
KRISLAI
Drg. A. Bimba Wilkes- 

Barre j.
Geras Apsireiškimas!
Rašytojų Suvažiavimas.
Pluoštas Įspūdžių iš

Lietuvos.
Rašo R. M.

Sekančią ir kįtą savaitę drg. 
A. B.mba bus Wilkes- Barrėj, 
Pa. Jis ten vadovaus savitar-
pinio lavinimosi mokyklą. Wil- 
kes-Barrės ir apielinkės drau
gai turi auksinę progą lankyti 
šią mokyklą ir lavintis. Jiems 
buvo senai apie tai pranešta ir 
senai prie to ruošias*. Jų pa
reiga dabar bus išnaudoti d. 
Bimbos buvimą ten visais bū
dais, kad sustiprinti mūsų judė
jimą ir kad prasilavinti!

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų 
Vięnykitčs! Jūs 
N e p r a 1 aimėsite, 
Retežius, o 
Pasaulį!
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Brooklyniečiuos menininkuos 
pastaruoju laiku pasireiškė no
ro rašyti sceniškus veikalus. 
Jau apie trejetas tokių veikalų 
perėjo per šerengą grupės drau
gų, kurie buvo sušaukti juos 
panagrinėti. Pradžia gera. 
Tiesa, autoriams duota eilė pa-1 
stabų ir sugrąžinta jų kūriniai kuris buvo 
pataisymui, bet tame ir apsirei-' 
škia dalykų padėties gerumas. 
Jei rašytojai pataisys juos, kaip 
buvo sugestuota, tai turėsime 
originališkų scenai veikalų.

Diktatoriij Georgijevą
SOFIJA. — Bulgarijos 

karalius Boris pavarė fašis
tinį diktatorių Kimoną Ge- 
orgijevą su jo ministeriu 
kabinetu. Vietoj Georgije
vo karalius pasiskelbė, kad 
jis pats bus tikras Bulgari- 
rų valdovas, diktatorius. Jis 
nenorjs būti Georgijevų pa
stumdėliu.

Pranešama, kad areštuo- m]SerJus^ darbininkų ap
stas pulkininkas Velčevas, draudos,^ ką Rooseveltas

Badiška Roosevelto 
"Socialė Apdrauda”

WASHINGTON. Ša-idinėjo ant Darbininkų Be
lies senato posėdyje keli se- darbių Sociales Apdraudos 

aštriai kritikavo Biliaus. Šis bilius, mat, rei
kalauja, kad visi sociales 
apdraudos pinigai būtų 
imami iš kapitalistų ir jų

natoriai
Wagnerio-Lewiso monijantį 

j įnešimą delei bedarbių ir

1 Stambiai Pakilo
MASKVA. — Pereitais 

metais Sovietų šalies iždui 
‘ i į plaukė 49,700,000,000 rub- 
llių pajamų, iš ko ne tik bu- 
|vo apmokėta visos valstybi- 

. nes išlaidos, bet dar liko 2,- 
1 800,000.000 rublių perviršio. 
. Apskaitliuojama, kad šie- 
, met Sovietų iždas turės 65,- 

700,000,000 rublių įplaukų.

Senieji Vadai Laužo 
Audėjų Kovas, o Žada 
Vėl General} Streikų į

Pradžioje gegužės mėnesio, š. 
m., New Yorke įvyks Ameri
kos rašytojų suvažiavimas-kon- 
gresas. Tai bus nepaprastos 
reikšmės įvykis—pirmas- tos rū
šies dalykas Amerikoje. Po su
važiavimo šaukimu pasirašo to
ki tūzai, kaip Dreiseris, Waldo 
Frank ir kt. Be abejo, tai bus 
visų pažangesniųjų rašytojų su- 
važiavimas-kongresas, kuriame, 
spėjama, bus galima suorgani
zuoti Amerikos Rašytojų Są
junga.

dalį karininkų, idant visiš
kai atimt iš karaliaus galią 
valdžios reikaluose.

Dabar karalius Boris pa
skyrė savo ministeriu pir- 
m i n i n k u generolą Petko

suorganizaves j re^<a^au^ Kiek;
| vienam darbininkui metasi 
į akis šio sumanymo apga
vystė, nes 15-16 milionų da
bartinių bedarbių visiškai 
nieko negautų iš tokios ap
draudos, Todėl vis dau
giau darbo unijų ir kitų

Zlateva. Yra .nurodymų, jog darbininkiškų organizacijų 
naujoji valdžia, bendradar- bombarduoja kongresą pro- kiniiri nu rn uvav n n ti ■ > • • v T T T •biaus su Hitleriu tarptauti-1 
nėję politikoje.

Georgijevo v a d o v ybėje 
buvo padaryta fašistinis 
perversmas Bulgarijoj per
nai gegužės 19 d.

Suvažiavime galės dalyvauti 
tiktai kuo nors literatūroj pasi
žymėję rašytojai, kaip tai nove- 
listai, dramaturgai, kritikai, 
žurnalistai. Kongresas, savo 
ruožtu, nustatys taisykles, ku
riomis bus priimami į jo eiles 
nariai.

Tokio kongreso ir rašytojų 
sąjungos reikalingumas — ne
abejotinas. Rašytojai, kuomet 
jie organizuoti, panašiai, kai ir 
darbininkai, gali suvaidinti di
delę rolę šalies politiniame ir 
kultūriniame gyvenime.

Haupbnanno Kopėčios 
Liudija Prieš Jį

FLEMINGTON, N. J. — 
Teisman prieš B. R. Haupt- 
mąnųą atnešta kopėčios, 
kurias jis naudojęs, išvpgda- 
mas Lindberghų vaiką. Ko
pėčios padarytos.iš medžio, 
paimto iš Hauptmanno na
mo pačios pastogės, sako 
medžių žinovai. Vienas ’ farr 
merys ir'vienas “seilsma- 
nas” liudija, kad jiedu ma
tė Hauptmanną beslankio- 
jant aplinkui Lindberghų 
sodybą pirm vaiko pavogi
mo.

Greitu laiku “Laisvėje” tilps 
geras pluoštas gerų iš Lietuvos 
įspūdžių, rašytų žmogaus (ame
rikiečio, Gamtos Sūnaus), kuris 
ten gyveno pusantrų metų ir 
su padėtimi gerai susipažinęs.

Man rašo d. Bučiukas (iš 
Gomel, Baltarusijos), kad grei
tu laiku Sovietų Baltarusijoj 
bus pravesta visuotina žemės 
ūkio kolektyvizacija. Pasilikę 
pavieniais, valstiečiai, . paga
linus, persitikrino, kad kolekty
viai dirbti yra kur kas leng
viau ir pelningiau. Apskritai, 
rašo jis, yisa padėtis, visas gy
venimas Sovietuos šiuo tarpu 
kur kas lengvesnis, negu jis bu
vo, sakysim,’ metai atgal.

Sekančiais metais tas gyve
nimas'bus daug daugiau'leng-; 
vesnis negu šiemet, o sekančiais 
po sekančių—dar lengvesnis. Ir 
taip gyvenimas Sovietuos leng- 
vės, kuomet kapitalistiniuos 
kraštuos jis vis sunkės ir 
kės! ‘ 'V

sun-

Užgirta 36 Valandą
Savaitė Siuvėjams

WASHINGTON. — Ne- 
žiūrint fabrikantų skundo, 
Columbijos apskričio augš- 
Čiausias teismas užgyrė 36

Pa. Senatvės Apdraudos

PROVIDENCE, R. L —į Bet tuo pačiu laiku Mc- 
T. F. McMahon, prezidentas Mahon ir kiti tokiė vadai 
Audėjų Unijos, priklausan-j įsa^ sugrįžti darban sus
ėtos prie Amerikos Darbo,x .. . . .,
Federacijos, šaukia visų vil-!trelkavusiems Southbndge, 
nonų darbininkų lokalų de-'®ass-> Hamilton kompani- 

į darbininkams, 
„ . p_ . rio 3 d. Laukiama 600 dele- be jokių laimėjimų. Audėjai
laikos Sutartį su SdRS gatų iš visos šalies. McMa- verpėjai turi organizuotis, 

; hon sako, reikia apsvarstyt kad McMahonai su Gorma- 
1 ui kausimą del visuotino au- nais neparduotų juos atei- 

~ gyventojai 1'^j^ streiko, kuris būsiąs nantį pavasarį, kaip parda-
reikalauja padaryti Rytų Paskelbtas pavasarį. v >vė pernai. t .

valdžios kišenių, be jokių LdlklJOS GyVCIltOjai UZ pe^a us i suvažiavimą vasa- jos vilnonų
mokesčių iš darbininkų pu
sės.
Kova už Tikrą Apdraudą I Iš Varšavos atėjo telegra-: 

ma New Yorko “Times’ui ” 
jog Lenkijos i

testais prieš Wagnerio- Ro- 
osevelto badišką planą ir 
reikalauja išleisti įstatymą 
sulig Darbininkų Bedarbių 
Socialūs Apdraudos Biliaus 
H. R. 2827. Šis bilius, kaip 
žinoma, yra išdirbtas Ko
munistų Partijos: ir jį už- 
gvrė visos Amerikos darbi
ninku kongresas, įvykęs 
Washingtone.

sutartį tarp Sovietų Sąjun
gos, Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų delei apsaugoji-' 
mo dabartinių rubežių ir 
tarpsavinio apsigynimo nuo 
kariško užpuolimo iš kitu 
šalių pusės. Lenkai, girdi,! 
stebisi, kodėl jų valdžia ne
daro tos sutarties. Priežas
tis tame, kad Pilsudskis 
susirišo su Hitleriu.

DAR APIE KASYKLOS EKSPLOZIJĄ, KUR 
ŽUVO TRYLIKA MAINIERIŲ-TRYS LIETUVIAI

GILBERTON, Pa.—Sau- kas niekas tikrai nežino, 
šio 21 d. 9:15 vai. ryte, Gil- Kai kurie angliakasiai sako, 
berton kasykloj Reading’o kad. šūvis padegė dujas, 
kompanijos įvyko baisi eks-

Ateinančią savaitę prasi
dės vieši. svarstymai Wag
nerio biliaus kongrese. Į 
tuos . svarstymus važiuoja 
drg. Israel Amter, centra- 
linis Bedarbių, Tarybų sek
retorius, ir Herbert Benja
min, sekretorius Visos Ša
lies Bendro Veikimo Komi
teto delei Bedarbių Apdrau
dos. šie draugai ten iškels 
reikalavimus tikros socia
les apdraudos sulig H. R. 
2827 biliaus.

Visos lietuvių darbininkų 
organizacijos turi taip pat 

i siųsti protestus prieš badiš-
Tie masiniai darbininkų'ka Wagnerip-Lewiso bilių ir 

ir farmerių pasipriešini- sykiu reikalaut, kad kongre? 
m?i mulkinančiai roosevel- smanai. ir senatoriai balsuo-*' 
tiškai “apdraudai” ir reika- tų už Darbininkų Bedarbių 
lavimai tikros apdraudos Sociales Apdraudos Bilių. 
sulig 2827 biliaus daro spau- Protestus-reikalavimus rei- 
dimą į kongresmenus ir se-jkia adresuoti: House Wavs 

' ' and Means Committee, Wa
shington, ir senatoriams ir 
kongresmanams. atstovau
jantiems Washingtone tas 
vietas, Iš kur siunčiama tie 
protestai-reikalavimai.

i a. rųjtuuuu senusįu darbininku apdrau-
SpimplviP dai atskirose valstijose. Sa- 

HAPRERWH Pa -!ko’ Junctingse Valstijose HAKKlbb u kuli, ra. _ yra 3.750,000 nusenusių dar- 
Atstovas J.. H. Dent piese ^.^1^ vįr§ 55 metų am_ 
Pennsylvanrjos valstijos sei- ............
mėliui išleisti apdraudos 
įstatymą senesniems kaip 50 
metų bedarbiams, kurie yra 
toj valstijoj be pertraukos 
išgyvenę bent 15 metų. Rei
kalaujama po $100 per. mė-

natorius, kurių dalis todėl 
iau išstoja prieš Wagnerio- 
Roosevelto peršamą moną.

Senatorius Daniel O. Ha
stings smerkė Wagnerio- 
Roosevelto sumanymą, pe- 
gal kurį tėra skiriama tik 
$125,000.000 pinigu iš šalies j NUPUOLe HITLERINIŲ 
iždo socialei bedarbių ir nu- ŠLAMŠTU CIRKULIACIJA 

BERLYNAS. — Svar
biausias hitlerininkų dien
raštis “V. Beobachter” nuo 
rugsėjo mėn. 1934 m. iki 
šiol prarado 23.000 skaitvfo- 
ių. o “Angriff” 13,000. Hit
leriški kvailiojimai atstu
mia vis daugiau skaitytojų.

yra 3.750,000 nusenusių dar-

žiaus. Taigi iš visos tos su
mos išeitų tik po $2.78 mė- ' 

I nešinės pašalpos kiekvie- : 
nam nusenusiam, o ne no 
$15 per mėnesį, kaip žada 
Wagnerio bilius. Bet nuse- 
nusiems darbininkams visoj• v — V' • 1.1 VIO1V>1 ą LO VZC4.JL Ml 1A 111 AXC AX v JLPV |nesi žmonėm su .šeimynom Sa]vj biliug teskiria tjk

ir po $50 pavieniams. Tokį 
sumanymą įnešti taipgi pri
vertė daromas spaudimas iš 
darbininkų pusės.

ir----- r-----—---
Kova prieš Pagonystę 
. COLOGNE. — Kardino
las sušaukė 50.000 katalikų 
darbininkų iš Saar ir RulW 
sričių lyg į koki kongresą 
kovai prieš h i 11 e r i ninku i 
skelbiamą vokiečių religiją, ' 
kurią k 1 e r i k a 1 ai vadina 
“naująja pagonyste.” Ka
tedroj buvo tuo tikslu sako
ma pamokslai, laikoma pa
maldos.

Nesutikdami su hitlerie- 
čių “viera,” tačiaus, dvasiš-

$50,000.000 per metus; ki
tus- $75,000,000 ketina be
darbiams. J?.!..

Ne veltui senatorius Nye 
pavadino rooseveltiška .“so-, 
cialę ajjdrąųdą’’ niękingu 
monu. i '■>! t j ;■ J ? į Į |į J j ?
' Bosam Nieko Nelešuotų
t - Pagal Wagnerio - Ręose- 
velto. įnešimą, iš įirbančiu- 

j jų algos būtų atmušamą iki 
3 nuošimčių delei busimųjų 
bedarbių apdraudos; bet, 
girdi, ir samdytojai turėtų 
nrisidėti su tiek, pat nuo
šimčių nuo visos algų su
mos, kurią išmoka darbinin
kams. Taciaus Edwin .E.' 
Witte, sekretorius < Roose-

valandų darbo savaitę sunkiai remia fašistus kovoj j velto Ekonominiu Saugumo
10 nuošimčių pakeltu mo
kesniu darbininkams bovel- 
ninių siuvinių. Tokį page
rinimą, kaip žinoma, Roose- 
veltas paskelbė, nenorėda
mas šių siuvėjų streiko.

prieš darbininkų judėjimą. Komiteto, pats pripažino, 
- jog 'kapitalistai pabrangin- 
HitleriOjtų tavorų kainas r tiek, kad 

valdžia patvarkė, jog tik' atgal atsiimtu savo įdėtus 
geri naziai tebus imami į pinigus j sociale apdraudą. 
pašto ir telefonų tarnybą. Nežiūrint to, Witt6 užsipul-

BERLYNAS.

Visuotinas Streikas 
prieš Žibalo Trustus

MEXICO; — 60 unijų;

kompanijos įvyko baisi eks- Pamatinė nelaimės prie- 
plozija, kur. dirbo apie 650 .žastis aiški: kompanijos kal- 
angliakasių. E k s p 1 o zija Tė. Kasykloj, daugelyj vie- 
įv.yko žemiausiame (6-ta- tų nebuvo jokio oro trauki
me) sludgsnyj 1,100 pėdų mo (ventiliacijos). Tokio- 
gilumoj. se vietose paprastai1 prisi-

ATGAIVINĘ NEGYVĄ

. Malone, N. Y. — J. Kol 
lopams* gimė, matomai, ne- džia mainieriams kalbėtis 
gyvas kūdikis, aptroškęs 20 apie eksplozija, per kurią 
minučių pirm gimimo. Įlei- i žuvo 13 angliakasių. Mato- 
dųS'jam.j kraują adrenali-'mai, kompanija jaučiasi] 
no, vaikutis .atgijo.’ i.>. įkalta.

priklausančių prie Tamau
lipas valstijos Darbo Fede
racijos, nubalsavo eiti į vi
suotiną streiką, kad tuom 
išreikšt pritarimą streikuo
jantiems žibalo kompanijų 
darbininkams. Jau kuris 
laikas žibalo darbininkai 
streikuoja prieš ameriko
nišką Standard Oil Kompa
niją ir prieš anglišką Dutch 
Shell Komp., reikalaudami 
pridėt algos.

Paskelbusios p r i t a rimo 
streiką unijos, turi 25,000 lingesni ir už TNT. Tas 
narių. Į sproginys esąs ugeras” ypač

------------------- . 1 tuom, kad nuo paprastos
Washington. — Fašistinis ugnies neužsidega. Jis pa- 

prigavikas W. F. Walters, įdegamas sprogdinamu dina- 
įsivėlęs į 1932 m. ex-karei- mitu, 
vių maršavimą kaipo 
das”, dabar gavo iš 
ministerijos tarnybą 
$1,500 metinės algos..

gilumoj. se vietose paprastai1 prisi-
Eksplozijoj žuvo 13 ang- renka labai daug dujų; ma- 

likasių, iš. jų 3 lįetuviai. 72(žiausia kibirkštėlė, gąli jas 
sužeisti bei pridusyti dujų , padegti, kas šiuo syk ir ąt- 
(black damp), kai kurie pa- sitįko. 
vojingai.

