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Soc. Partija Nepriėmė 
Kcmun. Bendro Fronto 

Atstovų

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

BOSTON, Mass. — Socia
listų Partijos Nacionalis 
Pildantysis Komitetas neįsi
leido į savo posėdį Komu
nistų Partijos delegatų, ku
rie buvo atsiųsti, kad asme
niškai padarytų bendro 
fronto pasiūlymą. Komunis
tų Partijos Komiteto pa
skirti delegatai buvo “Daily 
Workerio” redaktorius Cl. 
Hathaway, James W. Ford 
ir N. Sparks. Jie atvyko 
pasiūlyti socialistams ben
drą frontą su komunistais 
kovoj prieš fašizmą, karą 
ir už tuojautinius darbinin
kų reikalus. Atmetęs ko
munistų delegatus, tačiaus, 
socialistų komitetas įsileido 
renegatą Jay Lovestoną, 
kuris Socialistų Partijai 
piršo bendrą frontą su sau
jele savo pasekėjų.

Gruodžio 2 d. socialistų 
Pildantysis Komitetas betgi 
padarė nusileidimą eili
niams nariams, reikalaujan
tiems bendro fronto su. ko
munistais. Komitetas di--XT7 r 
džiuma balsų nutarė, kad -Washingtcme, 1935 m. sau-

Roosevelt Išdirbinėja 
Planus Įvest Vergiją
Milionams Bedarbių

WASHINGTON. — Visoj ūkius”, 
šalyj kapojama valdiška be- žodžių apie 
darbiam pašalpa. Prieš tai 
eina platyn ir gilyn bedar
bių ir dirbančiųjų kova nuo 
vieno šalies krašto iki kito. 
Sykiu visuose kampuose 
darbininkai rengiasi į visuo
tiną suvažiavimą kovai už 
bedarbių apdraudos įstaty
mą sulig biliaus H. R. 7598 
ir už žmonišką tuojautinę 
pašalpą. Suvažiavimas įvyks
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GRASIA NUŽUDYMAS VĖL KETURIEM Sovietai Baus Niekšus 
LIETUVOS POLITINIAM KALIMAM

atskiruose miestuose ir val
stijose socialistams yra leis
tinas bendras frontas iš 
principo. Tačiaus kiekvie
name atsitikime jie turės 
gauti leidimą iš vyriausio 
Soc. Partijos komiteto pir
ma, negu galės eiti į vieną 
frontą su 
darbininkais.

šio 5-7 d.
Matydamas tą smarkė

jantį judėjimą, Rooseveltas 
išvien su didžiausiais banki
ninkais ir fabrikantais 
sparčiai apdirbinčja planus 
delei vadinamo “visuome
niško užtikrinimo” bedar- 

Tas jo “užtikrini- 
”, tai atimt valdišką pi-

komunistiniais biams.
....... ........  O supranta- rrįa^
ma, augščiausieji Soc. Par- pašalpą iš bedarbių
tijos vadai galės neduoti to- ir hit?_ri.škrus

Pildantysis riamus
kių leidimų.

Soc. Partijos
Komitetas nusprendė dau
giau visai svarstymui

[verstinus darbus arba į ta- 
“p ragyvenimo

Nežiūrint gražių 
“visuomenišką 

užtikrinimą,” kiekvienas tu
ri suprast, kad ten bedar
biai būtų bjauriai pavergti 
ir nepalyginamai labiau iš
naudojami, negu dabarti
niuose pašalpos darbuose.

Bet ar Rooseveltas išdrįs 
užkart tą vergijos planą mi
lionams bedarbių, tai pri
klausys nuo masinių darbi
ninkų veiksmų, besimobili- 
zuojant į visuotiną savo su
važiavimą, nuo suvažiavimo 
skaitlingumo ir nuo išvys
tytų kovos žygių po suva
žiavimo.

Lietuviai darbininkai vi
sose kolonijose turi šaukt 
savo organizacijų susirinki
mus, gerai tuos reikalus ap
svarstyti ir išrinkti delega
tus į Washingtona sulig nu
rodymų, kuriuos greitu l^i- 
ku išsiuntinės to darbinin
kų kongreso šaukimo komi
tetas.

Laiškas iš Kaimo Kalėjimo; Šaukias Greitos Amerikiečiu 
Darbininką Pagelbos; Ragina Demonstruot prieš Atstovybę

Vienas politinis Kauno kalinys aplinkiniais keliais at
siuntė “Laisvei” sekančio turinio laišką:
“Brangūs Drangai:

Lietuvos fašistai rengiasi nužudyt keturis visiškai ne
kaltus draugus, melagingai juos kaltindami provokato
riaus Glikmano nužudyme.

Žinomas žvalgybininkas Lašas Povilas, saugumo poli
cijos sekimo sekcijos vedėjas, pats išsiplepėjo, kaip teko 
girdėti vienam iš kaltinamųjų giminių, štai ką:

‘Mes žinom, ;kad Šachotas, Komadaitė ir kiti nekalti 
Glikmano užmušime, bet čia daroma taip, kaip tai daro 
jūsų Maskvos tovariščiai.’ (Tas niekšas, mat, jieško pro
gų pašmeižti Sovietus, lygindamas sovietinę teisdarystę 
su fašistinių korikų teismais.—Red.)

Draugai! Reikalas labai skubus. Byla jau perduota 
kariuomenės teismui. ' 
miems gręsia mirties bausmė.

Gelbėkit, gelbėkit! Tuč-tuojaus, nieko nelaukdami, pa
kelkite stiprią protestų veiklą. Protestuokite spaudoje. 
Mobilizuokite visus darbo žmones lietuvius ir bendrai iš j 
Lietuvos kilusius. Rengkifre, jei galima, išstojimus prieši ^ą°be°i *jos

Teroristus be Jokio!
Jiems Pasigailėjimo

MASKVA. — Sovietų Są-irę, kas reikėjo, delei drg. 
jungos Centro Komitetas iš-1 Kirovo apsaugojimo.
leido patvarkymą,, kad turi; Nikolajevas kulka iš re- 
but mircia baudžiami kon-; o]verio j j • iš už Ra. 

daro teroro veiksmus bei i 
planuoja žudynes prieš So
vietų veikėjus. Už tokius 
nusikaltimus nuteistų ape
liacijos delei bausmės pakei
timo nebus priimamos, ir 
tuojaus po teismo jie turės 
būt sušaudyti.

Tas patvarkymas išleis
tas, kaipo pasėka teroristLi 
nio, žygio Leonido V. Nikė

kl™llio nušovė -Kirovą, kuomet’ 
!šis ėjo į savo raštinę Smol-1 
ny Institute. Drg. Kirov 
turėjo prirengti raportą 
svarbiam partijiniam susi-į 
rinkimui, įvykstančiam tą 
pačią dieną, pereitą šešta
dienį. Jis buvo Leningrado 
apskrities Komunistų Par
tijos sekretorius.

Palydėti Kirovo kūną iš, 
Leningrado į Maskvą atvy-. 
ko drg. J. Stalinas, Kl. V.O- 
rošilovas, Raudonosios Ar
mijos vyriausias komandfe-
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oiTai antra Kasperaitiada. Kaltina- |laJevo, kuris nušovė drg. S. 

i M. Kirovą, vieną iš geriau
sių Bolševikų Partijos vadų. 
Ir jau areštuota 71 balta
gvardietis už kruvinus su- rius, ir drg. Molotovas.

| mokslus prieš Sovietų vai- Drg. Kirovo kūnas btis
' __ narius. Yra i šiandien sudegintas ir jo pe- °.

Lietuvos atstovybę Washingtone; siųskite ten protesto jsuprantama> kad bent dalis Jenai sudėti j Kremliaus sie- 
delegacijas; taipgi siųskite protesto rezoliucijas Kauno j tų carįstų turėjo ryšio su ną ties Lenino mauzolėjum \ 
vyriausybei, kariuomenės teismui ir t.t. Jei galite, įsteig- niekšišku Nikolajevo darbu, j (kapu-paminklu). Visoj ša* : 
kite specialį komitetą. Jis vėliau gali virsti patronatų- Keletas saugumo valdiniu-1 lyj paskelbta gedulas del 
šefavimo komitetu, kuris rūpintųsi bendrai revoliucinių 
politkalinių likimu fašistiniuose Lietuvos kalėjimuose, vietų, nes jie nebuvo pada- nuskynimo.
kur padėtis pasibaisėtina. > i» - ■■■■■ ’• — - --•••• ■ 11 •

Draugai, žinokite, .jog Lietuvos fąšistai labai bijo už- Į A,lciv::n: pa|rar|a 11' INHTFKP DFWNK
sienio nuomonės apie juos. Jūsų kova gali daug padėt HUMHJOJ TdEdlld IĮ .lIUlfiUE VĮrT 11W ,Polity Kalinį FAŠISTU PRIEŠUS I

kų Leningrade atstatyta iš
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ValdiškųBony
WASHINGTON. — Vie- 

na tik dieną gruodžio 3 Am
erikos bankieriai, fabrikan
tai ir kiti milionieriai iš
pirko valdžios iždo bonų, už 
$900,000,000. Kuomet pra
monė nusmukus, kapitalis
tai įvesdina vis daugiau pi
nigų į valdžios popierius. 
Nors tie popieriai dabar te
žada tik truputį daugiau 
kaip 3 nuošimčius palūka
nų, bet išnaudotojai tikisi, 
kad bent jų kapitalas bus 
užtikrintas ir negulės visai 
bergždžiai. Bet jie gali ap
sigauti. Juk ne viena ka
pitalistinė valdžia pasiskel
bė bankrutu ir sustabdė at
mokė jimus už savo bonus.

giau visai svarstymui VERflA STIJDFNTIK neimti bendro fronto suma- r ’ kliuLrl m i Ul/lūll 1 UuJ . MOKINTIS KARO
WASill'NGTON: — Kola- 

gijos ir universitetai, kurie 
yra gavę žemės iš valdžios, 
gali įvesti priverstiną kariš
ko muštro mokinimą. Taip 
patvarkė Jungtinių Valstijų 
Augščiausias Teismas. <

Iš Californijos Universi
teto buvo suspenduoti du 
studentai, A. W. Hamilton1 
ir W. A. Reynolds už tai, 
kad atsisakė mokintis kariš
ko mokslo, pareikšdami, jog 
tas yra priešinga religi
niams jų įsitikinimams. Au
gščiausias Teismas atmetė 
jų apeliaciją ir padarė tokį 
tarimą, kad dabar imperia
listai galės “teisėtai” įvest 
karo mokybą ir daugybėje 
kitų augštųjų mokyklų. Na- 
cionalė studentų Sąjunga Meksikos Katalikų Streikas 
Įrengiasi į veiklią kovą prieš .v n j; • MnLvLla<.
:to patvarkymo vykdymą. pnes DCuieVių ulOKyKiaS

nymų, kas liečia visą jų par
tiją, iki Sbc.’ Partijos suva
žiavimo 1936 metais. Komi
teto susirinkime prieš bent 
kokį bendrą frontą su ko
munistais atkakliai kovojo 
dešinieji, vadovaujami Lo
uis Wald m ano", N. Y. Vals
tijos Soc. Partijos pirminin
ko. Dešinieji grąsino net 
atskilti nuo Socialistų Par
tijos, jeigu ji “giminiuosis” 
su komunistais.

Nors iš principo sutikda
mas su bendru frontu ne vi
soj šalyj, o tik atskirose 
vietose, Soc. Partijos Pil
dantysis Komitetas, ir šiąja 
proga pašmeižė komunistus 
kaipo “ardytojus”. Visiems 
suprantama, jog tik stiprus 
masinis spaudimas iš eilinių 
socialistų pusės privers jų 
vadus sudaryt bendrą fron
tą su komunistais, panašiai 
kaip Franci j o j, Saar srity j 
ir kitur.

UŽSTATYTAS LENKŲ AT
STOVYBĖS NAMAS

WASHINGTON. — Aikštėn 
iškilo, kad buvęs Lenkijos am
basadorius ‘ Amerikai kuni
gaikštis iJ Kazys’ Luboniirskis 
buvo ant Lenkų atstovybės na-< šė įsakymą, kad bovelninių 
mo pasiskolinęs iš tūlos H. F. drabužių siuvimo pramonėje 
Hendersonienės $160,000. Iš, darbininkai neturi būt ver-. 
tos sumos dar nesugrąžinta čiami ilgįau dirbti,, kaip 36 
$80,000. , . i valandas į savaitę. Bet 31

36 Valandų Savaitė
Bovelncs Siuvyklose 

: WASilII*GTON. L-r Pre-, 
zidęntą^ Ęoosęveltas pasira-

Jalisco valstijoj, Meksikoj, 
! kunigų ' sukurstyti' katalikai 
dažnai atsisako leisti vaikus į 
mokyklas, iš kurių išvyta reli
gijos,, mokymas. Bent 30 iš 
kiekvieno šimto vaikų taip yra 
suturima nuo mokyklų lanky
mo. » » ' • '

Įkaitinta Laivu Kompanija ^m?.anya atsikreipė į fe-NEW YORK - Seralis deLa.1! .k?d lsdaOt?

prisiekusiųjų teismas įkaitino 
Ward laivų kompaniją, jos 
laivo “Morro Castle” kapitoną 
Warms ir vyriausią inžinierių 
Abbottą, kad per jų apsileidi
mą žuvo 135 žmonės laike 
laiyo gaisro ant jūros.

Viesulos Užmušė 400
Filipinų salose išnaujo 

siautė trys, viesulos, prie- 
dan prie penkių pirmesnių- 
jų. Per visas šias viesulas 
žuvo virš 400 žmonių.

to

Australijoj potviniai nu
nešė virš 1,000 namų, pali
ko 8,000 ' gyventojų be pa
stogės ir prigirdė 40 asme* 
nų.

indžionkšiną prieš preziden
to patvarkymą. O kada tei
smai savo indžionkšinais at
meta kiek naudingesnius 
darbininkams patvarkymus, 
po to Roosevelto valdžia ir 
nurimsta, lyg kad “atlikus 
savo pareigą.”

Reikalaukime Paliuosuot 1 
Penkioliką Hillsboriečią ,

HILLSBORO, Ill. — Eina 
teismas prieš 15 darbininkų, 
kurie buvo areštuoti už vei
kimą delei bedarbių šelpimo. 
Jų bylą veda Tarptautinis 
Darbininkų A p s i gynimas. 
Tarp teisiamųjų yra komu
nistų, socialistų ir Progre
syvių Mainierių Unijos na
rių. ;,

Darbininkai privalo mušti 
telegramas, reikalaudami 
juos paliuosuoti. Adresai— 
Judge McWilliams, Hills
boro, Ill.; ir Governor Hor
ner, State Capitol, 
field, Ill. : "<

Spring:

sienio nuomonės apie juos. Jūsų kovą gali daug padėt i 
Lietuvos darbininkams.- ! u<! ' i x

Draugai, atminkite dar, kad fašistai vien už priklausy
mą Lietuvos Komunistų Partijai ‘duoda’ 8 iki 15 metų 
sunkiųjų darbų-kalėjimo.

Kaltinamieji Šachotas, Komadaitė ir kiti nepriklauso

VIENA. — Už dalyvavi-- BOSTON, Mass. — Žemą- . 
mą darbininkų sukilime sis teismas pirmiau buvo . 
prieš fašistus š. m., vasario davęs 6 iki 8 mėnesių kalė- •

Liet. Kompartijąi. Jie, žinoma, priklausyme Komparti-|m^nesi Jau pakarta 11 Aus- jimo aštuoniolikai darbig|nįf- 
’ - 1 į trijos politinių kalinių. 1,171 kų ir studentų, kurie danjai neprisipažįsta. Bet buržuazinė spauda/žvalgybos nu-| - - 

rodoma, visus kaltinamus komunistiniame veikime jau iš i tebelaikoma <a cjime. 
anksto vadina komunistais, kad palengvinti fašistų bu
deliams-teisė jams jų terorizavimo darbe. “Lietuvos Ži
nios” irgi rašo apie Šachotą, Komadaitę ir kitus, kaipo 
apie komunistus, nors tąm nėra nei mažiausio įrodymo, 
išskyrus žvalgybos ‘slaptų žirnių?

Draugai, griebkitės pagelbos darbo!
Kaunas, 1934 m. lapkr. 16 d. Politkalinys X.”

demonstracijoj prieš

'r

Reikalauja Bausti už

vavo i
andai atplaukusį Hitlerio 
karo
Bet Tarptautinis Darbinin-

laivą “Karlsruhe.”

Bendravimą su Žydais '3®
vokiečių damas panaikint bausmes.MUNICH.—500 

daktarų pasiuntė Hitlerio Taigi dabar gruodžio 3d.,
valdžiai reikalavimą, kad perteisiant įkaitintus, teis-

LIETUVOS ŽINIOS
GAMTOS ŠPOSAI

Uogos ir vaiskrūmiai kai 
kur šiemet atnešė net trečią1 
derlių. Apie Seredžių vaime- 
džiai atvedė antrą kartą vai
sius. Kai kuriose šiaurės Lie
tuvos apylinkėse ūkininkai kai 
kur gavo antrą bulvių derlių.

