties ir vedybų klau
simai nebebuvo centraline ypa
tybe diskusijoms. ■ > Bet Leninas 
tęsė minties; siūlą tolyn.

“Aš žinau<aš žihąu, tarė jis, 
“Aš taipgi esu buvęs kaltina
mas, per daugelį žmonių, phi
listinizme šiuo kausimu, j nors 
tas man yra labai grąsu. Tamer 
yra apsčiai veidmanybės ir 
siauraprotystės. • Tiek to, aš 
laikausi ramiai! Maži gelton
snapiai paukšteliai, tik ką iš-, 
siritusieji iš buržuazinių idėjų 
lukšto, visuomet būną baisiai 
gudrūs. Mes turėsime tą taip 
praleisti. Jaunuolių judėjimas 
taipgi yra užkrėstas modernišr 
kūmo liga atsinešime prie lyti
nio klausimo ir perdaug juomi 
interesuojasi.” Leninas ironiš
kai pabrėžė žodį moderniškumo. 
“Man sakė, kad lytiniai klausi
mai yra mėgiamiausiu studija
vimu jūsų jaunuolių organiza
cijų, taipgi. Sakoma, būk trūk-[

Štai kaip kalbėjo viena Pa
ryžiaus darbininkė tų laikų Pa
ryžiaus hioterų ’ darbininkių 
kfliube: “Kas iš liaudies .prakai
to'gyvena?—Buržuazija. Kas 

•stato puikius rūmus tuo laikuf 
kuomet liaudis gyvena lindynė
se? Kas atsisako stot į kovą, 
kuomet verseliečiai muša liau
dį?—Ir vėl ta pati buržuazija. 
Ne, ne! Mums nereikia buržu-j

dabaigs tą, ką 
Jeigu pamaty- 

šautuvus mūsų 
tai mums liks 

| gatvių akmenys ir jais galėsi- 
j me mušti persimetėlius (išda
vikus).” ’ (

I versaliečiai nesigailėjo mo
terų : paimtas į belaisvę jie 
šaudė čia pat, nekurias gi pa
siuntė į Satori kalėjimą.

Sėdinčios Oberiv kalėjime ir 
laukiančios į Naujosios Kaledo- 
nijos katorgą išsiuntimo, ko- 
munArės nenup’uolė dvasia, štai 
kaip aprašinėja Louise Michel 
tą laiką: “Kuomet atvyko čio
nai Augustina Sifon, ji sušuko, 
dėdama ant rankos savo kator
gos numerį: ‘Lai gyvuoja Ko
muna!’ Kuomet į kalėjimą Ob- 

i Lemel, 
ją šauksmu: ‘Lai 

! gyvuoja Komuna! Tokiu pat 
būdu sutikome mes komunares 
—Eskofon, Puare ir vieną se
nukę vardu Deletra, kuri ko
vojo jau Lione tuose laikuose, 
kai šilko fabrikų darbininkai 
parašė ant savo vėliavų ‘Gyvent 

! bedirbant ar numirt kovoje.’

, kūnini bažnyčias reikia eriv atvyko Natalijair mokytojams algų sulyginimą; i 11 kunigų, bažnyčias leiuia . v
±1 --iv v -ii i - I i dirbtuves o buržuazi- visos sutikom ja sauksatskyrė bažnyčią nuo valstybes; Pavcist j oirotuves, o uuizuazi 

mokyklose prašalino tikybos pa- - 
mokas, mokyklų lankymą pada- rriUmis* 

vaikams ' vienuoles ir vienuoliai, nerei- 
■ kalingi mums tie dykaduoniai.” 

Kita senukė darbininkė sakė: 
Reikia priversti tuos polius 
visus, kas priešingas Komunai.
Reikia privedsti tuos ponus į 
klausyti, arba reikia šaudyti i Toji senukė visas savo spėkas 
juos. Reikia kad reakcionieriai; apdavė kovoje už Komuną, 
ir versaliečiai bijotų, matyda
mi, kad Komuna moką " baust 
prasikaltėlius.” Tų dviejų dar
bininkių žodžiai taip pilni kla
sinės sąmonės, kad jie gal būt 
puikiu pavyzdžiu daugeliui šių 

I dienų proletrėms.
Savo atsišaukime, 1871 m. 

balandžio ?mėp. 11 d., štai ką 
rašė komunares, kreipdąmosi į 
Paryžiaus moteris: “Mūsų prie
šai—tie, kas naudojasi privile
gijomis dabartinės socialės 
tvarkėte; tie, kas -gyvena mūsų 
prakaitu 'ir' tunka ■ nuo mūsų 
vargo.

“Jų akyse sukilo liaudis ir 
pasakė: “Nėra parėigų be tei
sių, nėra teisių be pareigų. Mes 
norime dirbti, bet norime patys 
naudotis savo darbo vaisiais. 
Šalin išnaudotojus, šalin darb
davius!... Tegul darbas būna 
šaltiniu gerbūvio del visų; te
gul pati liaudis būna valdžia— 
komuna; gyvensime ir dirbsime

ja ir kunigai tedirba drauge su 
Ne, mums nereikalin-

rė būtinu visiems 
mokslą įvedė veltui; sulygino 
netekėjusių moterų ir jų vai
kų teises, sulig buržuazinių įs- 1 
tatymų neteisėtų, su bažnyčioj 
vedusiomis. Komuna nepripa
žino tautų skirtumo, joje ly
giai su francūzais dalyvavo ir 
vokiečiai, ir lenkai, ir rusai ir 
kiti. Be to, jinai buvo griež
tai priešinga militarizmui (ka
ro jėgomis užgrobimui ir pa
vergimui kitų šalių).

Ypatingai daug ištvermės,! 
entuziazmo ir drąsos darbinin
kų klasė parodė, begindama 
Paryžių puo baltagvardiečių, 
apsupusiųjų jį iš visų pusių.

Paryžiaus gynime ne pasku
tinę rolę lošė ir moters-darbi- 
ninkės.1 Dar 18 kovo (dieną, 
kuomet valdžią perėjo į Pary
žiaus darbininkų klasės ran
kas), jos pirmos pasipriešino 
reakcinės valdžios pastangomis' 
nuginkluoti 1' Paryžiaus darbi
ninkus. Toliau, jos reikalauja 
nuo Komunos, kad ir moteris 
siųstų frontan, kur jos narsiai 
kovoja ir miršta drauge su 
gvardiečiais. Sąvo vyrams-ka- 
reiviams jo be mažiausios bai
mės nešiojo valgį, nepaisyda
mos kulkų, 
darbininkės savo kalbose rei
kalauja buržuazijai ir žanda
rams mirties, 
nizuoja ligonines, pagelbos 
punktus sužeistiems ir tt.

Moterų darbininkių organi
zuotas Centro Komitetas spe
cialiai rūpinasi ligonių aptar
navimu ir moterių būrių stei
gimu. ' Tų būrių užduotis, rei
kalui atėjus, ruošti barikadas 
ir ginti jas. Buržuazijai Pa
ryžių užėmus, jos • su mažais 
vaikais tankidi buvo šaudomos 
ir kankinamos.

Kliubuose moters- ]iUOsais, arba numirsime beko-
vodami...’

“Pilietes! Susivienykim, kad j

Didžiausias reakcionierius ir 
aršiausias Komunos priešas 
baronas deVilie štai ką rašo 
apie Paryžiaus komunares: 
“Jokioj gadynėj Francijos mo
terys neturėjo tiek įtekmės, 
kaip Komunos laiku; nieko ste
bėtino, kad jos su tokiu įnirti- 
mu kovojo už ją. Jų ūpas bu- 

■vo aršesnis, negu vyrų, jos net 
tuomet kovėsi su versaliečių 
armija, kuomet didesnė dalis 
vyrų . insurgentų (sukilėlių) 
galvojo, tik apie tai, kaip pa*

, si^lę^b”
Kitas rašėjas Benna Malon 

rašo: “Moterys suprato, kad so- 
cialės revoliucijos laimėjimui 
jų dalyvavimas būtinas. Jos 
suprato, kad jos ir proletaria
tas tai aršiausiai išnaudojami 
senosios visuomenės sluogsniai, 
kad jie abu gali išsiluosuoti tik 
tampriai susijungę vienas su 
kitu ir bendrai kovodami prieš 
visą senąjį pasaulį.”

Tą suprato Paryžiaus komu- 
narės dar 1871 metais.

(Iš Knygos —“Moters Ko-x JL1 LtzO • O UmI V Ivllj lx 11111 jy <1 VI i y Ao A Y. x 1 j Q O g XVAO L^rS

Be to jos orga- pagelbėt bendram darbui. Pri- votojos Del Komunizmo”)

stą kalbėtojų tąi temai. Tokios 
klaidos ypatingai yra kenks
mingos, ypatingai pavojingos 
jaunuolių judėjime. Jos gali 
labai greit prisidėti p^ie pėrdi- 
delio susijaudinimo ir, perdėji
mo lytingame gyvenime kai (ku
riems iš jų, prie sunaikinimo 
jaunystės spėkos ir energijos. 
Prieš tą .jūs taipgi privalote 
kovoti. Tarp moterų ir jaunuo
lių judėjimo yra daug ryšių. 
Mūsų draugės moterys tu
ri sistematiškai ir bendrai veik
ti su jaunimu. Tas yra tęsimu, 
praplėtimu ir iškėlimu motinys
tės nuo’ asmeniškumo į visuo
meninę sritį. Ir visokeriopas 
atmimimas visuomeninio gyve
nimo ir moterų veiklumo turi 
būti padrąsinimas, taip, kad jos 
paneigtų rubežius philistiniškų 
individuališkų namų ir šeimy
nos psyhologijos. Bet mes 
to prieisime vėliau.