Kaip įvyko eksplozija, kol i
Plačiau parašysiu vėliau.

S. Reikauskas.

Naujas, Galingiausias
Kariškas Sproginys

WILMINGTON, Del. — 
DU Pontų amunicijos kom
panijos inžinieriai išrado 
sproginį, 20 nuošimčių ga-

“va- ____________
karo

su. Augštyn Lenino Vėliava!

Sustreikavo 5 Šimtai 
Plieno Darbininkų

CLEVELAND, Ohio. — 
Lavintų Mechanikų Drau
gija, nepriklausoma nuo 
Darbo Federacijos unija, iš
šaukė streikan 500 darbi
ninkų Truscon Plieno Kom
panijos. Streikieriai reika
lauja pridėt 5 iki 25 nuo
šimčių algos, nepaleidinėt 
darbininkų be unijos žinios, 
teisingiau paskirstyt darbą 
ir baust boselius, kurie

I žiauriai elgsis su darbinin
kais.

Gilberton, Pa. — Reading 
kasyklų kompanija uždrau-

MASKVA, — “Aųgščiau i WOkss Barre, Pa. 
iškeikime Lenino vėliavą,' 
todėl kad tik ji atneša dar
bo žmonėms pergalę,” — 
tokiu obąlsiu buvo papuoš
ta Didžiojo Teatro svetainė 
dienoje minėjimo 11 metų1

Svarbas Lietuvių Masinis 
Susirinkimas

Šį sekmadienį, sausio* 27 
d., 7:30 vai. vakare,- įvyks 
svarbus Wilkes- , Barre ir 

revoliucijos lapielinkgs ■netuYi’4 . masinis 
mirtjos susirinkimas. Kalbės drg. 

Bimba, iš Brooklyn©,, 
šiais dienos klausimais:

Ar Roosevelto valdžia pa- 
i proletarinės revoliucijos ve-,i Iia^ns bedarbę?
L------ • Rodei Sovietų valdžia su-

.į . - sukakties nuo

(Svetainėn buvo susirinkę v
' delegatai Sovietų Rusi j os c

milžino >. m Lenino
BEDARBIU MARSAVIMA I SACRAMENTO

FAŠISTAI APŠAUKĖ RAUDONU SUKILIMU; kongreso, senieji bolševikai, ■
1 I • MB t . . v • « •

SACRAMENTO, Cal. — Ižiąiš;'sustatytais ant tro- • teranai. darbininkai, kolek-
Bedąrbių ir dirbančiųjų de- kų. planuoja šturmuoti mie-jtvviai farmeriai. inžinieriai, šaudf baltagvardiečius?

SACRAMENTO, Cal.

legatai, rengėsi atmaršuot’ 
vasario 3 d. į valstijinį savo 
kongresą kovai už bedarbių 
apdraudą. Dabar jų kong
resas atidėtas iki kovo 10 d. 
Apskaitliuoiama, kad at
vyks iki 2,000 delegatų.

I

' Kaip tik nugirdo apie 
rengiamą bedarbių marša- 
vimą į Sacramento, Califor- 
niios valdžios- centra, .tuoj 
vietiniai kapitalistų -laikraš^ 
čiai ėmė spiegti, kad “2,000 
raudonųjų su r kulkasvai-

technikai, mokslininkai, stu-, Ar reikia mums. Ameri- 
dentai, literatai ir artistai, kos lietuvių visuotino šuva- 

. . .. - . Susirinkimas su begaliniu F1®8
ginti Californios sostinę entuziazn)u pasveikino atg. I Kaune saukiamą viso pa- 

rr^ j • 1 ” , J , tusius drg. J. Staliną, Mo- sauIi® lietuviM išeiviU k<W’

stą.” Sacramento policijos 
galva bematant surinko ir 
apginklavo 600 fašistų “ap-

nuo komunistų.”
Tatai daroma, kad leng- - 

viau būtų nuteisti 18 darbi- |- 
ninlųi. kurie buvo areštuoti 
nėr fašistines ablavas. na-i 
darytas laike visuotino San- 
Francisco streiko. Dar dau
giau. Atrodo, kad buržua
zija' tiesioginiai siundo sa
vo govėdas užpulti teisia
muosius ir nulynčiuoti.

lotova. Kalinina. Vorošilo- re2?? 
vą ir kitus Sovietų vadus. Kodėl Prūseika ir Butkus 

neprileidžia “Sklokos” na
riu nyie vienybe^ su komu
nistais?

-/"pranešama,1 Kviečiami visi dalyvauti 
kad didelė Lietuvos žydu dele- Įžanga veltui.
gacija važiuos į tarptautini žy-> Susirinkimas įvyks Dar
du fašistų kongresą, kuris įvyks bininkų Centre, 325 East 
Krokuvoje, Lenkijoje. , (Market St. • . ”

žydų Fašistai
KAUNAS. •
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ka, kurios milžiniška dauguma simpati- 
* zavo bolševikams, labai gražiai užsilai
kė, turint mintyje tą didelį svetainėje su
sikimšimą. . '

Mums atrodo, kad Brooklyno sąžinių 
kesni socialistai, perskaitę savo Lavins- 
ko melus, turės rausti iš gėdos.

"Naujos Gadynės” 
Hearsto Didlapįų Vie 
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, United States, per year------- ---------$5.50
Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year--------------$7.50
Canada and Brazil, per year----- - $5.50
United States, six months --------------$3.00
Brooklyn, N. Y., six months---------$4.00
Foreign countries, six months---------$4.00

. Canada and Brazil, six months----- $3.00

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

• . of March 3, 1879

Augščiausio Teismo Nuosprendis
Tom Mooney pasilieka kalėjime. Jung

tinių Valstijų augščiausias teismas pa
skelbė savo nuosprendį.- Jis ! atsisako 
Moohėy bylą ’ svarstyti bei priversti Ca
lifornijos teismą tatai padaryti. Spren
dime sakoma, kad Mooney dar nėra krei
pęsis į Californijos augščiausį teismą, 
pasiremiant tomis priežastimis, kurias 
jis paduoda savo aplikacijoje į Jungi. 
Valstijų augščiausią teismą. Bet faktas 
yra,- kad Californijos augščiausias teis
mas jau yra atmetęs kelias Mooney ape
liacijas, reikalaujančias naujo teismo.

Aiškus dalykas, kad šis Jungt. Valsti
jų augščiausio teismo nuosprendis reiš
kia tik, tolimesnį Tom Mooney kankini
mą kalėjime. Pats Mooney nesenai pasi
kalbėjime su draugu Herndonu pareiškė, 
kad jis nesitiki prielankaus nuopsrendžio 
nuo.Jungt. Valstijų augščiausio teismo. 
Jisai išreiškė pasitikėjimą ir viltį Ameri
kos darbininkų klasėje. Labai teisingai 
jisai suprato rolę augščiausio teismo, 
kaipo, buržuazijos įrankio. Jokių iliuzi
jų jis apie jį neturėjo ir, neturi. Mooney 
zinp, kad teismai ir valdžia išleis jį iš ka- 
lėjįjno tiktai tuomet, kuomet darbininkų 
kląge privers tatai padaryti.

Kaip buvo tikėtasi, Grigaitis jau gal
vą guldo už Zinovjevą ir Kamenevą, ku
riuos Sovietų valdžia nubaudė kalėjimu. 
Sako jis: “Nė vienas sveikai protaująs 
žmogus nepripažins, kad tos bausmės 
yra paremtos kokiu teisingumu...”

Et, Grigaitis apverkė tuos teroristus, 
kuriuos Sovietų valdžia sušaudė, dabar 
ašaroja delei likimo. Zinovjevo ir Kame- 
nevo. Gaila jam visų, kurie darbavosi 
už žudymą Sovietų Sąjungos vadų1 ir už 
sųgrąžinipią senosios tvarkos, ’ bėt neat
siėmė savo prakeikto tikslo. •

Nesenai diskusijose tūli Pru- kontr-revoliucionierių, kurie bu- 
seikos-Butkaus pasekėjai gyrė- vo pribuvę iš Lenkijos. Jie net 
si, kad jie puikiai suvaldo savo prisipažino prie savo žygių. Raiški

1T* yra pasporty siste- 
ina ir policijos kontrolė, balta
lą vardiečiy teroristai nepertrau
kiančiai iš ty šaliy įsigauna į 
Soviety Sąjungą tikslu teroris- 
timiy ūžpuolimy” — tikslu 
griauti ir draskyti fabrikus, 
žudyti veikėjus ir grąžinti kapi
talistinį išnaudojimą.

. “Asmenys, sovietiniy teismą 
\nąteisti ir, sušaudyti," sako 

, “ruošė teroristinius už-čl, lYClU J 1L pUllYlcll OUVClllĄV OCV W | K-1- v *7 O V | IVAdlOlY!, ' U/C/otz to/ U/ 60 LUltlGD

vadus ir redaktorius. Mes tada IDabargi “Naujoji Gadynė” juos puolimus prieš Soviety valdžios
' apverkia, apašaroja iš žmones. Nikolajev ir jo vien-

Štai'dabar visa ka- v‘en su Hearstu ir apkrikštija ginčiai užmušė Kirovą. Kontr-
1 Tz zi vv-i ■ 1 11 i r* 4-i i Y J <1 114-1 i r\ n H n VlA 1 O 1 • ’ • • • • • t • ••

apverkia,

-Koks Redaktorius, Toki 
i Korespondentai

Čhicągos menševikų “Naujienose” sau-. 
sio-^Zl d. tūlas Frank Lavinskas aprašo 
debatus,, kurie Brooklyn^ įvyko sausio 
10 įd. Škaita? žmogus* 'tą aprašymą ir 
manai: Koks tos gazietos redaktorius, 
toki ir Jkorespondentai. Be melo ir kerš
to tie sutvėrimai negali nė burnos atida-

Lavinskas nieko daugiau nematė tuo
se ;debatuose, kaip “bolševikų baubimą” 
ir “rėkimą”. Bet tie keli šimtai žmonių, 
kurie tuose debatuose dalyvavo, puikiai 
žino, kad tas menševikiškas sutvėrimas 
begėdiškai meluoja. Tiesa, buvo keletas 
atsiliepimų, kuomet kalbėjo socialistas 
Michelsonas, bet taip pat atsiliepįmų bu
vo ir tada,'kada kalbėjo komunistas Or- 
majias. Vienas žmogelis buvo girtutėlis 
ir'be perstojo triukšmavo. Delei jo 
dviem atvejais pirmininkas turėjo sulai- 
JtyU kalbėtojus. Bet jis triukšmavo 
abiems kalbėtojams.. Kuomet antru kar- 
tUį.ę|T Orman kalbėjo, tai tas girtas žmo
gus, pradėjo garsiai ant visos svetainės 
dainuoti. Tai šitaip buvo. Šiaip publi-

-Vl - ___ _ . ____  _ _ _

Kodėl Taip Subruzdo Socialistų 
Partijos Vadai

Socialistų Partijoj prasidėjo šlavimas 
laukan tų*eiliniu narių, kurie darbuoja
si bendram fronte su komunistais. Buf
falo mieste iššluota laukan ištisa kuopa. 
Nesenai išmesta laukan penki nariai, ku
rie priklausė prie taip vadinamo “Revo
liucinės Politikos Komiteto”.

Iš antros pusės, Socialistų Partija savo 
vardu surengė maršrutą rusei baltagvar- 
dietei Tatianai Černiavinai. Gi “The 
New Leader” praneša, kad Amerikon 
vėl atvyksta mirtinas Sovietų Sąjungos 
priešas žydas menševikas Abramovičius, 
kuris važinėsiąs su maršrutu po koloni
jas ir aiškinsiąs “vėliausius įvykius” So
vietų Sąjungoje. Jisai gyvena Pary
žiuje.

Šitie visi Socialistų Partijos priešsovie- 
tinįūį žygiai pilnai supuola su Hearsto 
ir Visos reakcinės buržuazijos pradėta 
žvėriška kampanija prieš .Sovietus: ir iko- 
mlmistus. . Dar kartą Socialistų Partijos 
vadai atsidūrė labai gražioje draugijoje. 
| ? t. • 1. * ■■ . "i * > ...... ......’■. ' '■ i; ■ ! )

Japonija ir Chinijos. Komunizmas
Japonijos imperialistai atydžiai seka 

komunistinį judėjimų Chinijoje^ Japoni
jos" seime kalbėjo užsienio reikalų mini- 
steris ponas- Hirota. Jis prisiminė apie 
Chini jos reikalus. Apsidžiaugė, kad 
Chinijos militaristai šiuo tarpu labai 
gražiui sugyVeną. Tik viena esanti ne- ’ 
laimė, tai Chinijos komunistai ir jų rau
donoji armija. Chiang Kai-shekas nepa
jėgiąs raudonuosius nugalėti. Jeigu ko
munistų armija buvus apgalėta Kiangsi 
ir Fukien provincijbse, tai jinai įsigalė
jus Kweichow ir Szechwan, provincijose. 
Be to, Sinkiang provinciją esanti suso- 
vietizuo.ta. Japonija esanti labai susirū
pinusi tuomi ir prisirengus greitam vei
kimui !

Tas reiškia, kad imperiąlistinė Japo
nija savo ginkluotas spėkas pasiųstų 
prieš komunistus, jeigu pasidarytų rim
tas pavojus Chiang Kai-sheko valdžiai. 
Jai, be. abejonės, teiktų paramą kitos ka
pitalistinės šalys.

tiems draugams sakėme, kad|vJsus 
taip nėra. : 
pitalistinė spauda, o ypatingai 
Hearsto didlapįai pila pamaz
gas ant Sovietų ■ Sąjungos^ dęl 
sušaudymo- kontr-revoliucionie
rių teroristų.

' ' I i
i Ka gi daro “Naujoji Gady- . . •. . . . _

_„0 t- - j j. • ■ ' kolaievas, kuris nušovė drg.ne ? Ji gieda ta pačią giesmę, TZ. J ■ ! . 1 . > !, . . . .. . . t, . Kirova, teisme sake: ____  .kaip ir• kapitalistai. Štai sau-' y v . T... . . . 'as šoviau i Kirovą, as sanpro-sio 17 dienos laidoje straipsny-1
• CC A • TX- TT'' V ,, lUsUU'U, WLU . O 1/CD CHI l. Uje Apie Kirovo i Užmušimą i,. . , '
skaitome: “Del Kirovo nužudy- ;sstom
mo Soviety Sąjungoje 
dyta. virš šimto žmoniy. 
šis Butkaus-Pruseikos 
mentas 
“argumentų ?” Niekuom! Hears- 
tas šaukia, kad “del Kirovo” 
užmušystės šaudo '.žmones. Tą 
pat daro ir “Naujoji Gadynė”.
Ir jai sušaudė ne užsienio im
perialistų agentus, ne teroris
tus, ne darbininkų ir kolekty- 
viečių neprietelius, 
žmones, dar trūksta 
“nekaltus”.

Antras dalykas, tik Pruseika- 
Butkus gali sakyti, kad visi su
šaudyti k o ntr-revoliucionieriai 
yra sušaudyti “del Kirovo nu
žudymo.” Del Kirovo nužudy
mo buvo teista tik 14 kontr-

i reVoiiucionieYiy ir iš ty tik 6 
dirbo Kirovo užmušimui, o kiti 
ruošė d. Stalino nužudymą. ; :

• , Kiti visi konjr-revoliucionie- ( 
ri-ai sušaudyti u^ tai, kad buvo

■ atvykę iš užsienio- ginkluoti 
bombomis, revolveriais, grana-. 
tomis, su teroristiniais planais, 
Haipo užsienio i m p e r ųa 1 isjtų 

! agentai. Tą Pruseika ir Butkui 
Į žino, bet slepia, savo skaityto

jams nori įkalbėti: “žiūrėkite,, 
del vieno Kirovo nužudymo jau !
virš Šimtą žmonių sušaudė, va
je, kokis baisumas.” Pasiklau- 
sikyte, ką jie rašo to straipsnio 
gale:

“Bet negalima be niekur nie
ko pyaleisti faktą, kad už vieno 
Kiyovo galvą atimta gyvybė gal 
būti net keliems desėtkams Ko
munistą Partijos nariy, o prie
dui virš desėtko uždaryta kalė- 
jiman.”-Tai matote, kad Pru
seika-Butkus taip pat gieda, 
kaip Hearsto didlapįai. į

Kaip įštikro Buvo? p -.pravda” ’No. 1 ir No.
Draugo 

paakstino Sovietų, Sąjungos jungos atstovo Anglijoje dr

Komunistų Partijos nariais.

Prisipažino Prie Savo 
Darbr

involiuciniai teroristai prisipa
žino tame, kad jie buvo susiri
kę su tomis imperialistą valsty-

Teisiant L.' Nik^ajevą ir dar

iena iš priemoniy atsiekimui 
.žrubežiniy tikslą.. . 'Įrodyta,

13 jo sėbrų, prisipažino prie VVUtines žmogžudystes
i>kontr-revoliucįi)ių žygių. L. Ni-

Im n n 11 n AXTA Zi A* fV *

‘ “Kuomet Itorispclvs mažos šalies (Lat
ąijos—“L.99 Red.) ne paprastai 

tavau taip;, mūšy suvis turi bū- Pataikė ryšius su tais kontr-i e-

Klausmai ir Atsakymai g“-
Gerb. “Laisvė”, prašau' viešpatavo nuo 1227 metų, 

mąn atsakyti į šiuos klau-!kada turkai iš Azijos atėjo 
Simįs:-i *• I į i Europą. Pirmas Turkijos

A -L i m-__ » L1 om1+tmK-q.C! Lhitvn viii

tutėjo
Majtt- buvo -nuverstas __
Titrkijos liaudies skrando, kijos. sultonas buvo nuvęrs- 
kaip Rusijos caras? i> Į- i ’ tas'1018 mętaiš, ilįada liau-

2. Kiek tų sultonų .buvo, dis sukilo prieš karų, tai 
Vieiias ar keli? ' i; 11 yra, vėlįaunegu Rusijos ca- 

J. Kibildis. ras. Bet nors' Turkijos- liau- 
Atsakymas: Kas del sul-!dis sukilo 1918 metais prieš

po pietų ir nuo 7 iki 9 vaka
re; kas norit, galit atlankyti 
šitom valandom. Iš kalno ta
riam ačiū.