į KAUNĄ ATGABENO SENĄ 
KLĖTĮ

Į Kauną atvežta ir Parodos 
aikštėje pastatyta < kelių šimtų 
metų senumo klėtis. Ji yra la
bai savotiška ir charakteringa. 
Klėtis daryta iš ąžuolų/ ir 
kirsta kirviais. Atgabenta 
rytų Lietuvos.

su- 
iš

ŠUNDAKTARĖ
Lekėčiai, Šakių Apskr.—Čia 

yra tokia daktarka, kuri labai 
mėgsta gydyt ir- pinigus imt. 
Kai tik moteris pas ją nueina, 
pirmiausia ji sušunka: ‘'‘Tam
sta mirsi, visai blogai atro
dai.” Ji pilsto i į buteliukus 
vandenį pasmirdusį, o žmonės 
mano, kad vaistai ir už juos 
nežmoniškus pinigus moka. 
Jos vyrelis taip, pat bando gy-

mMSMwmI

dyti, bet jis tik iškaba, 
tiek meluot nemoka.

nes

Valdžia Atims Namukus 
už Skoly Nemokėjimą
WASHINGTON. — Vai- 

diškos Namų Paskolos Kor
poracijos pirminįnkąs J. Hr 
Fahey paskelbė, kad yra da
roma žingsniai atimti na
mukus, iš savininkėlių, -kurią 
neatmoka tai korporacijai 
sumų bei nuošimčių. > Sako; 
tegul nieks nemano, kad 
valdžia bus perdaug nuolai
di. t

Bet valdžia rodo didžiau
sio nuolaidumo trustamš ir 
s t a m b ioms kompanijoms, 
ką šimtus milionų dolerių 
gavo paskolos iš valdiškos 
Finansų Atsteigimo korpo
racijos. Jiems Rooseveltas 
pratęsia atsimokėjimo ląiką 
iki 1937 metų.

AUSTRIJOJ pakaita išviso 
13 hitlerininkų, per kurių su
kilimą buvo nužudytas, ‘minis-
teris pirmininkas Dollfuss. ( ja

sekamai
“arijus”
žydais:

Jeigu vokietė sutiktų ly-

baustų vokiečius 
už artimumą su

mas septynis visiškai pa- 
liuosavo; du paliko teisti ki
tu atveju, o devynis pinigi
niai nubaudė: viena $50, tris

>41
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tiškai susinešti su žydu, iš P° $25 ir_ šešis po $20, o* jei 
jos turi būt atimta vokietės neužmokės pabaudos,, tu* 
vardas ir ji turi būt pasiųs- atsėdėti kalėjime 

.‘dieną už kiekvieną pusi 
r į. Nubaustieji atsisekei. .
bent centą mokėti, ir išnau- < 
jo tapo uždaryti kalėjime;

Tarptautinis DaVbiriįp’l$ų ‘ 
Apsigynimas vėl duoda are? 
liaciją, idant juos paleisti^, 

]Ši organizacija, turės ba^įų ’ 
su programa Ritz-Pląza sve
tainėje, 284 Huntingdon , 
Ave., šeštadienį, gruodlP' ' 
15 d. Draugai bostoniečiai, 
būkite toj pramogoj, pagel
bėdami Tarptautiniam Ap- ' 
sigynimui tęsti bylą už 
priešfašlstinių kovotojų pa-‘ 
liuosavimą.

ta į darbo stovyklos vergiją. 
Jeigu ji jau susinešė su žy
du, tai turi būt išromyta ir 
visam amžiui darbo stovyk- 
lon patalpinta. U ■

Jeigu .ypkietys bando. ly
tiškai sūsihešt su žydė, tai 
turi būt iš jo' atimta vbkie^ 
čio vardas ; ir‘ konfiskuota 
visas turtas; jis turi būt 5 
metams įkalintas ir paskui 
iš Vokietijos ištremtas.

Taip Vokietijoj pakvaišta 
vadinami hitleriški’ “moks
lo” vyrai, begindami 
veislės “grynumą”.

Japonija

savo

buvo

Italija Atmeta Japonų 
Pasiūlymą del Laivyną

ROMA.
pasikvietus talkon Italiją, kad 
išvien kovotų prieš Washing
ton© konferencijoj padarytą 
karo laivynų apribavimą. Ita
lijos vyriausybė' atmetė Japo
nų pakvietimą. Japonija rei
kalauja teisės turėti tiek karo 
laivų, kaip . Amerika bei Angli-

:WmMr
.v' v#-i V W- MUSHHmmMHI .■J, Jrifeį

KALĖDINIS LAIKŲ 
“GERĖJIMAS”

WASHINGTON. — V 
ninkai sako, kad šiemet da
giau išperkama kalėdoms 
vanų, negu pernai ir užpe 
Tai esą gerėjančių laikų ž 
klas. Bet kode! jie neima d 
mėn, jog šiemet 500,000 'dali 
giau bedarbių,, negu buvo pei 
nai tuo laiku? , <,
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. Tas Įstatymas Turi Būt 
Sudaužytas

Buržuazine valdžia iškasė iš archyvų 
supelėjusi' anti-sindikalistinį įstatymą ir
pradeda vartpti prieš revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. Sacramento, Calif., aš
tuoniolika darbininkų pastatyta prieš 
teismą 'už sulaužymą to bjauraus įstaty
mo* Hillsboro, Ill., teisiama penkiolika 
darbininkų. Medford, Ore., vienas darbi
ninkas suareštuotas ir kaltinamas sulau
žyme to įstatymo. Visų tų darbininkų 
vienatinis prasižengimas, tai jų kova už 
kasdieninius darbininkų klasės reikalus. 
iBet jie kaltinami “suokalbyje nuversti 
valdžią?’ Jiems .grūmojama dešimties 
metų sunkių darbų kalėjimu.

-Priešsindikalistinis įstatymas gyvuoja 
daugumoje valstijų. Jisai išleistas laike 
karo ir tuojaus po karo, laikotarpyje pa- 
triętinės isterijos. Dabar, klasių kovai 
paaštrėjus, bosai ir valdžia išvelka viršun 
ttą įstatymą ir atkreipia prieš visą darbi
ninkų klasę.

Priešsiryiikalištinis įstatymas turi būt 
nušluotas. ''‘Gynimas- Viršminėtų draugų 
teisme turętų būti) surištas su reikalavi- 
mii panaikinimo paties įstatymo.
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Šilko Dažyklą Darbininkų Streiko 
Laimėjirttas ;

„Tas tiesą, kad ne šimtu’procentų,, bet 
Patersdno šilko dažyklų darbininkai 
strfeiką laimėjo. . Savo klasiniu solidaru- 

jie ‘ paklupdė storkaklius darbdavius 
ir1 privbrtČ pripažinti darbininkams tei- 
sęYtmganizuotis, privertė pakelti algas ir 
sutrumpinti darbo valandas. Tai puikus 
payyzdis kitų pramonių darbininkams, 
kurie kenčia jungą, o nedrįsta pasiprie- 
šihti. • •

^{Keliais atvejais buvo bandyta tūlų uni
jos, vadų ir valdžios agentų streiką su
laužyti, užkariant ant darbininkų bjau
rų-kontraktą. 'Bet stebėtinu kovingumu 
dvidešimt penki tūkstančiai darbininkų 
atmetė visus tuos prakeiktus skymus ir 
laikėsi vienybės iki galo. Jie kovingai 
piketavo dirbtuves ir neleido skebų. Jų 
neišgąsdino joks policijos teroras.

Mes sveikiname dažyklų darbininkus 
šitoj pergalėje. Jeigu tuo pačiu keliu 
būtų ėję audimo pramonės darbininkai, 
jeigu jie nebūtų paklausę pardavikų va
dų GbrhldriįĮ ir Kellerių, jie irgi būtų pil
nai streiką laimėję.

' Dabar dažyklų-1 darbininkams reikia 
prfžittrpti’unijos reikalus, reikia kuosoli- 
dąrišUiausiai ‘ laikytis dirbtuvėse, vienin
gąjį ^įpusti kiekvieną bošų pasikėsinimu » 
Tiktai / nuolatinis; budėjimas dirbtuvėlėj 
ironijose -užtikrins šio 'streiko laimČjr- 
mo’ rezultatų pastovumą. Nė per nagėl 
jtf$dymą negalima pasitikėti darbdavių 
malonei, darbdavių saldliežuviavimui bei ■ 
demagogiškiems prižadams gerbti darbi- 4 

. hiųkų teises. . Vienybė, kietas proletari
nis kumštis yra vienatimis sargas darbi- ' 

įninku teisių. •

Diiily Workerio” Vajus Dar 
Pratęstas

'¥ajųs del sukėlimo $60,000 palaikymui 
Kbmunistų Partijos organo “Daily Wor- 
kčHo” dar'heatsiekė savo tikslo. Dar 
tfūksta apie vienudlikos tūkstančių dole- 
nū. Tuo būdu nutarta vajų pailginti iki 
gruodžio 15-tos dienos. Partija pasiry
žus užbaigti vajų su pilnu laimėjimu. Tai

< ■ ’ W *r f I • j I * i <•

’tikslas vertas “siekimo. Dar dauį yjra
partijos distfiktų, sekcijų ir kuopelių,bku- 
ribs heišpildė š'dvo kvotos. Iki gruodžio 
•15'd. turės būt išpildytos.

Lietuviai darbininkai ir jų organizaci
jos !privalo padėti ‘Koihunistų Partijai 
•pasiekti užsibrėžtą tikslą. Kiekvienas 
doleris, kiekvienas'naujas skaitytojas ko
munistų dienraščiui bus didelė paspirtis 
visam judėjimui. “Daily Workerio” gy
vavimo užtikrinimas yra reikalas visos 
darbininkų klasės.

Fabrikantą Saldus Bučkis Prezi
dentui Rooseveltui

Šiuo tarpu New Yorko mieste Wal
dorf-Astoria viešbutyje laiko sesijas Na
tional Industrial Council (Nacionalė In
dustrinė Taryba). . Tai Amerikos fabri
kantų klasės pildomoji taryba. Jinai su
sideda iš stambiausių kapitalistų, didžių
jų korporacijų prezidentų, bankierių ir 
1.1. “Industrijos platformoj, ,kuri stovi 
prieš mus”, pareiškė fabrikantų susivie
nijimo prezidentas Bardo, “aiškiai numa
toma kooperavimas” su valdžia. Vadina
si, fabrikantai dirbs ranka rankon su 
Rooseveltu. Toliau tas šulas kalbėjo:

“Mes pilniausiai ųžgiriame prezidento 
industrines paliaubas ir stojame už tų 
paliaubų pratęsimą. Mes griežtai prie
šingi 30 valandų darbo savaitei. Tokios 
darbo valandos yra ekonominiai nesvei
kas daiktas.” Vadinasi, darbdaviai pa
siryžę laikyti ilgų valandų sistemą, kad 
daugiau išnaudojus darbininkus. O jų 
nusistatymas yra įsakymas Roosevelto 
valdžiai. Tuo būdu Roosevelto pareiš
kimas, kad jis sutinka su 30 valandų 
■darbo savaite,'yra dar viena jo demago
gija.

Nacionalės Industrinės Tarybos susi
rinkimas nutarė reikalauti pakeitimo N. 
R. A. sistemoje, prašalinant viską, kas 
nors ‘truputį yra prielankaus darbinin
kams. Taryba stoja už N, R.A. tolimes-

• nį palaikymą. Reikalauja darbo 
suvaržymo. Jos visos turi, girdi, 
kompaniškomis unijomis. ’

Su šita programa darbdaviai 
Jungtinių Valstijų 54-tą kongresą,
savo sesijas pradės, sausio pradžioje. 
Apie jų laimėjimą kongrese negali būti 
jokios abejonės, jeigu plačios darbo ma
sės nesudarys tvirto fronto prieš visus 
darbdavių ir Roosevelto valdžios skymus 
toliau pabloginti darbininkų gyvenimą.

Akyvaizdoje to, šaukiamas visos Ame
rikos darbininkų kongresas už bedarbių 
apdraudą WashingtoDe pradžioje sausio 
įgauna dar didesnės reikšmės. Tai bus 
geriausias fabrikantams atsakymas, jei
gu šiame kongrese bus atstovaujama mi- 
lionai organizuotų darbininkų. Roose- 
veltas ir jo agentai bijo tik masinio spau
dimo, masinio balso.

Visos mūsų lietuvių organizacijos, su
sidedančios iš darbininkų, privalo išrink
ti delegatus į Washington© kongresą. 
Kur negali viena organizacija pasiųsti 
atstovą, gali susidėti kelios. Mūsų or
ganizacijų sąryšiai privalo šiuo reikalu 
susirūpinti.

unijų 
tapti

eis į 
kuris

Dar T arime Laiko, Dar Tarime
4 f • L: ; į j Pasijudinti

'' ■ 13 i * *z L • . ‘Dienraščio “Laisvės” naujų skaitytojų 
j ieškojimo kampanija tęsis iki gruodžio 
15 d. Dar turime dešinit dienų. Jeigu 
kiekvienas senas skaitytojas per šias de
šimt dienų rimtai pagalvotų ir pasidar
buotų dei savo dienraščio, tai vajus būtų 
užbaigtas su dideliu laimėjimu. Deja, ne 
visi draugai įvertiną svarbą savo asme-

■ niško darbo šidme Vdjūje. Perdaūg mes 
Jėsariie litsiideję aht ‘Saujeles ufiūinihkų, 
kbrie’jUu'yra desetkais gavę skdit^tojų. • 
Tiems keliems draugams atiduota visa 
wajaus našta. Tik šimtas kitas šiaip 
skaitytojų yra pasidarbavę.

Mes netikime į perdidelius raginimus. 
Mes mdnome, kad iki gruodžio 15-tai die- 
hai mūsų :s'eni skaitytojai pasidarbuos.

• ‘*Nbfrs vieną naują skaitytoją turiu 'gau
ti,” ‘tūH tarti sau kiekvienas “Laisvės” 
draugas.

rkuMPMos
Aną dieną teko būti Ha

verhill, Mass. ’Baisi bedarė 
be ten šiuo laiku., Draugai 
skundžiasi,' jlffil 'del rtb Hr 
“Laisvės” vajuj sunku da
lyvauti, nes darbininkai n'e- 
turi pinigų užsisakymui 
dienraščio. Iki šiol Haver
hilliuj nebuvo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo na
rių. Dabar draugai nori 
įkurti ten LDS kuopą. Bū
tų puikus dalykas ir tai rei
kėtų pradėti greit. ALDLD 
kuopa taipgi susilpnėjusi, 
mažiau šiemet turi narių, 
negu turėjo pernai. Tik ant 
bedarbės viską suversti, aiš
ku, negalima. Atsakomin- 
gięji draUgai turėtų dau
giau darbuotis, kad sustip
rinus visą mūsų judėjimą. 
Pirmiau čia buvo TDA lie
tuvių kuopa. Dabar ją su
jungė su rusų TDA kuopa. 
Bandoma veikti daugiau 
tarptautiniai. Tai ir gerai!

-ja žmogus po teismiŠkas ba
las iki kdklo.

Tenemano'tas ponas, ‘kad 
mes1 džiaugiamės i š J j o' tų * Idi- 
hiių *ąr ^heldihiių. Ne’! Mes 
šlykštimė'š!

Įdūkęs ant tų visų aplin
kybių, tasai žmogus išlieja 
savo tulžį plūdimu ir nieki
nimu Sovietų Sąjungos ir 
komunistinio judėjimo, 'ta
rytum pastarasis būtų kal
tas, kad Grigaitis godus, 
kad jo principas—doleris, 
kad dėl to jis yra murdomas 
valdiškuose teismuose!

Pereitą penktadienį Tali
ne, Estonijoj, prasidėjo

Lietuvos, ’Latvijos ir Ešto 
nijos atstovų fkonferencija

balti jos šalytės sudaro Pa
baltos Sąjungą. Visos trys 
Įjau pasirašė sutartis ir ši 
konferencija yra pirmą po 
to, kaip Sąjunga bu4o šudį- 
ryta. Pasak “Monitoro” ko
respondento, šios konferen
cijos vyriausias tikslas bus 
išsprendimas klausimo, kaip 
jos ofijentuošis linkui savo 
didžiųjų kaimynų iš vakarų, 
rytų ir pietų. Reiškiamas 
jausmas už Rytų Paktą, ku
rį kadaise pasiūlė Sovietų 
Sąjunga, nors Lenkija ir 
Vokietija tam ir nepritaria. 
Svarbu .tai,. kad visos trys 
šąlytėsi žiūri į Rytus, Sqvie7 
tų Sąjungą, kaipo savo: geį- 
riausį užtarėją. : .

■ • > . > • f R. M. : ;

Gelbėkime Lietuvos
Politinius Kalinius

ŠYPSENOS .«
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Reikėtų Jam Pasiųsti
Palaidojus seną bočių, 

maža mergaitė sykiu su sa
vo plotina rausėsi bočiaus 
komodėje. Viename stal
čiuje ji surado bočiaus aki
nius. , >

“Mama, hiama!” sušuko 
rūpestingai ’ mergaitė, “bo
selius net į dangų, važiuoda
mas užmiršo ąkhiius pasi
imti. Ir 'kį,' jis 'dabar ten 
matys Į” ' . . ' /

Haverhilliuj, kaip ir ki
tose kolonijose < Bostono 
apielinkėj, labai prastai sto
vime su jaunimu. Jis neor
ganizuotas, palaidas. Reikia 
kas nors daryti, kad įtrau
kus jį į mūsų organizacijas. 
Jaunimui, be abejo, tinka
miausia organizacija tai L. 
D.S. Reikalinga čia įsteig
ti LDS Jaunimo kuopą. Bet 
tas darbas bus galima leng
viau pasiekti, jei mes pir
miau įsteigsime suaugusių
jų kuopą.

Su Haverhillium blogu
mas tame, kad tai beveik 
vienos pramonės (avalų) 
miestas. Kuomet dirba, tai 
dirba, bet jau kada , užsida
ro, tai1 bedarbė - generale. 
Pastaruoju laiku, beje, dau
gelis avalų fabrikantų krau
stosi iš čia į kitas valstijas, 
toliau į šiaurrytus, kur dar-: 
bininkai neorganizuoti ir 
todėl pigiau dirba. Jeigu 
avalų pramonėj veikianti 
unija būtų gerai vedama, 
tai, žinoma, fabrikantai nuo 
jos niekur nepasislėptų, nes 
jie galima surasti visur. De
ja, to nėra.