(Buš daugiau)

prie

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Painikite apie 2 svaru (ma
žiau, jeigu šeimyna nedidelė) 
maltos jautienos mėsos ir ap
kepkite ant skaurados ant alie- 

—J jaus (olive oil), kad būtų tru-
I pūtį apgruzdus. Skyrium į 
puodą supilkite keną tomaičių,, 
kada pradės virti tarnaitės, ta
da sudėkitę apkepusią mėsą į 
tarnaites. Tkip pat pagruzdin
kite arit aliejaus vieną cibulį, 
žalią' pipirą ir ' biskutį česna
ko ir supilkite į- puodą. Dądėk 
druskos, pipirų ir biskį cukro 
sulyg skonio, tada dušniai už- 
dengkite puodą ir lai lėtai šun
ta apie porą valandų. Nepa
mirškite pamaišyti, kad nepri
sviltų. Kada baigs virti, už- 
kaiskite puode daug vandens 
del plonų makaronų (thin spa- 
getti), įdėkite druskos ir kaip 
užvirs^ sudėkite spagetini, porą 1 
svarų ar mažiau. Virti juos 10 
minučių ir nukošti vandenį. 
Paduodant reikia pirma sudėti 
makaronus ant lėkštės, o ant 
viršaus uždėti mėsos ir tomai
čių viralą, biskutį pamaišyti ir 
pabarsčius tarkuotu italionišku 
sūriu, valgyti šiltus.

Vdru Mikubaitytė.

i Mums teko mėginti d. Veros 
' patariamieji “Spagetini” ir pa

sirodė gardus valgis. Atrodo, 
kad tokis valgis būtų tinkamas 
gaminti ir mūsų parengimuose, 
bei vakarienėse. Atmainai iš 
maltos mėsos galima padaryti’ 
mažyčius kukulaičius, juos ap
kepinti ant aliejaus kaip vir
šui pažymėta ir tada dėti į ta
rnaites ir virti kartu. Tada ga- ’ 
Įima tą valgį pavadinti “meat 
balls and spaghetti”. Jis dabar 
labai populiarus. Rašykite dau
giau, d-ge Vera.

Baltas Tortas (Angel. Cake)
Paimkite 11 baltymų kiauši^ 

nių ir gerai išplakite, kad bū
tų stiprios putos, vėliau įdėti 
1 puod. cukraus ir išplakti. 
Įpilti į sletuką gerų miltų (mes 
rekomenduojame SWansdown 
Flour) 1 puoduką, 1 šaukštu
ką “cream of tartar” ir persi
joti bent 4 ar 5 kartus. Išsijo
jus, įpilti i kiaušinių-cukraus 
mišinį, įpilti truputį citrinos 
kvepalų ir žiupsniuką druskos, 
palengva išmaišyti, supilti į 
formą ir kepti nekarštame pe
čiuje. Iškepus, uždėti 
liukrą.

/ Toronto Petrė.
(Tąsa 4-tam Pusi.)
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Ten Buvę^* Moksliniai Raštai

momastimis

PRANEŠIMAI Iš KITURkaip

gerų

Neapdarytos 20 centų.

bus

gus

SCRANTON, PA
ALDLD 39 kuopos susirin-

i

t

I I

LAWRENCE, MASS

buvo gavę darbą prie audimo, gerą ir linksmą laiką-

ve-

apdarytos
25 centai.

t
i

atstovas atsilankė 
ligoninėje, ir pasi-

būtų buvęs nubaustas 
susirinkime.
6 d. kliubo susirinki- 
nariai pakėlė klausi-

I 
Į

Komisija.
(66-67)

bus 
kas
pa-

. Kalbėtojai 
Dr. Matulaitis ir J. Mažeika, 
nariai dalyvaukite ir savo drau- 
atsiveskitc.

girdėjau, tai šiose 
bus dvi poros. R.

ir J. Klikunas

jūsų mieste 
dalyvaukite, 

visais pažan- 
darbinin-

(už kovo 
kas dedasi 
vienuolyne 

kun. Savei-

svaros. Jis nieko nelaukda
mas; paleido šūvį, taikydamas

KIT “LAISVĘ”

Ssvetainėjc.
Komport. Report.

(66-67)

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir
miau kaina buvo .20 centų. Dabar tik 10c. i ;

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žhionės senovėje, vergijos

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

su sužeistuoju 
į ligoninę. Ta- į

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai j pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai. —

BOLŠEVIKAI. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. Tai atsimi
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir patraukianti 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c. ,

Dienraštis “Laisvė” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nuplginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamos knygos yra išpardavimui:

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia vargą ir visą eilę kitų klausinių. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo 
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kaina buvo 
35 centai. Dabar tik 15 centų.

MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . 1. 
Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų. Šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytoš buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

I Jeigu kuri dar nepriklausote, 
būtinai stpkite į 
esančią kuopą ir 

kartu su

Tai viena 
iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” it visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia ‘'stebūklyngos” vietos Melden,' Kalvarijos ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas 
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 

, ; tik 10 centų. • ' •

> IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nėpavadtiojam^s vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šęin^yna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS- Parašė GcA Plechanov. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c, Dabar yra 25c.

A I

' I nę ateitį?” Kviečiam visus atsilanky- 
tepalu: ti jr paklausyti šių svarbių prakal

bu. Komisija.
(66-67)

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. Belgijos, Francijos* 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 centai.

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
ką reiškia 

yra skirtu-

Parašė A. Bogdonov. 
visuomenines tvarkas, 
ir baudžiavos laikais, 

j neatsako 
atsakymų formoje 

lengvai skaitosi. Gražiai apdarytai Kaina buvo 
tiktai 50 centų.

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė ‘. B. Iksas.

I » 1 ■1

i s k r i a u sti 
ir nebuvau pa-1 susirinkimas bus kovo

20 d. Visi dalyvaukite.
Narys.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopa rengia svarbias I 

prelekcijas sveikatos ir ,NRA 
klausimais. Įvyks 20-tą dieną ko-

paduodame iš-

WORCESTER, MASS.
TDA 13-ta kp. ‘"rengia svarbias

Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji 
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymi 
ir todėl labai 
$1.00. 1 Dabar

VALSTYBĖ
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavo 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Koki, 
mas tarpe buržuazinės ir proletarinė:* valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaįna 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

Wwi

si: e BHrj*J ■ h.

IŠ LIETUVOS
CAIS V Ė ■«- Pirmadienis, Kovo -19, 1934

Argi bereikia aiškesnio iro- Šeimininkių Skyrius apie Pruseiką, trumpinome. 
Manome, kad mūsų korespon
dentas už tai nepyks. Trum- 

■pinome todėl, kad jau keįis 
kartus apie to žmogaus tauš
kimus buvo rašyta, o naujo ji
sai nieko nepasako. Jo kalba, 
tai kaip davatkos malda—vi
suomet ta pati. Skaitytojai j 
gerai žino, kad nuo laiko, 
kuomet Pruseiką išėjo Komu
nistų Partijos griauti, jau pra
ėjo 4 metai suviršum, o jisai 
vis tą zpačią, apie “bimbinių 
susmukimą,” pasakaitę pasa
koja. Todėl į tai nereikia 
kreipti nei domės.)

dimo? , , .j • ■ . i i
Bendoravičius bandė apgin

ti savo frentą Aleksiejų, bet 
jo prakaitavimas buvo veltui. 
Jis sako: “Jei mes pradėsime 
jiėškoti kabliukų, tai rasime 
antkiek vieno nario.” čia 
bjaurus apšmeižimas kliubo 
narių. Vadinasi, Bendaravi- 
čiaus supratimu, jei Aleksie
jus vartojo negerus b^rčekius 
kliubo parengime, tai ir visi 
kliubo nariai yra tuomi pra
sikaltę. Tai begėdiškas šmei
žimas kliubo narių. Tas dar 
daugiau rodo. Rodo, kad Ben- 
daravičius yra labai aį-timai 
surištas su pirmesniais varto
tojais negerų barčekių.

ĮCliubo nariai turėsime pa
imti; gerai į nagą ne tik Beri- 
dabavičių,' bet šimanską ir 
Rutkauską, nes j;ų pasielgimas 

pastebėjau, ainiai liudija, kad ir jie yra 
tame suokalby] nuskriausti 

sijudinęs ir visai išėjęs iš lyg- kliudą* _ :

Kunigų Laikraštis Apie maldos ir vesti tardymo nė
ra galima.

* * Pasišalinęs iš bažnyčios, jis 
išgėrė 50% stiprumo degtines 
pusbutelį ir labai susijaudinęs 
ėmė blaškytis po vienuolyną, 
j ieškodama s “broliukų.” Rado 
jis juos II aukšte 4 celėj be
sėdinčius ir, kažką sumurmė
jęs tuoj paleido šūvį į Ber
natavičių,—zakristijoną ir du
rininku—ant kurio jis labiau
siai pyko. Bernatavičius, pa- 

tam
soje jie dar kiek pasistumdė, 
Saveikis dar iššovė, bet galo^> 
visi iš kambario pasišalino. 
Nesuradęs tariamųjų savo ne
prietelių, ‘Saveikis atėjo į ma
no kambarį.;.'

A t s i g r į ž ęs, 
kad Save ikis labai su-

“Sodomą ir Gomorą” 
Pranciškonų Vienuolyne, 
Kaune.

