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Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian
Workers1 Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visų
Vienykitės! Jūs 
N e p r a 1 aimėsite, 
Retežius, o 
Pasaulį!

Klerikalų “Darbininkas” iš- No. 25
spausdino vyskupo Kettelerio 
posakį:
.‘‘Katalikas, kurs neremia ka

talikiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vai
ku.”

Matyt, daugelis katalikų dar
bininkų ir nenori visą amžių 
liktis “vaikais”, todėl griebiasi 
darbininkiškų laikraščių, iš ku
rių mokinas kovot už savo rei
kalus.

Nors kartą įdėkime entuziaz
mo į Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
vaju delei naujų narių. Jis tu
ri būt taip smarkiai varomas, 
kaip ir mūsų dienraščių “Lais
vės” ir “Vilnies” vajai. Ne ma
žiau jis turėtų atsispindėt ir 
mūsų spaudoje.

Pabėgęs iš Meksikos
vyskupas Paskalis Diaz grūmo
ja išbraukt iš bažnyčios katali
kus, kurie ten pasiliks tarnybo
je “bedieviškos” valdžios. O ar- 
chivyskupo agentai klupsčioja 
prieš prezidentą Rooseveltą, 
kad nutrauktų politinius ryšius 
su Meksika, tai yra, kad pada
rytų žingsnį linkui karo prieš 
ją. Tatai yra visai 
Amerikos

archi-

pavėjui 
imperialistams.

“opozicijos” nariai 
išbandys savo vadus,
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Eiliniai 
geriausia 
jeigu neatlaidžiai vers juos eiti 
į kovą už bendrus darbininkų 
reikalus.

* Kunigų “Draugas” su džiaug
smu praneša, kad Smetonos val
džia palankiai veda derybas del 
popiežiaus bažnyčios teisių Lie
tuvoje. Užsienių reikalų minis- 
teris Lozoraitis pareiškė f “Mū
sų vyriausybė visados augštai 
vertino Amžinosios Bažnyčios 
reikšmę socialiniam ir valsty
biniam* gyvenimui.”—Kur čia 
tau neįvertins tokį talkininką 
prieš darbininkų pasiliuosavi- 
mą!

“Jeigu Rooseveltas užsima
nytų būti diktatorium, tai kas 
galėtų jį nuo to sulaikyti?”— 
klausia socialistų “Naujienos,” 
kurios pačios ne kartą garbino 
Roosevelto politiką.

Fašistinės diktatūros pavojų 
Amerikai tegali' atmušti tik 
darbo masės, veikdamos ben
dru frontu. Bet socialistų va
dai priešinasi suvienytam fron
tui su revoliuciniais darbinin
kais. Tuomi jie padeda fašis
tiniam judėjimui.

Mussolinio Konsulai
Laisvai Varo Terorą,
Agitaciją Amerikoje

NEW YORK. — Komu-'slaptoji Mussolinio policija 
nistų Partijos organe “Dai-Jr gengsteriai muša ir žalo- 
ly Workeryj,” 7” 
Young įrodo, kaip Mussoli-Į 
nio konsulai ir jo slaptoji i 
policija “Ovra” darbuojasi! 
Jungtinėse Valstijose su ži
nia šios šalies valdžios. Ita
lijos konsulų gengsteriai 
užpuldinėja leidyklas itališ
kų laikraščių, kurie nepri
taria Mussoliniui; jie tero-i“La Stampa Libera” redak- 
rizuoja biznierius, kurie toriaus, apie Mussoli nio 
duoda tokiem laikraščiam juodašimčių siautimą. Lai- 
skelbimų. O Italijoj 
persekiojami 
kurie Amerikoj išstoja prieš šistų vadu Generosu Pope, 
Mussolinio fašizmą. Tokius New Yorke.