Jo.seph Aleksa.

«TurRjjįįl .Lr /
rejo 75 pačias ir ar jis ve-1 kuris valtie nuo 1218' iki ^91611)107, lOilfl 
ta? buvo nuverstas nuo 1288 metų. Paskutinis Tur- - . <' ■

Pranešimas SęnįęmĮ Irt J 
niems, Visiems Wateirbd _ 

Ir Apielinkes. Lietiiviaiūs 
žmęgaus gyvenime yra reika

linga daug visokių įvairumų, 
j. v o-o vivi cur .—~ —;---  --------T™.‘" kaip tai, gero maisto, tyro oro,

toni£ pačių, tai tikrai ne^a-,sultoną ir jo pasekėjus, dar! išėjimo į pasilinksminimus, kad 
Įima atsakyti, nes vieni jų>n^^į 1922 nietų tel$o Tur- žmogus pamirštų gavo vargus 
tupėjo daugiau, kiti mažiaU* kįjds liaūdtžiaj kariauti prįeš ir bėdas. Taigi, Vilijos Choras 
Seniau Turkijoje ne tik sul- sultono, pąsękėjus įr užsie- 27 sąusio, nedėlios vakare, 103 
tonai turėdavo po kelias pa- nio imp.ęriąlistus, kad apgy- Green st., Waterbury, , Conn., 
čiai bet ir taip turčiai. Bet,nūs savo tautinę nępriklau- rengia labai juokingą teatrą 

Lojole, cnmvhfi. “žentai. Iš Amerikos.” Loši-

1’10

Waterbury, Conn

biedni turkai kartais turėjo 
vieną pačią keli, neš jie pž 
pačias turėdavo mokėti tam 
tikras mokestis. .» .'

Ž; Sultonų buvo daug. 
“Šįįjtorf’ žodis yra arabiš
kąjį kuris reiškia “pergalė
toją” arba ^valdytoją”. Taip

somybę.,
t ■’ *—;—---------- —u

West Haven, Conn
mas prasidės 7 vai. vakare. O po 
lošimo šokiai iki 12 vai. . įrįe 
geros orkestros. Įžanga 25 o c.

šiuomi pranešu draugam meatal. Kožnas būkite—juokų 
pažįstamiem, kad Sofija Alek- j turėsite iki valiai, o po tam ga- 
sienė turėjo didelę operaciją lęsite gerai pašokti. Buvę—gė- 
ir dabar randasi Grace lips- rėsitės, nebuvę — graudinsitės, 
pital, New Haven, Conn. Lan- tad geriau visi būkite.

vaJinosi ne tik Turkijos ka-kymo valandos- nuo 2 iki 5 J. S.

jos “šventa misija yra — karas 
prieš. Soviety Sąjungą9 ir smar
kiai ruošiasi, kad karo pagelba 
‘pakeisti mebežius Europoje.9 
Juk niekam nėra sekretas, kad 
Sovietų priešai, vispki teroris
tai, paskutiniais metais susitel
kė tuose europiniuose centruose, 
kur jiems suteikia daugiausiai 
pagelbos ir kur juos užstoja. 
Tie centrai yra tose šalyse, ku
rios galvoja pataisyti savo* blo
gus reikalus Sovietų Sąjungos 
lėšomis.”
“Naujoji Gadynė” Meluoja ,

Iš virš privestų citatų mato
me, koki bjaurūs buvo tie gai
valai, kuriuos Sovietų Sąjun
gos teismai ^nuteisė ir valdžia 
sušaudė. Jie bpvo pasikinkę sa
vo siekiams Zinoyj.evp/Trockio 
“opozicijęnierius, ” ( kurje veid- . 
mainingai buvo nevą prisipaži
nę prie savo klaidų .ir yėl su-f, 
lindę į Komunistų Partiją. Im- 

Jperialistai, fašistai, rusai balta
gvardiečiai, teroristai ir kontr
revoliuciniai trockiečiai ir zi- 
novjeviečiai-r-visi kartu planavo 
nuversti Sovietų valdžią. Bet 
Sovietų valdžia juos sučiupo ir 
sutrėškė.

“Naujoji Gadynė” tiksliai 
meluoja, rašydama: “Iš pra
džios sovietinė spauda rašė, 
kad Kirovą nužudė slapta iš už
sienio atėję baltagvardiečiai. 
Tačiaus. dabar po biskį išeina 
aikštėn,: kad ta žmogžudystė į- 
vyko pąsekoj frakcinės kovos

i Komunistų Partijos viduje.”
Prūseika-Butkus gieda visų 

fašistų giesmę, kad, ve, patys 
komunistai komunistus žudo, 
kad čia buk užsienio imperialis- 

i tai ir rusai baltagvardiečiai 
nieko bendro neturi.

Tegul “Naujoji Gadynė” lie- 
i ja ašaras kartu su Hearsto la

pais ant rusų baltagvardiečių, 
teroristų ir fašistų kapo. Tas 
tik greičiau atidarys akis But- 
kaus-Prūseikos pasekėjams.

D. M. šolomskas.

voliucionieriais teroristais ’ — 
žmogžudžiais, bet teikė jiems 
jnedžiaginę paramą—davė pini
gą, pažadėjo teroristams pa
lengvinti pabėgimą iš Soviety 
šalies į užrubežį. Visa tai bu
vo daroma, kaip pasirodė teis
me ir patvirtinta pačiy kaltina- 
myjy, tikslu dizorganizavimo 
mūšy šalies ir ruošimo karo 
prieš Soviety Sąjungą. . .

I “Skaitytojas gali paklausti: 
kaip galėjo ruošti karą mažiu
kė šalis prieš tokią didelę ir 

. tvirtą šalį, kaip Sovietų Sąjun- 
; ga? Tokis klausimas turėtų 
I.reikšmę, jeigu būtų galima pri
leisti, kad toji arba kita ma
žiukė šalis yra atsiskyrusi nuo 
galingų kapitalistinių valstybių 

, - j v . kokia taj Chinų siena. Tame jėgomis padės, būdamas uzste;\, . . ... ; . ‘ k, . , . . , ;'tai ir dalykas, kad taip nėra,
n'ioi/iz) L*') d nn'i rtn I/* ft 'Yi'i r/t 14 orn a n'i ” 1 *

jau ne taip pa-

v ” šalies viduje pries Komunistą susau-\n o \ , 7Zv. „Kuom \ ^r Soviety valdžią.9 
“argu I Bet jie nepasitikėjo, kad pa- 

skiriasi .nuo Hearsto ?.algs nuversti. Sovietus, to- 
del jie turėjo r y sius su rusais 
'fašistais užsienyje, su Trockiu 
ir pasauliniais imperialistais.

? .Nikolajevas net 5,000 rublių 
gavo nuo Latvijos konsulo tam 
niekšiškam darbui! Jam Latvi
jos konsulas pažadėjo laišką 

tik Pastatyti Trockui ir tt. Kaman
tine j ant jo brolį Petrą Nikola
jevą, tas pareiškė'.

“Leonidas man taipgi sakėj 
kad nuversti Soviety valdžią ga
lima tiktai keliu ant jos užpuo-1 
limo svetimšaliy kapitalistiniu | 
valstybiy ir kad jis visomis pa-

bet 
pridėti

nyje, kiekvienai kapitalistinei... .i i i * i • v j i į S1S K1 D.U S1IJJ HSvalstybei, kuri užpuls ant <So- , .....vietų Sąjungos, kad meverst^^ kad b Jl gahma but« 
Sovietą valdžią.99

i ’ Niekšiško užmušėjo giniinaij- 
tis P. M. Kulišeris kamantinė- 
j ant sakė:

’i “Leonidas Nikolajevas pareiš[
’’ kė man, kad artimiausiu laik u ........ i i ... 'cu

11* ’’Ireikią lankti, užpuolimo ant SOr
• r, • >'■ • v ...

atsakyti paprastais argumen
tais. Reikia žinoti, kad už ' pe- 
čią tos mažos valstybės dabar
tiniu laiku stovi didelė ir galin
ga valstybė, kuri skaito, kad

vietą Sąjungos ' užsienio impi 
rialisty.”

Visi kaltinami su Nikojajevįi 
prisipažino, kad jie turėjo są-! 
vo centrą, kad jie siekė užmušti 
Kirovą, Staliną ir kitus Sovie
tą vadus. Jie prisipažino, ka’d 
turėjo ryšius užsienyje su im
perialistais ir planavo Sovietus 

’ nuversti. Sovietų Sąjungos

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

spauda kelis kartus paskelbė tk, [ UŽKIETĖJIMAS OPA |Tai tiesa, kad smarkių, degi
ai Prašyčiau patarimo periančių daiktų Jums vartoti 

T . ,, ~ -v, • .z. netinka. Bet Jums reikia ir-Laisvę”. Esu vyriškis, 46 . . T .! ruksčių ir saldžių vaisių. Jei 
Į perdaug rūkštu, tai atskies- ’ 
kite vandeniu ir užsaldykite?. 
Arba sumaišykite su pienu, 
tai gerai tiks. Karštos sriu

kad tie niekšai turėjo ryšius su ; 
rusais fašistais iš “Rusu Ti 
sos Brolijos,” kurios planai jąu 
buvo paskelbti “Laisvėje,” ir iu metų, sveriu 175 sv., 5 pėdų j 
kitais darbininkų priešais.
Drg.i Maiskio Pareiškimas

Vedęs, kriaučiusj ir 7< colių.
iš amato.

: Nuo. pat 
rikon man 
ir pradėjau vartoti tam viso-

atvažiavimo Ame-
užkietėjo^ viduriai, bos, kayos įr šiaip labai karš-

valdžią greitai veikti ir jieškoti, Maiskio pareiškimus, kurie t u- ^ias gyduoles. Paskiau pra- 
i •• s/ i t — n-. iii • . /J i vvinn iri rl n vi nn nntvinii

Kirovo nužudymas 1935,! išspausdino Sovietų SĮą- 
g.

kas jį nužudė. Tuo pat kartu vo telegrama perduoti ir į Arhe- 
sųsekta, kad gaujos kontr-revo- riką. Jis sakė : 
liucionierių yra slaptai atvykę | u 
į Sovietų Sąjungą tais pat tiks- . . . „ . ,
lais. Jie ’ didžiumoje buvo 
atvykę per Finlandiją^Estoni- 
ją, Latviją, Lenkiją ir Rumu
niją.

Asmenys, nesenai sušaudyti įa “ulcer 
Sąjungos 

miestuose, pagal teismą n 
sprendŽius, buvo surasti kaltais 
puošime teroro aktą, o Nikola- 

ma

dėjo man vidurius aštriau 
skaudėti. Išryto spjaudau 
kraujais. .Gydytojas pripažįs- 

___ A9, o kiti sako, kad 
tik gazai. Pavartojus gyduo
lių, skaudėjimas truputį per
eina. . Maistą rųkšČiąi, sal
džiai ir’ riebiai, ir svaiginamų, 
karštų daiktų nevartoju, taip 
gi ir rūkymą pamečiau.

’/os | 11 ar 12 metų turiu ekzemą
: SpUOgU-

ąo-

Gruodžio 6 d. Maskvoje buvo tlr pa^Me‘
nuteista ir sušaudyta 29 kontr- “ ^nbuv0
revoliuęionieriai. “Pravda” ra- Sąjungą w uzsienzo. Pas ,. -

. šė: “Teismas surado, lead dide- buvo, 'asta. b^bos’ , ant rankos. Iškyla spuoįu-
ęlė.'didžiuma lialtinamųių į So- fwolyemaj. tr kiti pmklfle. T^is- čiai; pakasius, jie pratrūksta, 
• ■' iv . :c'.; ' - me jie. atvirai prisipažino, -kad . • - - — - - •

dSūūpiir'ui-
jiems''kad tai nuo-vidurių. Esu be- 
buv.o.1 Barbis, lankyti gydytojus ne

ar eštuoti įvairią laiką ir įv,ai- lįurpu jg p-o • • Ai/zinzi a ♦ a 4-
ATSAKYMAS

• Nuo užkietėjimo Jūs varto- 
jot visokias gyduoles. Ir, ži-

vietą Sąjungą slaptai įsigavo .
per Lenkiją ir t,„. y ... . y.
viją, turėdami' uždaviniu pra- **» llr Pripažino prie, 
vesti teroristiyįus aktus." :;kaltmrmą. D 
‘ Tą pat dieną Leningrade: bu
vo teista ir sušaudyta 38 kontr
revoliucionieriai, apie kuriuos 
“Pravda” rašė: “Teismas sura
do, kad didžiuma kaltinan^yją 
įsigavo į Soviety Sąjungą per 
Latviją, F.inlandija ir Lenkiją, 
turėdami tikslu teroro žygius."

Ukrainoje buvo sušaudyta 
niekšai, kurie į Soviety Sąjun
gą pribuvo ginkluoti bombomis, 
granatomis, revolveriais, kad 

įrūdyti Sovietą Sąjungos veikė
jus, ardyti ir sprogdinti fabri
kus, dirbtuves. Visi jie įsigavo 
į Sovietu šalį iš Lenkijos ir Ru
munijos. Tą rašė net - “New 
York Times” korespondentas 
Denny iiy Pru^ęika-Butkus ma
tė ir žino. r- •.

Baltarušijęje sušaudyta 13

išbėga’ vanduo. 'Taip gi turiu 
‘niežėjimą < ant pirštų. Sako;

tų ir labai šaltų daiktų ne
vartokite. Bet, Drauge, Jūs 
valgykite visa ką, visokius 
valgius, ypač daržoves, vai
sius, pieniškus, kiaušinius ir tt." 
Visa ką gerąi sukramtykite, 
sunką nurykite, o rupieną pa
likite ant lėkštės, kad vidurių 
nedraskytų, tos opos nejau
dintų i

Po kiekvieno valgio imkite 
kreidos miltelių, “prepared . 
chalk, 1 pound,” po trečdalį 
šaukštelio, vandeniu nugerda- 
mi. ‘ Imkite’ iodd kas 
diehų lašą.

Keletą savaičių gerai Jums 
būtų gyventi vien tik pienu ir 
grietine: tai opai mažiau esti 
erzinimo, ir ji pradeda apgyti. 
O paskiau galima viso ko var
toti, tik gerai kramtyti. 

■ a ,Gerkite daugiau vandens ir 
limonado, bent po 8 ir daugiau 

Vienok užmuštinas Kiūp^o ^'ei- aršiau pasidarė. Nie jokie vai-'stiklą kas diena, tai viduriai 
kalavo paaštrinti priemones} nu- ,

pora ’
y i

są-
)

riose vietose. Prie paprastą 
lyg Ū ■. asmenys^ areštuo ti \dar 
prieš Kirovo'' užmušimą, gali
mas daiktas, būtą buvę nuteis- ■ 
ti įvairiam laikui į kalėjimą, nau, nuo tų gyduolių Jums da. 
Vienok užmuštinas Kiėpvo jei- aršiau pąsidarė. Nie jokie vai-1 
kalavo paaštrinti priemones' nu- 5įaį vidurių užkietėjimo nepa-Į bus liuosesni. Galima ir sė
si o plitimui ją 'planuojamo te- gydo ir da blogiau juos su-'ItienU (“flax seed”), po 3—4
roro

Toliau drg.« Mąiski kalbėjo, limas daiktas, kad nuo tų vi-
1 • v * V.« -v V* 1 _ - ... . . w

| darko. Atsiminkite tai.

Tą rašė net - “New

kąip užmušimas Jugęsla\ 
karaliaus ir Franci jos min

ijos šokių draskančių vaistų Jums 
is’te- ■ ir opa, žaizda skilvyj pasida- • •rio iššaukė pasaulyje pasibjau- r§; z

. . . Jūs sakote, kad nevartoja-
ga net kelias dienas tą svarstė, te saldžių, rūkščių, riebių, 
Kas liečia jos atsinešimą lihkui svaigalų. Bijau,, kad Jūs ne- 
Sovietų žmonių užmušinėjiimo, būtumėt perdaug jau apriboję 
tai jis visai, kitękis. ■

Drg. Maiski sakė: “N* 
sant to fąkto, kad šalyse, i

•1 A • • • ♦ » ,

rėjimą teroristais, o Tautų Ly-

savo dijętą, kad dėl to nebe
jaunate sau reikiamų dėsnių, 
vitaminų, nynęrąlų ii' kitko.

ba- šaukštus stikle šilto vandęųs 
išgerti, ir tai galima pakarto
ti. Kai viduriai liuosesni, sė
menų nebereikia. Būtinai vaik
ščiokite daugiau.

Dėl tos ekzemos, gaukite 
“Phenolis liquefacti 1 

drachm,
Zinci oxidi 1 oz., 
aqūaę calcis 6 ozs/’ 

. Suplakite ir 
žinČias vietas.

vii gy kite nie-
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LIETUVOS ŽINIOS
Lais- 

galiu pa- 
Lais^ės” Admi- 

blanka jau

šluota, o išrinkti kovingi dar
bininkai. Mums žiįioma, kad 
tą “progresyvių grįipę” reikė
tų šluoti, kur pipirąi auga.