Nepaisant visko, draugai 
haverhilliečiai turėtų dau
giau sukrusti. “Laisvės” va
jus šiuo tarpu stovi pirmoj 
eilėj mūsų darbų dienotvar- 
kip. Tik tegul visi mūsų 
skaitytojai pasirūpina pa
dirbėti, o užtikrinu, kad pa
sėkų bus gerų.

Man patiko dr-gės E. Sen- 
keviČienės (ea^tonietės) aną 
dieną “Laisvėje” pastabos, 
padarytos kai kuriom mūšų 
draugėm, kurios pasiėmė 
perilgas “vakacijas.” Reikia 
pasakyti, kad iš visų drau
gių, vartojančių plunksną, < 
tiktai viena draugė Senke- 
vičienė nuolatos, reguliariai 
bendradarbiauja “Laisvėj”. 
Faktinai, abu d. Senkevičiai 
tas pareigas eina atsakan
čiai. Jiedu moka suderinti 
savo darbus taip, ‘kad jais 
visur prisideda šū čiėriia.

Iš Kauno sunkiųjų darbų ka-.cijos kopiją prisiųskite Priešfa- 
lėjimo politiniai kaliniai šaukia- šistinio Susivienijimo centran. 
si į mus, Amerikos lietuvius, pa
gelbės. Viename iš gautų laiš
kų jie sako: “Draugai, kiekvie
na moralinė ir materialinė tei
kiama mums iš laisvės parama 
yra didi parama mūsų didžioj 
kovoj už išsilaisvinimą iš bur
žuazijos diktatūros retežių, už 
įkūrimą Sovietų valdžios Lietu
voj.” Kitas laiškas atėjęs iš 
Raseinių kalėjimo, kur, jaunuo
liai politkaliniai pergyvena pa
sibaisėtinas sąlygas, provokato- 

irių kankinimus, maitinimą su
puvusiu maistu, stoką oro, sau
lės, pasivaikščiojimų, drausmę 
literatūros, pasikalbėjimų, nuo
latines baudas karcerių! atėmi
mu pasimatymo ir maisto iš 
laisvės, ir tam panašiai 
sveikata naikinama.

šie jaunuoliai politiniai kali
niai rašo, kad tas jų terorizavi
mas yra surištas su siaučiančiu 
ir stiprėjančiu fašistiniu teroru 
prieš kylantį Lietuvoj revoliuci
nį darbininkų judėjimą. Fašis
tai mato juose kylančio revoliu
cinio judėjimo vadus, kurie or
ganizuos ir ves darbininkus prie 
pasiliuosavimo iš po fašistinės 
priespaudos. Fašistai juos taip 
žiauriai persekioja ir kankina, . 
kad sunaikinus juos fiziškai ir( 
moraliai. Jie taip žvėriškai ka
linius kamuoja,-kad atbaidyti 
laisvėj esamus darbininkus nuo 
kovos prieš fašizmą. Bet ar tas 
žiaurus terorizavimas sulaikys 
darbininkus nuo kovų prieš pa
vergėjus? Ar išgelbės fašizmą 
nuo pražūties? Ne. Darbinin
kuose kils pasipriešinimas prieš 
tuos kankinimus, kils kova už 
politinių kalinių gelbėjimą ir 
galutiną jų paliuosavimą.

Mes, Amerikoj gyvenanti lie
tuviai darbininkai ir darbinin
kų draugai, neleisime ' kankinti 
ir žudyti savo draugus kovo
tojus. Mes dėsime pastangas, 
kad tas mūsų Lietuvos draugų 
šauksmas pasiektų kuoplačiau-

James-Janušauskas užve
dė teismišką bylą prieš 
“Naujienas/ ir ALTASS. 
Pasirodo, kad Grigaitis iš 
tėismiškų bylų vargiai kada 

'išširis. Su Vienu pasibaigia, 
kitas pradeda. Kažin, ar 
tai ’ pasėka “mokytumo” ar 
godumo? Man ’išrodo, kad' 
pastaroji yra priežastis. 
Prie to galima gidėti dar 
ir beprincipiškumą. Kadan
gi doleris yra1 j o vyriausias 
principas, na, tai ir makno-

Modernizuota Fizika
Ilgasis: “'Skaičiau fiziko

je, būk dviem kūnam ūmai 
susispaudus pąsidaro karš
tis. Kažin, ar tąi teisybė?”

Trumpasis: “&e visuo
met. Kartais iš $usispaudi- 
,mo pasidaro rėKŠhys.” < *

Surinko Juodvarnis.Kuopų komitetai ar nuskirta 
tam reikalui komisija turi dėti 
pastangas, kad pasiekti visas 
kitas organizacijas jų teritori
jose, kad jos taip pat išneštų 
tas rezbliucijas. Už trejeto sa
vaičių sukanka 8 metai, kai! 
Lietuvos fašistinė valdžia nužu
dė keturis K. P. vadus Greifen- 
bergerį, čiornį, Požėlą ir Giedrį. 
Visur, kur tik. galima, turi būt 
surengta’ masiniai susirinkimai 
ir juose išnešta rezoliucijos ir į tų atstovybė, kad ji galėtų su- 
parinkta aukų sušelpimui Lie-įdaryti skaitlingą delegaciją pas 
tuvos politinių kalinių ir jųjų i Lietuvos pasiuntinį Washingto- 
šeimynų.

Kur yra Lietuvos .konsulai, 
reikia suorganizuot atstovus iš 
visų organizacijų ir ąųėjps ypą- 
tiškąi 'įteikti protestą-rreikalą- 
vimus. ;■ , -, } , , . ’ :

Dabar bu$ renkami delegatai 
į nacionalį kongresą del bedar
bės ir socialės apdraudos, kuris 
įvyks sausio 5, 6, 7, 1935, Wa
shington, D.C. Reikalinga tu
rėti skaitlinga lietuvių delega- i 857—-55th St., Brooklyn, N.Y.

Žmogžudys Užmušė Penkis
Varo klonyj, FrAncijoį 

per kelis paskutinius mėne^ 
Įsius tapo nužudyti 5 žmo
nės. Policija spėja, kad tai 
vieno ir to paties piktadario 

l darbas.

! ne. • 1 • •'
Darbuokimės visudse frontuo

se,-kad suteikus Lietuvos politi
niams i kaliniams kuodaugiausią 
reikalingos Iparamos, i • r ; i 

'ii- I J. Weis$. , -
• P.Sr Siųsdami pinigus, • išpirt, 

kite “money orderius” iždinin
kės S. Sasnos vardu ir pasiųs
kite seki*, šiuo antrašu;

J. VhEISS,

DR. J. J. KAšKIAUčIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

išskaptavimą),. Bet Jums taip 
jau padarė, o vis nieko gero. 
Tai veikiausiai gali būt kaltė 
ne gimtuvės, bet ovarių liauką. 

Bandykite ; šitaip ■ daryti. 
Gaukite vaistinėje šito prepa
rato : “Menocrin (Thyro-Ova- 
rian Comp., narrower). Sani- 
tablets No. 100.” imkite po dvi 
tableti prieš valgymą, tai po 
6 kasdieną kokią porą savai
čių tarpe ' mėnesinių. Mėnesi
nėms prasidedant arba dh už 
poros dienų prieš joms prasi* 
dė^iapt^ .galite, šių tablečių ne
lipti, gąl per savaitę. O p^sk.ųi 
sęįamą. sayąitę imkite ;po ' v\e- 
ną;(prięš valgymą. Tadą vėl 
padvigubinsite: imsite pp( dvi 
prieš valgymą, per porą ąa- 
vąičių ir tt, Darykite taip kęįjs 
mėnesius, suvartokite ’keliąs 
dėžutes.

Be to, imkite dar gi* ir Sky
dinės liaukos pavieniui: “Thy
roid tablets, gr. 14, No. 100, 

i P. D..” Imkite po vieną prieš 
Visokių gali* būti priežasčių, j valgį, tai po: jRkas diena, ap- 

leisdama kelias dienas per 
pačias mėnesines. Imkite iodo. 
Maistą vartokite paprastą.
Daugiau žalėsių, daržovių,

vaisių, bet visai mažai krak
molų, miltinių valgių, * nedadg 
riebalų ir saldyfnų. Būtų ge
rai, kad Jūs po truputį svorio

fno-
per-

Norėtų Daugiau Valkų
Ir aš norėčiau, kad duotu

mėt man patarimą per “Lai
svę.” Aš esu taip sveika, bet 
negaliu turėti daugiau vaikų, 
Aš turiu vieną berniuką 15 
metų amžiaus. Aš norėčiau tu
rėti ir mergaitę. Aš buvau pas 
kelis daktarus. Sakė, kad aš 
galiu turėti, davė vaistų, bet 
nieko negelbėjo. Mano mėne
sinės tai būdavo po 3 dięnas, 
o, dabar tik dvi dienas—ir la-

sias mases lietuvių darbininkų bai. šviesius. Daktaras, man lie- 
ir darbininkams ; pritariančių pė išskaptuot, įšąku^t SVptu- 

Mes kelsime, protesto vės vidų,; tai ašžmonių, 
balsą, reikalaudami fašistinės 
Smetonos valdžios, kad pagerin
tų politinių kalinių padėtį. f

Amerikos Lietuvių Organiza
cijų PriešfašiStinis Susivieniji
mas pradeda vajų už Lietuvoe 
revoliucinių politinių kalinių 
būklės pagerinimą, už.'galutiną 
paliuosavimą ir už sušelpimą 
kalinių ir jų šeimynų. Visos 
lietuvių organizacijos, draugi
jos, kliubai, Chorai ir pavieniai 
darbininkai bei darbininkams 
pritariantieji turėtų šią kampa
niją paremti ir joje aktyVįaf’da- 
lyvauti. šiuo klausimu išsiūpti- 
nėta visoms ALDLD ir LDS 
kuopoms laiškai ir rezoliucijos. 
Kuopų • šuąjHnkimuOse t privalo 
išpešti rezoliucijas už minėtus 
reikalavimus ir pasiųsti Lietu
vos prezidentui Antanui Smeto
nai, Kaurias, Lietuva/ Rezoliu-

i turėsianti yai- 
kų, bet aš daviau išskaptuot. 
ir tai nieko negelbėjo. Aš da
bar esu sveikėšąė, ’ galiu ^erai 
difbti. Aš myliu eiti į pirtis, 
bet aš gavau die^lids į strė
nas, labiausiai į dešinę pusę, 
ir mano galya ūžia. Aš esu 35 
metų amžiaus, sveriu 167 sva
rus, 5 piedų ir 5 colių ūgio.

Atsakymas

kad Jūs negalite pastoti nėš
čia. Jums ovarai gal jau nebe- 
tokie vėiklūs; mat, Jums jau 
mėnesinės nebetokios gausios. 
O, kai ovarai apsilpsta, tai 
sunkiau tad^, esti ir apsivai
sinti.

Gali būti' ir- kitaip. Gimtu
ves viduje gati būti kokio įde'- 
gimo. Čia neretai' naudos ėsti
padiritis kūretažą (gimtuvės dauą riebi.

sumažintutnėt. Neretai 
tdris riepastoja,: ka-d esti
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Parašė Jou Shih, Vertė Proletare

Vergė Motina
atsiliepė išsi-

pamaži, “Pa-

(Tąsa)
“Apie Pavasario Turtą?” ji 

gandus.
“Visą vasarą,” jis pasakojo

vasario Turtas baisiai menkėjo ir rudeniop 
jis visai susirgo. Aš, žinoma, neturėjau 
pinigų paėmimui jam daktaro ar vaistų, tad 
jis dabar pablogėjo. Jeigu mes nieko del 
jo nedarysim, atrodo, kad jisai mirs.” Jis 
valandėlę patylėjo. “Taigi, aš atėjau sko
linti iš tavęs pinigų. . . ”

Moteriškei atrodė, kad gauja kačių nagais 
ir dantimis įsikabino į jos krūtinę ir gnai
bė jos jausmus. Ji norėjo raudoti, bet tokią 
dieną, kuomet visi šaukė linksmus linkėji
mus Rudens Turtui, kaip galėtų jinai -sekti 
su ašaromis? Rydama karčias ašaras ji tarė:

“Ate irgi neturiu pinigų, čionai jie, man 
duoda tik du dešimtuku į mėnesį išlaidoms. 
Kaip dalykai yra, aš jų nesunaudoju, tad 
visa tai 
ryti ?”

Jiedu
“Kas

klausė motina.
“Palikau jį pas kaiminką. Aš tikėjaus 

sugrįžti dar šį vakarą. Vely aš tuojau ei
čiau.” Jis apsišluostė ašaras.

“Palauk trupučiuką,” tarė motina, spring
dama ašaromis. ‘Aš pažiūrėsiu, gal aš ga
lėsiu nuo jo paskolinti.” Ir ji nuėjo.

eina kūdikiui. Ką mes galime da-

abu tūlą laiką tylėjo.
dabar prižiūri Pavasario Turtą ?

pa-

tau

nu-

Trim dienom vėliau siutsai netikėtai 
klausė moteriškės vieną vakarą :

“Kur yra žaltakmenio žiedas, kurį aš 
daviau ? ”

“Aš jam padaviau tą vakarą. Jisai 
nešė užstatyti.”

“Argi aš tau nepaskolinau penkių, dole
rių?” jis piktai užklausė.

“Penkių dolerių neužteko.”
“Ak, taip!” atsiduso siutsajus. “Visuomet 

pirmuoju vyru ir pirmuoju sūnum tu daugiau 
rūpinies, nepaisant, kaip aš su tavim elgiuosi. 
Gerai, aš galvojau apie išrendavojimą tavęs 
dar dviem metam, bet geriau tau apleisti atei
nantį pavasarį.”

Iš nuostabos moteriškė neturėjo spėkų nei 
pravirkti.

Keliomis dienomis vėliau jis vėl priminė jai: 
“Tas žiedas buvo brangumynas. Aš tau da
viau, kad tu galėtum jį dovanoti Rudens Tur
tui. Aš nei nesapnavau, kad tu prie pirmos 
progos jį užstatytom. Dar laimė, kad ji ne
žino. Kitaip būtų geri trys mėnesiai barnių.”

Moteriškė balo ir liesėjo su kiekviena diena 
ir miglotas žvilgis matėsi jos akyse, kuomet

jos ausyse spiegė užgauliojimai ir į ją svai- | 
domi paniekos žodžiai. Jos mintyje nuolat 
buvo Pavasario Turtas ir jo liga. Jinai nuo
lat laukdavo draugų iš savo kaimo arba ten 
vykstančių pakeleivių. Įtempta mintimi ji 
laukė naujienų, kad jos vaikas pasveikęs, bet 
naujienų nebuvo. Ji taipgi stengėsi pasisko
linti dolerį ar porą nupirkimui skanėsių pa
siųsti jam, bet nebuvo kas tuos dalykus nuga
bentų. Daug laiko ji prasėdėdavo su Rudens 
Turtu glėbyje prie'kelio, kuris ėjo pro šalį, 
tėmydama atvykstančius ir nuvykstančius. 
Padėtis labai erzino senę ir ji nuolatos saky
davo siutsajui: i

“Argi tu nematai, kad ji visai nemėgsta čia 
būti? Ji nenori nieko daugiau, kaip tik lėkti 
namo, kaip galint greičiau.”'

Keletą naktų, sapnuodama, su Rudens Tur
tu glėbyje, jinai ūmai surikdavo, išbudindama 
ir pravirkdydama kūdikį. Siutsajus persekio
davo ją klausimais:

“Kas yra? Kas yra?”
Moteriškė neatsakydavo, tik patylomis saVb 

Rudens Turtą glamonėdavo ir jam niūniuoda
vo.

“Ar tu sapnavai, kad tavo anas sūnus mi
ręs? Kaip tu surikai! Tu mane išbudinai!”

“Ne, ne!” ji skubiai atsakydavo, “man pasi
rodė, kad aš matau kapą priešais save.”

Siutsajus nieko daugiau neklausdavo, o ge
dulingas paveikslas vėl imdavo rodytis 
akyse. Ji vėlino sau patekti į tą kapą.

žiema baigėsi ir maži paukšteliai, kurie ją 
išleis, pradėjo be pertraukos čiulbėti po lan
gu. Pirmiausia kūdikis buvo nupratintas nuo 
krūties. Tapo pašaukti kunigai, kad pagel
bėti kūdikiui kritiškame gyvenimo momente. 
Tuomet atskyrimas—atskyrimas amžinai kū
dikio nuo jo tikros motinos—tapo nutarta.

Tą dieną "Mrs. Wang patylomis paklausė 
siutsajaus pačios:

“Ar pašaukti del jos nešamą kėdę?”
“Lai eina pėsčia,” atsakė senė, vis dar tebe- 

braukydama rožančiaus karielius. “Mokestį 
reiktų užmokėti anoj pusėj, o kokius pinigus 
ji turi? Kiek aš suprantu, tai jos vyras neturi 
nei maisto, taigi jai nėra reikalo tikėtis pa- 
rankumų. Taipgi nėra ir taip labai toli. Sa
vais laikais aš esu ėjus 10-15 mylių pati, o 
jos kojos yra didesnės už mano. Ji gali nueiti 
į pusę dienos.”

Kada tą rytą, prieš iškeliausiant, motina ap- 
rengdinėjo Rudens Turtą, jos ašaros sriove te
kėjo. Vaikutis nustebęs kartojo“Tėtyte, Tė
ty tė!” Tokiu vardu siutsajaus pati liepė 
siems ją vadinti,, kadangi ji norėjo, kad 
pačią kūdikis vadintų “mama, 
sakė kūdikiui tik ašaromis, 
kyti ką nors, kaip: “Mes 
kitą, mano brangus kūdikį, 
gera. Būk jai taipgi geras 
apie mane nemislyk.
Bet juk pusantrų metų kūdikis ir nesuprastų.