Marguerite ja pačiose Jungtinėse Vals- in Mnccnli. I .tijose.
Kongresmanų komisija su 

Dicksteinu priekyje neva 
tyrinėjo fašistų veiklą Ame
rikoj, bet atsisakė išklausy
ti liudijimų G. Valenti’o, 
laisvesnio italų laikraščio

yra ke tyrinėjimų pats Dicks- 
giminės tu,'tein baliavoio su Italų fa-

Chinų Fašistai Šaukia 
Japonus į Karo Talką 
prieš 'Raudonuosius’

! ------------------------ * . j | L i U I
GENEVA. — Japonijos tokiai sutarčiąi su Chininą j 

atstovas pareiškė, kad Chi- ir talkai delei “raud6h($$ i:! 
nijos fašistų Chiang Kai- išnaikinimo.” iHjjfįi
sheko valdžia kviečia Jano-! Kaip jau žinoma, šiomis 
nūs padaryt artimą politiš- dienomis Japonijos karluO- 
ką ir biznišką sutartį tarp menė įsiveržė į Chinijos' j j 
^u dviejų šalių. Svarbiau- sritį Chahar, užėmė i I 
sias siūlomos sutarties tiks- miestus ir išžudė šimtus 
las tai suvienytomis jėgo- chiniečių kareivių ir. H 
mis ištaškyt Chinijos darbi-j prastų gyventojų. Bet tas I 
ninku ir valstiečiu Sovietus, Ižygis nekliudo fašistinei ; (J 
kurie jau valdo didžius Chi- iChiniios valdžiai vienytis su 
nų žemes plotus su virš 80 Japonijos imperia listaiš 
milionų gyventojų. Japonų:prieš Chinų revoliucioniė- 
valdžios atstovas pritaria! rius.

Nunuodijo 16 Žmoniij, 
kad Pasiimt Jų Žemes
Vengrijos mieste Debre- 

czine eina teismas prieš 7 
moteris ir 6 vyrus, kurie 
kaltinami, kad nužudę 16 
savo giminiu, tame skaičiu
je savo vaikus, seseris ir 
motinas. Juliana Nagy, 73 
metų amžiaus, kaip kaltina
ma, prisiskuto, aršeniko nuo 
limpamojo musių ponierio,

New Yorko pašalpos biurų tarnautojas B. L. Ri- 
back užtardavo bedarbius, kad jų nestumdytų ir 
nemuštų. Už savo žmoniškumą jis buvo pavarytas 
iš vietos. Tuomet bedarbių šelpimo biurų tarnau
tojai sureųgė smarkią demonstraciją prieš valdy
bą, protestuodami prieš Rihacko pavarymą ir rei

kalaudami jį atgal priimti.

Drg. S. C. Mažeikienės Prakalbų Maršrutas
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas susi-

skriejo ribose draugė Ma
žeikienė išbus, kol bus rei-

Peria Kailį Anglijos
Minisleriui Pirminin.

LONDON. —Anglijos sei
mo atstovas, Nepriklauso
mos Darbo Partijos narys, 
Geo. Buchanan kalbėjo 
prieš ex-socialistą ministerį 
pirmininką M a c D o n aidą, 
kaipo bedarbių marintoją 
badu. Nes sulig MacDonal- 
do politikos buvo nukapota 
ta pati menka jiems pašal
pa. Buchanan sakė, kad 
MacDonald darbininkų cen
tais iškilo į augštus žmo
nes ir užsisėdo tiems pa
tiems darbininkams ant 
sprando. Buchanan pavai
šino MacDonaldą šitokiais 
komplimentais:

“Ministeris pirmininkas 
yra žulikas. Jis dar bloges
nis. Jis yra kiaulė. Jis yra 
purvinas prakeiktas šuny
tis, kurį reikia arkliniais bi
zūnais nuplakti ir išspirti iš 
bet kokių viešų pareigų.”

Kuomet galerijoj susirin
kę darbininkai pritarė, kad 
MacDonaldas yra panašus į 
Mussolinį ir Hitlerį, tuoj 
pašoko policija ir išmetė 
juos laukan. Joks seimo 
narys nei vienu žodžiu ne
užtarė MacDonaldo.

Sovietų Tėmytojas Tarpt. 
Darbo Biuro Konferencijai

GENEVA. — Į Tautų Ly- 
gos Darbo Biuro tarptauti
ne konferencija dar pirma 
sykį atsiųsta delegatas iš 
Jungtiniu Valstijų. Nuo 
Sovietų Sąjungos dalyvauja 
konferencijoj prof esorius 
Markus, bet ne kaipo dele
gatas, o tik kaipo tėmyto- 
ias. Iki šiol tame Darbo 
Biure viešpatavo social-re- 
formistai.