Ynva nrioc Foei’mio i gimnastika ir akordinis dar- 
IyUVu pilvo rdoiZllk| j b as, taikomos karcerio baus-

Kova už Mūšy Reikalus

paliudymą, kad jis 1 yra “gė-^ 
ras ^darbininkas.” žinoma, to
kio paliudymo dezertyras-pa- 
bėgėlis negavo.

Šiandieną tas republikonų 
žymus agentas randa gana

> “prū- 
seikinius.” Ne tik čia ant vie
tos sudaro bendrą frontą "prieš

%

Draugai neturtingi studen
tai ! Mūsų padėtis labai sunki. 
Skursdami baigiame mokyklas, 
kad praskintume sau kelią į 
savaimingą gyvenimą. Bet mū
sų vargai vis auga. Fašistų 
valdžia mažina stipendijas, at
ima jas iš neturtingų studentų

mes, ligoniai laikomi drauge su 1 ma]onja prieglaudą pas 
sveikaisiais drėgnose ir • tam-1 
siose kamerose ir pan.

Draugai, visi stokime kovon darbininkų judėjimą. Bet’žiū- 
prieš fašizmą, neturtingųjų ir riu prūseikos “N. G.”, kad tas 
naudojamųjų bedelį. Kelkime republikonas jau sako prakal- 
savo protesto balsą per susi- ^a Worcester, ‘sklokin.’ vaka- 
rinkimus, pasikalbėjimus, pa-'rienėj. Puiki kombinacija, ar 
skaitąs prieš revoliucinių stu- ne ? Worcester “sklokos” kvar- 
dentų, darbininkų bei vals
tiečių kalinimą ir kankinimą. I

.tetas atvažiavo republikonų 
mic* 10 (.....  - „ .......-y* palinksminti/į Norwooda, o
ir atiduoda dvarininkų, buožių, Reikalaukime panaikinti pri- Norwoodo republikonas nuvar 
ir kapitalistų vaikams. Mokės- verstinę gimnastiką, akoidinį ^iavo jiems prakhlba ’pasakė, 
tis už mokslą labai didelis, jis darbą ir karcerio bausmes, gy- - - - • - - ■
nemažinamas, nuo jo atleidžia- dyti ligonius ir nelaikyti kartu ninkai gali tik kovoti prieš to-

Aišku, kad sąmoningi darbi-

mas vis mažesnis neturtingųmas vis mažesnis neturtingų su sveikaisiais, duoti šviesių ir, ^|us republikonų agentus, o 
studentų skaičius. Visą tat da-Į sausų kamerų, nevogti rev. ka-lne Sykju veikti. Argi galima 
romą sąmoningai su tikslu pri-'linių maisto ir panašai, dupti1 sutaikįnt republikonų politi

' Na, o Prūseikos' “Naujojoj 
Gadynėj” E. Kindaras prirašęs 
didžiausias špaltas džiaugda
masis, kad ALDLD kuopa mi
rus. O iš viso “bimbinių” su 
vaikais esą 18. Bet pasirodo, 
kad E. K. aklai pats save link
sminasi.

Kada seniau jis kontroliavo 
kuopą, tai taip nušeimininka- 
vo, kad net rendos neužmokė
jo už laikymą susirinkimų per 
pusę metų, bandė Šerą užsta
tyti svetainės savininkui. Kiek 
buvo vakaruškų (balių), tai 
jie vis nelygiom išėjo, tai sky- 
lėn sulindo. O kada ĄLDLD 
84 kp. likos perorganizuota, 
tai ne tik susitvarkė geriau, 
bet ir veikimas likos geresnis.

Pavyzdžiui, Piliečių Kliu- 
bąs, beveik “sklokininkų” kon
troliuojamas, turėjo jubilie
jaus balių. Pardavė 8 bačkas

Kas link .dienraščio 
vės” bazaro, tik tie 
sakyti, kad 
nistracijos atsiųsta 
pripildyta pilna. Perėjom pas 
biznierius, kožnas ( neatsisakė, 
parėmė. Surinkta 
dar neužganėdinta

Tada G. N. Susidūręs Garbu- pavergta ir išnaudojama, ne
ką saliune; žodis po žodžio, įajs ]ajkais, kaip Vaičiūnas 
pradėję argumentuoti ir iškilę veikaIą parašė. ■' 
muštynės. Garbukas išsitrau-Į 
kęs peilį ir vėręs Navickui pil- žinoma, nereik tikėtis, kad 
van, kur daktaras turėjo duo- Vaičiūnas ką geresnį parašytų, 

taipgi ir rankas ■ kuomet jis* atstovauja tų pačių 
parazitų klasę. Bet man nuo
stabu, kad tie draugai, kurie 
taip rinkosi veikalą, negalėjo 
to pamatyti, statydami tokį 
šlamštą, kuomet jau yra vei
kalų, kurie parodo tikrą Lie
tuvos padėtį.

Artistai vaidino neblogai, iš 
kurių geriausiai d. Kiela ir 
Janauskienė, nors ir kiti ne
blogai nudavė ir, matyt, buvo 
geriau 
reikėjo 
būdelę 
galima 
no j., i

Vaikučiai pašoko porą ge
rų kavalkų, padarydami gerą 
įspūdį publikoj.

Kiek teko kalbėti su puKli- 
ka, tai reiškia didelį nepasiten
kinimą veikalu. O dauguma 
tai visai nesuprato, ką tas vei
kalas norėjo pasakyti. Manau, 
ateityje draugai, kurie dirba 
toj srityj, vengs panašių vei-f; 
kalų, kuriems tiek daug ener-., 
gijos reikia padėti, o moralL 
nes naudos nėra ir net blėdį 
neša tarp darbininkų.

P. Dulbis.

ti 10 “stičių, 
supjaustęs. Kad kaip, iš tokios 
“meilės” gali ir mirti gauti.

Vabalas.

$6, bet aš 
s, bandysiu 

sukelti iki $10. Datyar tik tariu
Vėliau- pa-! 
kiek auka-1 

remia 
s pritarianti

ačiū aukotojam, 
skelbsiu vardus ir 
vo. Dienraštį “Laisvę 
darbininkai' ir jiem 
biznieriai.

versti mus mesti mokslą, nes,dvi vai. pasivaikščioti, grąžint kieriu reikalus su darbininku , r/ ° pT ’ i \iv kn,m ir ileist nauiu. alaus, o' pelno likos apie’ $6:Patersono lietuvifašistai neaprūpina ir neaprū-1 atimtas knygas ir įleist naujų. reikaiajs? Republikonų 
pins mūsų darbu ir tarnybo
mis. Jie rūpinasi vien kapita
listų bei dvarininkų 
Visą krizio naštą fašistai su
vertė 
čiams, bei proletariškai inteli
gentijai.

Matydama bendrą masių pa- 
kairėjimą, jų nepasitenkinimą 
savo padėtimi, fašistų valdžia 
mano teroro banga nuslopinti 
vis augantį revoliucinį judėji
mą. Uuniversitete įvestas ka
reivinių rėžimas, panaikinta 
“autonomija,” fašistai brauna
si į studentų susirinkimus, su
ima jų dalyvius, kišasi į stu
dentiškų organizacijų veikimą, 
uždaro revoliucines studentų 
organizacijas, neleidžia steigti 
naujų, sufašistina/ studentų

. atstovybę. Visoj Lietuvoj te
roro banga siaubia nepaprastu 
žiaurumu. Draugai neturtingi 
studentai! Mes turime visi sto-

vaikais.

darbininkams, valstie-

poli-
/ tikierių pamatinis tikslas yra 

darbininkus išnaudoti, o klani
niai
yra priedermė organizuotis ir 
per kovą laimėti geresnį duo-

, nos kąsnį, geresnes darbo są- gresyvės
i lygas. ' I špaltos visokių
j Be abejo, rasis tokių, kurie šmeižiant Nacionalę Uniją ii 
įsakys, kad ponas Sargai nė- jos vadus. Ten pat po didžiau- 
i ra kapitalistas. Taip, jis nėra siu antgalviu atsišaukiama į 
kapitalistas, bet jis yra repu-1 Patersono Audėjus lietuvius, 
blikonų kapitalistų sąmonin- kad audėjai eitų su jais lai y- 
gas agentas. O darbininkai, • ti slaptus mitingėlius (ko <u- 
______ i prieš kapitalistus, sus) stubose. Bet Patersono 
turi sykiu kovoti ir prieš jų lietuviai gana geiai tą pio- 
agentus, nes tas neišvengiama gresyvę grupę ( e erinę) 

.darbininkų kovose su kapita- žino. Tą parodė šie nn imai, 
listais. .

j Paimkim, kad vieną gražią 
^dieną Burčiaus 1""------ :’''~
darbininkai išeina 
prieš “spydap”
už geresnes algas ir tuojaus 
darbininkai persitikrins, kad 
tas inspektorius, kaipo žymus 
kompanijos ir republikonų a- 
gentas, darbuosis del kompa
nijos gero, o prieš visų dar
bininkų reikalas, Todėl ir ra- 

, Uvinimos Ratelio, ™iu !vaiku reikalinga su to-

Siųskime protesto rezoliucijas 
“teisingumo” ministerijai. Vi
si. į kovą prieš fašizmą — už 
mūsų reikalų pagerinimą. Ša
lin fašistų terorą universitete.: 
Šalin fašistų teroras kalėji
muose- ir prieš revoliucinį ju-j 
dėjimą. Tegyvuoja bendras vi
sų neturtingų studentų kovos 
frontas prieš fašizmą.

Tegyvuoja Lietuvos Komu
nistų Partija—darbo masių ko
vos vadas.

Tegyvuoja Sovietų Lietuva! kovo<iami 
Studentų Komunistų 

Aktyvas.

sąmoningų darbininkų

Montreal, Canada
Sausio 20 d. Sūnų ir Duk- 

“a terų Pašai pine Draugija turė- 
• jo savo koncertą, žmonių ga

lėjo būti virš trijų Šimtų. Per
statyta keturių veiksmų Vai
čiūno “Patrijotus”. 

u ’ I
Veikalas ilgas ir gana puo-

LDS 123-čia kuopa rengia 
linksmą balių, vasario 16 d., 
subatoje, 62 LafąVette St., Pa-' bodus. , Vietomi^, tai ir supras- 
terson, N. J. Komisija prašokti, negalima buvo. , Mintis la- 

iųs atsilanky- bai pasenus. ’/PaičiūnAs riorė- 
i ti į šį balių ir paremti Darbi- jo lyg pajuokti Lietuvos valdi- 

Qncivioni iihm 1 ninku fin nil vim a ; Žinoma, jis
kuopą. Taipgi bup ir progra- (rėmėsi tuo, kad lietuviški val- 
mėlė. Kviečia ir apielinkės ko- dininkai nesą tikro lietuviško 
lonijas pribūti į šį balių. Bus kraujo. Jie esą kokie tai sve- 
gera muzika, kurį grieš lietu- timtaučiai; kurie prisidengę 
viškus ir amerikoniškus šokius. I patrijoto vardu, užėmę Lietu- 
Bus užkandžių ir gėrimų. Pa- ■ 
silinksminsime, .pašoksime, pa-, dideliais 
sikalbėsim ir laiką 
linksmai.

(šešis dolerius). I
Tai matot, kokie jie šeimi- ninku Susi vieni j i|no 123-čią, ninku-supuvimą, 

ninkai.
“Naujos Gadynės” 52 No. iš 

Patersono, varde AFSW “pro- 
grupės” prirašyta 

nesąmonių,

praleisim

roles išmokę, nes ne- 
taip daug į suflerio 
žiūrėti, kas pas irius 
dažnai pastebėti, sce-

I

1

voj visas “šiltas” vietas, liko 
_ parazitais Lietuvos
liaudžiai'ir veda savo nešvarų 
gyvėnimą.

Bet kaip mes žinome, kad 
ir šių dienų “tikro” lietuviško 
kraujo- parazitai nei kiek ne 
geresni. šiąndien Lietuvos 
augštoj valdininkijoj dar di-

Norwood, Mass
HE o

STOKITE Į
• MCVX I , 1A MU V V v* v y

ti bendro fronto kovon prieš legatą į Darbininkų Kongresą Lietuvių Darbininkų Susivienijimą!o

šistų valdžia paruošė, ir ruošia • choras ir Amerikos Liet. bar-'^’u aiškiu rępųblikpnų agentu o

Apsidrauskite Nuo Ligų Bei Mirties!O

Žvalgas.
O

kur už buizą mus vargins ir.su smarkumu, kad pakenkti Masines Prakalbos, Kalbės

WORKERS. INC.

Nors Norwoodo or-
o

o Turtas $100,000.00
Kiekvienas

iki balandžio 1 d., 1935 m
O

Įstojimas dabar yrą nupigintas! Pigiau ir saugiau, negu bile kur!
Y

o

o

Stokit į Lietuvių Darb. Susivienijimų!O

Del platesniu informacijų kreipkitės sekamu antrašu

fašizmą, kuris atnešė mums, 
kaip ir visiems Lietuvos darbi
ninkams ir valstiečiams, badą, 
skurdą, politinę ^nelaisvę. Fa-

kompanijos 
į streiką 

(paskubą),

nų Darbininkų Federačija ir 
Firiių Moterų Kliubas. Bendrai 
šukelėm $20 ir pasiuntėm vie
ną delegatą į Washingtoną.

o

5

o

2 
o“

o

s

o

V

o

V

o

T

Kviečia Darbininkų Or gani 
• žarijų Komitetas.

Penki šimtai Norwoodo dar
bininkų ir darbininkių balsa
vo už Darbininkų Socialės 
Apdraudos Bilių HR. 7598, da
bar 2827, ir buvo pasiuntę de-

kitų ciją, kuri buvo šaukta

L. D. S. narys gauna organą “Tiesą”

'delegatus į vietinę konferen-!darbininkų kongreso, kuris įvy- 
del ko sausio 5-6 ir 7 dd. Washing-

• kovos už bedarbių reikalus, ton, D. C.
Į Ir ar tikėsit—pirmutiniais bu- ganizacijos turėjo savo vieną 

TZ-—Prūseikos pase- atstovą tame svarbiam kongre-

Paterson, N. J.

SKAITYKIT IR PLATU! 
KIT “LAISVĘ

Norisi paklausti, ką darė su juo nepakeliui, 
mūsų' broliai sklokininkai ta
me klausime? Ogi jie rėkė vi- -----------

tad Garbu-
G. N. dau-. dėsnis supuvimas, dar daugiau

I kad ta kellerinė grupė tapo iš- giau neitų pas juos į stubą. suktybių, liaudis yra daugiau

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS 
419 LORIMER STREET j BROOKLYN, N. Y.
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kuris buvo Washingtone, D. 
C., 5-6-7 sausio. Iš lietuvių or
ganizacijų prisidėjo su darbu

I Lietuvių .

IE

visą eilę įstatymų, užkertančių hininkų Literatūros Draugijos 
mums kelią į laisvas profesi- 9 kuo‘pa. Taipgi !prUidėjo ?Fi- 
jas, išstumiančių iš advokatū
ros, gydytojų ir kitų profesijų 
kairesnių nuomonių žmones.

Jau ir dabar yra didelis in
teligentų' nedarbas, kuris vis 
auga gilėjant ekonominei kri
zei. Fašistų valdžia mums ruo
šia koncentracijos stovyklas, 
kui už. mus vaignw lx I . ' . ”...
kariškai muštruos. Lietuvos ^am darbui. ' žinoma, čia jie 
buržuazija, kartu su kitomis ĮpaRlaus; kur faktai, kad ken- 
kapitalo šalimis ruošiasi im- Va jie! Drg. Grybas 
perialistiniam karui prieš So- ALP Bendrovės susirinkime, 
vietų Sąjungą — taikos ir so-i£ru°džio mėnesį, žodžiu už-

darbuętis, kuomet .jis. yrą, aiš
kiai darbais pasirodęs dirbąs 
del republikonų, o ne del dar
bininkų ? Mes galim tokį repu
blikonų agentą palikti tik del 
tūlų, sugedusių, “prūseikinių,” 
o sąmoningiems darbininkams

Blanche Stasytė iš 
Cambridge, Mass.

Norwoodo lietuvių ir finų or
ganizacijos rengia masines pra- 

* cializmo tvirtovę. IMus fašistai kvietė, kad bendrove išrinktų kalbas išklausymui laporto is 
■ norės paversti patrankų mėsa' ’ ’ ' ' K"

Vailokaičių, Lapenų ir
buržujų kišenių reikalams gin-Į 
ti.

Draugai, mes negalime likti vo Kručelis, Prūseikos _
ramūs ir kantriai laukti šuniš- ki«as> su republikonų Sarga- se, bet i sj svarbų surinkimą) 
ko likimo ir pražūties. Kol bus 7iu> kurie Pradėjo niekinti ir yra pakviesta ir drauge Blan- 
fašizmas, kol egzistuos kapi-1 surado, būk kvietimas nesąs 
talistinė išnaudojimo santvar-' legalia ir tt.
ka, tol turėsim vargti ir ba-[ Ir taip visais darbininkų

jche Stašytė, kaipo buvusi dele
gatė nuo lietuvių darbininkų 
organizacijų šiame distrikte. 
Dr-gė Stasytė yra jauna vei-» 
kėja mūsų orgahizacijose, bet 
gabiai gali reikšti savo mintį, 
kaipo kalbėtoja.