(Pabaiga sekamam “D. ir š.” numeryje.)

los Angeles, Calif

apie 
strei- 

pavyzdin, laivų darbinin-

jos

vi
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at- 
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Motina
Jai norėjosi 

apleidžiame viens
‘Mama’ bus tau 

ir niekad daugiau
Bet žodžiai nesitarė.

MODERNIŠKAS JAUNIMAS
Nuo to laiko, kada likos pa- čių, jaunimą traukia, kad pri- 

nąikinta blaivybė ir karČiamos 
grąžintos, degtinė likos legali
zuota ir galima jos gauti kur 
tik nori ir kada nori, ir be 
skirtumo lyties ir amžiaus. To 
pasekmėj mes dabar turim gė
rikų, kaip vyrų, taip moterų įr 
jaunų merginų. Įėjęs karčia- 
mon matai, kaip jaunos mergi
nos ir jauni .vaikinai rūko ne 
tik cigaretus, bet ir cigarus. 
Vienoj rankoj cigaretas, kitoj 
rankoj iškėlę degtinės taurę 
traukia už savo ir visų “svei
katą.” ,.

žiūrint; į tokį vaizdą, 
Šiurpuliai blaivą žmogų 
krato ir kyla klausimas, 
ko dasigyvens ši gentkartė? ! 
žinoma, prie tragiškos padė
ties. Bet ar galima už tai vien 
jaunimą kaltint. O, ne. Ne- 
klysim pasakę, kad kalčiau
sia ši sistema, tačiau kalti ir 
tėvai, kad iš pat mažens ne
supažindina savo vaikus su al
koholio ir tabako blėdingumu, 
kaip jauną organizmą naikina 
ir kraują silpnina.

Šioj dolerio gadynėj sunku 
jaunimui užsilaikyti blaivai. 
Mat, kur tu nepasisuksi, tai 
ten alkoholio ir tabako “kip
šiukas” vylioj a. Eini gatve— 
ant kiekvieno kampo karčia- 
mos atviros durys ir visokia 
muzika griežia ir vylioja. Prie 
to visokį kliubai, neva pilie-

gulėtų, bet kaip juos ten pasi
tinka ? Ogi su taure degtinės, 
su kozyrėmis ir kauliukais, 
kur jie nieko gero neišmoksta 
apart girtuoklystės ir kozyria- 
vimo. žodžiu sakant, kur jau
nimas nepasisuks, ten sutiks 
alkoholio pinkles.

Pavyzdin, net pares, bąliai, 
piknikai, daugiausia, rengia-k 
ma su “palaimintu” svaiginai- 
čiu skystimėliu ir taip jauni- ; 
mas pratinamas prie tų nuo- ; 
dų, kad paskui jau su jais ne
begalima susirokuoti, nei jiem 
galima darbininkišką laikraš
tį užrašyti, nei su’jaiš galima 

. . susitarti apiė darbininkiškus 
reikalus. : ' '

Kas reikia daryti, kad jau
nimas būtų kultūriškas, blai
vus. Visųpirma laikraščiai tu
ri kuoplaČiausia aprašyti alko
holio ir tabako blėdingumą. Tė
vai taipgi turi labai rūpestin
gai tą aiškinti. Kliubai turi 
rūpintis daugiau apšvieta, ne
gu alum ir degtine. Pašalpi- 

dfaugijos, susivienijimai 
turi rūpintis, kad jų na 
būtų blaivi.

Griaustinis.
Redakcijos Žodis

net 
su-

i nes 
irgi 
riai

Draugas G. iškelia labai 
rimtą faktą ir duoda labai ge-^ 
rų sugestijų, bet, mūsų ma
nymu, to dar negana. Jauni
mas yra pilnas energijos, gy-

vumo. Jis turi veikti, susieiti, 
žaisti, linksmintis. Jeigu mos 
neduosim jaunimui švaraus ir 
naudingo užsiėmimo — visokį 
parazitai duos jam šlykštų, 
pražūtingą užsiėmimą, bet 
jaunimas be užsiėmimo nebus. 
Ką turim daryti ?

Turim daryti labai daug ir 
tas darbas yra sunkus, bet nė
ra negalimas. Reikia buda- 
voti jaunuolių organizacijas, 
.'kaip tai LDS kuopas, chorus, 
'dramos ir sporto grupes, o pir- 
'moj vietoj, Jaunų Komunistų 
Lygą; kuri vienintelė pajėgs* 
suteikti mūsų jauhuoliams kla
sinę vadovybę ir išvystyti or
ganizuotą jaunuolių veikimą 
jų pačių naudai. Tik veikda
mi savo darbininkiškose jau
nimo organizacijose ir turėda
mi revoliucinę vadovybę, jau
nuoliai pajėgs' išvengti mora
liško ir fiziško supuvimo.

Minėkim, pergyvenam kapi
talizmo puvimo laikotarpį, ku
piną skurdu, bevilčia, alkiu. 
Prie kapitalizmo dabartis bai
si, ateities nėra. Tik revoliu
cinis judėjimas turi ateitį, tad 
tik su juo surišę savo jauni
mą išgelbėsim nuo supuvimo. 
Kito kelio nėra. Dėlto visi, 
kam brangus jaunimas, turi
me rimtai pradėti jaunuolių 
organizavimo darbą.

Newark, N. J. — Alkoho
linių gėrimų valdiški kon
troliuotojai pripažįsta, kad 
New Jersey valstijoj dar 
pusė alkoholio* yra butlege- 
rių pristatoma.

New York valstijoj, apie 25 ti, kad nebuvo galima 'dsko pa- 
mylios nuo New York miesto, slėpti ir, nors pašvelnintai ir nu- 
randasi miestelis Tarrytown.’šlifuotoj formoje, komisija iš- 
Tas miestelis, kaip ir visa apie- davė raportą. Ir kas pasirodė? 
linkę, apgyventa turčiais. Jų Byberry yra grūstinai pripildy- 
puikios rezidencijos, sodai, dar- ta nelaimingųjų nroto ligomis 
žai, gėlynai, vingiuojanti balti i sergančių žmonių. Aišku, visi 
takai ir fontanai žėrėti žėri sa-1 jie darbininkai ir darbininkės, 
vo grože ir traukia kiekvieno kurie kada tai ištikimai tarna- 
akį. Gėlių kvapas svaiginančiai vo, dirbo valdančiajai klasei, 
veikia į jausmus, o artistišku- Gyvenimo žiaurumai, nedatek- 
mo priduoda medžiais apsodinti liūs, vargas didžiumai jų pa- 
upeliukai su romantiškais tilte- kirto sveikatą^.jų nervai neda
liais ir plaukiojančiomis gulbė- laikė skaudžių 
mis.

Judėjimas Tarpe Lietuvių, 
Ypatingai ALDLD 145 Kuo

pos Moterų Sekcijos
Bėgyje 5 mėnesių turėjom 19 

pietų. Suaukavom netoli šimtą 
dolerių del prieškarinio ir prieš- 
fašistinio veikimo; a'nt blankų 
draugės, surinko $13. Viso bus 
$110. Graži auka nuo tiek ma
žai lietuvių, kaip Los Angeles.

Literatūrą platinam, kiek 
tik galim, Fight, Labor De
fender, Moscow News, taipgi 
ir lietuvišką.

Turėjom ir diskusijų' įvai
riais klausimais, kaip va,: 
šiandieninius kovingus 
kus,
kų, kuris buvo nuo San Ped- 
dro iki Seattle, Wash.; kodėl 
žmonės badauja tokioj tur
tingoj šalyj, kaip Amerika; 
delko taip užpuldinėjami ir 
linčiuojami negrai; apie poli
tinius kalinius, kiek jie del 
darbo klasės kenčia drėgnuo
se, šaltuose iš geležies ir ce
mento urvuose; apie karą ir 
fašizmą, delko pradedą įvykti 
fašizmas visame kapitalisti
niame pasaulyje.

Sykį diskusavome apie vai
kučių auklėjimą, jų lavinimą 
darbininkiškoj dvasioj. O, tai 
buvo šaunios diskusijos! žin
geidi! buvo klausytis, kaip 
draugės, beveik pro ašaras, iš
sireiškė: “Jeigu būtum nors 
tiek supratę pirmiau, kiek da
bar suprantam, tai būtų buvę 
daug lengviau-auklėti ir lavin
ti jaunąją kartą, kad ir taip 
sunkiose gyvenimo aplinkybė
se.

Šie ir augšciau minėti daly
kai mus tampriai surišo ir mes 
n u s p r e n dėm lavintis kovai 
prieš visokias neteisybes ir 
priespaudas iš kapitalistų šo
no ir už darbininkų’ diktatūrą.

Vienas dalykas mums labai, 
sunku, tai prieiti prie 1___
sriovės darbininkių moterų. 
Matomai, mes nežinom kaip. 
Visaip mėginom ir..vis be pa
sekmių. Malonėtum gauti pa
tarimo nuo draugių iš rytinių 
valstijų per “Darbininkę ir 
Šeimininkę,” “Laisvėj.”

Beje, savu laiku buvo ko
respondencija “Laisvėj” apie 
mūsų grupę. Ten per klaidą 
paminėta Darbininkių 66 kuo
pa, o turėjo būti: ALDLD 
145-tos Kuopos Moterų Sekci
ja. Klaida ne tik korespon
dentės, bet mūs visų.

Pačiame viduryje tų visų gro
žybių randasi parkas-kapinės. 
Na, kas čia tokio, sakysite, juk 
kapinės reikalingos visiems, 
kaip darbininkams, taip ir bur
žujams ir pažiūrėjus iš šo'nb jo
kio. įspūdžio negausite. Kapinės 
puikioj vietoj, apima 9 ąkerius 
žemės. Per puikius marmuri
nius vartus įėjus matosi akme-

mūgių ir nak
ties tamsa užliejo jiems protą. 
Daugelį jų, prfe geros priežiū
ros, tinkami j^isto ir prielan
kių aplinkybių, būt galima pa
gydyti, bet tik' ne tame praga
re, kokiu šurado Byberry.

Nelaiąįihgųjų ligonių randasi 
arti 6P0vt • O vietos1 yra tiktai 
del 3000. Jie priversti gulėti 
drėgnuose skiepuose, nekurie 
ant grindų, nes trūksta lovų. Jų 

! rlrnhnyi-nnrvini mciicfna qii_niniai paminklai, prie jų pilna drabužiai purvini, maistas su
gebu, žalių medelių, žolynai, ta- Puv?s- t.rfiksta m?d.ik.alė! pag®’’
kiukai ir vieta visai nesiskiria r
nuo daugelio kapinių, kur laido
jama žmonės.

Prieini arčiau paminklo ir 
pamtai užrašą: “Čia ilsisi Fido, 
numylėtas draugas. Gimė 1913 
metais, mirė 1924 metais.” 
Taip, brangi drauge, tie devy
ni akeriai puikios žemės tai yra 
šunų kapinės prie miestelio 
Tarrytown, Westchester pavie
te, New York valst. Jų vardas 
Hartsdale Canine (šunų) Ce
metery. Bet eime toliau. Apt 
vieno paminklo matome Šunies 
(buldogio) paveikslą ir užra
šą “Grumpy—Jis laukia mūsų.” 
Jei patyrinėsime plačiau apie 
tą paminklą, sužinosime, kad 
už jį užmokėta $13,000.00! To
kių paminklų, po keliolika tūk
stančių dolerių vertės, randasi 
pilnos kapinės. Ten pat ant 
vietos yra magazinas, kur par
duodama šunims grabai. Tie 
grabai atsieina iluo 10 iki 300 
dolerių! Mažiausias i plotas , že
mės kainuoją nuo 30 dolerių, 
bet randasi vietos, kur atsieina 
iki keleto šimtų dolerių. Plotus 

kitos ! žemes turi apsirpirkę savo Su

bos, trūksta prižiūrėtojų, žie
mos metu nėra pakankamai ši
lumos, vargšai šala peralkę ir 
kenčia, nes suvargintas protas 
nenurodo, kad reikia protestuoti 
ir reikalauti.

Pačiupta už rankų miesto val
džia kaip pasiteisina? Miestas 
neturi pinigų! Miestui bankro
tas gręsia. Bet ponai prisipil
do kišenius legalės vagystės ke
liu. Jie turi pakankamai pini
gų statyti tūkstantinius pamin
klus savo šunims, bet darbinin
kas, kuris jiems tuos tūkstan
čius sukrovė ir kuris nuo sun- 
gyvas supūna kur tamsiame rū
syje.
daugiau 
su juo. 
pasaulis,

Neatneša jo muskulai 
ponui pelno—į peklą 
Taip, puikus, malonus 
ar nė? ,
B. E. Senkevičienė.

W. Woman Kontestas
—1----------- > h . l H t

ing 
paskelbė kontestą.

M. L.

Paraguayaus Laimėjimai
BUENOS AIRES. — Pra- 

nešama, kad Paraguayaus 
armija atėmė iš Bolivijos 
dar vieną tvirtumą La Pu- 
erta ir žygiuoja pirmyn 55 
mylių frontu palei Pilcoma- 
yo upę.

“Wor-
12 už

ne tik

motina 
namie 
varliu- 
drabu-

Jau išėjo iš spaudos 
king Woman” numeris 
gruodžio mėnesį. Jis 
įdomus skaityti, bet pilnas pui
kių faktų apie moterų ir kū
dikių padėtį ir gyvenimą, štai 
Rose Wortis straipsnyje apie 
“namų darbą,” tai yra dirbimą 
dirbtuvės darbo namuose, rašo 
sekamai:

“Jennie Brown, jos 
ir vedus sesuo dirba 
nuo šmotų. Jos daro 
kės dabinimui naktinių
žiu. Joms moką 80 centų už .. 
dvyliką tuzinų. Visų trijų ben
dros įplaukos siekia $4 savai
tei.”

: Pilnas jos straipsnelis, tokių 
faktų ir jame nurodoma, ką 
daryti,’ kad panaikinus tokį 
vergijos darbą ir iškovojus 
moterims darbus dirbtuvėse ir 
lygią algą su vyrais už lygų 
darbą, nes žemesnė moterų 
mokestis mažina visų darbini^-' 
kų gyvenimo lygmalą, o pačią'.’ 
moterį nustumia vergijpn.

Labai įdomus yra. nurody-, 
mas įstatymų prieš motinų teį- 
ses ir ką ir kaip daryti panai
kinimui tokių įstatymų. Yra ei
lė ir kitų puikių raštų. Tūluš'- 
iš jų panaudosime sekamuose- * 
mūs skyriaus numeriuose. .,„,i

Draugės, rimtai pasirūpinki-/; 
me to puikaus lakraštuko pa? . 
skleidimu. Kas gavote jam 
prenumeratų ir kas platinate A 
pavienes jo kopijas, praneški
te apie pasekmes. Kas dar 
neplatinate, laikas būtų pra- 
dėti. Visais reikalais rašyki- < 
te: Working W°man, 50 E. 
13th St., New York City.

Mažytė.*

VALGIU GANI 
NIMAS

nims tokos “žymios” Amerikos 
šeimynos, kaip Vanderbiltai, 
Thomas Fortune Ryan, Sher
man ir visa eilė kitų.

Ir ilsisi čia ponų šunys, gėlės 
žydi ant jų supuvusių kaulų, 
paukščiai gieda jiems preliu
dijas, o ponios, atėjusios aplan
kyti savo “draugus”, aplaisto 
ašaromis jų kapus! Malonus pa-' 
saulis, ar ųe?

Lapkričio 1 d. 
(Woman
Kontestui ; pastatytas sekamas 
klausimas: “Ką turi moteris 
daryti, jei jos vyras neleidžia 
jai dalyvauti darbininkų judė
jime?” Už'geriausius 16 atsa
kymų “W.W” duoda net 16 
dovanų, iš kurių 1-ma yra pin
tinė White Rose kenuotų mai
sto produktų; 2-ra Westing
house elektrinis prosas; kitos 
dovanos yra daiktais, laikraš
čių prenumeratomis, knygo
mis, revoliucionierių paveiks
lais. “W.W” gauna desėtkus 
tų atsakymų.

Kad įtraukti ir lietuves mo
teris į tą kontestą, ALDLD 
Centras nuo save pakyrė dar 
tris dovanas prie anų 16-kos: 
1-ma yra “Laisvės” arba “Vil
nies” metinė prenumerata; 2- 
ra trys doleriai pinigais; 3-čia 
“Šviesos” arba “W. W.” pre
numerata metams. Iš lietuvių 
dar mažai atsakymų tegavom. 
Ką jūs, draugės, manot turėtų 
daryti tos moterys, kurių vyrai 
paskui kunigėlį ir fašistus kar- 

: “Boba, tavo vieta už pe-

Philadelphijos priemiestyj 
randasi vieta, užvardyta Byber
ry. Vieta žinoma gana plačiai, 
nes ten randasi viena iš * di
džiausių Amerikoje nervų ligo
mis sergančių prieglauda, ligo- 
ninė-beprotnamis. Ir štai šiame 
“broliškos meilės” mieste iški
lo! skandalas. Kažkaip, pašnib
ždomis, pasiskleidė gandai, kad 
tame nelaimingųjų mieste ne 
viskas kaip reikia. Išrinkta ko
misija ir pradėta tyrinėti. Ir *___
nežiūrint, kad buvo bandoma to ja: 
Iviską užslėpti, užtrinti, bet juo- čiaus ir prie vaikų!”? 
^di darbai ant tiek pradėjo dvok-

. Valgis iš Triušio
| f z | j | y • w t

Paimk gyvą triėšį (kraliką) ’ •
už paskutinių/Kojy, ir, pakėlus 
augštyn, pagaliu smarkiai už
duok-per pakaušį, kad‘greičiau 
užsibaigtų! Po tam paimk ūž i 
vienos kojelės, pakabink ant vi-, P, 
nies, į nulupk skūrą, sukapęk,< 
mėsą į mažus kavalkėlius, (lėk.r 
į šaltą vandenį ir palaikyk ja
me. porą valandų. Kaip 
—permainyk vandenį ir 
daryk per tris dienas, 
nereikia pridėti.