žemiau
traukas iš Kauno kunigų or
gano “Ryto” 
28d.) apie tai, 
Pranę iškonų 
Kaune1 ir kodėl
kis, pasigėręs, pašovė du sa
vo “broliu Kristuje.” Pasi-|Oi«< 
rodo, kad minėtam kliošto-;šokęs, užgesino žiburį; 
riuje kunigai ’girtuokliavo ir 
užsiėmę visokiomis “žemiš
komis 
Red.
Mūsų 

Kauno m. 
kalbėjo su pašautaisiais vie
nuoliais, “tėvu” kun. J. Kudir- 
ka'.ir broliu A. Bernatavičium. 
Abu guli chirurgijos skyriuj, 
2 klasėj, dr. V. Kanaukos prie
žiūroj. Tėvas Kudirka jaučia
si gana gerai. Apie tą tragiš
ką įvykį* pranciškonų vienuo
lyne jis papasakojo tokių 
smulkmenių: .

—Kaune, pranciškonų ža- i 
liakalnio namų viršininku, esu 
maždaug 4 mėn. laiko. Kun. 
P. Saveikį čia jau radau gy
venantį kokius metus laiko. 
Saveikis, kiek man žinoma, 
bendrai paėmus, nėra nei la
bai žiaurus, nei labai nenor
malus. Tačiau del tam tikrų 
moralinių iškrypimų. Jam 
kartais užeina priepuoliai, ku
rie pasireiškia didesniais ar j 
m a ž e,s niais ekscesais. Pav. j 
kartais jis įsigeidžia j 
1 a i k yti pamaldas netokios i 
spalvos liturginiais rūbais, ko
kie tą dieną nustatyti, ir del 
to su zakristijonu kelia “vai
rias”. Kartais jam ima rody
tis, kad broliai jį ima perse
kioti, skriaudžia. Jis yra stro
piai saugojamas, kad neturė
tų galimumo pasigerti ir kitų 
savo iškrypimų tenkinti. Iš 
vienuolyno buvo išleidžiamas 
retokai. Už tai nepaprastai 
pykdavo ant durininko ir 

'drauge zakristijono, brolio A.
Bernatavičiaus.

Karta, rugsėjo men. pra
džioj, kai aš buvau su reika
lais išvažiavęs, buvo toks įyy- 
kis. Kun. Saveikis buvo be lei
dimo, savivališkai iš vienuoly
no išėjęs ir, grįžęs namo pa
sigėręs, ėmė kelti triukšmą. 
“Broliukai” nerasdami kito iš- 

' ėjimo, jį surišo. Parvažiavęs 
radau juokingai tragišką sce
ną, Kun. Saveikis sėdi suriš
tas vienoje vietoje, o du “bro
liai” jį saugoja. Po to bdvo 
dar porą kartų neblaivus, bet, 
kadangi aš buvau namuose, 
tai prieš brolius kelti trukšmo 
nedrįso.

šeštadienį jis atėjo pas ma
ne prašytis, kad išleisčiau jį 
į ’ miestą. Aš jam pranešiau, 
kad į miestą vienuolyno vy
resnybės nutarta jo neleisti. 
Del to jis supyko ir pasxiau 
visą dieną vaidijosi su broliais. 
Po to jis dar kartą atėjo pra
šytis išleidžiamas, o vakarop 
atėjo užsirišęs žandą ir pra- 

' dėjo skųstis, kad jam skauda 
dantis. Tada jam išeiti buvo 

. leista. 4 ,
Visą dieną buvo nepapra

stai nervingas ir susijaudinęs. 
Namo grįžo apie V2 šešių. 
Kadangi aš buvau išniręs ko
ją, tai turėjau gulėti. Tačiaus 
reikėjo eiti laikyti vakarines 
pamaldas. Tada “broliai” 
pranešė, kad jas galėtų atlai
kyti ir kun. Saveikis. Taip ir 
buvo padaryta. Bet Saveikis, 
pamaldas pradėjęs, jas metė 
i r pasišalino į zakristiją. 
“Broliai” nuėjo prašyti, kad 
grįžtų jas baigt laikyti, bet 
jis yiskuo, ką tik zakristijoj 
rado, puolėsi ant jų ir juos 
išsivyjo. Tada pamaldų baigti 
aš nuėjau. Saveikis, atbėgęs, 
ėmė man skųstis, kad “bro
liai” jį persekioja, bet aš jam 
atsakiau, kad šiuo metu žmo
nės tebėr bažnyčioj, eina pa- turėjo.

Didelė dauguma balsų liko-, 
.si prašalintas Aleksiejus iš 

į mane. Paskui metė parabe- valdybos. Išrinktas dauguma 
j lių ir pabėgo i sodą. Pasiju- a s U Biekša. Sklokininkai 
■tau sužeistas. j statė savo kandidatą Laurin-

Saveikis, patyręs apie poli-,a^į» bet jis gavo tik 17 balsų, 
cijos atvykimą, sugrįžo į savo. Mes, kliubo nariai, turim 

.kambarį ir pasiėmė skaityti dalyvauti kuoskaitlingiausia ir 
knygą. Policija, atėjusi į mano galutina,! apsivalyti nuo tų, 
kambarį, tuoj prie durų rado .kurie darė suokalbius nu- 
parabelių, kurio, tiesą paša-j® k r i a u sti kliubą., Sekantis 
kius, aš pirma 
stebėjęs.

Paskiau aš 
broliu išvykau 
da prasidėjo tardymas.

Saveikis paprastai po kiek
vieno nusižengimo esti susi
jaudinęs, nusiminęs, atsipraši- • kimas įvyko kovo 11 d. ir pa- 

i nėja ir dažnai -verkia. Jeigu 
jnejo ydos, kurios kartais ja- 
^le^paima viršų, šiaip jis būtų 
| ir yra labai geros ir gailestin
gos širdies žmogus—bent man 
taip rodosi.

Dar Vieng> Sklokinin 
kas Nubaustas 

,c ?

PHIL. Pa.—Tuojaus po teis
mui, kliubo susirinkime, buvo 
išteisintas Aleksejus 'vartoji
me negerų barčekių kliubo pa
rengime, o Jatužis ir Antana
vičius nubausti. Įrodymai bu
vo duoti gana aiškūs, kad 
Aleksiejus yra taip pat kal
tas, kaip ir pirmesni du. Kaip 
jau pirmiau buvo rašyta, jis 
buvo išteisintas tik todėl, kad 
kliubo “gynėjas” Rutkauskas 
dėjo visas pastangas, kad iš
teisinus savo frentą. Nežiu- 
riant kad kliudąs turės dide- 
1 i u s nuostolius. Rutkauskui 
tuom laiku pavyko apdumti 
kliubo narių daugumai akis. 
Tai yra buvo priimta reko
mendacija teisėjų, nubausti 
Jatužį ir Antanavičių, o Alek
siejų išteisinti. Tas sklokinin- 
kų buvo sudaryta iškalno, kad 
nariai nesuprastų, kame da
lykas yra. Jeigu būtų buvę 
balsuota Aleksiejaus reikAlais 
išteisniti ar nubausti atskirai, 
tai ne mažiausios abejonės nė
ra, kad 
pirmam

Kovo 
me vėl
mą, kad Aleksiejus buvo ne
teisingai išteisintas, kad jis tu
ri būti taip pat nubaustas, 
kaip ir pirmi du. Kliubo na
rys Klevas, vienas iš žymiau
sių liudininkų, kuris aiškiai į- 
rodė teisme ir kliubo susirin
kime, ’ ad jis paėmė iš Alek
siejaus rankos 10 tikietukų po 
5c. ir dar pas jį liko gana di
delis pluoštas jų. O kliubo gy
nėjas Rutkauskas šiuos faktus 
nutrynė. Jam Klevo įrodymai 
nebuvo faktai. Vienas iš drau
gų pareiškė: “Jei mes nubau- 
dėme Jatužį, Antanavičių, tai 
Aleksiejus būtinai ‘ turi būti 
nubaustas. Jis teisinasi taip, 
kaip čigonas sugautas su vog
tu arkliu: Ne aš vogiau arklį, 
bet arklys pavogė mane.” 
Taip yra ir su Aleksiejum. Pas 
jį rasta tikietai rankoj, o jis 
sakosi, kad jis ją neėmė, ųe-

“LAISVES” KNYGŲ

IŠPARDAVIMAS
(Tąsa ant 3-čio pusi.) >

Tortas puikus, bet ne viena 
šeimininkė paklaus, “Na, ką 
gi aš dalysiu su atlikusiais try
niais kiaušinių, nes jie į baltą 
tortą neina o išmesti gaila.” 
Išiikrųjų, drauge, nenumeskite 
trynių, nes jie daug naudinges
ni negu baltymai. Juos gali
te suvartoti iškepant dar vieną 
pyragą, tai yra^aukso tortą ar
ba padarius iš jų liet, ausu
kių (grūzdų) bei pagaminus
labai gerą Custard Pudding’ą. | 
Arba kad ir paprastą kiaušinie
nę vakarienei, trynius gerai iš- ^SKAITYKIT IR PLATIN* 
plakus, dadėjus kiek reikia pie
no, druskos ir pakepinti ant 
šviesuotos skaurados.