Prakalbos įvyks 27 d. sausio, 
sekmadienį, Finų!Svetainėje, 37 
Chapel Court. Pradžia 7:00 
vai. vakare. Ne tik suauguSie- 
jij Let ir jaunuoliai į šias pra
kalbas turėtų skaitlingai 1 susi- 

t rinkti, nes kova t už socialę be- 
tuvos darbo masių vadų dd. J Svetaines 20 metų apvaiks- darbiam apdraudę turi rūpėti 
Gredfenbergerio, Požėlos, Gied- čiojimo prirengiamam komi- visiernf\.

ka, tol turėsim vargti ir ba-' Ir taip visais darbininkų 
dauti. Tik Sovietų Lietuva pra- Į judėjimo klausimais, kaip vie- 
šalins nedarbę, nušluos visus tos, taip nacionaliais, Norwoo

do “prūseikiniai” eina ranka 
rankon su republikonų Sarga- 
liu ir kitais fašistuojančiais 
elementais. Tiesa, čia “prūsei
kinių.” nei nėra daug, viso la
bo pustuzinis, Let taip sureak- 

jcionėję, kad pralenkia ir san-

parazitus, gyvenančius pra
bangoj svetimu darbu ir pra
kaitu. Už Sovietų Lietuvą ko
voja Lietuvos darbininkai, val
stiečiai bei proletariškoji inte
ligentija. Mums pakeliui tiktai 
šu jais.

Gruodžio mėn., sąryšyje su 'dariečius savo atžagareivišku- 
fašistiniu perversmu ir 4 Lie-.mu. ' •

rio ir čiornio sušaudymo tete buvo “prūseikiniai” - “ke- 
sukaktuvėmis, Lietuvos Rau-! lentiniai,” o programą sudaro 
donoji Pagalba, LRP, kovojan- iš republikonų-demokratų po- 
ti prieš imperialistinius karus litikų. Net ir bendrovės pirmi- 
ir baltąjį’ terorą, šelpianti jo įninką, kuris sakosi esąs “ke- 
aukas,'praveda plačią- antį- j lentiniu” socialistu, pastumia 
fašistinę kampaniją. Stokim į į šalį ir pastato pirmininkau- 
LRP eiles, rinkime aukas pini-Į ti žymų republikonų agentą 
gaiš, produktais ir drabužiais tarpe lietuvių, kuris yra tūlos 
revoliuciniams politkaliniams kompanijos dideliu inspekto- 
šelpti. įrium ir kuris gerai moka “ės-

Fa&istų valdžia įvedė kalėji- ti” darbininkus. Dar LSS Luo
muose nepakeliamą režimą, ku- įpai gyvuojant būdavo duoda- 
rio tikslas fiziškai ir morališ- mi skundai .prieš tą žmogų, 
kai nukankinti revoliucinius kaipo darbininkų “ėdiką.” 
studentus, darbininkus ' bei į Tuomet ponas inspektorius, 
valstiečius, patekusius į fašis- bėgdamas iš LSS kuopos pra- 
tų nagus. Įvesta priverstinė I šęs, kad jam kuopa išduotų

Peržvelgus ALDLD 84-tos 
kuopos narių ir finansų stovį 
už 1934 metus randame, kad 
kuopa pef 1934 metus sukėlė 
pinigų $162.91. Iš tų išmokėjo 
įvairiom darbininkiškom orga
nizacijom $103, dabar kp. iž
de randasi $59. Tai kuopa per 
metus gana gerai parėm'ė dar
bininkų judėjimą. Narių turė
jo 37, bet trys išsibrAukė, tai 
dabar narių yra 34. '

Lietuvis Lietuvį Peiliu 
Supjaustė

k

G. Navickas buvo įsimylėjęs 
Garbuko dukterį 
kas pasakęs, kac

MASSACHUSETTS VALSTIJOS
LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE:

L. D. S. yra įkorporuotas 
New Yorko valstijoj

Laisniuotas Mass, ir Visoj 
eilėj kitą valstijų

yra saugiausia, tvirčiausia, prieinamiausią lietuvių draudimo 
organizacija, labai pama tingai, atsargiai tvarkoma

Naudbkitės proga: rašykitės dabar, kuomet eina specijaliai Mass, valstijoj vajus, nuo sausio 1 d.
i

Prisirašykite patys, prirašykite i 
savo jaunuolius ir vaikus

L. D. S. yra Jūsų organizacija, . 
joje Jums yra vieta!

Ę

ir.su
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Chicagos Dženitoriy Unijos Narių Ūpas Pakilęs
saugumą.Chicago, Ill. — Jau virš me

tai laiko kaip eiliniai dženito
rių unijos nariai veda iš
tvermingą, neatlaidžią kovą 
prieš savo vadus. Toje unijo
je nuo senai viešpatauja ra- 
ketierystė, gengsterizmas ir ei
linių narių apiplėšinėjimas. 
Mat, unijos biurokratai virši
ninkai ant tiek įsigalėjo, kad 
be atodairos, be gėdos ir be 
baimės, grąsindami revolve
riais, atėję į dženitorių na
mus išplėšinėja ne desėtkus, 
bet šimtus ir net tūkstančius 
dolerių. AČiu tam, saujalė pa-j 
razitų-viršininkų 'dženitorių 
unijoj susikrovė turtus iš kru
vino prakaito 7,000 unijos na-

• rių dženitorių.
Kaip visur kitur, taip ir 

dženitorių unijoj, eiliniai na-
. riai pradėjo bruzdėt. Atsirado! 

keli dženitoriai, kurie išėmė
indžionkšiną prieš unijos vir-Įjog kovojant prieš reakcinin- 
šininkus. Kada eilinių narių 1 kus ir reakciją negalima už- 
masinė kova pusėtinai įsiga- merkt akių ir nutylėt prieš 
Įėjo, tai tie. indžionkšino išė- kapitalistinę valdžią, kuri rė
mėjai parsidavė unijos virsi- mia ir pateisina reakcininkus 
ninkam būk tai už 25 tūk- ir reakciją, užglosto niekšų 

darbus.

moterį. Reiškia, • mokslas ste
buklus daro, kad ir senis Je- 
hovas jam negalėt prilygti.

Griaustinis.

Nanticoke, Pa.

prieš ku- 
išimtas ir Waterbury, Conn

Ketvirtad., Sausio 24, 1935 f

garantuoja jiems 
Nei mušeikos, nei dženitorių 
unijos viršininkai, 
riuos indžionkšinas
kurie užlaiko mušeikų gaują, 
nebuvo areštuoti, nebuvo pa
traukti atsakomybėn. Atpenč, 
nukentėjusieji, sužalotieji, 
kuomet nusiskundė teisme, pa
rodė savo sudaužytas galvas 
ir užtinusias akis, juos teisėjas 
apkaltino ir grąsino priteist į 
kalėjimą. Tai tokia kapitalis
tų klasės teisdarystė. Vienok 
tie skriaudžiamieji dženitoriai 
bijo peržengt legališkumo ri
bų, nors visi įstatymai ir teis- 
darystės ir valdžios legališku- 
mai atsukti prieš juos, o ap
gina vagius ir mušeikas. Gali
ma tikėtis, kad eigoj tos sun
kios kovos dženitoriai taipgi, 
kaip ir visų 
darbininkai, išmoks suprasti,

Iš Prakalbų ir Mūsų 
Parengimai

Čionai randasi viena pro- 
testonų bažnyčia, kuri rengia 
visokiems kalbėtojams prakal
bas. Šita bažnyčia iš to daro 
“biznį”: sušaukia daug žmo
nių, daro kolektą ir kartu pa
skleidžia apšvietą.

Sausio 20 d. buvo surengtos 
prakalbos vienam Amerikos 
inžinieriui, grįžusiam iš So
vietų Sąjungos jau 7-tu kartu. 
iGaila, kad lietuvių mažai bu
vo, tiktai bolševikai. Socialis
tų, sandarečių, katalikų, sklo- 
kininkų nesimatė nė vieno.

kitų industrijų I gėda su tais žmonėmis, kad

ninkam būk tai už 25 tūk
stančius dolerių ir išdavė ei
linių unijos narių reikalus. 
Vienok pasakojama, kad tie 
išdavikai (Andersonas ir kiti) 
tų pinigų iš viršininkų negau
ną.

Po tokios išdavystės, tūlą 
laiką eilinių narių eilėse buvo 
užviešpatavus demoralizacija. 
Į kovos priešakį stojo nauji 
žmonės, pilni energijos, drą
sos ir atsidavimo. Tie žmonės: 
Jonas Post, F. Šimkus ir Nik 
Nider, pasirodė netik nepa
perkami, bet sąmoningi ir pa
siryžę davest savo pasibrieži- 
nįus iki pilno laimėjimo, iki 
bjis dženitorių unija apvalyta 
nuo ‘gengsterių ir raketierių 
šaikos.*

• Reikia dar pažymėt, 
Post, Šimkus, ir Nider 
tingai, jau kelis sykius 
užpulti tų vagių-razbaininkų 
it žvėriškai sužaloti, nežiū
rint, kad turi iš teismo in- 
džionkšiną, kuris ant popieros

jie niekur neina ir jie nenori 
matyti toliau savo nosies. 
Mat, tiems žmonėms eiti į į 
prakalbas, kur kalbama apie į kunigui 
Sovietų Sąjungą, kaip tenai $L60. 
žmonės gyvena, kad tenai visi kunigas

Rašiau kelis kartus apie 
streiką Nanticoke apielinkej, 
dabar parašysiu kelis žodžius 
apie Šv. Juozapo parapiją, 
Hanovery.

Hanoverio miestelyj yra ne
daugiau kaip keturi tūkstan
čiai gyventojų, iš kurių nesi
randa daugiau kaip šimtas 
lietuvių šeimynų. Į parapiją 
priklauso apie 40 šeimynų, o 
sudaryti tą keturias-dešimt 
prisideda Nanticoke ir Hano
ver Green, žinoma, jeigu rei
kėtų kunigėliui daryt gerą 
pragyvenimą iš 40 šeimynų, 
tai jis neapsiimtų čia nei gy
vent. Todėl jis turi dvi parapi
jas: vieną Hanover, kitą Wa
namie.

Iš bedarbės priežasties pa
rapijonai labai suvargę, ne
turi sau tinkamo pragyvenimo, 
o jau apie kunigėlį pradeda 
užmiršt.

bus pinigų ant krikšto, o jei
gu mirs, tai vėl bus pinigų lai
dojant. Jam vis biznis. (T to 
jis ir reikalauja, nes jis čia su 
biznio tikslais atvažiavo. '

Kor.
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PRANEŠIMAI Iš KITUR
rio, 575 Joseph, Ave. Visi nariai 
maloninkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyti. Būkite 
laiku.

A. Pultin.

Montello, Mass
« j /

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. rengia didelį balių 

subatoj, 2 d. kovo, Add Fellows’ Hall, 
legatų, sugrįžusių iš Washingtono 
kongreso. Įžanga veltui.

Kviečia Komisija.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks šeštadienį, 26 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, 4097 Porter St. Visi nariai daly- 
vaukte, nes turirfi svarbių dalykų ap
tarti, 
rių.

kad 
ypa- 
buvo

Per kalėdų šventes 
sumetė parapijonai— 
Už tokį “duosnumą” 
parapijonus labai iš-

dirba, kad bedarbes klausimas ^a1®- čia dabar prabaščiui
jau išrištas—baisu.

Daugelis darbininkų mano, 
kad eidamas į tokias prakal-

Antradienį, sausio 15 d., 
3223 W. Roosevelt Rd., eili
niai nariai turėjo pusėtinai I ^as prasižengs prieš valdančią 
skaitlingą susirinkimą, kur Ni
der, Šimkus ir Post padarė 
peržvalgą savo kovos eigos 
bėgyj pereito meto. Apart to, 
į tą mitingą buvo atsilankęs 
nuo Am. Darbo Fed. eilinių 
narių atstovas, kuris aiškino, 
kaip kitose unijose eiliniai 
nariai kovoja prieš raketierius 
-gengsterius savo viršininkus.

Vieno 
raportą, 
moterų, 
savaitės 
dženitoriais, kad vis daugiau 
jų įtraukus į aktualį darbą-ko- 
vą, kad paliuosuot savo orga
nizaciją iš raketierių slastų ir 
vienyt savo spėkas su kitais 
kovingais darbininkais del nu
vertimo kapitalizmo sistemos.

Čikagos- Korespondentas.

daryt; jau parapijonai vietinio 
kunigo nelabai klauso. Jis tu
ri kitas priemones pavartot. 
Ir štai, 14 sausio/ atūžė misi
jonierius Augštakalnis.

O tas misijonierius toks di
delis, stiprus vyras; būtų mai- 
nose puikus lėberis. Kada jis 

an- 
badumo” (apačios),

DETROUIECIAM NAUJIENA
KONCERTĄ

Aido Choras Rengia 
Nedėlioj, 27 d. Sausio, 1935, 

Draugijų Svetainėje 
4097 Porters Street

Pradžia 6:00 vai. vakare
Įžanga 25 centai

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
čion Siaučia didelė bedarbė, 
bet dabar" dar padidėjo apie 
tūkstaįnčiu darbininkų.

Braintree Shoe Co., Brain
tree, Mass., pusiau slapta išsi
kraustė į Gardner, Me. Ketu
ri šimtai darbininkų, nemažai 
ir lietuvių neteko darbo. Sako, 
kad šitą kompaniją iškraustė 
už dyką ir Maine valstija 5 
metus’ neimsianti taksų.

Thompson Bros. Shoe Co. 
sustoję dirbus ir nežinia kada 
pradės- Ten dirbo apie 500 su 
virš djarbininkų.

♦Manufacturers Association 
nutarė nukirsti darbininkams 
algų 10 procentą ir dirbt pi
gius čeverykus. Prižada darbo 
duot pilnai ir net naujų fabri-' 
kų atidaryti. Daug darbininkų! kare, 
tam tiki, būk darbai pagerė
sią, kaip dirbs už pigiau. Uni- 1 dafnims Sietyno Choras, ir Raudonos 
jos viršininkai su tuo sutinka 
ir darbininkams duos balsuoti 
del nusimušimo 10 procentų. 
Galima drąsiai sakyti, kad 10 
nuoš. bus rfumuštas, nes jie į- 
kalbėjo darbininkams, būk 
Haverhill if Lynn miestelių 
darbininkai nusimušė 12 ir pu
sę procentų.

Tai matote, kas darosi:

Taipgi atsiveskite naujų na-

Sekr. R. Beniušiene.
(20-21)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. ir T.D.A. kp. ben

drai rengia puikią vakarienę ir šo
kius, 26 d. sausio, L. P. Kliubo sve
tainėje. Bus gardžių valgių ir gėrimų, 
ir gera orkestrą šokiams. Kviečiam 
visus draugus skaitlingai dalyvauti, 
nes kartu ne tik paremsite darbinin
kiškas organizacijas, bet ir Liet. Po
litinius Kalinius, nes tas pelnas bus 
tam skiriamas.

Kviečia Komisija.
(20-21)

BAYONNE? N. J.
Lenino mirtes paminėjimo prakal

bos įvyks >nedėlioj, 27 d. sausio, 
Opera House svetainėje, Avė. C, 
kampas 26th, St. Pradžia 7 vai. va- 

Kalbės visiems gerai žino
mas kalbėtojas Michael Gold, apart 
kalbėtojo bus ir muzikalė programa,

žvaigždės iš Elizabeth, Jaunuolių 
Mandolinų Orkestrą, ir kalbamas ju- 
dis, 
Gorkio, 
ir

Motina”, parašytas Maksim 
Įžanga 25 centai; vaikams 

bedarbiams veltui.
Komisija.

(20-21)
CHESTER, PA.

K. Menkeliuniutė
Drg. Menkeliuniutė grįžda

ma iš Chicagos sustojo Det
roite ir detroitiečiai vėl gau
sini progą išgirsti jos žavėjantį 
balsą, taipgi dalyvaus Aido 
•Choras, ir kiti vietiniai.

Kviečia Komitetas.

klasę. Jiems per jų vadus taip 
įkalbėta. Pavyzdžiui: man 
teko būti viename katalikų su
sirinkime, kur kalbėjo vietinis 
klebonas Valantiejus. Jis ture- užkoduotų penkis karus
jo Bedarbių Tarybos lapelį ir, glių nuo 
perskaitęs, grąsino savo pase- tai jis žinotų, ką parapijonams 
kėjus, kad neitų į tokias ta- gero pasakyt. Parapijonus 
rybas, girdi: kurie turite dar-įšaukė ant maldų tris kartus į 
bus, galite prarasti, o kurie ne- į dieną. Ne taip del maldų, kaip 
turite, galite jų visai negauti, 
geriau būkite nuošaliai. Taip 
jis kalba savo parapijonams, 
nors žino, kad tylėjimu dar 
labiau nieko negaus.

Man užklausus to prabaš- 
čiaus, ar darbininkai gali taip 
prašalinti bedarbę, jisai atsa
kė neturįs laiko ginčytis.

Chesterio, Lesterio, ir West Phi- 
ladelphijos lietuviams pranešama, 
kad nedėlioję, 27 d. sausio, 2 vai. 
po pietų įvyks svarbios prakalbos, 
' ' ' ‘ , 339 E.
4th St. Šios prakalbos yra rengia
mos Lietuvių Vytauto Pašalpinės 
kliubo. Kalbės drg. Žaldokas ir kiti. 
Taipgi bus išduotas raportas dele
gatų iš praeito įvykusio Bedarbių Ta
rybos

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbim© šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

pragyvenimo reikmenys paki-. JCliubo svetainėje, 
lo, o darbininkų algos, if taip 1 
mizernos, nupuolė.del kolektų. Jo pamokslai yra 

prasti; prasčiau negali būti. 
Visą savaitę tie patys— nieko 
gero, nieko sąmoningo. Dau
giausiai davė velnių jaunimui; 
sakė, kad perdaug dykai žai
džia. Liepė apsivest ir dide
les šeimynas augint. Ir, žino- 

Ima, kaip čia tokia “didelė” 
į Inžiilierįaus prakalbose 'bu- parapija, tai kunigėlis žino, 
vo duota daug klausimu, bet kiek šeimynos narių yra. 
į visus neturėjo laiko atsaky
ti. Paduodu kelis:

“Ar tiesa, kad ,Sovietų Są
jungoj žmonės badauja?” 