Tada dėk į puodą, apipilk; \ 
šviežiu vandeniu lig aptenkąpt 
ir dėk ant karštos ugnies, vi-. 
rink kol* mėsa bus minkšta. Po; 
tam išimk mėsą ir pakepink“ 
skauradoj, kas ant ko mėgsta*! 
sviesto ar tautų, pridedant piv ... 
pirų, cibulių ir druskos pagal * 
skonį.

Sriubą irgi galima taip pat 
daryti, tik, žinoma, į karštą' 
pridėti Uneeda Biscuit krekliį’ 
vieną pakelį.

M. M. Cliffside, N. J.

atšali 
taip " 

Nieko'.

w $

I

Prakalbomis ir plakatais 5,000 New Yorko bedarbių reikalauja tinkamos 
šalpos prasidedančios žiemos metu. Tai buvo viena iš daugelio demonstracijų, 
laikytų šioje šalyje 24 d. lapkričio. Jose buvo reikalaujama užgirti Lundeen 
H. R. 7598 bilių ir $30 už 30 valandų šalpos darbo, tai yra unijines mokesties.

Dabar visi darbininkai deda didžiausias pastangas pasiuntimui skaitlingos 
bedarbių delegacijos į Washington^ sa usio 5, 6, ir 7 dd. Lietuvių darbininkų 
organizacijose taipgi turime smarkiai padirbėti to kongreso reikalams.

i

Kiaušiniai Ir Tomates ■
Paimk kiek nori didelių i? 

gražių “tomatoes” (pomidorų), 
nupjauk viršų ir išimk vidurius 
(tomatė turi išrodyti, kaip puo
dukas). Į kiekvieną tomatę iš-

; leisk žalią kiaušinį, pridėk pi-į 
pirų ir druskos. Ant viršaus- 

(uždėk sviestuotų duonos trupi-? 
inių ir uždėk po šmotuką svieą-.< 
to ant kožnos tomatės. Kepk,, 
apie 10 minučių labai karštam/

M. B. Waterbury, Conn.'

Ukrainski Kopūstai
Du svaru jautienos su kau

lu, ’3 svarus šviežių kopūstų, 2 
dideles morkas, 2 vidutines bul
ves, 1 svogūną, 1 lemoną, 
pantės (ketvirtis kvortos) rug- 
ščios grietinės. Sudėk mėsą, 
druską ir biskį “mixed spice” 
į kokias 4 kvortas vandens. Vi
rink valandą. Supjaustyk smul-1 
kiai kopūstus. Sutarkuok (ant , 

| tarkos, kuria burokus tarkuoji) " 
i

(Tąsa 4-tam pusi.) .:

aisty*.



Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Bedarbė Nužudyta, Instill Išteisintas

Darbininke Williams

O. Vertelienė

Turčius Insullas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y

Painters and Carpentersęs veik tuščiu mūsų

BROOKLYN LABOR LYCEUM

409 Lorimer St

Vabalas License L-1370 Tel. Stagg 2-2990

nuoširdų

Scranton, Pa Mont,

“Card
6 val.

590
496

285
266

182
161

150
128

111
108
107
104

Valdyba. 
(288—289)

musų ; 
motina, 
pasimirė

Tariam

477 '
432
402 !
373 :
354 '
349 |

Please 
lotion 
(stamps or 
Vardas — 
Antrašas —

prakalbėlę 
labai ačiū 
ir kitiems, 
pagelbėjo

gerai is- 
ir sutar 
sumaišyk 
miltus ii

Punktais
1085

Pa. 929

Kp. Fin. Sekr. P. Boika

SHENANDOAH, PA.
Iš ALDLD 17 kp. susirinkimo lai

kyto 18 lapkričio, čia vertą pažymėt 
keli komisijos sprendimai.

Pirmutinis tai yra rengiama vaka
riene su koncertine programa, įvyks

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57tos kuopos metinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
gruodžio (Dec.), šis susirinkimas į- 
vyks ankščiau, 6:30 vai. vakare, tai
gi drauges-gai prašom nesivėluoti, 
nes šį kartą turėsim nemažai darbo. 
Taipgi draugai-ges, kurie dar šie
met nesate mokėję, prašau ateiti ir 
užsimokėti kuopai prigulinčias duo
kles.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir již 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau ’kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA? PA.
Telefonai: Bell—^Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Ką Draugai Sako apie Gavimą “Laisvei 
Naują Skaitytoją

Williams 4 kūdikiai pasiliko 
našlaičiais. Nėra duonpelnio, 
nėra kas juos užjaus. Keturi 
našlaičiai apstoję apie savo 

‘mylimos motinos karstą lieja 
ašaras. •

Kapitalistų klasė nušovė ją 
todėl, kad ji buvo neatmal
daujama jų priešas, kovoje ne 
tik už savo reikalavimus, bet 
ir kitų; kovojo neatlaidžiai 
prieš rasinę neapykantą. Už 
tai susipratusių darbininkų 
akyse ji paliko karžygė ir dar
bininkai niekad jos nepamirš.

Brooklyn, N. Y
Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetaines

JONAS
Marion St., 

. Chauncey St. Stotis
BROOKLYN, N. Y.

Tek: Glenmore 5*6191

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. susirinkimas 

įvyks subaįoj, 8 d. .gruodžio, 6 vąl. 
vakare, 995 N. 5th St. Šis susirin
kimas bus vienas iš svarbiausių,; nes 
bus išduoti valdybos raportai ir nau
ja valdyba renkama. Taipgi kurie 
draugai dar nesate pasimokėję duok
les už šiuos metus, ateikite ir pasi- 
mokėkite ,tuom pat kartu galėsite ir 
literatūrą atsiimti.

DIDELIS NUPIGINIMAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar," Yies už mSnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!: 
J. BARKUS 

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

Kokią tik, degtinių jūs esąte gitdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite, pasižiųrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales 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

HAMTRAMCK, MiCH.

ALDLD 188 kp. prieš-metipis su
sirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 3014 Ye- 
mans St. Visi nariai malonėkite da- 
lyvaut nes turim daug svarbių rei
kalų apkalbėt; taipgi reikės naują 
valdybą išrinkti. Nariai, gerai sto
vinti ir pilnai užsimokėję, galės at
siimt “šviesa” numeris 4, ir keletą 
knygų.

Fin. Sekr. A. Varaneckiene.

Pasir
įskyrius ir stipri, bet užpelnyta, 
draugių chicagiečių kritika 
suteikė mums naujos gyvybės: 
pereitam skyriuje del stokos 
•vietos jau nebetilpo visi raš
tai. Ir šią savaitę neblogiau
sia stovim, bet sekamai nebeli
ko. Draugės, kovokime prieš 
“džiovą” šiame skyriuje..

Audėjų pardavikas, Thomas 
McMahon, pribuvo Patersonan 
su misijom. Greičiausia ban
dys, manievruodamas, dažų 
darbininkus varyti atgal į fa
brikus, kaip kad padarė su 
tekstiliečių streiku. Bet mes 
manome, kad nudegs nagus, 
nes kaip Patersonas stovi, vi
soj istorijoj dažų darbininkai 
nebuvo taip vienybėj, kaip da
bar. Mat, daugelis yra italų 
tautos. Juos yra sunku suor
ganizuoti. Bet dabar jie yra 
100% organizuoti, tad ir lai
kosi tvirtai.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

VALGIŲ GAMINIMAS 
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

bulves, morkas ir svogūną. Vi
rink apie valandą. Kuomet 
sriuba jau gatava—įspausk le
meną ir sudėk Smetoną. Taipgi 
galima virti ir su rūgščiais ko
pūstais, tik kopūstus reikia nu-

Baltas Vaisių Pyragas
Pusę puoduko sviesto, 1 puo

duką cukraus, 3 kiaušinių balty
mus (4, jei maži), 2 puoduku 
miltų, 1 šaukštuką “baking- 
powder,” 1/į š-ko drukos, % 
puoduko vandens, ĮĄ svaro cu
kruotų citrinų, 1/j, sv. cuk-tų 
vyšnių, 14 sv. c-tų pineapple, 
14 sv. c-tų “black walnut.”

plaut, kad nebūt < per rūgštūs 
ir ilgiau virinti.

Sriubą visuomet reikia virti 
gerai uždengtam puode ir ant 
mažos ugnies.

S. M. Cleveland, Ohio.

bonų
labai reikalinga finansinė 

Įžanga tik 15c. ,bus ir lai- 
prie įžangos tikieto.

Komisija.
(288-289)

čokolado Pyragų
Du puodukai miltų, 1 šaukš

tukas “baking soda,” puo
duko sviesto, li/į puoduko rudo 
cukraus, 3 uncijas nesaldinto 
“chocolate,” 1 šaukštuką “vanil
la,” 1 puoduką pieno, į

Persijok miltus ir .kitus sau
sus daiktus. Gerai ištrink svie
stą ir cukrų. Dabar pridėk 
kiaušinių trynius ir 
plak, įpilk “vanillą” 
pintą “chocolate” ir 
dabar pridėdinėkite 
pieną po biskį. Gerai išplakus 
—kepk (tokioje formoje, kokio
je patinka) vidutiniu karščiu 
350 laipsnių

O. J

NEWARK, N. J.
L.D.S. 8-tos kuopos prieš-metinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadiehį, 6 d. 
gruodžio, 8 vai. vakare, 180-2 New 
York Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvaut 
laiku ,nes turim daug svarbių reika
lų apkalbėt, taipgi bus visos valdy
bos rinkimai.

yFin. Sekr. B. Derzanauskas.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašelpos Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, 5 gruodžio, Rupšio svetai
nėje, Wood Ave. ir 16th St,

Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
kalbėti. Taipgi bus ir valdybos rin
kimas.

ALDLD 84 kuopa rengia 
šaunų balių subatoje, gruodžio 
(Dec.) 29 d., vakare. Bus ir 
programa. Rusų vaikų bala
laikų orkestrą grieš gražias 
melodijas. Orkestrą susideda 
iš 50 vaikučių. O tam pasi
baigus, užims vietą kita or
kestrą, kuri grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Bus 
ir garžių daiktų laimėjimui.

Kuopa prašo vietinius ir iš 
apielinkės kolonijų atsilankyti 
gruodžio 29. Pradžia 6 :30 vai. 
-vakare, 62 Lafayette St., Pa- 
tersotK N. J. Lys ar snigs, o 
balius įVyks.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

LINDEN, N. J.
A.L.D.L.D! 165 kp. rengia 

Party” nedėlioj, 9 gruodžio, 
vakare, Welcome Hall, 16th 
Winans Ave.

Draugai ir draugės, kviečiam visus 
skaitlingai dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. Bus daug dovanų.

Įžanga tik 25c.
Kviečia Komisija.

(288—289)

Darbininkė motina, netekus 
darbo, nežino ką daryti, kur 
gauti maisto keturiems vaiku
čiams. Jos veidas ir visas kū
nas sumenkęs. Akys įdubę. 
Plaukai pražilę. O ji vos dar 
39 metų. Kasdieninė rūpestis, 
kaip koks kirminas ėda jos 
sveikatą. Vaikučiai basi, pus
nuogiai, žibančiomis akutėmis 
žiūri į motiną ir prašo valgyt, 
o ji neturi ką paduot. Tas 
baisiai kankina motiną. Bet 
ji nežino, kokia iš to išeitis ir 
kur gaut pagalbos. Buvo ke
lis syk pas Associated Chari
ties, bet jai ten atsisakė duoti 
pagalbą.

Vieną kartą, nuėjus į Ass’d 
Charities, pamatė, kad būrys 
žmonių atėjo ir reikalavo ke
liems darbininkams pašalpos. 
Ji pastebėjo, kad dirbantieji 
vidui ir ofisuos juos greit pri
ėmė ir greičiau išpildė jų rei
kalavimus. Čia darbininkė 
Williams sužinojo, kad tai yra 
delegacija iš Cleveland© Be
darbių Tarybos No. 8. Jinai 
grįžo su delegacija ir papasa
kojo savo padėtį. Bedarbių 
Taryba gavo ir jai pašalpą. 
Tuomet ji suprato, ką reiškia 
vienybė baltų ir negrų darbi
ninkų ir paliko veiklia nare 
Bedarbių Taryboj.

Bet, štai, likos nukirsta ir 
taip mizerną pašalpa. Bedar
bių Tarybos ’išrinko atstovus, 
kad užprotestuot prieš miesto 
ponų pasimojimą nukirsti pa
šalpą. Williams su kitais de
legatais eina pašalpos stotin 
su reikalavimais. Susitinka 
būrį policijos su buožėmis ir 
ginklais. Pasekmėj to dd. 
WiBiams ir Arzenti liko nu- 
šauti\r keli sužeisti. Draugės

Supjaustyk vaisius, užpilk 
vieną puoduką miltų ir sumai
šyk. Ištrink cukrų su sviestu, 
pridėdama po kiaušinio balty
mą, įpilk vandenį ir sumaišyk. 
Persijok vieną puoduką miltų, 
pridėdama druską ir pauderį, 
supilk į pirmesnį mišinį ir ge
rai sumaišyk, sudėk miltus su 
vaisiais ir vėl sumaišyk. Da
bar ištiesk blėkutę stora popie- 
ra (geriausia būna apvali su 
tuščiu vidurių), sudėk mišinį 
ir kepkie lengvu karščiu. Iške
pa į valandą laiko. Būna gar
dus ir pigiai atsieina.

Dabar, kad suvartoti | liku
sius trynius, galima iškepti:

s. T'.IL , ..fĮįTŽSgCTfcOB 
gramą išpildys vietiniai artistai, kaip 
tai Lyros Choras ,ir 'kiti. Taipgi bus 
dainininkų iš Reading ir Wilkey 
Barre. Po vakarienės', ir programom 
bus šokiai prie geros orkestros.

Komisija pranešė, kad su rusais 
draugais yra susitarę bendrai dirbt 
ir' palaikyti darbininkų centrą. Tad 
mitingas įvyks 30 gruodžio, ir nuo 
šio laiko mitingai bus laikomi pa
skutinį sekmadienį kiekvieno mėne
sio.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Smagu priminti, kad d. B. 
E. Senkevičienės motinėlė kiek 
sustiprėjus ir d. Senkevičienė 
rašo galėsianti vėl bendradar
biauti nuolat, kaip ir pirmiau. 
Praugė B. E. Senkevičienė pa
sirodė darbščiausia mūs sky
riaus redakcinės komisijos na
rių. Ji, beje, buvo viena pa
što via u šių bendradarbių ir 
pirm tapsiant tos komisijos na
re. Linkiu d. Senkevičienės 
mamytei pilnai pasveikti, o d. 
Senkevičienei sėkmingai rašyti 
ir veikti, kaip ir iki šiol.

Pasirodė ir ilgokai nebuvusi 
d. Darbietė. Chicagietė A. J. 
ląiks nuo laiko parašo. Gaila, 
kad. njes joms neatsimokam 
tuom patim. Waterburiete M. 
B. svis mus atsimena šeiminin
kėm patarimais ir kitais rašte
liais. Serantonietė O. J. taip
gi nuolatinė viešnia šeiminin
kių skyriuje. Tame skyriuje 
tirikiau ir kitos draugės pasi
rodo, negu raštais iš darbavie
čių, iš kovų ir kitais. Viena 
brooklyniečių taipgi pradėjo 
tankėliau rašyti. Gera pra
džia, bet tuom negalime pasi
tenkinti. Reikia daugiau ben
dradarbių.

Red. Kom. Nare.

Turtingas bilionierius. Di 
džiausiąs sukčius. Niekad ne 
pažino skurdo. Jojo lėbavi 
mams nebuvo pabaigos 
vaikai pavalgę, apsirengę pui
kiausiais drabužiais, slaugių 
auklėjami. Jo didžiausias rū
pestis buvo, kaip apsukt dar
bininkus ir farmerius. Jis 
mėtė šimtus tūkstančių dole
rių aktorėms ir kitoms dai
lioms ponioms. Jo šunes daug 
geriau papenėti, negu darbi
ninkų vaikai.

Nunešęs žmonėms milionus 
dolerių išvažiuoja Europon. 
Valdančioji klasė pargabena, 
būk tai suareštuoja. Duoda 
farsą-teismą ir, žinoma, su
randa nekaltu. Kapitalistų ir 
jų tarnų akyse jisai didvyris 
todėl, kad mokėjo gerai sukti. 
Darbininkų akyse jisai pasilie
ka siurbėle, sukčium.

Darbininkė motina reika
lauja savo vaikam kąsnio 
duonos—liekas nušauta kapi
talistų policijos. Sukčiai, 
gengsteriai nuneša-nusuka mi
lionus dolerių žmonių pinigų 
—lieka išteisinti. Tai kapita
listų klasės teisybė!

Darbietė.

mokestis.
Fin. Sekr. D. Lukienė.

(288-289)

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat jnepamirŠkite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

teisme
Buvo kaltina-
“D.W

Suareštavo “Daily Worke 
rio” pardavėję, draugą Will 
iams. Teismas įvyko 23 d 
lapkričio, policijos 
(police court) 
mas už davimą “D.W.” veltui, 
nors, to nebuvo, tą prirodė 
liudininkai; katrie pirko “D. 
W.” liudija, kad jie užmokėjo 
už “D. W.” Bet policmanas 
pripasakojo, būk matęs, kaip 
d. Williams dalindavęs dykai. 
Tad teisėjas priteisė pabaudos 
$25. Girdi, Suv. Valstijų kon
stitucija nepavelina skleisti 
komunistinę propagandą tarp 
streikierių. Draugas - Williams 
apeliuos į augštesnį teismą.