Kodėl Nuskendo “Mohawk”
NEW YORK. — Federa-

Mirė Sov. Kompazito- 
rius Ippalitov-Ivanav 
MASKVA. — Mirė didis 

muzikos kompozitorius pro
fesorius Michail IppoĮitov- 
Ivanov, 75 metų amžiaus. į 
Dar carų laikais pagarsėjęs 
muzikos kūriniais, ypač, iš i ( 
kaukaziečių melodijų, Ippo
litov-Ivanov nuėjo savo ga
bumais tarnaut proletari
niam menui po revoliucijos. 
Pastaraisiais laikais jis ra
šė operą “Paskutinė Bari
kada,” kur muzikaliai vaiz- - 
davo paskutinę Paryžiaus 
komunarų - revoliucionierių 
apginamą poziciją. Be kitų 
kompozicijų, jis parašė, ir 
karišką “Vorošilovo MąršąJ 

Sovietų vyriausybė ,'Ipbo- 
litovui-Ivanovui suteik^’ga- 
udies artisto- garbės vardą, 
Raudonosios Darbo Vėlia- 
vos Ordeną ir kitus pagar
bos ženklus. Pernai vasa
rio mėnesį minint jo 50 me
tų muzikalią darbo sukakti, 
Sovietai suruošė jam iškil
mę Didžiajame Teatre, Ma
skvoj.

Negali Būt Japonam Karo 1 
Laivų Lygybės su Amerika

WASHINGTON.—Jungti- 
niu Valstijų valdžia pakar
toja, kad jinai ir toliaus 
reikalaus sau po 5 karo lai
vus prieš kiekvienus 3 lo
kius Japonijos laivus. Jei mi 
Japonai su tuom ^nesutiks, 
tai Amerika neis daugiau i 
laivynų susiaurinimo tarp
tautines konferencijas.

Žinios iš Lietuvos v
Klaipėdos Žvejyba * *’•

Klaipėdos krašto statj&lkoA

Roosevelt vėl Atsisakė 
Priimt Veteranus

WASHINGTON. — Su
važiavo 200 eilinių ex-ka
reiviu delegatų į konferen
ciją; Kongresas nepriėmė 
jų atstovų su reikalavimu 
tuojaus išmokėti visiems 
veteranam priklausomus bo
nus. Jię tad nuėjo į Baltąjį tarė su drauge S. C. Mažei- 
Rūmą, bet prezidentas Roo- kiene iš Clevelando, kad ji 
sėveltas nepasirodė, o jiems kovo mėnesį galės apkeliau- ' 

ti su prakalbu maršrutu. 
Mums ypatingai yra reika
linga moteris kalbėtoja. 
Kartu Centro Komitetas ra
gina visų didesnių kolonijų | 
draugus ir drauges, kad kur i 
tik bus drg. Mažeikienė, kad 
vietos draugai ir draugės 
pastatytų vieną kitą iš vie
tinių daugiau prasilavinusių 
pakalbėti; tas pagelbės drg. 
Mažeikienei ir kartu- tokiu 
būdu galėsite iš savo tarpo 
pralavinti kalbėtojus.

Drg. Mažeikienės prakal
bų maršrutas įvyks sekamo
se vietose:

Kovo 2 d. Buffalo, N.Y. 
Kovo 3 d. Rochester, N.Y. 
Kovo 4 d. Utica, N. Y. 
Kovo 5 d. Binghamton,!

nunuodiio savo samdvtoio iPasiBkt pasiuntė tik savo 
moterį ir pati už jo ištekė- sekretorių McIntyre., Ex- 
io. Tada ji nunuodijo savo 'kareivių delegatai pareika- 
brolį ir podukra, norėdama 
paveldėti jų žeme. Tuos 
nuodus ji pardavinėjo ir ki
tiems. Julianos Nagy gimi
nė Valentine Nagv prisipa
žino, kad ji nužudė savo vy
ra gautais iš Julianos nuo
dais.