“Tokio dalyko nėra.” 
“Ar visi gali balsuoti?” 
“Darbininkai visi, bet kurie 

nedirba naudingo darbo, tie 
neturi teisės balsuoti.” Rody
damas į tos bažnyčios kunigą 
sako: “Kunigai ir kiti parazi
tai neturi balsavimo teisės, bet 
90 nuošimtis gyventojų balsuo
ja Sovietų Sąjungoj.”

“Ar S. Sąjungoj darbininkai 
tiki į taupinimą pinigų ?’ 

“Netiki, kadangi nėra 
kalo. 
lę apdraudą, 
dirbti, 
darbas 
ninkas 

o čia visur vienodos inigus, 
dviratį

dalyko stokavo, tai 
kaip iš vyrų, taip iš 
ką jie nuveikė, bėgyj 
susisiekime^ su kitais

• • 1

Lowell, Mass., Šiaučiai Streikuoja
Jau bus trečia savaitė, kaip darbininkų algas valdžia čia 

Laganas Co. darbininkai su- * nepaduoda. Pasirodo, kad mie- 
kilo prieš numušimą 12^ nuo- stas paskendęs ligi ausųskolo- 
ŠknČių ir nuo taip mažų algų, se ir nėra ko tikėtis namelių

— 1 • • 1 • 1 • 1 .••••! • • 1 v • . «Darbininkai laikos stipriai ir 
tikis kovą laimėti. Bet kom
panija irgi užsispyrus streiką 
sulaužyti. Pavyzdin: 17 d. 
sausio išgavo drausmę (in
junction) \ iš teisėjo Morton į dideli taksai, 
prieš pikietavimą. Bet šiaučiai 
nenusigąsta, pasiryžę kovą lai
mėti.

šiame mieste randasi apie 
desėtkas mažesnių ir didesnių 
ayalų išdirbysčių ir tarpe dar
bininkų ir kompanijų dažnai 
būna susirėmimų delei algų.

savininkams mažesnių taksų, 
ale vis didesnių reikia tikėtis. 
Jog ir dabar negali išsimokė
ti maži savininkai. Jeigu $40 
nuo tūkstančio moka, tai gana

Sausio 16, 1935, liko palai
dota Amilija Mineikienė, 57 
m. amžiaus, kuri gyveno ant 
farmos, S. Easton, Mass. Lai
dotuvės buvo laisvos, ant lais
vų kapinių. G. Shimaitis ant 
kapų pasakė tinkamą atsi
sveikinimo prakalbą. . Velionė 
buvo “Laisvės” skaitytoja, ne
tikėjo kunigų burtams. Paliko 
nuliūdime savo vyrą, dvi ve
dusias dukteris, seserį Marijo
ną ir švogerį Ignacą, Petraus? 
kus, ir vieną seserį, Luciją Ste
ponavičiūtę, Lietuvoj.

Amilija Steponavičiutė-Mi- 
neikienė iš Lietuvos paėjo iš 
Šulpetrių kaimo, Ylakių para
pijos, Mažeikių apskričio.

Lai bus jai lengva ilsėtis 
šalta Amerikos žemelė.

suvažiavimo.
Komisija.

(20-21)
KEARNY, N?J.

ALDLD 136 *kp. iš Harrison ren
gia koncertą, teatrą, prakalbas ir 
šokius, 26 d. sausio Am. Liet. Polit. 
Kliubo svetainėje, 134 Schuyler St. 
7:30 vai. vakare.’ Programoj daly- Į 
vaus drg. D. M. šolomskas, dairiuos ' 
naujas dainas Sietyno Choras; šo
kiams grieš gerai žinoma The New 
Jerseyans, lietuviškas ir ameriko
niškus šokius. Įžanga 25 centai, 
vaikams einant su tėvais veltui, ei
nant be tėvų—10 centų.

' Kviečia Rengėjai.

ROCHESTER, N. Y. į
L.D.S. 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį 7 d. vasa-

šliubas kai-

rei- 
Darbininkai turi socia- 

kada negali 
o kolei gali dirbti—* 
yra užtikrintas. Darbi-, 
tiktai tada taupina pi- 
jeigu nori nusipirkti 
arba nuvažiuoti kur

Gyvenimo reikmenų jau 
negalima įpirkti. Darbininkai 
vaikščioja krautuvė nuo krau
tuvės jieškodami pigesnio į 
maisto, < 
kainos. Mat, stambūs krau
tuvininkai susijungė į trustus, ant “gerų laikų”; kaip čionai, 

Bet šiaučiai spaudai niekad turi vienodas kainas, 
neparašo apie savo reikalus, kas savaitė kyla. Prasčiausia 
O liėtuvių gana daug dirba 
avalinėse, ypač čia augusio 
jaunimo, kaip merginų, taip 
vaikinų. O tas labai svarbu 
būtų, kaip jiem patiem, taip 
ir kitiem. Taigi, šiaučiai, su- 
Kniskite.

Mėsa

. Na, lai ir čia senai laukia
ma Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopa susiorganiza
vo iš 15 narių. Išsirinko val
dybą iš darbščių draugų. Ti
kimės ją išauklėti į didelę ir 
galingą kuopą, kuri, gali suvai
dinti svarbų vaidmenį darbi
ninkuose.

4 '■ • 1
Lbwellio Miestas ir Jo Piliečių 

Vargai
, Valdžios bulėtinas skelbia, 

kad daug išlaidų turi ir sun- 
? SS verstis.' Pavyzdin: skolų 

turi $4,680,742.89. Procentų 
UŽ skolą 1934 metais $137,- 
627.79. Už elektrą pereitų 
metų $95,000.
tos išlaidos.

mėsa 25c. svajas, 'o geresnė 
40-50c. Pienas irgi pakilo. Ir 
pienininkai susijungė į trus- 
tus. Nesenai 2 centu ant kvor
tos pakėlė. Ir vėl jau rengias 
kelti. O kaip su darbininkų 
algom? Vietoj pakelti, tai vis 
numuša. Ir darbai mažėja. 
Tas viskas reiškia darbinin
kams tragišką; padėtį 

’ o
Drąsi Vagystė

Sausio 16, 2 vai. dieną, 
Merrimack gatvės,
krautuvės “salesmano”, A. G. 
Pallard, mašinoj buvusius mo
teriškus karielius, vertės 
$500. Vagišiai laimingai 
bėgo.

važiuoja į Flori- 
yra tokių 
tenai yra

dabar tiek

Amgrikoje, 
dą, taip ir tenai 
vietų. Tai toksai 
taupinimas.”

“Kodėl Sovietai
daug žmonių sušaudė už Kiro- 
vo nužudymą?”

: “Už tai, kad tie žmonės pri
gulėjo prie teroristų organiza- 

žmonėms 
visai vie-

ant 
išvogė

pa-

• Mechaniškas Žmogus
Sausio 19 d. Lowellyje 

monstravo gatvėmis dirbtinis 
žmogus. Buvo žingeidu ma
tyti, kaip mašina-žmogus vai
kščioja ir automobilių kėravo-

O kur dar ki-ja: įlipa ir išlipa. Ak, stebėti- 
Valdininkų irna, kad jis su savim turėjo ir

de-

cijų. Pirma tiems 
buvo leista kalbėti 
šai. Net man buvo stebėtina, 
kad tie žmonės buvo suvažiavę 
iš kitų šalių ir kalbėdavo prieš 
Sovietus. Ir jiėms nieko ne
darydavo iki šiolei.”

“Ar Sovietų ūkininkai gau
na ką geresnio priklausydami 
kolektyve ?”

“Kada ūkininkai buvo pa
vieniais, tūrėjo avėti vyžas, 
arti žemę su sulūžusia žagre 
ir pusiau pastipusia kumele, o 
dabar turi naujausios mados 
mašinas, avi batus, vietoj vy
žų, turi užtektinai maisto ir 
daugiau nedirba, kaip 8 y ai. 
į dieną, kur pirma turėdavo 
dirbti nuo tamsos iki tamsai.”

Neapleido misijonierius ir 
vedusių, visaip iškoliojo tas 
moteris, kurios turi po vieną 
arba du kūdikius. O tas, ku
rios visai neturi šeimynos, tai 
sakė taip lyginai, kad vyras 
pasiimtų ir gyventų su prosti
tutėmis. Daug moterų parapi
jiečių labai pasipiktino tokiais 
žodžiais.

Visaip išniekino tuos, kurie 
ima civilį šliubą. H-mm-mm. 
Kodėl ne? Civilis
nuoja tik $2.50, o kunigėlis 
moka paimt po $25.

Misijonierius išvadino tam
siausiais gyvuliais tuos, katrie 
neturi didelių šeimynų. (Na ir 
prasideda sorkės.)

Pabuvusios parapijonkos 
verkė, kad jau per senos kū
dikių gimdyti, o jaunos, susė
dę, klausinėja viena pas an
trą, ką daryt, jog misijonie- 
rius sakė—baisiausius griekus 
pildo, jeigu neturės po tuziną 
vaikų. Kitos/bėdavojo, kad ne
bus iš kb išmaitint; dar viena 
sako, kad per silpnos sveika
tos, bet reikia pildyt misijo- 
nieriaus įsakymus.

Ir žiūrėkit, kaip tie atbul- 
kalnieriai susuka parapijo
nams galvas. Ne iš gero sako: 
durną ir bažnyčioj muša. Ku
nigams ir misijonieriams nerū
pi, kaip tos motinos vaikus 
užaugins; bile jie gims, jiems

ALDLD 6 kuopa surengė 
koncertą 19 d. sausio. Koncer
tas nelabai nusisekė. Publi
kos buvo nedaug. Buvo už
kviesta 12 rusų 'artistų, iš Bos
tono, kurie prižadėjo būt, bet 
nepribuvo. Programą išpildė 
Ad. Mickevičiūtė, I. Kubiliū
nas, O. Mineikaitė, Petrukevi- 
čius, iš Lawrence, Mass., ir 
Mary Miltiniutė. Reikia pri
minti, kad Miltiniutė yra vie
tinė ir pirmu sykiu.dainavo di
džiojoj svetainėj. Turi links
mą išžiūrą ir malonų balsą. 
Geistina, kad tankiau daly
vautų mūsų darbininkiškuose 
koncertuose, 
kus publika 
kartus.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyn© apielinkej pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

[st. 1892

Daimontai
HARM/*N

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
Vedybinių

■ Laikrodėliai

Mes

Laike 
puikią

,Visus daininin- 
iššaukė po kelis

Šalna.

Sausio 27 d., 103 Green St.

_ _ _ | Brangakmenai
perkame seną auksą

gruodžio mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

1 ■ 1 , —r-irr-. a. irta sasaaga——

Waterburyj, Conn., bus teatras 
“žentai Iš Amerikos”, labai 
juokinga komedija. Lošimas 
prasidės. 7 vai. vakaro. Po lo
šimui šokiai iki 12 vai. naktį. 
Įžanga 25 c.

Rengėjai.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlė raštinę j sekančią vietą: 

1324-30 Lincoln-Liberty
Building

Broad ir Chesnut,
PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100. 

- I

f ,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

prieinatnesne kaina, negu kitur dabartinių laiku. 
A. M. KISHON, Aptiekoriiis Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., , DETROIT, MJCH.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

r.
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CLEVELANDO ŽINIOS
pa-
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20 St. James St. East 
Tel. HArixmr >424
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, p&s 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt ipūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai-

• rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

rašyta, kad Corleto draugai 
gerai ątsiįiepė ir noriai auka
vo daiktais ir pinigais del ba- 
zaro, tai tą patį tenka pasa
kyti ir apie Collinwoodo ir

padaryti ir tada, apmokėjus

y
s
Čj

MONTREAL - CANADĄ

J. M. ROSENFELD.
ADVOKATAS 

Kalba Lietjavitkai

HYMAN BERGER, 
, . SAVININKAS •

409 Lorimer St./ Brooklyn, N. Y»
• ' * • * i •

Pusė * Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nųpiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales ;deį Balių, l£oncėrtų, Ban-? 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiųs su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Ketvirtai, Sausio 24, 1935 LĄI^VdĘĮ Penktą^ Puslapis ^
II '*—• - 1 -

prielankesnis, tai be abejo 
būtų daug daugiau lietuvių at
silankę į bazarą, norą ir taip 
pirmą dieną buvo geras skai
čius. Antrą dieną, žinoma, 
daug mažiau, nes tą pačią 
dieną lietuviai turėjo d. K. 
Menkeliūniūtės koncertą.

Daugiausiai pasidarbavo del 
šio bazaro tai, gal būt, d. M. 
Valentukonienė. Ji ir tikietų 
daugiausiai išplatino ir šiaip 
daiktų ir pinigų surinkime dar
bavosi labai nuoširdžiai, kad 
net turėjo po to. keletą dienų 
pasirgti. Taipgi ne blogai 
dirbo ir dd. Mažeikienė su 
Romondiene. O draugai Ja- 
nukaitis ir Plungiai, tai ir lai
ką ir automobilius naudojo 
per keletą dienų, kad pada
rius bazarą pasekmingu; Drau
gai Plūngiai, gal, toliausia 
nuo lietuvių centro gyvena, bet1 
kaip bazarui, taip ir mūs dien
raščių vajui labai gerai pasi
darbavo, gaudami ar ne tik 
daugiausiai naujų skaitytojų.

Taigi abelnų įplaukų per 
Lietuvių Skyrių bazarui duo
ta $68.40c., neįskaitant tų 
daiktų, kuriuos į pabaigą iš
pardavė “ant okšino”. Tie pi
nigai ėjo tiesiog į centralinę 
bazaro kasą ir mes negalime 
jų tikrų skaitlinių žinoti, bet 
bus arti desėtko dolerių.

Dar sykį ačiuojant visiems, 
kas kuom nors prisidėjo pa
darymui šio bazaro pasekmin
gu, mes norim priminti, kad 
buvo daug progų nusipirkti 
reikmenų labai pigiai. Pav., 
kava, kur krautuvėse parsi
duoda po 25-30c. svaras, ten 
parsidavė po 15, net ir po 10c. 
Taigi, kada bus vėl panašus 
bazaras, nepamirškite patau- 
pinti centus ir, atėję, pasinau
doti proga. O šiuomi tarpu 
visiems širdingas ačiū.

J. V. Komunistų Partijos 
6 Distrikto Bazaro Komisijos

| - ‘ ■ -................ .................■" ■' 4 -r.::.:1' ' 1111 • '
si atsišaukti į tuęą draugus Her 
tuvius darbininkus: Draugai, 
jeigu jūs pritariate mums, ir 
patys matote, kad Komunistų 
Partija kovoja už jūsų reika
lus, tai ar nevertėtų jums sto
ti į partiją ir sykiu visiems 
dar pasekmingiau pravesti 
tuos reikalavimus, ką partija 
nurodo ir ’remia?

Nebijokit draugai, nario pa
reigos ir mokestys Partijai yra 
tokios, kad kiekvienas susi
pratęs darbininkas gali nesun
kiai atlikti. O kuomet mūsų 
bus daugiau, tai dar lengviau 
tas darbas atsieis. Norėdami 
stoti į Komun. Partiją, o ne
žinodami kur kreiptis, priduo- 
kite savo vardą ir antrašą į 
partijos raštinę: Room 306, 
1514 Prospect Ave., Cleve- 
iland, Ohio. Iš ten draugai pa
sirūpins, kad su jumis susi
siekti.
Žemiau Seka Bazaro Raportas

Pinigais ■ aukavo sekamai: 
po $1.00 — M. Menčinskienė, 

j V.' Kaitis, M. šipuliauskas, A. 
! Dolskis, A. Virbickas, M. Bru- 
'ščiuvienė. Janulienė, R. Kleu- 
iga, Zacharevičius, B. Ginei- 
| kienė, Dr. F. M. Lait, T. Da- 

Del šio begėdiško pareiškimo vienas | minaitienė ir Dr. J. N. Simans; 
bažnytinių viršininkų teisingai pastebė
jo, kad bažnyčios vyriausia galva buvo 
cariška užkulisinė vadovybė; kad tipai, 
panašūs Rasputinui, naudojo bažnyčią 
saviems begėdiškiems darbams. Istoriš
kai imant, bažnyčia Rusijoje buvo ištiki- 
miausis tarnas carizmo. Tiktai su pa- 
gelba bažnyčios ir religijos, cariškas des
potizmas laikė pažabojęs ir pavergęs mi- 
lionus rusiškų darbininkų ir valstiečių.

Bažnyčia mokino, kad caras yra dievo 
palaimintas, jo paveikslus piešė ir laikė 
tarpe šventųjų; princus paskelbdavo 
“šventaisiais”, ir tokiu būdu pripratin
davo liaudį garbinti carus. Carizmas 
performavo visą didžiausią kunigų armi
ją į savo rūšies slaptą dvasišką policiją^' 
kuriai pagal dekretą 1716 metų buvo 
proponuota pranešinėti administracijai 
apie’bile kokį priešcaristinį veikimą, ką 
jie sužinos per išpažintį. Kunigija bu
vo pati svarbioji dalis cariškų Valdininkų 
arba, teisingiau pasakius, šnipų. Dau
guma iš jų gaudavo algas iš biudžetinės 
sumos, kuri buvo skiriama policijai.