Matosi, tokiem parazitam 
yra pavojingas “D.W.,” tad 
jie ir suranda prietaisą-konsti- 
tuciją ir visokius paibelius, 
kad prašalinti, kas jiems prieš
inga. O kaip tokie Insullai- 
Morganai apsuka žmones bili- 
onais dolerių, tai nesuranda, 
kad būtų konstitucijai prieš
inga; ne tik išteisina, bet dar 
pagiria, kad Insullai geri 
sukčiai.

WILKES BARRE, PA.
Prisirengimui prie darbininkų mo

kyklos yra. šaukiamas komisijos su
sirinkimas, nedėlioj, 9 gruodžio, 10 
vai. ryto, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Visi komisijos nariai da
lyvaukite, nes turim svarbių- reikalų 
aptarti. Visi pribūkite laiku.

Komisijos narys.
(288—289)

Canada
i J. Grybas, J. Trečiokas, Norwood 
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.
A. Lideikis, Great Neck, N. Y. 
J. J. Navalinskieng, Fprest City,
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 
A. Valinchus, Pittston, Pa. 
A. Kučiauskaitė, Baltimore, Md. 
A. Kazokytė, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 149 kp., Phila., Pa. 
Kompartija, Liet. Frak., Water

bury, Conn. v
E. Zitkienė, Hartford, Conn.
F. Pakali, Brooklyn, N. Y. 
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. 
E. Skleris, Cleveland, Ohio 
J. Valatka, Haverhill, Mass. 
Dr. J. J. Kaškevičius, Newark, 
Geo. Stasiukaitis,' Cliffside, N. J.
A. Barčius, So. Boston, Mass.
B. Plungis, Cleveland, Ohio 
J. J. Mockaitis, Bridgeport, 
J. Julius, Moline, III. 
J. Baltušis, Chicago, Ill. 
J. Muškauskas, Wilkes Barre, 
D. Slavinskiene, Rockford, Ill. 
J. Bastis, Grand Rapids, Mich.
S. Sasna, Brooklyn, N. Y. 
Baltrušaitienė, Brooklyn, N. Y. 
Ghas. Kwarren, Brooklyn, N. Y. 
J. Balsys, Baltimore, Md. 
P.. Taras, Brooklyn, N. Y. 
J. May, Hoboken, N. J. 
A. Jesmantas, Harrison, N. J. 
J. Adąms, Grand Rapids, Mich.

Naujai Stojo Į Darbą Sekanti 
Draugai:

P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. 
S. Marinkaitis, Girardville, Pa.
M. Burauskiene, Waterbury

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

\ amerikoniškais, 
ft Reikalui esant 
Ii ir padidinu to- 
Įlkio dydžio! ko- 
w kio pageidauja- 
* ma. Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

STOKES 
kamp. Broadway

. -Padėka
Mes išreiškiam širdingą a- 

čiu mūs draugams, giminėms 
ir pažįstamiems, kurie surami
no mus nuliūdimo valandoj ir 
padėjo pernešti širdies skaūs- 

gyvenimo 
Emilija

Ek-kareivių Darb. Lyga rengia di
delį balių kuris jvyks šeštad., 8 gruo 
(Ižio, Gedemino svetainėje, 575 Jo 
seph Avė.

Šis balius yra labai svarbus ii 
kiekvienam darbininkui reikia jį pa 
remti ,nes veteranai siunčia maršuo 
tojus į Washingtoną reikalaut at 
mokėjimo bonų ir bedarbiams ap 
d raudo.s 
parama, 
mejimai

S. Reikauskas, Shenandoah, 
A. J. Smitas, "Philadelphia, 
M. Dubinis, Newark, N. J. 
P. .Bokas, Waterbury, Conn 
Krance ir Katilis, Bridgewater, 
ALDLD 11 ir 155 kp., -Worcester 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 
J. Weiss, Brooklyn, ,N. Y.
P. Žirgulis, (Rochester, N. Y. 
S. Puidokas, Rumford, Me. 
A. Daukant, Toronto, Can.
C. K. Utbon, Hudson, 'Mass.
D. Galeckas, Philadelphia, Pa.
O. Girpiene, (Binghamton, N. Y. 
A. ILipČius, ."Chester, Pa. Ž 
ALDLD <84 kp! (Bimba, Matačiu

naš) -Paterson, N. J.
ALDLD 4 Apskr.
V. Globich, Wilkes Barre, Pa. 
A. Klimas, Hartford, Conn.
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 13 'kp„ Easton, Pa. 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 
ALDLD Pirm. Raj. Kom

Drg. A. J. Smitas iš Phila- j 
delphijos rašo: Į

“Dirbdamas šiame vajuje 
patyriau, kad naujų skaitytojų 
galima gauti. Žinoma, reikia 
daug laiko padėti. Prisieina 
plačiau pasikalbėti su žmo
nėms, paagituoti. Yra pasitu
rinčių žmonių, kurie rodo no
rą remti darbininkų klasės ko
vas ir užsiprenumeruoja “Lais
vę” be jokio išsikalbėjimo. O 
Philadelphijoje tokių žmonių 
yra daug. Juos reikia aplanky
ti. Čia yra dirva, kur keli de- 
sėtkai draugų turėtų darbuotis 
laike vajaus, norint apeiti vi
sas lietuvių stubas. Pasekmės 
būtų geros...”

Drg. Smit.as yra daugiausia 
gavęs naujų skaitytojų šiame 
vajuje. Jo patarimai yra pa
remti tikrais praktiškais pata
rimais.

Drg. M. Dobinis, iš Newark, 
N. J. sako:

“Naujų skaitytojų gaunu, 
kada tik išeinu. Gaila, kad 
šiuom laiku labai esu užimtas 
kitais organizacijų darbais. 
Aš grieštai reikalauju, kad 
vajus būtų prailgintas iki ka
lėdų. Už savaitės laiko būsiu 
liuesesnis ir galėčiau gauti dar 
geroką pluoštą naujų prenu
meratų.”

Vajus prailgintas tik iki 
gruodžio 16-tai. Kiti draugai 
turi padėti draugui Dobiniui 
darbuotis. Galutini vajaus re
zultatai bus paskelbti 19 d. 
gruodžio.

kad tik bendrai kovojant mes laimė 
Sime bedarbiams apdraudą ir atsiek 
sim savo pradėtą darbą.

Bedarbis.

Drg. Bokas, iš Waterbury, 
Conn, yra išsireiškęs:

“Daug sunkiau yra gauti 
draugų, kurie darbuotųsi gavi
me naujų skaitytojų negu kad 
gauti prenumeratų.”

Tikrą tiesą pašakė drg. Bo
kas. Iš Baltimorės, draugė A. 
Kuršauskaitė gavo keletą nau
jų skaitytojų savo dienraščiui. 
Ten labai didelė lietuvių ko
lonija. Kodėl kiti draugai ne
galėtų padaryti tai, ką padarė 
draugė Kuršauskaitė ?

Draugė Navalinskienė, iš 
Forest „City, Pa., rašo :

“Užėjau keletą 'katalikiškų 
šeimynų jiėškodama “Laisvei” 
skaitytojų. Niekur neatsisakė 
užsirašyti darbininkišką dien
raštį. Kai kurie tuojau užsira
šė o kiti prašė vėliau užeiti. 
Blogai, kad kiti draugai pas 
mumis nesirūpina vajumi. 
Man vienai sunku apeiti visas 
stubas.”

Augščiau paduoti draugų iš
sireiškimai parodo mums tai, 
jog dar nemokame bolševikiš
kai įvertinti darbininkiškos 
spaudos. Nesuprantame to, ko 
mus mokino Leninas. Jei iš 
tūkstančių drpugų, aiškiai re
miančių revoliucinį judėjimą, 
būtų nors poras šimtukų, ku
rie širdingai pasidarbuotų ga
vimui naujų skaitytojų, tai 
tūkstantį būtume surinkę į 
vieną savaitę laiko. Dabar dar 
neturime tūūkstančio naujų 
skaiytojų. Tačiaus turime vil
ties, kad draugai stos į darbą 
nors pabaigoje vajaus.
‘ ^Raudonoji Lentelė Šiandien 

’Stovi Sekamai:

,»mus, kada 
draugė ir 
Kaulakienė 
lapkričio.
ačiū d. Galgauskui, kuris pa 
sakė pritinkančią 
ant kapinių. Taipgi 
Baronams, Jokšams 
katrie daug mums 
prie laidotuvių.

Pasiliekam nuliūdę,,
Frank Kaulakis ir 

sūnai, Frank Jr. ir Arnold

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Tarybos susirinkimas at- 

sibūna kas ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 928 E. 
Moyamensing Avė.

Draugai bedarbiai, mes visi žinom 
kokia yra mūsų padėtis, todėl visi 
dalyvaukime šiuose mitinguose. Or- 
ganizuokimės ir aiškinkim kitiems,

Dyerių Institutas-bosai turė
jo susirinkimą 23 d. lapkričio, 
Hamilton Hotely. Tarpe jų į- 
vyko skilimas: vieni už pasi
rašymą kontrakto, kiti prieš. 
Iškilo muštynės, net policija 
turėjo malšinti, keliem akys 

Jo' užmuštos ir galvos sudaužy
tos. Streikieriam yra sveika, 
kada darbininkų išnaudotojai 
pešasi. Ateina jau laikas, kad 
darbininkai susipras, jog tik 
per vienybę galima iškovoti 
geresnį kąsnį duonos. O viso
kiem parazitam kumštis. Jei 
dažų darbininkai laikysis, 
kaip lig šolei, tai nėra nė 
klausimo, kad streikas bus lai
mėtas 100%. Bosai visokiais 
baubais gązdino darbininkus, 
bet visi jų manievrai nuėjo 
veltui.

WORCESTER, MASS
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 31 gruodžio prieš naujus metus. Pro 

nedėlioj, 9 gruodžio, 10:30 vai. ry
to, 29 Endicott St. Visi nariai malo
nėkite dalyvaut, nes turim daug’ 
svarbų reikahi apkalbėt, ir bus ren
kama nauja valdyba ateinantiems 
metams. Taipgi, kurie dar ne pa
simokėję duokles, ateikite ir pas'i- 
mokėkite, nes nėra gerai ilgai užtęsti 
savo

(NIEŽUI)
JŪSŲ GYVENIMĄ!
Nėra reikalo jums ilgiau sarma
tytis ir erzintis su kūno ar galvos 
odos niežėjimu. Naujas mokslinis 
gydymas žymaus Europos specia
listo sulaikys odos niežėjimą 
TUOJAUS! Taipgi prašalina 
pleiskanas. DERMINE mazgoja
mas vaistas yra skirtingas nuo 
kitą paprastų odos vaistų. Jis 
yra gvarantuotas patenkinti jus 

arba pinigai bus grąžinami.
Švarus—Nepalieka Plėtiny 
________ —Pasekmingas^________

J. BREITBART, PH. G. , 
179 Rivington St., N. Y. C.

nd me one bottle of Dermine 
which I enclose 75 c. 

coins).

.. ,,, ■ ....... ............... ................. .
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&'M. ŽOŠCENKO

Vieno Gyvenimo Istorija
Vertė P. SAŽENIS

(Tąsa)
Bet va, laisvėj draugai sužinojo, kur 

aš sėdžiu, sumokėjo už mane pabaudą 
(kitaip man būt tekę sėdėt dar 4 mėn.), 
ir mane, pagalios, išleido.

Taip, aš laisvai atsidusau, kada išėjau 
iš kalėjimo. Aš nustebau, koks geras 
pasaulis aplink mane ir kaip man vis
kas patinka ir kokias aš dar turiu viltis.

15. Didelė Bėda
Aš išėjau į laisvę, bet nutariau kol kas 

į Konstantinopolį nevažiuot.
Aš norėjau geriau užsidirbt, kad pasi

rodyt Marijai netuščiomis rankomis.
O aš tuomet pradėjau vėl jos ilgėtis. 

Ir aš norėjau ją nustebint kuom nors ne
paprastu.

Aš tuomet nuvykau neilgam į Bulgari
ją. Va šalis, kur gana sunku dirbt. Ten 
patys daug supranta ir netaip patiklūs 
prie deimantų. Bet aš ten vis tik ganėti
nai uždirbau ir greičiau išvažiavau atgal 
Turkijon, į Konstantinopolį.

Va aš ten atvažiavau. -Pareinu namo. 
Ir noriu matyt Mariją. Bet šeimininkė 
sako:

—O jūs kambarys užrakintas.
Pas mane visiškai nuslopo širdis ir aš 

atsakiau:
—O, sakykit, kurgi Marija?
Ji sako:
—Tarp kita, aš nežinau.
Tuomet aš, kuom pakliuvo, atidariau 

savo kambarį. Aš įeinu ten. Aš matau 
—ant stalo guli laiškas. Ir matau—tai 
man rašo Marija.

Ji rašo man laišką:
“Dūšyte, aš šiandien išvažiuoju garlai

viu ‘Sicilija.’ O tu manęs nejieškok— 
vistiek veltui, nerasi. Aš per tave daug 
kentėjau ir dabar aš išvažiuoju nežinia 
kur. O prie seno gyvenimo kelio nėra.”

Čia aš pradedu suprast, kad mane ap
vogė.

Tada aš iš įkarto atidarau spintas, gar
derobus ir mano besogus (čemodanus). 
Man įdomu žinot, ką, būtent, ji pas ma
ne pavogė?

Bet va, aš matau—viskas guli vietoj 
ir viskas neliesta. Viskas guli, kaip ir ■ 
gulėjo, ir tas buvo taip stebėtina, kad aš 
krūptelėjau nuo savo minčių.

Aš tuomet viską išrausiau. Ne, aš ma
tau—ji paėmė tiktai savo, o mano ji nie
ko nelietė. Ir tik ji paėmė sau dalį pini
gų, o dalį pinigų ji paliko man. Ir ant 
šitų pinigų gniūžtės spintoj ji padėjo J

prespapjė. Ji šituo, gal, norėjo pasa
kyt, kad šituos pinigus ji paliko ne pri
puolamai ir kad ji visai nepamiršo apie 
juos, o, priešingai, ji man juos paliko, 
kad naudotis, kada aš išeisiu iš kalėjimo.

Ir tuomet aš vėl nusistebėjau, kaip ji 
mane myli. Ji važiuoja garlaiviu ir pas
kutinį kartą taip apie mane rūpinas. Tas 
mane sujaudino ligi ašarų. Pas mane 
iš akių ištryško ašaros. Ir aš tik ir ga
lėjau ištart: “Kazokė... Marija Korni- 
jenko...”

Ir potam aš pamaniau: va kokia būna 
moteries meilė.

Juk kita jos vietoj būtinai būt paėmus 
viską. Vis tik ji labai mane mylėjo.

Ir man tas buvo labai didelis praradi
mas ir didelis gailėsis, ’kad Marija išva
žiavo. Ji mane pametė. Bet ji mane pa
metė, kaip aš geidžiu visiems vyrams, 
kad juos taip pamestų.

Pas mus, tarp nusikaltėlių, tas atsi
tinka.

: ' <■ 1 1 0 1 ' f | L • 1 l".' C *“T
būtų nušluotas hėo žemės ka- j 
muolio paviršiaus. Tai yra 
supuvus (kulba, 'kurios aš pri
verstas klausyt kasdiena. Mo
kytojas žiūri >į mane su neapy
kanta ir liepia man uždaryt 
burnų, kuomet aš duodu jam 
argumentus. Mokytojas per- 
sergsti mane platinimė i bolše
vizmo tarpe studentu.’’

J. S., New

“Priekalo” Reikalai

York.

šiomis dienomis gavome 
“Priekalo” 9-tą numerį. Toliau 
gyvenantiems platintojams pa
siuntėme.

9-tam numeryj V. Kapsukas 
rašo apie Sovietų rašytojų su
važiavimą, kuris nesenai įvyko 
Maskvoje, šiame numeryj tel
pa eilės “Gimtinė ir tėvynė”.

Mano Patartina kiekvienam lietuviui 
‘Stalinas ’ ar- darbininkui, gimusiam Lieto
ji sakė, kad voj tas eiles perškait^ti.

Užsisakykite “Priekalą” or-

Sugavo Moterų Apgaviką
Į New Yorką pargabeno iš 

Philadelphijos D. Dunscombą, 
37 metų vyrą. Jis yra iš Texas 
valstijos, sakosi, kad ten ganė 
gyvulius (“Cowboy”). Diktas 
ir augštas vyras. Jį kaltina,’ 
kad jis prisigerindavo prie 
merginų arba moterų ir pas- ( 
kui apvogdavo jas. Ponia Eva 1 J 
Danels sako, kad jis pavogė V

LIEPŲ ŽIEDU 
ŠVIEŽIASMEDUS

“Aš esu 6A klasėj, 
mokytoja sako: 
šesnis už carų.’ 
ten nesą liuosybės taip,, kaip 
Amerikoj; ten žmonės badau- ganizacijų knygiai ir pavieniai, 
ją ir labai nešvarūs. Ji sakė, 
kad Rusijoj negali būt fabri
kų ir gerų laikų be kapitalis
tų,,. Ar tai teisybė ? Mano tė
vas skaito S. R. T., jis man 
liepia nusinešt į mokyklą ir 
parodyt mokytojai, kad ji me
luoja. Aš manau, kad ji yra 
ignorantė taip, kaip mano tė
vas sako. Aš pasižadu nusi- 

' nešt Soviet Russia Today į mo- 
| kyklą parodyt mokiniams ir I 
' mokytojai, ji negales j mum 
■ meluot.”

kurie platinate. Nuo penkių 
kopijų ir daugiau užsisakant, 
gausite po dešimts centų kopi
ja ir persiuntimą apmokame. 
Pavieniais numeriais reikalau
jant, kaštuos 15 centų. Meti
nė “Priekalo” prenumerata — 
vienas doleris, pusei meti) — 50 
centų.