žėmiau paduodu būdą 
daryti aukso tortą:

Paimkite iy2 puoduko
miltų, 2. šaukštuku baking pow
der, ir biskutį druskos ir viską 1 
išsijokite. Skyrium' gerai iš
plakite 8 trynius, kad.būtų gra- ;vo, 7:30 vai. vakare" Lietuvių "barb, 
žiai geltoni ir tiršti, dadėkite svetainčje^E. 79th St.
1. puoduką cukraus ir vėl pla- 
kite, tada įpilkite 1 šaukštą ci
trinos sunkos ir tarkuotą žie- j 
vę nuo 1 citrinos. Išmaišykite ■ 
ir vis plakant įpilkite y2 puo-! 
dūko verdančio vandens. Kada į 
bus viskas gerai išplakta, da- j
dėkit išsijotus miltus, maišant Pakalbąs ir .diskusijas, 23 kovo, 7:30 
išlengvo. Supilkite į dvi apva- Endicott St. Prakalbų tema: “Ar 
lias formas ir kepkite lengvam ■ gali tikinčiųjų organizacijos ir jų 
pečiaus karštyje. Kada atvės, | vadaį į^bininkams gėrės-
perdekite su šitokiu 
sumaišykite 1 ketvirtadalį puo
duko cukraus, 1 ketvirt.' puod. j 
miltų ir 1 ketvirt. šaukštuko; 
druskos. Sumaišykite su Ž 
puodukais karšto pieno if pa
virinkite, kad sutirštėtų. Supla
kite 3 ’ trynius arba 4 čielus 
kiaušinius, dadėkite 2 šaukštus 
sviesto ir sumaišykite su kars
tu mišiniu. Pavirinkite 1 mi
nutę ir pastatykite, kad atvės
tų. Įdėkite 1 šaukštuką vanilos 
ir sumaišius tepkite pyragą.

darė keletą gerų tarimų. 
Draugė A. Proleikaitė rapor
tavo, kad draugė Kubilienė re
zignavo iš Bendro Komiteto. 
Draugė Kubilienė iki šiol ge
rai darbavosi. Veil^ jos ir d.- 
Kairienės pasidarbavimu su
rengta “Card Party,” kuri da
vė pelno $41.05. Nenppėta pri-* 
imti jos rezignacija, bet kuo
met paaiškinta, kad draugė*
rezignuoja delei t »menkos Viršų apliukruokite'čekoladiniu 
sveikatos, ’ tai Reikėjo jos,, re- liuksu arba tik pabarstykite 
zignaciją priimti. . , smulkiu cukrumi.

Paskiaus liųosnoriai apsiė-; 
mė jos vieton" draugė A. Pro- į 
leikaitė. Tai labai geras žen- Draugės, kurios skaitote šį 
klas, kad draugė . apsiėmė skyrių, ar jau visos tapote na- 
liuosnoriai. Liųosnoriai apsiė- remis A.L.D.L.p.? 
mę draugės bei draugai veikia j 
geriau, negu išrinkti per prie
vartą.

Prisiminus “Laisvės” presą, 
nutarta aukoti $2^00* iš iždo ir veikite 
padaryti rinkliavą. Draugai ir idais organizuotais 
-■ ' * 1 • - kais!

BINGHAMTON, N. Y.
i
i 23 d. kovo (March), pėtnyčios va
kare, 7:30, įvyks prakalbos, rengia
mos per Friend of Soviet Russia or- 

’ ganizaeijos. Kalbės pirmu sykiu 
Binghamtone d. Bonchi Frieman iš 
New Yorko. Prakalbų tema: “Try
lika menesių . Sovietų Sąjungoj.” 
Draugas Frieman yra žingeidus kal
bėtojas ir visiems bus žingeidu iš
girsti jo''patyrimus Sov. Sąjungoj, 

f Friends of Soviet Russia organiza
cijos ofralsiai yra: skleiskit tiesą apie 
Sovietų Sąjungą; atmuškit visokius 
melus prieš Sovietų Sąjungą ir mo- 
bilizuokitės į pagelbą Sovietų Są
jungai. Kadangi d. Frieman yra mi
nimos organizacijos sekretorius, tuo- 
del jis galės daug ką paaiškinti apie 
minimos organizacijos tikslą ir už
duotis. .Visi yra kviečiami atsilan
kyti. Prakalbos yra rengiamos Lie
tuvių

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie (kunigo Petkaus bylą prie£ “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c. > ; . ■ < •

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų.

Ąr Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI PAGALIMA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Dr. 

J. J, Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius. ' Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų daktaras.. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.

draugės aukojo sekamai: J. 
Ęlikunas $1.00, J. Norkus, I. 
Klėvinskas, F. Mankaiskąs po 
50c.,F. M. Indriulis, S. Šonas 
po 25c.

Viso aukų surinkta $3.00. 
Pridėjus auką iš iždo, pasida
ro $5.00. \

Paskiaus nutarta surengti 
vakarėlį, kuris bus vestuvėmis 
ALDLD 39 kp. su LDSA §4 
kuopa. To vakarėlio pelnas 
bus skiriamas pusiau: “Lai
svės” presui ir vietiniam vei- 
kinfui.

Kaip 
stuvėse 
nušaitis 
jaunavedžiai. Pąkląusus, 
bus jų merginomis, tai jie 
sakė, kad kai ateisi į vestuves, 
tai| pamatysi. O “šliubą,” tai 
sąkė duos J. Norkus,' kuris ta
me darbe jau: Turi ?patyrimo; 
Jisai dar vaiku būdamas tar
navo prie mišių, .tai gerai žino 
kunigų paslaptis.

puvo atsilankęs draugas ?S. 
Šonas ir kvietė, kad kuopa 
prisidėtų prie pasiuntimo, dele
gato. į Komunistų Partijos 
k o n v e nciją. Kuopa nutarė 
prišidęti su auka $2.00 ir pa
siųsti pasveikinimą.

Nutarta, kad susirinkimai 
būtų pradedama laikyti nu
tartu laiku, kad nedaugiau už
vilktų kaip 15 minuty. Sekam 
'tis sūsiriūkimas įvyks balan
džio 8 d., 2 vai. dieną, po sm 
sirinkimui bus vieną valandą 
diskusijos. Susirinkimas įvyks 
Leonard Svetainėj, 111 W. 
Market St. I

Šiame mieste darbai vėl su
mažėjo. Arlington Mill dirb
tuvė dar pradžioje šių metų 
sustabdė šukavimo skyrių, ku
riame lietuvių gana daug dir
ba. Naktinė pakaita visai pa
leista. Kai kurie darbininkai

WATERBURY, CONN.
TDA 30 kp. susirinkimas Įvyks 21 

dieną kovo, 774 Bank Str. svetainėje, 
8 vai. vakare. Nariai visi malonėki
te ateit, nes turim daug svarbių 
klausimų aptarti,' taipgi atsiveskite 
nauju nariu. Sekretorius.

(65-66)

DETROIT, MICH. 
t

LDS 86 kp. rengia vakarienę ir 
šokius 24-tą dieną kovo, 7:30 vai. 
vakare, Latozų svetainėje, 1035 
Caniff St. arti Ooakland. Bus ska
nių valgių, nes gaspadinės geros, 
kurie norės galės pasišokti prie ge
ros orkestros. .Įžanga tik 25c. Visi 
drabgai ir draugės malonėkite da
lyvaut, nes užtvirtinam, kad turėsite 

. Komisija.
(65-66)

bet ir iš tenais paleidžia.
Tai reiškia, kad bedarbė nc- 

simažina, bet dar didėja. Kur 
dabar gali tie darbininkai pa
sidėti? Dauguma jų neturi su
taupę nei centą pinigų. Iš pat 
karto jie patapo bedarbiai ir 
neturi kuo gyventi. Tai taip 
veikia :čia NRĄ. Dabar labai 
diškiai darbininkai gali matyti, 
kad tas valdiškas aras darbi
ninkus labai daug šuvilė. f

Ola kalbėjo iri-Prušeika. Ji
sai dar vis pasakojo tą pačią 
pasakaitę, kad viskas pa^ bim- 
binius griūva, o pas juos au
ga. Prie to, dar išgyrė socia
listus ir sakėsi, ka^ su jais; 
jau padarė bendrą frontą. •

Pruseiką gyrėsi net tokius 
nonsensus savo prakalbose, 
kad net Menkeliuniutė atėjo į 
jų padengimą ir jį* pabučiavo. 
Tai matote prie, ko dasigyve- 
no tie išgamos darbininkų ju
dėjimo. ' ’

1 ■ • • •/ .

(NU,O REp,—Koresponderi- 
fem^entas ei jos įą dalj,( kur oje l^afbąjną

PHILADELPHIA, PA.
TDA kuopos susirinkimas įvyks 19' 

dieną kovo, 7:30 vai. vak., 559 N. 
5th St. TDA nariai bus skirstomi į 
tam tikras grupes..
■ • 23 kovo, 8 vai. vakare, įvyks Pa
ryžiaus Komunos paminėjimas, Broad 
ir Columbia Ave. Ambassador Hall). 
Visi dalyvaukitę, nes bus Į svarbi 
programa, bus muzikališka programa 
ir kalbės vienas iš garsiausių' kal
bėtojų, ILD advokatas Brodsky, 'ku
ris yra gyned pasaulio garsiausias 
byląs. Jis šiame masiniam parengi
mą ’ pasakys kokias maklerystes ka
pitalistiniai teismai naudoja prieš 
darbininkus.. ; >
k Visi lietuviai ir kitataučiai darbi
ninkai privalo dalyvaut ir išgirst 
šias svarbias prakalbas. Sekr.

(65-66)

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas (kubus Budas, sulaužymui per* 

salimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-ExpeJIeriu visos 
krutinus ir po to apdengiant krutinę 
au flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito* 
kis gydymasis paliūosuoja susikimšima 
krutlniie visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnat jie priveda, prie, pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus fšsitripkite Pain- 
Ęxpelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.-—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklb

PASN-EXPELLER

IŠDAVIKAS; Poema. Eiliaraštis.
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas 
nam mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus 
Dabar 50 centų.

Parašė Jonas Kaškaitis. šis 
perskaityti kiekvie- 
kaina buvo $1.00.

GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 
kaina buvo 15 centų. Dabar tik 10 centų.

puslapius. Pirmiau

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informa<ių apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra 
Parsitraukt?® ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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Kas Yra Tie “Neprigulmingieji” Meniniu 
kai ir kam Jie Organizuojasi?

Išdygo naujas “dailės cho- 
Hras,” tai priešas darbininkiš- 

Ikam judėjimui. Proletmeno 
mylėtojams tik vienas kelias 
yra, tai sudrutinti savo spėkas

įtakoj 
mėto- 

Vieną dieną 
ne-

DETROIT, Mich. — Darbi-'lė desperacijon pruseikiniai 
ninku klasės priešai, kaip iš j oportunistai. Išnaujo triukš- 
buržuazinės pusės, taip ir lie-1 mauti pradėjo keliose frater- 
tuvių tarpo, visokie fašistai irlnalėse organizacijose, pabėgo 
socialfaši^tai, bando nors ko--iš Detroito darbininkiškų er
kių būdu pakenkti darbinin-1 ganizacijų bendro fronto, ne- 
kiškam veikimui. Kuomet ne-įgalėdami jam pakenkti. Pas
kali atsilaikyti prieš organiza-1 kiaus Šitie paukščiai susirgo 
cinį veikimą, esti bespėkiais, | “dailės” perėjimo liga. Spie- 
tuomet griebiasi kitokių įmo-itėsi prie visokių fašistuojančių 
nių. Išgalvoja naujus “trik- elementų, kad sudarius vieną 
sus” per tam tikrus elemen
tus, kurie senai yra buržuazi
jos globoje ir fašistų 
dirba. Tokie elementai 
si į visas puses,
tokie gaivalai nuduoda 
partijiniai,” tolinus darosi libe
ralais, vėliaus niekam “nepri
gulmingi,” kad tik nors kokiu 
būdu gavus prisiplakti prie 
darbininkų, kurie yra mažiau-

> šiai organizuoti. Kuomet dar
bininkiškas organizacinis vei
kimas traukia mases į vienybę, 

* nurodd kiekvienam darbinin
kui ir darbininkei išnaudojimą 
kapitalistinės sistemos, tap fa- 
šistuojanti priešai susiblokuoja 
naujais skymais, kad tik kokiu 
būdu pakenkus kovingumui 
darbininkų ir proletmeno vei
kimui !

Per pastarąsias kelias sa
vaites priešai dirbo išsijuosę ir 
išgalvojo naują “teoriją,” būk 
detroitiečiams yra ‘reikalinga’ 
kokis tai naujas “dailės cho
ras.” Jų obalsis turėti chorą 
be “jokių politinių pažvalgų,” 
jokios politikos nevesti, bet 
tik taip sau susėjus giedoti ir į 
giedoti, kaip kad Romos “dan- . 
gaus” spekuliantai sako: “Po j 
mirties dievo karalystėj su 
aniuolais trūbas visi pūsime.”

Apie priešų fašistų ir social- 
fašistų pasimojimą kenkti pro
letmeno Aido Chorui, draskyti 
jį, kurį remia darbininkai ir 
kuomet Aido Choras pilnai at

isako darbininkiškam dailinin
kų judėjimui, reikia plačiau ra
šyti, idant vietos darbininkai 
ir organizacijų centro vado-' 
vaujami draug. plačiai žinotų, 
iš kokių paukščių gūštos liko
si išperėtas tas “neprigulmin- ' 
gasis” “dailės choras.” Vieti-I 
nė “traicė,” Pruseikos “Klam
pynės” sekėjai, du metai, at
gal kelius kartus bandė kenkti ‘ 
Aido Chorui, bet tiesioginiai 
sudaužyti jį negalėjo. Aido 
Choras ėjo su Kompartija ir 
davė “traicei” antausį su pas-

gūštą ir išperėjus chorelį, ku
riame jie būtų “neprigulmin- 
gi” nuo politikos ir pažiūrų. 
Kaip greit J. žiūronas iš Chi- 
cagos detektyvų likosi*atvytas 
už kokius “meiliškus” darbus 
į Detroitą, tai prasidėjo “nau
jas dailės” darbas.. Pirmiau
siai griebėsi organizuoti cho
rą. Mat su choro reikalais 
mano daugiau pritarimo gaus 
iš tų “neprigulmingųjų” ir pa- 
sižvejoš. Čia tuoj f asistuo
janti . smetonines 
mylėtojai, 
prigelbėti

Su savo 
nė traicė irgi prisidėjo, 
čia jau visi saviškiai ir dar 
kokie “neprigulmingi.” Suda
rė bendrą frontą, pasistatė 
priešakyje verksmo ir ašarų 
kankinį, kuriam pruseikinė de
magogija ir fašistų juodran- 
kiški darbai visuomet artimes
ni, negu darbininkų judėji
mas. žiūronas apkrikštino tą
jį visokio plauko chorelį 
“t)ailės Choras.” “Neprigul- 
mingas tik todėl, kad būtų ge- 

'riau vilioti centus savo naudai.
Pasirodant, ką gali padaryti, 

kad kenkti proletmeno Aido 
Chorui tik todėl, kad Aidas ei
na su darbininkišku judėjimu, 
jie ir organizuoja tą savo gru
pę. Metai laiko, kaip pats žiū
ronas pabėgo iš Aido Choro 
mokytojavimo vien dėl to, kad | 
Aidas tvirtai nusistatęs ginti 
darbininkų' reikalus, eina su 
Kom. Partija. Tai ve, darbi
ninkai ir darbininkės, kokių 
paukščių tas “dailės choras” 
išperėtas.

Ir galima aiškiai suprasti, 
kokį dailės darbą tokie paukš
čiai ves. Jie stiprins fašizmą. 
Faktai patys už save kalba, 
jie traukia visokius gaivalus, 
priešingus darbininjkų judėji
mui. Keli tame “dailės chore” 
jau gieda, tai tie, kurie pabėgo 
iš Sovietų Sąjungos, kurie 
___ „J visokias melagystes 
pargrįžę atgal. Kuomet So
vietų Sąjungoj negavo vieno 
dalyko, tai tie gaivalai plepė
jo, kad Sovietų Sąjungoj yra 
valgoma žmogiena. Iki šiol 
kontęr-revoliucionieriai trynėsi 
“nuošaliai,” bet gi faktai rodo 
jų darbus, kad dirbo su savo 
grupėmis, nes dabartiniu lai
ku jie “dailės chore” susispie
tė ir nori prieiti prie Aido 
Choro ir iš mūsų traukti jau- 

jiems

tėvynės” 
puolėsi žiūronui 
tam užmanymui.
komanda pruseiki- 

Mat,

taba: “Rankas šalin nuo Aido 
Choro!” Pruseikinė “traicė,” 
]yg ant skaurados deganti, mė
tėsi į visas puses, sukaudama: 
“Turėsime chorą ir dar kokį 
chorą!” • j

Susimetė ponai užsilikusiam 
Ateities Chore, nespėję sušilti 
kojų, pradėjo vesti agitaciją, 
kad ateitiečiai keistų vardą jų 
chorui. Jie vardą siūlė “Skam
banti Styga.” Tik tegu viskas 
būna po “Klampynės” koman
da. Ir čia nelaimė! Gavo kitą 
smūgį nuo buvusių ateitiečių. 
Nors choras buvo užsilikusių 
“ekstrinių,” bet didžiuma są
moningi darbininkai nariai pa
sisakė eiti prie Aido Choro, 
kuris eina su Kom. Partija. 
Treicės čyfas Mikas jau buvo 
dasigavęs iki sekretoriaus vie
tai, bet turėjo prieš ateitie- 
čius nusilenkti, užvožė knygą 
be laimėjimo!

Bendrai suėję ateitiečiai suj tai-apsiriko. 
Aido Choro nariais, draugis-
kai darbuojasi proletmeno dir-l “Laisvės” laidoje” už .kovo 
voj. Vienas kitas pasiliko nuo-!3 d., Proletmeno Skyriuj, ge- 
šaliai, ar per nesupratimą dar-įra’i d. Menininkas 'pastebi: 
bininkiško judėjimo, ar del|“Visiems darbininkas, kurie 
kokios tai ambicijos. Palikusi i myli meną, kurie mano ir no- 
“Klampynės” traicė be jokio'ri šį tą sutverti naujo, tai vie- 
choro, o daugiaus tokių cho-'ta tuose choruose, kurie jau 
rų nėra, kas būtų galima “už-' veikia. Šie chorai yra darbi- 
kariauti,” o čia su atėniečiais ninku be priedangos.” Tai lo- 
nepasisekimas ir dar smūgis su'giškas ir aiškus pasakymas, 
antausiu. Kur eiti, ką veik-(Aido Chore yra visiems vietos 
ti? Galas kelionės! Negi “trai-j užtektinai, kaip mūsų jauni- 
cė” šaus į skiepą pas klerika-imui, taip ir suaugusiems. Ai- 
]us. Tai pergreitas žingsnis, das yra darbininkiškas choras, 
dar reikia palaukti, imti tam eina su darbinnkais ir 
laikas, o paskui eiti. Prade- tąjį kovingą darbininkų orga- 
jo mėtytis j visas puses. įpuo- nizacinj judėjimą.

aišku, 
savo 

tik

nimą. Bet tas, žinoma, 
nepavyks!