Kūdikiu Maras Kilo 
Pačioje Ligoninėje

TEANECK, N. J. — Ho- 
ly Name ligoninėje 40 nau
jagimių kūdikių staiga ap
sirgo užkrečiamąja liga, pa
našiai į žarnų influenza ir 
per penkias dienas mirė 8 
kūdikiai nuo 2 iki 7 dienu 
amžiaus. Mirusiųjų skai- 

- j - _ Jčiuje yra pora dvynuku. Li-
Prisidėjus revoliucinei unijai ,goninė laikinai .uždaryta, 

prie senosios, federacinės, karš- ; kad Sllturėt ligos skleidimą- 
čiau pasidarė įvairiems darbi- si. -Viršininkai teisinasi, 
ninku prigaudinėtojams. kad suaugę lankytojai vei

kiausia ;UŽnešę ligos perus. 
Bet tikroji priežastis bus 
apsileidimas. įr nešvara.

Matydamas, kad pralaimės 
rinkimus, pats pasitraukė iš 
vietos lovestonietis Eli Keller, 
ligšiolinis šilko darbininkų uni
jos lokalo vedėjas Patersone.

; visus juos 
maistu, pastoge ir daktariš
kais patarnavimais laike jų 
konferencijos. McIntyre at
sakė, kad kongreso atstovų 
rūmas tatai uždraudė.

Tuomet ex-kareivių dele
gatai jam nurodė, kad šis 
uždraudimas dar nėra įsta
tymas, nes nebuvo balsuo
tas senate. Tuomi užčiau
pė Roosevelto* sekretoriui 
burną.

Suvažiavę į konferenciją, 
ex-kareiviu įgaliotiniai tę
sia kovą už jų aprūpinimą, 
kol jie bus Washingtone, ir 
šaukia darbininkus per ma
sini snaudimą priversti val
džią išfriokėt visus bonus 
pasaulinio karo veteranams.

Po šio paskelbimo minėto
mis dienomis visų kolonijų 
draugai ir draugės privalo 
paimtą svetaine, daryti pla
katus, ir .garsinti,. Dienas 
nakeisįti nebus galima, nes 

i kalbėtoja vvksta nuo vie
nos prie kitos kolonijos- 
Kalbėtojos kelionės lėšas ir 
abelnai prakalbu lėšas pri
valo pądengti pačios.kuopos 
arba jų apskričiai.

Jeigįi vakarų valstijų tū
li anskričiai dar norėtu gau
ti drauge Mažeikiene kalbė
ti pradžioje balandžio mė
nesio. tai greitai anie tai 
privalo pranešti į mūsų 
centrą.

Vengrijos barbinin^ už 
Rakosi Paliuosavimą
BUDAPEST.

dirbtuvėje -300 darbininkų 
sustojo dirbę, kol visi pasi
rašė reikalavimą, kad Ven
grijos valdžia paliuosuotų 
komunistų vadą M. Rakosi, 
Drg. Rakosi jau antru atve
ju teisiamas. Pirma karta 
jis buvo nubaustas 8 metais 
kalėjimo už veiklu dalvva- 
vima buvusioje Vengrijos 
Sovietu valdžioje 1919 me
tais. Vos jam atlikus pir
mąją bausmę,; jis tano iš- 
nauio suimtas ir vėl pat-, 
rauktas teisman už tą patį 
“nusikaltimą.”

Vienoj

Automobilio Nelaimėje 
Vėl Sugrįžo Prarastoji 

Žmogaus Atmintis

Kovo 6 d. Scranton. Pa.
Kovo

Pa.
Kovo

Kiekvienos kolonijos 
draugai, kurie tik reno-s 
prakalbas, privalo pranešti 
į centra svetainės antrašą 
ir prakalbų laiką, arba nė
riau, kad prisiųstų po vie-

7 d. Wilkes-Barre, ną plakata. kad mes galė
tume kalbėtojai pranešti, 

8-9 dd. Brooklyn, kad ji būtų laiku prakalbų 
vietoje. '■ s

Laike šio maršruto mūsų 
n kuopos' p r i 'v a 1 o na- 

danbininkjškęs lite- 
Tddel apsirūpinki-

10 d. Bridgeport,Kovo
Conn.

Kovo
Conn.

Su 12 d. kovo drg. Mažei
kienė pradės : maršrutą 
Mass, valstijoje, tai yra A.