“Priekalo” platinimo klausi
mas turėtų būti ALDLD kuopo-

G. W., Seattle.

jos keturis deimantinius 
dus vertus $1,000.

žie-
Daugelio prašymą gauti 
tikro bičių medaus jau 
išpildėme. Turime 40 

["j galionų tikro, šviežio, lie- 
T pų žiedų medaus.

metu' Ą*
Foster &

Jo T

William McCree, 36 
policisto sūnus, 4111 
Avė., Brooklyne, nusišovė, 
tėvas jau paleistas del senat-

i vės iš tarnystes, o sūnus nega
lėjo niekur gauti darbo.

Užmušti 3 Sportininkai
LONDON. — Pereitą šeš

tadienį ir sekmadienį “šoc- 
se keliamas ir svarstomas susi-|cer” lošimuose Anglijoj ta-

Už Kvortą 75 centai 
Už Galioną $2.75

•^Naudokite medų vietoje 
cukraus. Nelaukite pir- 

4* kimui medaus pakol turė- 
4 site šaltį. Naudokite me- 

' dų, kad neturėtumėt 
I 4* šalčio !

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu: 
4* i \ > f

■»

po užmušti trys, lošėjai. Tai 4 BROOKLYN n°^ET 
yra vienas iš šiurkščiausių ' •
sportų.

rinkimuose. Padarykime ALD
LD organizaciją literatūros pla
tinimo administratorium (gas- 
padorium). Mūsų vadovaujan
ti draugai ir laikraščiai turėtų 
kartas nuo karto padaryti per
žvalgą organizacijų, kokiam tik- 

že-Įslui jos suorganizuota ir ar pil
nai atlieka savo užduotis.

“Priekalas” suinčiamas į Ka
nadą per mumis. Mes manome, 
kad 1935 m. kanadiečiai turės 
mokėti dolerį ir pusę už metinę 
prenumeratą. Už dolerį negali- 

kitokio į ma išsiversti, nes būna susira- 
pasakų | šinėjimų ir pasiuntimo stampos 

[sudaro lėšų apie 50 centų. Gal- 
, būt bus galima tiesiai iš ♦Mask
vos gauti “Priekalą”. Kanadie
čiai, pasiteiraukite pas mask
viečius.

Draugai veikėjai ir organiza
cijos, pasistatykime sekamą ob- 
alsį. Iki naujų metų gaukime 
200 “Priekalo” metinių prenu
meratų. Tas būtų galima leng
vai padaryti, jeigu mes nepa- 

• mirštumėme. Dabar eina vajus 
gavimui naujų skaitytojų “Lai-, 
svei”. Nepamirškime pasiūlyt ir 
“Priekalą”.

Geo. Kuraitis.

kokia Amerikos ci-
Va ko tie augšto

16. Kelione į Bulgariją
Aš tuomet pradėjau girtūokliaut. Aš 

tuomet labai gėriau. Aš vaikščiojau po 
kabare. Bet nieks tuomet manęs negrau
deno ir neviliojo.

Dieną aš dirbau savo darbą, o nakčia 
gėriau ir klausiau šansonėčių dainavimą 'l'muolio'^riušluot- "ten 
ir šokius.

Ir tuomet mano mėgiama daina buvo: 
“Mi s toboju segodnia rasstalis bez ne- 
nužnich ridami i slioz.” (“Mes šiandien 
su tavim persiskyrėm be raudojimų ir 
ašarų tuščių.”)

Ir kuomet aš įžengdavau į restoraną— 
visi pažįstami choru dainavo man šitą 
dainą ir pas mane akyse pasirodydavo 
ašaros.

Šitos dainos aš ir dabar negaliu ramiai 
klausytis.

O aš tuomet buvau'įdomus ir visos mo
terys į mane žiūrėjo ir darė man pasiū
lymus.

Bet aš šansonėčių kodėl tai nemylėjau 
ir su niekuo nesusieidavau.

Ir va aš vėju paleidžiau visus pinigus 
ir greitu laiku su vienu artimu draugu 
nuvažiavau Bulgarijon, į Sofiją.

Čia daug buvo įvairių dalykų. Buvo 
dideli pardavimai ir aferos. Buvo įvai
rūs neįmanomi dalykai, nuo kurių jūs ti
krai nustebsit, jeigu jums papasakot. 
Ten mane kaip tai kartą paskaitė bolše
viku. Mane suspardė kojomis ir pasodi
no kalėjiman. Bet aš atsipirkau.

(Daugiau bus)

Anti-Sovietinė Propaganda Mokyklose
SOVIET RUSSIA TODAY Į valdžia, 

redakcija aplaikė didelį skai
čių laiškų nuo augštų mokyklų 
studentų ir mokytojų. Studen
tai, kurie neturi užsiprenume
ravę SOVIET RUSSIA TO
DAY, prašo, kad prisiųstų ma-1 
gazino kopijas, su kurių pa
galba galės atmušt melus apie 
Sovietų Sąjungą. Mat? moky
klose ir kolegijose varoma 
nesvietiška anti-sovietinė pro
paganda, mokytojai bruka į 
studentų galvas visokių bjau
rių dalykų, bjaurioja visokiais 
būdais, kad tik sunlulkinus 
studentus nuo sUsipažinirho su { 
Sovietų tvarka.

’čia pakartosiu tik mažą da
lį tų laiškų, kuriuos studentai 
atsiuntė į SRT redakciją. Mi
lžtuos laiškuos skaitome se
kamą :

“Mano augštos mokyklos 
mokytoja mūsų klasei sakė, 
kad Rusija yra atsilikus val
stybė ir tik žemdirbystės (far- 
mų) valstybė; kad ten žmonės 
nemoka rašyt nei skaityt. Ji 
sakė, kad Rusijos žmonės už
muštų Staliną ir kitus valdi
ninkus, jeigu juos neterorizuo
tų su slapta policija. Ji sakė, , 
kad Rusijoj yra daug aršiau, ■ 
negu Vokietijoj po Hitlerio

“Kad loska, prisiųskit man 
jūsų magazino kopijas, kad aš 
galėčiau paduot kitiems stu
dentams ir mokytojai parodyt, 
kad ji mums meluoja. Mano 

i pusbrolis buvo Rusijoj, dau- 
I giau metus ten dirbo. Jis su
grįžo du mėnesiai atgal. Jis 
man daug kų apie Rusijų pa
sakė, todėl aš žinau, kad 
mums mokytoja 'meluoja. Aš 
nenorėčiau tikėt, kad ji no
rėtų mehiot, bet, matomai, ji 
nesupranta daugiau.”

B. G.—Chicago.

“Aš esu dailės (art) moky
toja elementary mokykloj Los 
Angelėse. Aš lankau F.S.U. 
susirinkimus ir turiu užsipre
numeravus Soviet Russia To
day, kuris mane daug intere
suoja ir gaunu gerų informa
cijų. Aš noriu jums pasakyt, 
kokias klaidingas informaci
jas vaikams į galvas skiepija
ma mūsų mokykloj per isto
rijos mokytojų panelę Ross. 
Nekuriuos klaidingus išsireiš
kimus ant Rusijos aš įgavau 
nuo jos pačios, ir nekuriuos 
nuo studentų, kurie žino, kad 
aš socialiste. Panelė Ross pa
sakiusi savo klasei, kad Sov. 
valdžia sušaudo kožną, katrps

Tai va 
j vilizacija.
mokslo profesoriui ir mokyto 

Į jai mokina studentus ir 
mesnių mokyklų vaikus. Jie

i mokina studentus, kad Sovie- 
j tų Sąjungos darbininkus rei- 
i kia iššaudyt, nuo žemės ka-

1 “dortini” 
! ir nemokyti žmonės, ten nege- 
jra valdžia ir daug 
' šlamšto ir netikusių 
mokina studentus.

Bet kodėl jie nepažiūri į 
'savo kraštą? Kodėl jie nepa- 
[ sako studentams, kas po jų 
Į nosia dedasi! Ar tie augšto 
■mokslo profesoriai nepajėgia 
Į suskaityti Amerikos bedarbių? 
i Juk yra apie 17,000,000. Ar 
jie visi švarūs? Ar jie visi pa
valgę? Ar jie apsirengę? Ar 

Į jie turi pastogę? Ar tie augš
to mokslo profesoriai turi’ 

! Amerikos bedarbių vaikus 
augštose mokyklose? žinoma, 
kad ne! Jie mokina buržuazi
jos vaikus. Retas iš darbi-' 
Įninku vaikų ten tepatenka.

O kas tiems Amerikos bur-: 
žuazijos vaikams yra galvoj 

[apie 17,000,000 bedarbių? 
Į Juk augštų mokyklų profeso- 
Įriai nepasako, kodėl jie be
darbiai! Va čia jie ir susidu
ria su tokiais studentais, ku
rie jau pradėjo profesorius 

1 kritikuot. Kodėl taip? Todėl, 
i kad Amerikos studentai, pa
baigę augštą mokslą, negalė
dami darbo gaut, priversti eit 
į bedarbių eiles ir sykiu ba- 
daut 'su bemoksliais darbinin- 

■ kais.
Sovietų Sąjungoj visai kito- 

Aš bandžiau kįs paveikslai. Ten tūkstan- 
uzginčyt tokius bjaurius išmis- jčiai fabrikų dirba dieną ir 
lūs ant Sovietų Sąjungos, bet naktį. Ten yra 224,000 ko- 
aš turiu apsivaktuot tik dėlto, hektyvių ūkių; ant 5,000 ūkių 
kad palaikius darbą, nes tu-[dirba 204,000 traktorių. Šo
riu 2 vaikus, kuriems 
pragyvenimą uždirbti.

“Aš~slaptai įsinešu Soviet 16,000,000. Nacionalė 
Russia Today į mokyklą, duo
du paskaityt studentams ir 
mokytojai, nežiūrint, kaip man 
yra pavojinga. Dirbkit, drau
gai, veskit darbą pirmyn. Aš 
prisiunčiu $3 už (3) S. R. T. 
prenumerata^ del mano trijų 
draugų.”

Įtik atsisako sutikt su jų Įsta
tymais; kad amerikonams ne
leidžiama matyt blogus daik- i 
tus, tik juos leidžia matyt fab
rikus ir farmas.

R. K.—-Los Angeles.

“Mažu jums bus svarbu su
žinot, kad Monroe Evening 
augštos mokyklos ‘economics’ 
profesorius yra mylėtojas Hit
lerio ir Mussolinio. Jis sako, 
kad Amerika turėtų turėt pa
našų''diktatorių. Jis sako, kad 
jeigu jis turėtų galių—jis su
šaudytų visus komunistus, so
cialistus, žydus ir negrus.

“Kas link knygų—jis pata
ria studentams skaityti ‘Dr. 
Will Durant’s Tragedija Ru
sijoj ir Isaac -Don Levine’s 
knygas. Jis tolia.u sako, kad 
tai būtų , geras darbas atlik
tas, jei Rusijos komunizmas

[ dirba 204,000 traktorių.
turiu;vietų populiacija (gyventojų 

[skaičius) paaugo nuo 1929 m. 
įeiga 

paaugo nuo $13,000,000 iki 
$25,000,000,000. Skaičius dar
bininkų paaugo nuo 14,000,- 
000 1930 m. iki 21,883,000 
1933 metais, ir jų algų fon
das paaugo nuo $6,798,000,000 
iki $17,140,000,000. Socialis 
fondas paaugo nuo $905,000,- 
000 1930 m. iki $3,757,600,- 
.000 1934 m. Milionai rublių 
plaukia agrikultūros ir valstie
čių būvio pagerinimui; Tai 
va, koks Sovietų Sąjungos pa
veikslas. Amerikoj 300,000 
jauntj vyrų koncentracijos 
kempėse; Sovietai tokių ' kem
pių nestato, kur darbininkai 
būna užrakinti.

Vit.. s.

Charles Ethal, 76 metų se
nis nusižudė ir nužudė savo 
moterį. 'Jie gyveno '71-17-— 
67th Pl., Glendale. Atrado jo 
moterį prirakintų prie j gazinio 
pečiaus ir paleistus gažus. Jis 
miręs nuo gazų lovoje, j .

Frackville, Pa.
Mirė Vincas Simonavičia

Lapkričio 20 d. staiga, mirė 
Vincas Simonavičia. Po piet iš
ėjo dirbti ant naktinės pakai
tos sveikas; darbe įvyko nelai
mė, papuolė tarp dviejų an
glies vagonėlių, suspaudė 
strėnas. Nors iš syk nesijautė 
blogai, todėl ir bosui neprane
šė apie susižeidimą, bet dirbti 
jau negalėjo—grįžo namo. 
Kada parvežė namo, tuoj pra
dėjo silpti. Nuvežus ligoninėn 
už poros valandų mirė.

Velionis Vincas buvo “Lais
vės” skaitytojas; priklausė 
prie ALDLD ir SLA. Buvo la
bai draugiškas žmogus,’todėl 
ir laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių. Lydėjo apie 70 
automobilių. Palaidojo laisvai 
Laisvės kapinėse, lapkričio 24 
d. Tik tiek negerai, kad ne
pakviesta kokis draugas pasa
kyt atsisveikinimo prakalbėlę.

Velionis Vincas paėjo iš 
Lietuvos Suvalkų rėdybos, 
Gražiškių parapijos ir kaimo. 
Lietuvą apleido 1907 (metais. 
Gyveno kiek laiko Vokietijoj, 
vėliau Anglijoj. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko dide- j 
liame nuliūdime savo gyveni
mo draugę Jievą, dukterį Jo
sephine, 17 metų, ir sūnų 
Eugene 15 metų.

Vincas Simonavičia buvo' 
dar jaunas žmogus vos 44 me-! 
tų, bet žiauri mirtis išskyrė iš 
gyvųjų tarpo.

Ilsėkis, drauge Vincai,'šal-[ 
toj žemelėj, o mes kovosime 
del šviesesnės ateitės.

S. R.
UŽSIMUŠĖ ŽMOGUS

Trumpaičiai. Joniškio valsč. 
Trumpaičių kaime, begriau- 
nant senus mūrus, užgriuvo 32 
metų amžiaus gyventojų Juli
jonų Sthsiulį, kuris ir mirė.

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

x gydyme

Ausų, Akių ir Gerkle:
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

! nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N.< Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
. ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

liEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. Jatnes St. East
Tel. HArbour 3424

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

Juozas Levanda 
(Levaiidauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos, i
Ateikite ir persitikrinkite

T07 Unidn Avė.
Brooklyn, N. Y.

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo Šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-.COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
sc po 50c. už bonką, o jei ne, sių

skite (50c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj plau
čiai žinomas. Tik dabar atidarę* 
savo ofisą ir patarnauja balsama?* 
vimu ir palaidojimu mirusių.’

Į.Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parėmę

< šaukite dieną ar naktį ., •?
423 Metropolitan Avė, J

Brooklyn, N« Y.

LIETUVIŲ ;

į Valizų Krautuvė :
A. G. GUGIS Manager,

■ kuris turi 12 metų patinimo Į 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas ' 
portfelių, valizų,, skrynių, ku- ■ 
parų, moteriškų pocketbook’iį Į 
ir kitokių šiem panašių daiktų. ;

Parduodame ir Lietsargius - ' 
(Umbrellas) , .

529 GRAND STREET :
BROOKLYN, N. Y. ,i 'j

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UžRAšVK

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pįrmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į i jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną. ( ,

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

485 Grand St Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
’ (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
» L*Te^efona8: EVergreen 7-1661

- 
■
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Gelbėkime Bedarbių Darb. 

Energingus Kovotojus
Kiek laiko atgal Williams- 

burge prie šalpos biuro areš
tavo Bedarbių Tarybos orga
nizatorių drg. LeRoy, organi
zatorių progresyvio darbinin
kų kliubo—Joe Weidina, da
žytojų • bedarbių darbininkų 
organizatorių drg. Jack Klein 
ir dar 5 kitus kcfvingus darbi
ninkus. Jie paleisti po kauci
ja.
i Kapitalistinis teismas, 
Bridge Plaza Court kamba
riuose, rengiasi tuos draugus 
teisti penktadienį, 7 d. gruo
džio,' 10 vai. ryto. Vietos Be
darbių Tarybos išleido lapelį 
j;visus Willamsburgo darbinin
kus ir darbininkes šaukiant 
juos ateiti į teismabutį, reika
lauti, kad visi aštuoni darbi
ninkų bedarbių veikėjai tuo- 
jaus būtų paliuosuoti, kad nuo 
šalpos biuro durų prašalintų 
policiją, kuri žvėriškai muša 
ir daužo bedarbius darbinin
kus, kad Williamsburgo šal
pos biuro vedėja panelė Clark 
būtų prašalinta iš tos vietos.

Draugai darbininkai, stokite 
kovon už bedarbių organiza
torius, atremkite kapitalistų 
pasikėsinimą, kurie ruošiasi 
bedarbių vadus pasiųsti į ka
lėjimą. Masiniai ateikite į teis- 
ipabutį ir reikalaukite juos pa
liuosuoti. Taipgi siųskite pro
testus ir reikalaukite tuos 
draugus paliuosuoti.

Prakalbos Apie Karą
J Jungtines Valstijas atvy

ko garsus Anglijos rašytojas 
John Strachey. Jis kalbės te
moje: “Ar Fašizmas Kvėpuo
ja Karų?” penktadienį, 28 d. 
grupdžįo, Mecca. Temple .sve
tainėje.
J ’ MIRTYS^JLAIDOTUVĖS
-... Catherine Tiefenworth, 86 
ip. amžiaus, 168 Maujer.St. 
Mirė gruodžio 3 d., bus palai-; 
dftta gruodžio 6 d. Cypress I 
IJills Kapinėse, laidotuvių ap- 
djgomis Rūpinasi graborius 
lįatthew P. Ballas (Bielaus- i 
kas).