Aido Chorui labai 
kur juos žiūronas su
“daile” nuvestų. Reikia 
stebėtis iš vieno dalyko. ' Tai 
kad tie niekšai, iš savo “dide*- 
lio žinojimo,” siuntė Meno 
Sąjungai atsišaukimą. Jie no
rėjo apsukti proletmeno Cent-

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Neužgijo dar tos žaizdbš,

ir neatlaidžiai vesti kovą prieš | kurias draugas Dimitrovas pa- 
fašistuojančius elementus; prieš j Ūko fašistinėj diktatūroj. Drg. 
tuos dailės choro dvivei- j Dimitrovo kovingoj prakalbo- 
džius, kurie prisidengę klai-Je už apsigynimą, aštrioj, kaip 
dina darbininkus. Matyti, gė-j kardas, galima girdėti balsas, 
dos pas juos jau neliko. Kogi: kuris šaukia Vokietijos ir vi
sokia “panelė” St. Masytė gali so pasaulio proletariatą į ko- 
turėti bendro su proletmeno !Vą. Dimitrovas pasielgė taip, 
Centru, o betgi rašė Centrui, į kaip jo klasė reikalavo: Iš kal- 
būk tai kokių “informacijų” įtinamojo jisai persimainė į 
klausdama? žinoma, negalima-kaltintoją. Kalinio suolas pa

virto revoliucine tribūna, iš 
kurios jis augštai iškėlęs ne
šė į visą pasaulį Komunistų 
Internacionalo vėliavą, 
vą Lenino ir Stalino.”

daug stebėtis iš tos “panelės” 
nesupratimo apie meną, tai 
auka “papeš” Miko, kuriam 
pruseikinė “Klampynė” tiek 
daug “supratimo” suteikia, 
kad ne tik dideli bet 
kiai turi juoktis.

Permatant vietinę 
kokiose aplinkybėse 
chorai veikia, reikia

ir kūdi-

vėlia-

Pruseika savo šlamšte iš
niekino mūsų rytinių valstijų 
lietuvių komunistų konferenci
ją, kurią turėjome prieš dien- 

kad tik A. Chorui lemta gy-' raščio “Laisvės” šėrininkų su- 
vuoti ir plačiau darbuotis pro-įvažiavimą. Girdi, susirinko 
letmeiio dirvoj. O kas iš ne-, ‘užkarti ką nors ant šėrinin-

padėtį, 
šiandien 

pasakyti.

letmeno dirvoj. < 
žinystės gimsta, tas nevertas 
darbininkams nei remti. Dar
bininkų klasė, jos veikimas tu
ri gana priešų, randasi jų ir 
meno srityje. Į 'tai tik kovo
dami galime atsakyti: šalin 
iš kelio proletmeno priešai. 
Mūsų uždaviniai su darbinin
kišku judėjimu ir kompartijos

Aidietis.

AMSTERDAM, N. Y.

Nušovė Moterį ir Pat Save

Kovo 8 dieną Kostantas Bo
lis nušovė moterį Julę Berneli 
ir pats save nusišovė. Velio
nis, čia apsigyvenęs, pasivadi-. 
no ^ąve K. Ramunis, save per
sistatė'neva progresyviu dar
bininku ir buvo įstojęs į ALD

Tačiaus jisai girtuokliavo ir 
buvo nepastovus. Kai kurie 

i draugai permatė jo netinka- 
mmą ir perspėjo prieš po pri
ėmimą.

Velionis dažnai girtuoklia
vo ir kabinėdavosi prie kitų 
žmonių. Kovo 8 d., vakare, ji
sai pribuvo pas minėtą mote
rį. Kuomet jisai tenais pribu
vo, tai girdėjosi barniai. Pas- 
kiaus Bolis pasišalino ir vė
liaus sugrįžo su revolverių.

Bolis tiesiai ėjo į moteries 
kambarį. Buvo sukelta triukš
mas, bet niekas iš kaimynų ne
galėjo taip greitai pastebėti 
ir išgelbėti moterį nuo sužvė
rėjusio budelio. Bolis paleido 
penkis šūvius į moterį ir jinai 
greitai griuvo negyva.

Paskiaus, su vienu, likusiu 
šūviu, Bolis paleido sau į gal
vą ii’ pats sugriuvo prie mote
ries kojų.

Policija pribuvus rado pas 
velionį laišką. Tas laiškas ir 
kiti spėjimai rodo, kad Bolis 
norėjo moterį priversti duoti 
jam pinigų ir gyventi su juo.

Darbininkas Nušovė

SCENECTADY, N.

Insullą Sugavo, Deportuos * " i į * iį

BROOKLYN LABOR LYCEUMAmerikon '< ■
SCHAGHTICOKE, N. Y. i 

— ■ Lentomis prilioduotas 
trokas pfersimuše per tvorą i 
ant tįlto skersai geležinkelį i 
ir nukrito ant , bėgančio ! 
traukinio. Trys darbinin-1

ATHENS, Graikija. — 
Valdžia sugavo amerikoną 
kapitalistą Insullą, kuris 
bandė pabėgti laivu į Per
siją.- Dabar jis bus isde- 
portuofas į Jungtines Vals
tijas ir teisiamas už vagys- kai užsimušė, o trys sunkiai 
tęs ir suktybes. sužeisti

Žinokite Kas Buvo Pary 
saus Komuna '

kų.”
Bet įdomu tas, kad tie pa

tys orportunistai susišaukė sa
vo partijukės “konferenciją” 
kaip tik iš vakaro prieš “Klam-, 
pynės” šėrininkų suvažiavimą. 
Tai veikiausia planavo ką nors 
ant šėrininkų užkarti.

Universiteto Studentai 
Atmetė Socialistus

Knyga tu- 
ir kietai ap-

Revoliucija

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Notary Public Tel. STagg 2-5043
• t 1 • ,MATTHEW P. BALIAS •
' 1; -'(BIELIAUSKAS)

J • ■
LAISNUOJAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

NEW YORK. — Colum
bia universiteto studentų 
konferencija davė skaudų 
smūgį Socialistų Partijai, 
kurios pasekėjai bandė ne- 
daleisti, kad konferencija 
užgirtų Lygą Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą if kad pri
sidėtų prie Lygos. Bet po 
ilgų diskusijų socialistų pa
siūlymas buvo atmestas ir 
studentai nutarė priklausy
ti prie Lygos.

Mokytojai Kalba apie 
Streiką už Algas

CHICAGO, Ill. — Illino- 
jaus Mokytojų Susivieniji
mo konferencijoj keli moky
tojai pakėlė klausimą apie 
streikavimą prieš neišmo- 
kėiimą jiems algų. Plačiai 
tas obalsis nuskambėjo. 
Konferencijoje dalyvauja 
1,500 mokytojų.

Mūšiuose Žuvę 2,000
MASKVĄ.— Čionai gau

tas pranešimas per Tašken
tą iš Chinijos, kad mieste 

[ Kashgar įvyko labai kruvi
ni mūšiai tarpe paskelbtosBosą

x,. Y. _  nepriklausomos valdžios ir
Darbininkas Lynch, kuris jau senosios valdžios Šalininkų, 
metai kaip buvo paleistas iš Mūšiuose žuvę du tūkstan- 
darbo ir negalėjo gauti dar
bą. Bedarbis yra keturių vai
kų tėvas. Jisai pareikalavo, 
kad jam duotų darbą. Ta-

įčiaus Richardsonas (CWA ko-
rą. Manė, kad jiems pavėlins mjsionierius) pradėjo darbinin- 
griovimo darbą centras, po jų kolioti. Tuomet darbinin- 
“neprigulmybes priedanga. ^ag nu§0Vė šį darbdavį ir pats 

save nusišovė.
Tai tokios pasekmės bedar

bės. Bet ne taip darbininkai 
turi kovoti prieš bedarbę. 
Darbininkai turi organizuotis 
ir masiniai reikalauti pašal
pos. Tik taip ir bus galima iš
kovoti paramą.

remia

U. S.

čiai žmonių. Miestas beveik 
sbnaikintas. Užmušta ‘ esą 
keletas Anglijos konsulato 
narių.

Kashgar randasi Sink- 
iang provincijoje. Ten ei
na susikirtimas tarpe An
glijos ir Japonijos imperia
listinių interesų^

Socialdemokratai 
prieš Darbininkus

COPENHAGEN, Danija. 
—Vasario 26 d. komunistai

PENKI ŽMONĖS SUDEGĖ surengė bedarbių demons- 
tracijas ir pakvietė Social
demokratų vPąrtiją '.atsiųsti 
sąvo kalbėtojus. Gavo tokį 
atsakymą-? “Mes dėsime vi- 

neda-

MEMPHIS.
d. ryte sudegė Hammondų

Kovo 17

namas ir žuvo visi šeimynos šas pastangas, kad 
nariai—vyras, žmona ir trys' leisti' mūšių dalyvauti šio- 
vaikai. se demonstracijose.’’

Sekmadienį, 18 d, kovo su
kanka 63 metai: nuo Pary
žiaus i Komunos įsisteigimo, 
tai yra, pirmo proletariato 
bandymo paimti į saVo .: ran
kas politinę galią. Paryžiaus 
Komuna, tai pirmoji darbi
ninkų valdžia. Marksas, Le-r 
ninas ir visi proletariato va
dai studijavo jos istoriją. 
Mes turime knygų jos nu
švietimui.

Liudviko Bonaparto 18-j i 
Ir Naminis Karas Francijoj. 
Parašyta Karolio Markso. 
Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos, 
ri 360 puslapių 
daryta.

Valstybė ir
Šią knygą parašė V. I. Leni
nas. Ji turi 178 puslapius 
ir reikalinga kiekvienam per
skaityti.

Moters Kovotojos Del Ko- 
inunizmo. Knygą parašė dd. 
Matulaitytė—Požėlienė ir K. 
B. Karosienė — Aldoniutė. 
Knyga turi l(fc puslapių. 
Apie 100 paveikslų ir labai 
užimanti. ; ■,

Paryžiaus Komuna, tai 
brošiūra. Ją parašė B. Baks. 
Ji tūri 70 pusi, ir tai viena 
iš geriausių brošiūrų..