Visi kunigai,, nežiūrint į religinius jų 
skirtumus, be išimties mokindavo paklu
snumo ir atsidavimo cariškai galiai, mei
lę prie dvarininkų ir kapitalistų, išsiža
dėjimą revoliucinės kovos, taikančios nu
versti carizmą. Bažnyčia aktyviai kovo
jo prieš revoliucinį judėjimą, bažnytinės 
sakyklos buvo performuotos į politiųes 
tribūnas.

Bažnyčia organizavo bandas nenaudė
lių ir laukinių monarkiškų juodašimčių 
kovai prieš revoliucinį judėjimą darbi
ninkiškos klasės; įrengė vienuolynuose 
spaustuves, kur jie spausdindavo prieš
revoliucinius neapykantos pilnus atsišau
kimus (visų pirmiausiai pragarsėjo Tro- 
icko-Sergijevsko ir Počajevsko vienuoly
nai). Delei ištikimo* tarnavimo cariz
mui, bažnyčia gaudavo nuo jo didžiau
sias privilegijas, o kunigai, apart pinigiš- 
kd atlyginimo, būdavo dar apdovanojami 
ordenais. Pagal valstybinį biudžetą baž
nyčios tarybos centras gaudavo apie 50,- 
000,000' rublių kiekvieni metai. Baž
nyčia Rusijoje buvo net didelis dvarinin
kas ; pusėj aštuoniolikto šimtmečio baž
nytiniai dvarai buvo apgyvendinti virš 

. milionu baudžiauninkų, kurie buvo pla-

Religijos Padėtis So 
vietų Sąjungoje

Pagal Visasvietinės Ateistų Unijos Raportus Sutaisė PETRAS
(Tąsa)

Grupė katalikiškųjų kunigų Ukraino
je patalpino į spaudą atvirą laišką, ku
riame jie viešai prisipažino prie savo- 
kontr-revoliucinio darbo. Štai ką jie ra- V w se:

“Ne vieną sykį mes buvom kalti tame, 
kad mes tikėjom į politinį žaismą, kuria
me labai dažnai mes visai sąmoningai už- 
megsdavom santikius su lenkiškos bur
žuazijos agentais. Priešsovietinė įtekmė, 
kuri mus pasiekdavo iš užrubežio, mums 
būdavo kaipo paakstinimas prie išdavin- 
gų darbų. Dalis lenkiškų kunigų, kaip 
tą galima matyti iš teismo procesų, užsi- 

’ imdinėjo kontr-revoliuciniais darbais: ve
dė šnipinėjimo darbą, pagelbėdavo vaikš
tinėjimui per rubežių lenkiškiems agen
tams, ir t. t.

“Buvo daromi bartdymai daugumos ku
nigų auklėti vaikus pagal lenkiškus-šovi- 
nistiškus principus, atitraukiant juos 
nuo lankymo sovietinių mokyklų ir kul
tūrinių institucijų.”

Garsus augšto laipsniu Romos katali
kų kunigas N. Tolstoi, kurį mes jau ma
nė jom anksčiau, kuris per 36 metus buvo 
kunigu, 1929 m., vasario mėnesyje, Char
kovo miesto laikraščiuose patalpino savo 
laišką, kuriame viešai atsižadėjo kuni
giško laipsnio:

“Romos katalikiškoji kunigija buvo 
prisigėrus didžiausios neapykantos prieš 
darbininkų ir valstiečių galią, o vieton 
krikščioniškos meilės, jie nuolatiniai už- 
siimdinėjo kontr-revoliuciniais darbais ir 
kiršinimu savo pasekėjų prieš Sovietų 
galią.”

Kodėl jis, Tolstojus, kuris per 36 me
tus tarnavo bažnyčiai, atsižadėjo savo 
kunigiško laipsnio? Štai kaip jis tą pa
siaiškina:

“Likdamas ištikimas religijai, bet ne
galėdamas priešintis šiam blogam dar- 

. bui, o taipgi anaiptol nenorėdamas pri
pažinti jį geru ir dalyvauti priešsovieti- 
nėj politikoj ir kontr-yevoliuciniam vei
kime, aš viešai išsibraiikiu iš kunigų tar
po, išsižadėdamas savo švento, katalikų 
bažnyčios, kunigiško laipsnio.”

Mes matom, kad šis griežtas priešso- 
vietinis veikimas nustūmė net sąmonin
gesnius kunigus. Mes galim pacituoti 
dešimtis panašių viešų pareiškimų iš ku
nigų tarpo, pas įvairias religijas, kur jie 

‘ viešai prisipažįsta priešsovietiniam vei
kime kunigijos ir pačios bažnyčios. Štai 
del šio priešvalstybinio darbo, del veiki
mo, nukreipto griovimui Sovietų galios, 
kaltininkai buvo ir yra traukiami atsa
komybėn prieš teismą, visi be išimties, 
kas jie nebūtų, net jei jie yra augščiausio 
laipsnio dvasiškiai.

VI
Kaip Bažnyčia Kovoja prieš Socializmą

Kaip tačiau,—klaus skaitytojas,—yra 
išaiškinama ši neapykanta bažnyčios 
prieš sovietinę galią ir prieš socialistinę 
statybą?

Mes pacituokim vėl vieną labai svar
bią vietą iš viešo prisipažinimo ortodok
sinės bažnyčios .vadų Sovietų Sąjungoje, 
15-11-29 m. ,

“Net būtinai reikalinga pažymėti”, sa
kė jie, “kad nelaimė bažnyčios randasi 
tame, kad ji praeityje, kaip tą visi ge
rai žino, buvo labai suaugus su cariz
mu... Net iki dabar dauguma iš mūsų 
negali suprasti, kad grįžimas į senus lai-

kus yra negalimas, o jie—nežiūrint to— 
elgiasi kaipo priešininkai Sovietų Sąjun
gos.”

Viskas čion yra visai teisingai pasaky
ta. Ir tik taip yra aiškinama bendrai 
sutraukta antisovietine orientacija įvai
rių religijų dvasiškių. Ortodoksine baž
nyčia Rusijoje laike carizmo buvo vals
tybinė bažnyčia. Pats caras buvo josios 
vyriausia galva. Pati cariška valdžia 
nuskirdavo bažnyčios viršininkus. Nie
kas kitas, kaip tik pats tas rusiškas bal
tagvardietis m e t r o p o 1 i t as Antonins 
Chrapovicki, kuris Europoje rėkė ir dūr 
teberėkia apie persekiojimą religijos So
vietuose, savu laiku ortodoksų bažnyčios 
viršininkų suvažiavime Rusijoj, laike 
diskusijų apie pakėlimą vieno į augštes- 
nį bažnytinį laipsnį ir davimą atsakomos 
vietos, pareiškė: “Jei Carskoje Selo no
rės padaryti jį vyskupu ir parodys tam 
pageidavimą, o mes tuomet net juodą 
kiaulę pakelsim į tą laipsnį.”

WORCESTERY VAKARIENE
Rengia Am. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos Vietos Kuopos

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
Dainuos Adelė Mickevičiūtė ir Ignas Kubiliūnas, 

pasižymėję radio dainininkai
Taipgi bus ir iš vietinių, kurie prisidės prie išpildymo

' • programos
VAKARIENĖ BUS NEDĖLIOS VAKARE

January 27 Sausio, 1935
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 ,Endięott Street, Worcester, Mass.

'po 75c. O. Bojarkienė; po 50 
; c. J. žiburis, C. Šūsnis, B. žel- 
! vis, V. Mockaitis A. Juškevi
čius, P. Rodgers, 1. Krop, J. 
Vasiliauskas, Dilienė, A. Ru
dis, N. Augustinienč, M. Ju- 

jsik, Jasiunas, E. RauluŠaįtie- 
nė, K. Skupas, A. Yakaitis ir 
Valaikienė; po 35c. S. Stripei- 

jkienė; po 25c. Amšienė, N. R. 
i Rudis, M. Aponavičienė, V. Ki- 
' seliauskas, A. Bagdonas, J. 
i Bagdonas, A. Baranauskas, 
[Gataveckas, Bernice Eitutis, 
i Keršienė ir Stebulienė; po 15c. 
iM. Paunos.

Draugė Oną .Novačič surin
ko $1.45c., daugiausia iš kita
taučių, smulkiomis aukomis ir 
parašai vardų ne visi gerai 

'įskaitomi, tai čia ir nepriduo- 
I du . surašo.; be to, tai d.( No- 
vačič tuos pinigus.'pati, .pridą-v 
vę laikę bązaro į centrąlinę 
kasą ir pas ją randasi paliudi
jimas (rasytė).

Ne visų vardai tilpo ir ba
zaro programe, nes kiti prida
vė, kada jau programai buvo 
spausdinami. Drg. J. Lukaša- 
vičius savo pasveikinimą-auką 
pridavė tiesiog bazaro komi
tetui ir. mes nežinome, kiek jo 
priduota, nes ne per mūs ran
kas ėjo. Apgarsinimų, tiesa, 
mažai tegavome, viso tik už 

! $7.50. i .

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygq

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono* 
knyga, kurių D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokite
J. bąrkus 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

Ignas Kubiliūnas

Rengėjai kviečia vietinius skaitlingai atsilankyti ir taip 
pat nori pasimatyti su draugais iš So. Bostono, Lawrenco, 

Montello ir kitų apielinkės miestų.
Įžanga 50 Centų Ypatai

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme J

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais .nuo 11 iki 1
84 Union Avenuę 

BROOKLYN. N. Y. 
___    ‘ - - - - J **- ' - * ? 1 *1 - * t 2 . *  _

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

Juozas Levandą 
(Levandauskas) 
GkABORlUS

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdąu automobilius kiekvie

na m reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

10.7 Union Avė 
. ‘ Brooklyn, N. Y.

BEN GERSOVITZ
NOTARAŠ

Daiktais aukavo- sekamai: 
Luobikis kėdutę, Prokopienė į 
staltiesę, Baužienė dišę, Rau-1 
bienė dišiųj Juozaponienė ab
rūsą ir staltiesę, Didžeriekie- 
nė kenų, Raulušaitienė kviet- 
ką, Zinkevičienė kvietką, Ši
leikienė abrūsų, Orchen 2 
bx. saldainių, dd. Petrauskai 
didelį keiką ir vazą, Deivienė 
kvietką, J. Žebrauskas kavos, 
A. Grigas audeklo, K. Burbu- 
lienė andaroką, A. Zikus 3 bx. 
saldainių, E. Sklerienė uogom 
setą, J. Petelin kenų, Saimą- 
nienė lininę staltiesę, Jėns ke
nų, C. Pakeltis dantų šveiti
mui ir skutimuisi muilo, Grel- 
las Dry Goods padušką, To- 
nchia Pharmacy ,kremo (face 

kami šventomis nagaikomis, kad netin-z?cream); P. Migdei keną, Na-
• • * * ___ 1 • ___•• ______ TA _giniautų.i‘

•; (Daugiau bus) į

Vieša Padėka Clevelando ir Apielinkės Lietuviams. Dark, 
- Pagelbėjusiems Padaryt Pasekmingu Kompartijos Bazarą

e Draugai:
Ši padėka ir prie jos telpąs visas bilas, tinkamiau sutvar- 

raportas turėjo tilpti spaudoj 
jau keletą savaičių pirmiau,, 
nes bazaras buvo 8-9 i 
džio. Bet kadangi laike baza
ro tapo pražudyta ar sulaužy
ta pora stalukų, kurie buvo pa
siskolinti iš Lietuvių Darbin. 
svetainės, tai norėjome sužino
ti. kiek tie stalukai kainuos

kyti raportą. Bet kad svetai
nės draugai dar nesužinojo, 

gruo- j kiek bus išlaidų, tai siųsdami

vulienė paukštę-kanarką, Ro- 
mondžiutė smuikai

Per d. Plungienės pasidar
bavimą Bedforde surinkta 
nuo: J. Levert 2V bx.' perfų- 
muoto muilo, V. Ambrose ta- 
cą, Mrs. Gerves abrūsą, Mrs. 

(Baltakis gerves, Tamkus skus-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi, at-
maliavoju įvai
riom spalvom.

U’- Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 1
( BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

f
1
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PRANEŠIMAS
. Nauja Lietuvišką

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; 
.tari^avimas kuę mandagiausias; dar- 
I bas atliekama^ sulyg, kiekvieno 

pageidavimą.
PASIDABINKITE

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

CHARLES’ UP TO DATE
BARBER SHOP

> - . .; i , '•/• r* •

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

paties centro Clevelando lie- tuvų.
Kur tik, Kai- kurie draugai atnešei 

tiesiog į bazarą ir jų atnešti 
daiktai likos nesužymėti, pav. 
dd. Simans ir Novačič. atnešė 
keletą daiktų, taipgi keletą 
daiktų buvo priduota į baza
ltą, ką' buvo likę nuo pereitos 
(Vasaros “Vilniai” rengto ♦pik
niko.

Tikietų del radio ir kitų lai
mėjimų lietuviai šiemet taipgi 
išplatino virš šimto. Ir jeigu 
tik oras būt buvęs nors kiek —.

tuvius darbininkus.
komisija atsilankė, visur rado 
gerą atsiliepimą. Jei ko sto- 
kavo, tai neganętinai draugų 
bei draugių buvo komisijoj ir 
pė^ tai negalėjo visus lietuvius 
darbininkus atlaikyti.

Dar vienas vertas pažymė
jimo dalykas, tai kad tie žmo
nės, ką porą metų atgal ląb'ai

šį raportą mes ir visą dalyką 
užbaigiant ir svet. draugai 
dabar, norėdami atlyginirrįo, 
turės kreiptis tiesių^ į parti- neprielankiai atsinešdavo link 
jos atatiųkąmą k.omįtętą. ?;------ -------------------------
•Kaip jau prieš bazarą buvo'kas labiau pritaria.

komunistų, šiemet mums kur 
Čia nori-

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatipkamĮaufeias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prdšau' kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Strėet, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone^—Main 1417

GARSINK1TĖS “LAISVĖJE
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
_________ _____________ • ' I

Labai Svarbios Prakalbos 
Great Necke

Sausio 27 d., 1935, Dukterų 
ir Sūnų Pašai pine Draugystė, 
rengia prakalbas, M. and II. 
Sabenko Svetainėje, 91 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y.

Draugės ir Draugai: šios 
prakalbos bus labai svarbios, 
nes kalbėtojas kalbės dviejose 
temose: Rolė pašalpinių drau
gysčių ir apie abelną padėtį 
darbininkų kapitalistiniame 
pasaulyje. Kaip matote,, temos 
prakalbų yra labai svarbios, 
todėl malonėkite visi ir visos 
atsilankyti į ,viršminėtas pra
kalbas.

Kalbės D. M. Šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y.

Įžanga visiems veltui.
Pradžia 6:30 vai. vakare.
Užkviečia visus D. ir S. Pa- 

šalp. Draugystės Komisija.

Par- 
Wor- 
skai- 
dide-

Jungtinių Valstijų kongresą 
už bedarbių reikalus ir socia- 
lę apdraudą.

L.D.S. Jaunuolią Balius
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo jaunuolių kuopa ren
gia labai didelį balių. Jis 

. vasario, 
, “Laisvėj” [ sve

tainėje, 419 Lorimer St., Bro
oklyn N. Y. 
lt * •

; ' Jau senai buvo > taip vadi
namas “vagių” balius, tat da- 

i„ . . > j bar jis bus. Bus labai ■ gerai Tai labai geros dovanos. Kafc . , T) ... _' . . , . . ... T orkestrą. Bus įvairių, pamar-tik* sugeba smarkiai pasidar- . . .... , .., 2 x • i ginimų. Visi ir visos ateikite,buoti, tai turėtų stoti i revo-i .. ...... Qr __x ta • mes įžanga yra tiktai 25 cen-liucmes lenktynes. Dar ne vis-i, . , .. . . , . . ... ... i tai ypatai. ikas—lenktymuodami, jus dirb
site kartu didelį revoliucinį 
darbą.

“Daily Workerio” Vajus 
ir Dovana j SSSR Kelionės
Dabar yra Komunistų 

tijos dienraščio ‘‘Daily 
kerio” vajus už naujus 
tytojus. Paskirta net'10
lių dovanų. Pirma dovana yra 
kelionė į Sovietų Sąjungą ir o... ____ ___„
atgal; antra: mėnesis vakaci-j įvyks šeštadienį,. 2d. 
jų bile darbininkų kempėje >7’ vai. vąkare^ 
vasarą, arba jeigu to nenori,........................
tai $50 pinigais; trečia: 2 sa
vaitės vakacijų, arba $25 pi
nigais ir sekamos: 1 savaitė 
vakacijų- arba $12 pinigais.

T.D.A. Smarkiną Kovą
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo New Yorko Dis- 
triktas nusprendė pasmarkin
ti kovą už paliuosavimą poli
tinių kalinių. Tarpe kitko bus 
vedama kova už išlaisvinimą 
Clyde Allen,, negro darbinin
ko, kurį kapitalistinis teismas, 
pasiremdamas visokiomis pro
vokacijomis, įgrūdo į Sing 
Sing kalėjimą ant 35 metų. 
Aišku, kad tas darbininkas 
nekaltai nuteistas kalėjime su
pūti. Darbininkai ves kęvą 
už. jo paliuosavimą.

J. O’Beirrie, 22 metų,. 1786 
Amsterdam AVe., New York, 
nuteistas pasimokei $250.00 
pabaudos už netvarkų, važiavi
mą ir žmogaus užmušimą. Jis 
užmušė Ed. Bheifieldą, 62 

[metų amžiaus, 237 S. 78th St.
New Yorke. Kol kas jis dar- 
laikomas po $1,000 kaucija 
del Bheifieldo mirties, bet 
matyt, kad taip ir bus paleis
tas. .