-

Vera Bubfiutė
Vaidins Tamylos motinos rolę. Ji neseniai 
yra atvykusi iš Bostono,’ talentinga artistė 

ir veikli Aido Choro narė.

Veikalas ‘’Tamyla” yra paimtas iš kabalų ir arabų gy- 
-venimo—Algerijoj, kuriuos valdo Frahcijos valdžia. Ta
myla yra dat pirmu sykiu statoma; Fietuvių scenon ;-ji'ne
buvo pirtriiaus niekur vaidinama.. Tamyla pasakoja savo 

1 motinai, kaip ji myli arabą Aklį, kuris tarnavęs francūzų 
kariuomenėj. Tačiaus motina atsako jai, kad tėvas ją par- 

■*'duoda senam kabului, prieš ką ji negali priešintis, nes 
Vyras yra šeimynos galva. Taigi Tamyla vaizduoja—mei- 

‘ lę, moterų teises ir kabulų gentės keistus įpročius. Tamy- 
loš vaidyloms yra pasiųta specialės drapanos, kaip vyrams, 
•taip ir merginoms; vaidinime dalyvauja 20 ypatų. Tarny
boje girdėsite dainas ir giesmes.

žymesnes roles vaidina:.M. Buivydaitė—Tamylos rolė
je; F. Jakštys—jos mylimo; motinos—V. Bubliūtė; tėvo— 
J. Nalivaika; Tamylos pirkiko—J. Mickūnas; kabulų ku
nigo—J. Judžentas. Visur buvusio rolę—J. Juška. Ma- 

» 'žesnėse rolėse: A. Zablackienė, M. Sinkevičiūtė, A. Mar- 
. cinkevičius, merginų ensemblis ir kiti aidiečiai.

Prašome publikos nešivėluoti, nes veikalas nėra trum- 
• pas; mes norime pradėti vaidinimą laiku, kad pabaigus 
Tamylą, galėtum draugiškai pasišokti.

Tikfetų kainos: $1, 75c. ir 50c. Tik šokiams 40 centų. 
Tikietus galima gauti “Laisvėje” ir pas aidiečius.

• ŠOKIŲ ORKESTRĄ W. NORRIS’O
I It P L ; I Kviečia AIDO CHORAS.

“Tamyla, Kabulu Mergele ’ 
Penkių aktų melodrama, vaidins Aido Choras.

Sekmad., 9 d. Gruodžio, 1934 m., Labor Lyceum Svetainėj,
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 3-čią valandą po pietų.

I Mergina Patraukė Tn.čią 
Teisman ant $75,000

Mineola teismabutyje pra
sidėjo prova. Mergina Betty 
Beuschell patraukė turčių 
Jacob Monowitz ant $75,000 
už jos apgavimą. Mergina tu
ri jau dviejų metų mergaitę. 
Ji tvirtina, kad tas daugelio 
namų savininkas, ją apgavo, 
kada ji pas Monowitza dirbo. 
Daugelis turčių pasisamdė 
merginas visaip stengiasi jas 
išnaudoti.

LDS. 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, 6 d. gruodžio, 

8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 1 kuopos 
metinis susirinkimas. Jis bus 
labai svarbus, nes bus rinki
mas valdybos ir kiti svarbūs 
reikalai. Visi nariai ir narės 
yra būtinai raginami ateiti.

Tie draugai, kurie gavo lai
mėjimo knygutę ir tikietą 
kartu su laišku, ir dar nesate 
sugrąžinę, malonėkite sugrą
žinti susirinkime. Jeigu esate 
pardavę tikietą, tai sugrąžin
kite pinigus.

J. L. K.

Darbininkai Daugiau Veikia
Brownsville miesto dalyje 

pirmiausiai sujudo darbininkai 
' kovoti prieš bandymą uždėti 
(taksus ant pirkinių. Pirmadie
nį jie masiniai pikietavo vietos 
aldermaną Walter R. Hart. 

| Visų kitų miesto dalių darbi
ninkų pareiga siųsti protestus 

i prieš bandymą uždėti taksus 
i ant pirkinių ir pikietuoti jūsų 
! teritorijoje aldermanų namus.

Jie Papildė 35 Vagystes
Areštuota du jaunuoliai, Ed

ward McRay, 16 metų, 66 W. 
117th St. ir Thomas Trisden, 
18 metų, 111/2 W. 118th St. 
Juos areštavo, kada jie buvo 
įsikraustę į apartmentą 7 W. 
lllth St. Policija surado jų 
kambariuose daugelį daiktų. 
Sako, kad jie prisipažino, jog 

į yra papildę 35 vagystes. Ka
pitalistinė sistema sugadina 
jaunus žmones, paverčiant 
juos į saumylius ir didelius 
troškikus pelno.

Labai Svarbios Prakalbos 
Bendro Fronto Klausimu
Draugas Clarence Hatha

way, “Daily Workerio” redak
torius, kalbės bendro fronto 
klausimu. Prakalbos įvyks ket
virtadienį, 6 d. gruodžio, 8 
valandą vakare, Irving Plaza 
svetainėje, Irving PI. ir 15th 

I St., New Yorke. Visi darbinin
kai supranta, kaip yra didelis 
kapitalistų puolimas, gyveni
mo reikmenų kainų kilimas, 
ruošimasis prie karo, aštrini
mas reakcijos ir fašizmo pa
vojus. Darbininkai tik bendro
mis jėgomis gali atremti kapi
talistų puolimus.

Ką Veiksite Šį Vakarą?
Visi, kurie tik esate liuosi šį 

vakarą, seredoj, gruodžio 5 d., 
ateikite į Komunistų^Partijos 
Vieneto 25 viešą susirinkimą. 
Susirinkimas bus rusų svetai
nėje, 106 Clay Street, Green- 
pointe, jei norima važiuoti, ga
lima paimti Lorimer gatveka- 
rį ir išlipt ant Manhattan Avė. 
ir Clay Street.

Komunistų Partijos vienetai 
tik retkarčiais laiko viešus 
susirinkimus. Todėl, draugai, 
nepraleiskite progos dalyvauti 
šiame susirinkime! Matysite 
kaip K. P. vienetai laiko savo 
susirinkimus, priegtam, drau
gas L. Justin, garsus kalbėto
jas, išdėstys Komunistų Parti
jos programą ir jos rolę darbi
ninkų klasės kovose su išnau-. 
dotojais. Po jo kalbos bus dis
kusijos; visi galės diskusuoti.

Neprasėdėkite šio vakaro 
namieje, arba kur kitur, bet 
eikite visi į šį K. P. 25 viene
to viešą susirinkimą ir praleis
kite vakarą naudingai. Išgir
site netik gerą ir pamokinan
čią prakalbą ir diskusijas, bet 
turėsite progą susipažinti ir 

■ pasikalbėti su draugais.
Visi, seni ir jauni, be skirtu- 

:mo pažiūrų, esate kviečiami.
25 Vienetas.

MASPETHO DRAUGŲ IR 
DRAUGIŲ ATYDAI

LDS 14 ir ALDLD 138 kuo
pų mėnesinis susirinkimas į- 
vyks ketvirtadienį, 6 d. gruo
džio, 7:30 vai. \ vakare, pas 
draugus Laukaičius, 64-45 
Perry Ave.

Visi nariai dalyvaukit, nes 
“šviesos” ketvirtas numeris 

įjau gatavas ir galėsite nasi- 
■ imti. Taipgi ALDLD išleista 
knyga “Pirmoji Lietuvos Pro
letarinė Revoliucija ir’ Sovietų 
Valdžia” irgi prisiųsta, tat ir 
ją galėsite gauti.

Sekr.

Bus Kultūros Paroda
John Reed kliūbas ir kitos 

proletarinės kultūros organiza
cijos, kaip tai piešėjų, teatrų 
lošėjų, dainininkų ir sporto or- 

i ganizacijos, rengia darbinin
kiškos dailės parodą. Ji atsi- 

į bus penktadienį, 21 dieną 
’ gruodžio, Irving Plaza, Irving 
Pl. ir 15th St., New Yorke, 

į Prašoma darbininkų .organi
zacijų tą dieną nieko nereng

ei-

Areštavo Penkis Jaunuolius
'penkis jaunuolius, J. Paterek, 
20 metų; C. Duobis, 18 metų; 
F. Pateckį, 17 metų; Ed. Ro- 
meiką, 17 metų ir F. Levickį, 
20 metų. Visus juos pristatė į 
Long Island teismabutį ir kal
tinama būk jie kiek laiko at
gal grosernę apvogė. Areštuo
tų tarpe atrodo yra lenkai ir 
lietuviai.

(Bus Protesto Demonstracijos 
Prie Ispanijos Konsulato
Amerikos Lyga Kovai Prieš 

Kara ir Fašizmą šaukia visus 
darbininkus į masines demon
stracijas prieš Ispanijos fašis
tų konsulato namą. Demon
stracijos įvyks šeštadienį, 8 d. 
gruodžio, 11 valandą ryto, 515 
Madison Ave., netoli 53rd St. 
Visi darbininkai šaukiami da
ly vaut. Jūs žinote, kad Ispani
jos fašistai tūkstančius darbi
ninkų nužudė paskutinėje ko
voje ir tūkstančius rengiasi 
teisti. Daugeliui ■ iš jų gręsia 
mirties bausme, jeigu pasaulio 
proletariatas neišstos drąsiai 
kovon prieš fašistus.

0 Kur Būsi Ateinan
tį Sekmadienį?

—Ei, Jonai, Jonai, kur taip 
bėgi, kad nė. draugus nepažįs
ti?

—O, bra, tai Petras. . . 
Sveikas. . Buvau veikalo “Ta
myla” generalėse repeticijo
se. Ot, tai veikalas, ilgas, gra
žus, o artistai—Nalivaika, Bui
vydaitė, Zablackienė, Bubliūtė 
ir kiti—tikri artistai.

—Kaip tu tą veikalą vadini, 
“Pamyla,” ar kaip?

— Ne “Pamyla,” bet “Ta
myla.”

—O ką tas reiškia ? Aš to
kiu vardu dar veikalo negirdė
jau. i

—žinoma, kad ne. Veikalas 
iš kabulų gyvenimo, iš Algeri- 
jos, ir rūbai kabuliški, ir pa
pročiai : . . .

—O kur tie kabalai ar ka
balai gyvena?—užklausė Pe
tras.

—Kur, nagi Algerijoje, Af
rikoj. Klausyk, drauge, ar tu 
kada nors poterius mokėjai 
kalbėti ir poteriaudavai?

—Motina buvo išmokinus 
i polskai, tai yra, lenkų kalbo
je, bet jau užmiršau,—paaiš
kinančiai atsakė Petras.

—Bet pameni, kad būdavo 
sakoma, kad Maižiešius išvedė 
svietą iš Egypto žemės, namų 
nevalios. Pameni?

—Taip, taip. Na, o ką tas 
reiškia? Ar tai jūs rengiatės 
parodyti, kaip Maižiešius per 
Raudonas mares žydų svietą 
vedė? Pasakos, daugiau tam 
netikiu.

—Ha-ha-ha!... Ne, dabar 
ne apie tai, žinau, kad tu vėl 
nori užvesti ginčią, kad Mai- 

j žiesius negalėjo be tėvo už- 
' gimti. Aš tau noriu tik prives
ki, kad tu žinotum, jog Algeri
an dar toliau negu Egyptas. . .

—Na, bet tas nieko man ne- 
■ paaiškinai.

—Klausyk, tik klausyk, ir 
viskas tau bus aišku. Kur tu 
būsi nedėlioję, 9 d. gruodžio? 
—užklausė Jonas.

—Kur? Namie, o jeigu kaip 
—važiuosiu judžių pažiūrėti.

—Ne, judžius rasi kitą kar
tą, i o dabar ateik ir pamatyk 
“Tamylą,” vieną iš geriausių 
veikalų. Scenon stato tau ge
rai žinomas Aido Choras, ku
ris visada pasitarnauja darbi
ninkams dainomis. Vaidinimas 
įvyks šį sekmadienį, nedėlioję, 
3-čią valandą po pietų, Labor 
Lyceum svetainėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne. . .

—Gana, gana, aiškinimų. ■ O 
kas mokina, ar Juška?—už
klausė Petras.

—Jis ii,- bus, režisierius ir 
aktorius.

- —Šitaip, bus Nalivaika, 
Zablackienė, Juška ir kiti, la
bai gabūs aktoriai, na tai tik
rai būsiu. Dėkui, Jonai, už pa
aiškinimą, pasimatysime Broo- 
^!lyno Labor Lyceum svetai- 
n^e- ; ' 1

Jono Kaimynas.

“Daily Workerio” Naudai
Bus Geras Parengimas

Komunistų Partijos, 16 Sek
cijos, 4 ir 5 kuopos rengia 
“Daily Workerio” naudai šo
kius su koncertine programa. 
Jie įvyks šeštadienį, 8 d. gruo
džio, Williamsburg Workers 
.Club svetainėje, 882 DeKalb 
Ave., netoli Summer' gatvės, 
Brooklyne. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare. Bus suvaidintas 
veik 'ai i u kas “The Other 
Road,” dainuos Aido Choro 
Merginų Ensemblis, bus krei
da piešiami paveikslai ir kito
kių pamarginimų. Po koncer
to ir teatro bus šokiai prie ge
ros muzikos. Pelnas. , skiria
mas “Daily Workeriui.” Ti
kietus iškalno perkant tik 25 
centai, prie durų bus 35 cen
tai ypatai. Ateikite visi!

Iškilmingas Parengimas 8 d. 
Gruodžio “D. Workeriui”
Komunistų Partijos 3 kuopa 

rengia labai gerą parengimą, 
kuris įvyks šeštadienį, 8 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St. Parengimas ruošia
mas “Daily Workerio” naudai. 
Bus vaidinimas, koncertinė 
programa, šokiai prie geros 
muzikos, šiame parengime da
lyvaus ir jaunųjų socialistų ly
gos narių grupė, kurie priside
da prie bendro darbo. Labai 
svarbu kiekvienam dalyvauti, 
paremti kovingą dienraštį, 
praleisti smagiai laiką ir pa
sišokti prie Balčiuniuko or- 
kestros. Įžanga tik 20 centų.

Rengimo Komisija.

SKAITYKIT IR PLATIN
ĖTI “LAISVĘ”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio (Dec.) 
5 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo Salėj, 80 Union 
Avė. Pripuola rinkimas' naujos val
dybos sekantieins metams, todėl>visi 
nariai prašomi būtinai dalyvauti.

Sekr. J. A. Draugelis.
(287-288)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau laisvos moters arba 

merginos apsivedimui, nesenesnės 
kaip 45 metų. Aš esu 57 metų se
numo, turiu ūkę ir reikalinga ga- 
spadines. Prašau atsišaukti laišku: 
A. Yuodegis, R. D. 5, Catawissa, Pa.

(287-289)

REIKALAVIMAI
RE I K A LI N GAS vyras virėjas 

(cook), kuris supranta restaųranto 
darbą. Turi būt patyręs. Greit at
sišaukite j šią vietą: 151 Furman 
St., Brooklyn, N. Y.

(286-288)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas, Bar and 

Grill. Yra tinkamoj vietoj, nes čia 
yra didelė biznio sekcija. Priežastis 
pardavimo—nesveikata. Parduosiu už 
žemą kainą. Greitai atsišaukite po 
šiuo numeriu: 1002 Flushing Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(288—290)
PARSIDUODA Bar and Grill, senas 

biznis, gerai išdirbtas, vieta gerai 
apgyventa ir galima gerą pragyveni
mą padaryti. 'Parduosiu už prieina
mą kainą. Kreipkitės sekamai del 
tolimesnių informacijų: Gus Rechner, 
3239 Fulton St., tarpe Richmond ir 
Chestnut Sts., Brooklyn, N. Y. Tele- 
fonuokite: Applegate 7-9803.

(285-290)

- ........... ........ ......

PRANEŠIMAS
, . Į. ; j i

Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, :N. Yą -

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę. Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

' Brooklyn, N. Y.

. , ’ “ H •

| Dr. HERMAN MENDL0W1TZ j
<i>, Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą *
<>' WILLIAMSBURGHE: , . X
| 252 Berry St., , į Brooklyn, N. Y. |

į -ii'. n i - f I
(L Telefonas Evergreen 8-10494 , - ‘ <t>
įl ■ ; j . ; ■ r . 3 , i ? f ; ' j ! L* . . , , / 4
I Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdiaa, Sėredorai#Įif Subatomis, ( 

( . nuo 6 iki 7 :&0 vai. vakarais. y
T ------ .---r-—r—-; , ;■ ,> / į , ■ ♦f NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS f
t Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto KampasV^sJdJSt. t
<l>

(L .j5 4 »C,—j .6—

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus1 ii« taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius’? ir dirbame 
visokius nledžib' darbūs, kbklUs tik 'fldritė * ’ ‘ ‘' 

; ! : j t it tik rpinfa. ’ ’Y’. ’ > / ?■.
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus , f ,

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojajnas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, .Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR.L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas ■ - . :: :

.....
-----------------  ----------- -------------------e------------- ———  --------- --------- '■------- ——-—

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

' I ‘r

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

■ • > G. j

231 Bedford Avenue
I I , f. } .1 I- '■ -I

' BROOKLYN, N. Y.

4.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Artf Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

J.

4.
I

Sergančių Vyry ir Moterį 
Chroniškos ligos Gydomos

Gydęmą Odds 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir. MėŠla- 
Žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as NusilnJ- 
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-' 

mai, Gerklės, laųČių, Kvėpuojamų
jų ’Dūdų ir kitos Vyrų (ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą,1, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins. . ; ' ‘ .
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York ‘
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. ' 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