Šios : knygos nušviečia Pa
ryžiaus Komunoš reikšmę 
darbininkų judėjimui. Visos 
keturios knygos turi 768 pus
lapius, tai gražaus skaitymd! 
Seniau jų kaina buvo $3.20, 
o dabar kžis prisius $1.00, 
tai gaus visas keturias kny
gas. Parsitraukite ir skaity
kite. Knygų reikalaukite se
kamu antrašu:

D. M. Šolomskas,
46 Ten ,Eyck St. 

Brooklyn, N. Y.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus naudoti * medy vietoje 
cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę” įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žepios:

Kvorta 75c ir galidnas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą įr gausite medaus 
tiek, kiek įik norėsite. .

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu' paveikslus- familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
. .L;;.., naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
padidinu' to- 

dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvai- 
riom spalvom. 
Kainos .prieina- 

’ , -ę mos,
JONAS STOKES

Marion St., kamp. Broadway 
Chauncey St. Stotis • 
BROOKLYN. N. Y. .

Tel.: Glen in ore 5>9467

512

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 

■t minusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu :
1439 South ?nd Street, 

PHILADELPHIA, -PA.. . ,
Telefonai: Bell—<Qregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785 
‘.i . Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Rwriingtotf R«jM. ,,

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulijg mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. N^s ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip,
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida ‘‘Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVE”
427 Lorimer St., > 1 Brooklyn, N. Y.
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Co
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te-
Visy Kriaučių Domei

Nušovė Pačių ir Save 19
ir

G. Albinas.

Kas Ką Palieka

lan 177 Kartu Areštuota' byje be™iukas, visi penki ga- JaU Iii Kartų Areštuotas lz0 Kraneliai atsuki^, Mano-

-j Plėšikui Labai Nepavyko pagelbčkite Dien
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Didelė Konferencija
Caristas Dirba Prie CWA
Nikolai N. Solodsov, buvęs

Ex-Kareiviu Reikalavimai

Darb. Tvirtai Laikosi o

<*>

<♦>

<!>

ir

buvo 
naują

Murmansko 
revoliucijos 

Mineoloje ir

o

<>

guli
Pra- 
per-

Skaityk laisve
IR KITIEMS UŽRAŠYK

4

Tyrinėja sprogimo 
Laike nelaimės 

nebuvo namie.

Sako, 
kad jeigu 

daktarai nepagydys vaiką, tai 
ir ji negyvens. Atrasta moti
na ant grindų negyva, jos glė-

nūs' kovai, kaip priversti mies
to valdžią suteikti jiems dar
bus arba pąšalpą.

ir visos ir daly- 
labai svarbiose 

Po prakalbų

“Laisvei”

New Yorke įvyko CWA dar
bininkų atstovų konferencija. 
Joje dalyvavo virš 1,000 dele
gatų, iš visų New Yorko kam
pų. Delegatai pasisakė už

turi sukelti parengi- 
aukomis. Visi revo- 
darbininkai padeda 

teikdami aukų. Ma- 
“Laisvės” name ir

Ant rytojaus < 
suėję į darbą ir tiesiog pa
smerkė tuos gaivalus, kurie 
drįso ardyt darbininkų vieny- Du ginkluoti užpuolikai E. 
bę. Ir kaip man keistai atro-< Wilson, 31 metų ir J. Perlon- 
dė, kad žmonės, tik-ką rėmė I go, 21 metų, kurie pereitais 

įsavo unijų pardavikiškus va-jmetais padarė užpuolimą ant

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Betts ir Maspeth Avė., Mas- 
peth. Visi dalyvaukite masi
niai !

Prieškarinės Prakalbos
<t>

<!>

Kapitaliste Paliko Miliūnus 
Dolerių ir Kitko

1931 metais, 4 d. spalių pa
simirė % našlė plieno karaliaus 
pati Adelaide H. C. Frick. Tik ’ 
dabar pilnai apskaitliuotas jos 
turtas' ir pervedamas dviem 
sūnam. Grynais pinigais likę 
$4,048,634. Šerų Pittsburgh 
Plate Glass Co-, yra už $248,- 
534 ir United States Steel Co. 
už $44,800. Taipgi paliko 
728 šėrus Union t Trust

darbininkai ęay0 p0 25 m. j gjng Slllg 
locino' * <- o o

'dus ir gerbiantį majorą La- . Corn Exchange Bank skyriaus, 
Guardią, visi veik vienbalsiai noth St., New Yorke, gavo 
pasiuntė po velniais savo tik p0 25, metus kalėjimo į Sing 
ka buvusius “draugus’ su po-!Sing. E. Wilson yra aklas, 
nu LaGuardia priešakyj ir tie-: nes tame užpuolime policmo- 
siog pripažino, kad komunistai i nas iššovė jam akis, 
teisingi ir tik jiems galima ir j---------------------
turim pasitikėt ir juos remti,.

{vyko Sprogimas Yonkerse
kovoje už būvį. 'O kad paro- • ---------

Pittsburgh .mieste, vertės $4,- kaiP° geriausius savo draugus
368,000, bet šiuos Šerus jau
senau pasidalino jos sūnai. Po- kad jie netuščiai kalba, j

Balandžio 6 dieną sukanka 
17-ka metų nuo to, kaip Jung
tinių Valstijų imperialistai sto
jo i pereitą pasaulinį karą. 

'Dabar jie rengias su visu pa
siutimu prie karo. Jau dau
giau kapitalistų spauda nera- 
jo apie Kelloggo “prieškarinį 
paktą,” jau nekalba apie tai, 
kad pereitas karas buvo “pas
kutinis karas.” Dabar -tik 
mirga žinios, kiek naujų karo 
laivų pasibudavojo, kiek dar 
bus pabudavota, kokius naujus 
karo orlaivius' . pasigamino, 
kiek jie tūri tankų ir tt. Ra
šo ir kalba apie naujus karo 
ginklus, o tas parodo, kaip pa-

kitais klausimais yra rengia- siutusiai rengiasi prie naujo 
mos prakalbos. Jas rengia Ko- pasaulinio karo. Amerikos 
munistų Partijos Lietuvių F.'Lyga Kovai Prieš Karą ruošia 
Atsibus trečiadienį, 21 d. ko
vo, 8 valanda vakare, “Lais- 
vės” svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck St. Kalbės 
drg. Roy Mizara ir J. Orman. 
Ateikite visi 
vaukite taip 
prakalbose, 
diskusijos.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Ar Darbininkai Gali Nepri
leisti Prie Karo?

Ar bus karas? Ar Ameriko
je irgi bus fašizmas? Iš kur 
fašizmas gauna savo spėkas? 
Ką turi daryti darbininkai, 
kad pastojus kelią karui .ir fa
šizmui ? Ir daugelis kitų kau
simų interesuoja Brooklyno lie
tuvius darbininkus. Šiais ir

<♦>

<♦>

<t>

<I>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

' SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

nia Frick paliko 29 skrynes! 
duesių, kaip kurios yra dar j 
19-to šimtmečio ir vertos pi 
$150,00. Septynis kailinius 1 
rusų sabolių kailiukų po $5001 
00. Vieną apsiautalą už $2'1 
900.00 ir liko 772 bonkos degi 
tinės, kuri yra nuo 1904 me’ 
tų senumo, jos vertę apkainuo- 
ja $10,465; 32 bonkos romo 
ir 150 bonkų Scotch degtinės, j 

apkainuojami 
tarpe vienas 

vertės. Jos

Fornišiai jos 
$88,809.00, jų 
kauras $11,500 
rakandų tarpe atrasta Franci-
jos karalių Liudviko XV ir 
XVI rakandų. Mes čia nemi
nėsime visus palikimus, užten
ka ir to, kad darbininkai su
prastų, kaip gyvena jų išnau
dotojai. Ponai Frickai išnau
dojo ir išnaudoja Pittsburgho 
plieno darbininkus, kapojant 
jiems algas, apsunkinant dar
bo sąlygas, verčiant kuo dau
giau gamint, ir todėl patys iš
naudotojai liebauja, krauna
si turtus, maukia visokį gėri
mą ir valgį.

I tai šapos darbininkų mitinge i 
j išsirinko šapos čermanu ko-: 
||munistą draugą Santo Mara-( 
jvillo, kuris pereitais metais 
[buvo Amalgameitų unijos pa
rsiųstas su Amerikos delegaci- 
Lja į Sovietų Sąjungą. Drau- 
Igas Maravillo išrinktas virš 
Tšjmtu balsų, kuomet jo opo
nentas gavo tik 17 balsų. Tai 
'matote, draugai darbininkai, 
kaip socialfašistų lyderiai už
sidavė sau per nosį. Drg. 
Maravillo yra labai simpatin
gas ir teisingas žmogus. Savo 
atidavimu darbo liaudžiai už
sipelno nuo ‘jos užuojautos 
įvertinimo.

Vyno pardavėjo S. Futter- 
man name, £20 Devoe Ave., 

!Yonkerse, įvyko didelis spro
gimas. Nunešta visas prieki
nis namo galas. Bet namie 
viršuje buvę vaikai liko svei
ki. Pro namą važiavo A. 
Marchsio, tai jis pamatęs dū
mus artinosi prie durų, tuom 
kartu trenkė sprogimas, nors 
jis buvo parblokštas, bet liko 
sveikas, 
priežastį, 
vai

A. Span d o A5 5 metų, am
žiaus, \ 43-15/ Skilman Avė., 
nušovė ^teavo pačią Friedą, 48 
metų amžiaus, ir nusišovė pat
sai. Spėjama, .kad jų tarpe 
buvo nesutikimo, o gal ir gy- 

• ekonominės sąlygos 
vaikus atvedė prie to.