Paskelbta, kad federalė val
džia 1934 metais taksais ant 
gazolino 
pinigų. . 
ta taksų 
j e.

sukėlė $740,000,000
Daugiausiai sumokė-! 
New Yorko valstijoj

Svarbi Lekcija ir Diskusijos
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo jaunuolių 200 kuopa• Aido Choro Susirinkimas
-V Penktadienį, 25 d.

‘'Laisvės” svetainėje bus Aido bas ir diskusijas. 
Choro dainų pamokos, o pas-1 ketvirtadienį, 31 
kui susirinkimas, šiam susirin- j 7 :30 vai. vakare, 
kime. yra kviečiami ir tėvai, i svetainėje, 419 
nes bus svarstoma trys svar-’Brooklyne. Kalbės 
bus klausimai, kuriuos sužino- Zablackas, išduos 
site atėję, kada eis susirinki-; Ameriko 
mo visa procedūra.

Kviečiame tėvus atsilankyti, 
nevėliau 9 valandos. 

Choro Pirm

Privertė Daug Sniego
Antradienį ir trečiadienį 

New Yorke privertė nema
žai sniego. Miesto valdi
ninkai strokavoja, kad tas 
padarė dienai kitai bentsausio, j rengia labai svarbias prakal- _

Jos įvyks 4,000 darbininkų darbo, žino- 
d. sausio, Ima, šimtai tūkstančių bedar- 

“Laisvės” bių darbininkų jąu nuo senai 
Lorimer St., laukė sniego ir, pagaliaus, su- 

Vytautas silaukė, bet nedaug jie galės 
raportą iš iš to pelnyti, nes miestas turi 

Jaunimo Kongreso,1 įvairias mašinas sniegui vAIy- 
kuris atsibuvo nesenai Wash- ti ir greitai jis bus iš miesto 
ingtone.

John Orman, jaunuolių or
ganizatorius, kalbės, kodėl 

| reikalinga padaryti suvienytą 
jaunuolių frontą sulig Ameri
kos Jaunimo Kongreso.

Roy Mizara, LDS preziden
tas, kalbės lietuvių kalboje 
apie jaunimo reikalus.

Po prakalbų bus diskusijos.
Visos lietuvių jaunimo or

ganizacijos yra prašomos da
lyvauti su savo nariais ir išsi- 

vyno jūreiviai sukilo atsisaky- reikšti. apie sudarymą bendro 
darni kariauti. Veikalą vaidi- lietuvių jaunuolių veikimo. _ 
na daug maž tie patys akto-i V*8* ateikitę jauni ir seni! 
riai, kurie pagarsėjo su veika-j įžanga dykai, 
lu “Stevedore”, kuris buvo';_ ~ ~

J. N.

Veikalas “Sailors of Cattaro”
Civic Repertory Theatre, 

14th St. ir 6th Ave., New
• Yorke, jau ilgokai yra rodo

mas darbininkų teatro grupės 
veikalas “Sailors of Cattarb”. 
Veikalas pagamintas iš įvykio 
laike pereito imperialistinio 
karo, kada Austrijos karo lai-

išvalytas, o dar ant tų gat
vių, kurios nėra biznio gatvės, 
tai ponai nieko ir nedaro, ne
paisant kiek sniego ten yra.

Bedarbių darbininkų parei
ga, kaip ir dirbančių, organi
zuotis ir kovoti už H. R. 2827 

! biliaus priėmimą, kuris dabar 
yra šalies kongrese.

Veikalą vaidi-‘lietuvių jaunuolių veikimo.
Visi ateikitę—jauni ir seni!

Dega Anglijos Laivas 
> ■ žinios gauta, kad 
apie 500 mylių į šiaurvakarius 
nuo' Barbados, dega Ahglijbs 
laivhs “Valverda”. ___ ___
yra'30 žmonių įgulos.' Kaip 
tik gauta žinia, tai, iš New 
Yorko prieplaukos greitai iš-

į LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

r Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
; Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

Svarbios Prakalbos
Bus labai svarbios prakal

bos temoje: “Pobūdis Kapita
listinio Krizio”. Jos įvyks sek
madienį, 27 d. sausio, 3 vai. 
po pietų, St. Nicholas Palace, 
69 W. 66th St., New Yorke. 
Rengia bendrai darbininkų or
ganizacijos. Kalbės anglas kal
bėtojas John Strachey. ' Visi 
dalyvaukite.

Karas Su Gengsteriais
New Yorke prisiveisė bai

siai dafug gengsterių, plėšikų 
ir visokių vagių. Priežastis— 
pati kapitalistinė tvarka, šiuo 
krizio metu daug ir gerų žmo
nių sugedo, neturėdami kaip 
gyventi, bet vyriausiai tai tas, 
kad kapitalistinėje sistemoje 
yra bjauriai išauklėta saumy- 
lystė, godumas ir troškimas 
pralobti.

Nuo sausio’ 1 iki 20 dienos 
kare tarpe gengsterių žuvo 7 
policininkai ir 12 jų pavojin
gai sužeista.

• \ • r . . . I ;

Visi .Dalyvaukite. ;Šiąme 
Iškilmingame Parengime
East New Yorko progresy

viai lietuviai rengia draugišką 
vakarienę sekmadienį, sausio 
(Jan.) 27 d., Kyburio svetai- 

inėje, 950 Jamaica Ave., East 
New York. Pradžia 6-tą val.| 
vakare. (Davažiuot galima 
“Jamaica” elevaterių trauki- 

Iniais, išlipant ant Cypress 
Hills Stoties).

Bus puiki programa, kurią 
išpildys Merginų Ensemblis, 
drg. Klimiutė ir Ch. Kwarren 
su savo stebėtina “vargonų” Į 
armonika.

Po vakarienės ir programos 
i bus neapsakomai smagūs šo
kiai, griežiant importuotai or
kestrai. Svetainė nemaža ir 
yra kur gerai suktis.

; Nesivėlinkite įsigyti tikietų. 
Gaunami “Laisvėje”.

Į Rengėjai.

S' Veteraną Kovą Auga
, Pereito imperialistinio kdrb L30 vai. vakare, 

ga anglijus .'p'j 15 •• h . v 1 •Ant laivo1 dalyviai darbininkai Ismarkma

pirmiau vaidintas per ilgą lai-1 Vargše Moteris Apsinuodijo siskubino 5 laivai į pagelbą, 
Mary Cerato, 174 Thomp-i^e^ k^u^mas ar S’a^s ^a^~ 

son St., New Yorke, apie mė-■ Pabūti, 
nuo laiko atgal pasipirko se-l 
ną pečių pas S. Falconę, kad 
apsišildžius. Už pečių jį buvo 
dar nesumokėjus $1. Paga
lbaus vos nevos surinko tuos 
pinigus, nunešė Falconei ir 
įteikė, bet ten pat apalpo. Už
klausus jos kame dalykas, Ce
rato atsakė, kad jį suvalgius 
8 piles nuodų, norėdama nusi
žudyti. Mat, ji labai ilgai 
buvo be darbo, jai gyvenimas 
taip labai įkyrėjo, kad mote
ris nusprendė geriau mirti,, 
negu taip gyventi. Greitai pa
šauktas gydytojas, jis sako, 
kad gal dar ji pasveiks.

šiaip labai vargsta Ameri
kos darbininkai. Visų pareiga 
pasmarkinti kovą už H. R. 
2827 biliy, kuris yra įneštas į

ką ir daugelis. “Laisvės” skai-| 
tytojų jį matė. Kurie tiktai 
išgali, tai privalėtų ir šį veika
lą pamatyti.

Šeši Užtroško Gazais
Šeši šeimynos nariai: F. 

Quijano, 29-metų; jo brolis 
Americo, 24 metų; pastarojo 
moteris Anna 27 metų; jų sū
nus William 11 metų; Annos 
brolis William Figuerio 23 
metų ir jų tėvas D. Figuerio 
62 metų amžiaus, užtroško ga
zais. ■ Jie gyveno 181 Butler 
Ave., Brooklyn. Gazų prisi
rinko. iš pečiaus, nes visi lan
gai buvo kietai uždaryti. Visa
da reikia bent vieną langą pa
likti atdarą, kada einate gulti. 
Iš paprasto pečiaus susidaro 
kartais labai pavojingų gazų, 
kurie ir užsmaugia.

i kovą už atgavimą tų bonų, ku
rie jiems yra pažadėti. Buvu
sių Kareivių Lyga laiko susi
rinkimus, ruošiasi surengti bu
vusių kareivių masinį mar- 
šavimą į Washingtoną, kur 
jie įteiks savo reikalavimus.

Vargše Mergina Areštaoia ™ S XX
Areštavo Jennie Fisher, 16 susirinkimų. Sekmadenį, 

metų merginą, - atvykusią iš 20 d> sausio jau buvo konfe. 
Baltimorės, ir kapitalistinis 
teisėjas Kozicke, Brooklyne, 
rengiasi ją teisti už valkatys
tę. Mergina atvyko į šį pa
saulio metropolį jieškoti dar
bo, kad užsidirbus gyvenimą. 
Bet ji, kaip ir tūkstančiai ki
tų merginų, jo nerado ir bu
vo priversta valkiotis ; 
mis. Policija ją areštavo ir 
dabar teis.

rencija.

PRAMOGOS
. BROOKLYN, N. Y.

'Paskaitos, Prakalbos ir 
Judžiai

Rengia Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubas savo- natne, 80 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. 'Atsibus šių 
metų sausio ;25 d. (penktadienį),,

Prelekciją skaitys Dr. Ą. PETRI- ' 
i KA, žinomas dantų gydyt.ojas, temo
je: “Vidurinių Liaukų. Veikla”. Bus 
aiškinama, kaip įvairios mūsų kūno 
liaukos (gliandsai) .veikia mūsų svei
kata,, augina, senina, nutukiha ir tt.

Dr.' J. F.' Paulionis’,-' įtaikų ‘ ligų 
specialist^, rodys du “rolių” judžių 
(moving, pictures): vienų apie įvai
riu bakterijų veiklų, o antrą apie 
difteriją. Tais klausimais jisai ir 
kalbės.

Daug naujo išgirsite apie savo 
sveikatą. Atsilankę nesigailėsite.

Visus kviečia Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas.

Įžanga nemokama. Kolektos nebus.

Trumpos Žinutės
- Anglijos karo laivas “Frobi
sher” pranešė per radio, kad 
jis laiku pasiekė degantį lai
vą “Valverda”, ant kurio yra 

gatvė-; 30 įgulos žmonių ir galės juos 
išgelbėti.

>

Painters and Carpenters
, ! * V • ♦

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko
r , A. BALČIŪNAS h1 ii ■± • *

321 Chauncey Street, ’ . Brooklyn, N. Y.
H*-'k;niELiAuskAąH1!?! .<■

8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. 
' *■ > ' J J u
Tel.: Foxcroft 9-6901 *

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 ’ StM Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEPILA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

l M RA fUI AA AH RA lUI 9UI lUI M M M M ID! M M M KR RA MA IVIM

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.
. \ T '

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo ^valandoj, ikręipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.i

Kode! William Randolph Hearst
J _ ’ ’ > ., i r • ‘ /

Meluoja apie Sovietų Sąjungą? ■
■ 1 f I •

j < Jo melai bus iškelti
f MASINIAME MITINGE

Darbininkai Laimėjo Kovą 
’ Virš keturias savaites laiko 
streikavo metalo, darbininkai 
Majestic Metal Novelty Inc., 
200 Varick St., Brooklyne, po 
vadovyste Metalo Dąrbininkų 
Industrinės unijos 303 lokalo, 
ir kovą laimėjo. Išnaudotojai 
sutiko išpildyti visus darbinin
kų reikąlavimus.' Visi darbi
ninkai grįžta! atgal/ alga pa
keliama ant 3%-, pagerinama 
visa eilė darbo sąlygų.

BROOKLYN, N. Y.
I. W. O. kuopa rengia paskaitas 

apie sveikata, penktadienį, 25 d. sau
sio, 8 vai, vakare. 125 Boerum St. 
Bus' klausimų ir atsakymų. Kalbės 
gerai žinomas darbininkų Dr. J. 
Littinsky. Įžanga 10 centų. Kviečiam 
visus ateit ir išgirsti kaip darbinin
kas gali išsilaikyti sveikas.

Taipgi, nedčlioj, 27 d. sausio, 7:30, 
p. m. 125 Boerum St. bus šokiai, vėl-' 
tui visiems. Kviečiam visus ateiti ir 
pralesti linksmai laiką.

Kviečia L' W. O.
(20-21)

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

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

i arti Grand Street
\ i •

- Telefonas Evergreen 8-10494

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

.Penktadienį, Sausio (Jan.) 25,
ST. NICHOLAS PALACE, 69 W. 66TH ST.

Arti Columbus Ave., New York City
Bus sekanti kalbėtojai:

t

1935

H. Bogelsak, 67-58 Booth 
St., Forest Hill, apskundė A. 
S. P. C. A. (gyvūnų besirūpi- 
nimo, įstaigą) ant $1,000 už 
tai, kad būk jie paėmę gydyt REIKALAVIMAI 
jo “police” šunį numarino.

Ant Hudson kelio buvo1 su- 
sikimšiinas. Bušo valdytojas 
G. Jadanza, 1066 Aye. C, Ba
yonne, nuėjo ten pažiūrėti, ko 
ten žmonės susigrūdę. . Kada 
jis priėjo, tai: pamatė,'kad ant,! VJ W1 j
kelio gulėjo negyvas jo tėvas, ! pASIRANDĄVOJA 5 kambariai, visi 
kurj užmušė kolos neatsargus Moko nu0 Jefferson St. Jei pasitai. 
automohiliaus valdytojas.

REIKALINGA patyrę darbininkai 
ant rinkimo ir . mierayimo avies 

žarnų. Greitai kreipkitės šiuo ant- 
Irašu: Newman Casing Čo. 290 Ave.
A. New York' City.“ j •

(20-21) . 'i

IŠRANDAVOJIMAI

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone, EVergreen 8-9770
D . . . ... \

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Joseph Leonti, 43 metų 
amžiaus, bus ketvirtadienio 
naktį užmuštas elektros kėdė
je Sing Sing kalėjime. Jis ap-

kys .lietuvys randauųinkas, tai bus 
Į visam mėneąiųi .veltui randa, arba 
apmokesim atsikraustymo kaštus. 
Kreipkitės šiuo antrašu: ) 1354 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(18-26)
(20-21)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ' 
Išbalzamuoji ir Jaidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir katfetfes veselįjorns, 
krikštynoms ir pasivažihejirbems

VICTOR A. YAKHONTOFF 
Buvęs generolu caro armijoj.

ANNA LOUISE STRONG 
“Moscow News” pagelbinė 

•, redaktore.

JAMES WATERMAN WISE 
Sūnus rabino Steffan Wise

JBEYWOOD BROUN 
Žymus rašytojas.

WILL. H. JONES
Garsus žurnalistas negras.

DR. HARRY ,F. WARD. 
Prof, iš Union Theological 

Seminary.
HERBERT H. GOLDFRANK
Nacioalis sekretorius F.S.U.

CORLISS LAMONT 
Prakalbų pirmininkas{' kuris 

x taipgi yra pirmininku

Įžanga 25 centai. Prasidės 8-tą vai. vakare.

RENGGIA: FRIENDS OF THE SOVIET UNION.

Teismas Už Mergaitę
11 metų mergaitė Constance 

Brock yra nepasidalinama tar
pe jos motinos Starr ir- gimi
nių. Jos motina yra persisky
rusi su savo i pirmesnių vyru fr i kaltintas pirmo laipsnio žjnog- 
kaip ji, taip ir* jos vyras vedę [žudystėje. J. Leonti kiek laiko 
su kitais. . Mergaitė buvo pas‘atgal, peiliu subadė iki.mir- 

; motiną, bet jos giminės pa-j ties savo 19 metų dukterį, užX , .. . gu jam

, 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

traukė teisman; kaltindami j tai, • kad ji apsivedė 
motiną, būk negerai mergaitę nepatinkamu vyru, 
auklėja ir teisėjas J. F.-Carew Į < —-------
sutiko, kad nuo motinos reikia
mergaitę atimti. Mat,: tie gi- piama - 2,070 ; šeimynų __ _ 
minės jaučia, kad taiį mergai- 000 pavienių' Pagal apskaiL- 
tei yra,-paskirtą; męmažaf pi- liavimą, tai New Yorko vals- 
nigų, tat ir tąsosi po teismus, tijoje White Plains yra tre- 

. Bet jeigu jie ten neužuostų pi- čias miestas ’kiekiu šęlpiamų 
[nigų, tai jie jos nepaisytų/ |gyventojų. : ’ ’ ’

White Plains mieste yra šel-
ir 11,-

L PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimni nub šalčio nesmagumo if 

• nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima » gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, ahp 

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

• ; ( 500 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. , 

Persiuntimas apmokytas
Jr.jūs atlaikysite siiintĮnj., : ,

Telephonė Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir - palaidoja 
tinkamai ir už prienamy kainą

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

(Arti Marcy Avenue)
7. BROOKLYN, N. Y i-f r - t n - nirr—n ‘ir r i - i

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 

1 < ♦ 
k Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau- 
X io Nesveikumai, 
: 1 N e r rių Ligos 

■Ml Chroniški Skau
gi] dūliai, Skilvio, 

į žarnų ir MėŠia- 
I šamėš Ligos, A- 

l / b e 1 n as Nusilpi- 
mas, Nervų Įde- 7 girnai ir Chroniš- 

___  __ , k i Nesveikavi- 
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; -o jeigu turite kokį negerumą, 
kūno nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų IšmirkštimaL

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

M.

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

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