Skaudi Lekcija Social- 
faamšistams Vadams

Patarlė sako: “Nėra to blo
go, kad neišeitų ant gero.” 
Ką socialfašistiniai lyderiai 
laimėjo sumušdami d. Hath
away, “Daily Workerio” re
daktorių, Madison Square 
Gardene vasario 16 dieną?! 
“Laimėjo” sužalodami draugą 
fiziškai ir išliedami savo reak
cinę pagiežą ant komunistų. 
Tačiaus pralaimėjo, labai daug 
moraliai ir organizaciniai, nu- 
simaskuodami ir parodydami 
savo tikrą purviną snukį del 
desėtkų tūkstančių darbinin
kų. štai tik vienos šapos dar
bininkų ūmus nusistatymas 
prieš tuos fašistinius gaivalus. 
Ant 5th Avė. ir 14th St. dide
lė kriaučių šapa, kurioje dirba1 
virš 200 darbininkų, tik pra
ėjusį rudenį, kada buvo mies
to rinkimai, šios šapos didelė 
didžiuma darbininkų rėmė po
ną LaGuardią kaipo pažangų 
darbininkų draugą. Dabar, 
kada darbininkai sustoję 16 
dięną vasario, 3 valandą po 
pietų,, nuėjo į protesto mitin- i 
gą, kad užprotestavus prieš' T, .. ...
a. 4. •• r •• ipne Rusijos caro vyriausiu m-Austnjos fašizmą jie pamate,! t. . . , ., , , , . izinienum > ant Murmanskokas ten dedasi, patys buvo liu
dininkais tos bjaurios provoka
cijos iš savo linijų lyderių, pu
sės, kurie buvo prisirengę iš- 
kalno išdraskyt susirinkimą, 
kad neprileidus komunistų pa
sakyt žodį teisybės tūkstanti
niai miniai ir kad komunistai 
negalėtų numaskuot fašistinių 
unijų lyderių, tie social-fašis- 
tai pasistengė išdraskyt mitin-

Darbininkai n e p a k eidami 
vargo ir skurdo žudosi palik-jvenimo 
darni savo žmonas ir \ 
vargingoje padėtyje, bet tur-I 
čiai niaujasi del paliktų pini-1.- 1T .v >_ ii »
gų. ♦ Pereitą vasara, Franeijo- Motina NllSlZUde del VaiKO 
je, užvertė kojas kapitalistas I ---------
W. K. Vanderbilt. Jo turtas j Po num. 20 W. 86th St., 
sieką $54,530,966,50. Pasili-jant 15-to augšto nusižudė mo- 
kusieji du sūnai William K. tina. Jos sūnus sirgo. 
Vanderbilt, Jr. ir Harold K. kad ji kalbėjusi, 
Vanderbilt atsidūrė teisme, 
nes he-gali pinigais pasidalinti.

I - I •

,ma, kad veikiausiai kūdikis mi~ 
Morris Roth, 21 metų am-frg jr jį nusižudė.

žiaus, jau buvo areštuotas* 177 f 
įkartus. Dabar jis areštuotas I už p a r d a v i nėjimą laikraš
čių subvėje. Jis veik visa-! 
da už panašius “prasikalti-i 
mus” buvo areštuotas. Kada I 
paskyrė jam bausmę pasimo-1 
keti $5, tai jis neturėjo nei j 
tų pinigų ir nuėjo kalėti dvi 
dienas, bet ponai sužinoję, kad 
jį jau daug kartų buvo areš
tavę dar jam pridėjo 8 dienas. 
Jaunuolis bando pasidaryti gy
venimą laikraščius ir kitus da

lykus parduodamas, tai jį už 
tai grūda kalėjiman. Kapita
listinė sistema daugelį žmonių 
padaro visuomeninei netinka
mais—vagiais ir kitokiais pra
sikaltėliais.

T. Janson, 26 metų vyras, 
užpuolė H. Leipsteno krautu
vę, 1285 Lexington Ave., New 
Yorke ir iš registerio pasi
griebė* $46,30. Jis pasileido 
bėgti, o savininkas vytis. Tuom 
kartu netoli ėjo civiliais dra
bužiais du negrąi policmonai. 
Jie pradėjo plėšiką- vytis. 
Prasidėjo šaudymas. Plėšikas 
peršautas ir besąmonės 
Mount Sinai ligoninėje, 
einąs L. Hanley žmogus 
šautas per koją.

ant 
gelžkelio- ir nuo 
pabėgęs, gyvena 
dirba prie CWA darbo. Kiek 
laiko atgal prie darbo jis ga
vo smarkiai su tenkti. Norė
jo neimti kompensacijos, kad 
pasirodžius kompanijai labai 
geru. Revoliucija iššlavė lau
kan visus darbininkų priešus.

MES REKOMENDUOJAM!
Kiekvienas darbininkas—kiekviena 
darbininkė, neturi praleist nepa
matę tą SUJUDINANČIĄ dramą 

už TEISES VISIEM!

“Jie Neturi Mirti”
ROYALE THEATRE, 

45th St. W. of B’way 
vakarais 8:26, dienom ketvergais 

subatom 2;30

New Yorko Taxi draiveriai 
tvirtai laikosi kovoje. Buržu
azijos spauda kursto visuome
nę prieš stfreikierius. Didlapiai 
aprašo, būk 300 streikierių su
laikę streiklaužį, automobilio 
valdytoją ant Broadway ir 
30th St', apkūlė jį ir tris mo
teris išvijo iš vežimo. Supran
tama, kad tai dideli^ perdėjo 
mąs, tokiam žygiui nereikalin
ga 300 darbininkų.

Virš 500 buvusių kareivių 
pereitame i m p e rįalistiniame 
kare buvo numaršavę prie Ci
ty Hali, kad įteikti 
LaGuardijai savo 
mus.

majorui 
reikalavį- 

Dvi valandas išstovėjo 
lauke, bet majoras nepasiro
dė. Darbininkai laikė susirin
kimą ir nutarė dar energin
giau kovoti už savo teises 
jungiantis į Buvusių Kareivių 
Darbininkų Lygą. *

Draugai kriaučiai, kovo 
d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” name, bus viešas kriau
čių Lygos susirinkimas. At
eikite visi, kuriem tik apeina 
kriaučių padėtis. Artinas A- 
malgameitų Unijos konvenci
ja, mes turime daug ko pasi
tarti, nes konvencijos uždeda 
assesmentus, nustato viršinin
kams algas, nustato darbo va
landų skaičių, ką po konvenci
jai bando mūsų unija vykinti 
gyveniman. Tad gyvi klausi
mai prieš mumis stovi, ką mes 
pasakysime vienu ar kitu klau
simu. Kaip mes, kairioji sro- 
Ivė’ atsiliepsime ir kokius klau
simus statysime Amalgameitų 
Unijos konvencijoje, kaip mes 
lokalųose mobilizuosime savo 
jėgas, kad pravedus tuos klau-i 
simus? Kad pasiuntus savus 
žmones, ar tiem klausimam

i pritariančius, konvencijom
Lygos Komitetas.

Dienraštis “Laisvė 
priversta nusipirkti 
spausdinamąjį presą, kuris at
sieina veik $2,000. Dienraštis 
tą sumą 
mais ir 
liuciniai 
išmokėti 
šina jau
dirba gražiausiai darbus. Iš 
to nauda bus mūsų visam ju
dėjimui, nes bus galima grei
tai ir gražiai padaryti visokį 
darbą.

Jaunuolių Nacionalis Ko
mitetas rengia balių ir “bas
ketball,” kurio pelnas skiria
mas naujam “Laisvės” presui.' 
Balius įvyks sekmadienį, 25 d. 
kovo, 6 valandą vakare, Clint
on Park—-Klaščiaus svetainėje,

prakalbas. Jos įvyks pirma
dienį, 19 d. kovo, Irving Pla
za Irving Pl. ir 15th St., New 
Yorke. Prakalbų pradžia 8 
vai. vakare.

REIKALAVIMAI
POOLVILLE, N. Y-

REIKALINGAS apysenis darbinin
kas an ūkės, kad mokėtų ir galėtų 
karves milšt ir kitus ūkės darbus 
dirbt, Darbas bus ant visados, gaus 
valgį ir kambarį. Del platesnių in
formacijų kreipkitės: M. Minakus, 
Poolville, N. Y.

(65-67)

Piano Lekcijas
' DUODA

A. N.Valinčiute
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Vtarninkais ir

Nfto 3 vai. p. p. iki

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir nalaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

parem, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Alarcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA
i J. M. ROSENFELD

ADVOKATAS
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS ' '

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po piet

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Sukatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j 
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusiusl 
| ant visokių kapinių; parsamdo au-į 
! tomobilius ir karietas veselijoms, , 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir rhroničktiR vyrų ir 

moterų lisas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapume

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. l'o pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdallion 3’1328 Į

i 231 Bedford Avenue 

■ BROOKLYN, N. Y. 
4,------------ ------ -

Sergančių Vyrų ir Moterų
Chroniškos

i<">

< >

<■ Mea
<♦>

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

<t>

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iŠ ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare. '

DRS. SCIIONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave.. Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦)

<♦>

Ligos Gydomos

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Upion Avė. 
Brooklyn, N. Y.

šiandien ateiki
te delei savo, svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.
. Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Pabarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI
m mDR. ZINS

110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Aldą ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo lljki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.