~ TACOMA, Wash. — R. L. 
Hand, 47 metų amžiaus, 
buvo visiškai praradęs į.
atmintį apie dalykus, ku- ■ ir ten bus iki 20 d. kovo. a 
riuos jis žinojo pirm pa- Dienas kolonijoms paskirs- 
saulinio karo. Jis neteko 
atminties nuo to laiko, kai 
vokiečiai išsprogdino laivą, 
kuriame R. L. Hand tafna- 

. Paskui jis nebegalėjo 
goti nuo plėšiku. Bet užva- atsimint nei savo pavardės 
kar. iam bevažiuoiant auto- ir vadinosi, H. A. / Lewis, 
mobiliu, trys plėšikai už-,Bet dabar nesenai iam bu- 
kirto kelią kitu automobi-,vo smarkiai sutrenkta gai
liu. Grąžindami revolve-!va automobilio nelaimėle: 
riais, privertė Royala ati- ,ir tuojaus no to jis atgriebė 
duoti j 
diržą si

Diržas “Stebuklingas,” bet 
Neapsaugo Agento Pinigų '

CAPE M A Y. N. Y.—Ray- 
mond R. Royal, keliaujantis 
pardavinėtojas, karštai gar
sino pinigams laikyti diržą, 
kuriuo apsijuosus, žmogaus 
pinigai būsią tikrai apsau-ivo.

s tą “stebėtiną” f atmintį apie savo gyvenimą 
laivo---- jO500 pinigų ir pa- ir patyrimus iki pat 

tys sėkmingai paspruko. | išsprogdinimui.

11 d. New Haven, . , .skleisti- ! K
ratu ros

( te knygomis ir brošiūro- 
‘ mis. jįigu neturite. tai

L*DYD"?A^kričioJribo7e ^ukitejš centro. . Laike šio 
maršruto pasirūpinkite su-

tys ir paskelbs patsai 7 ap 
skričio komitetas. .

Kovo
Conn.

Kovo
1 Conn.

Kovo
ba kita

Kovo
phia, Pa.

Kovo 26 d. Baltimore,
Md.

Koyo 27 d. Pittsburgh, 
Pa., ir čia ALDLD 4-to ap-

21 d. Hartford,

22 d. Waterbury,

23 d. Brooklvn ar- 
art'ima kolonija.
24 ir 25 d. Philadel-

biuro žinioms, Klaipėdos

daugiausiai publ
ikos ir gkuti naujų narių į 
j mūsų organizaciją, vnatin- 
Igai moterų darbininkių.

’gamzaciią, ynatn 
?rų darbininkių.

D. M. šolomskas
AIDLI) CK Sekretorius 

46 Ten Eyck. Street 
Brooklyn, N. Y.

Tex. — FederalėDalias.
grand džiūrė įkaitino 18 
žmonių, kad jie slėpdavo 
nuo valdžios agentų žmog-

kad jie slėpdavo

žudį plėšiką Clyde Barrow 
ir jo sėbrus.

lės valdžios daromame tyri
nėjime pasirodė, kad Ward 
kompanijos laivas “Mo
hawk” nuskendo, nri gir
dant 45 žmones, todėl, kad 
buvo sugedės jo vairavimo 
a paratas ir dar pagalbi n i n- 
kas kapitonas davė klaidin
gą komanda, kuomet reikė- 
io pasisukt iš kelio vieno ta- 
vorinio laivo. Tuo būdu ta- 
vorinis laivas ir prakirto 
“Mohawkui” šoną.

krašto žvejai per spalių mėn. 
Baltijos jūroj, Kuršių marėse 
’’r vidaus vandenyse sugavo 
234 093 kilogramus žuvies UŽ 
63 138 lt. Vien Baltijos jūroje 
sugauta 5 150 kilogr. už 1545 
lt. Kuršiu marėse—185.755
klg. už 42,225 lt. ir vidaūfe 
vandenyse 43 118 klg. už 19- 
368 it. Per pirmuosius pereitu 
metų dešimts mėnesių žvelni 
sugavo 1 498 558 klg. už 607,- 
758 litų.

Taigi Klaipėda, be kitko, 
yra svarbi ir žvejybos bizniui. 
Neveltui Hitleris ir pasiriŽęs 

I Klaipėdą atsiimti, o Smetona 
—neatiduoti.
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Antras Puslapis
SĮ'jąiM.1 rrr^^rTr įj
jos selsoviete., Tenai yra pilietis Lariopas 
Kaplūnovas, kuris ilgą laiką gyveno nešva
riam kambaryj, visas buvo dulkėse, skaitė 
sena murziną evangelija ir,psalmas, Cho-

kai neturi progos rimtai
svar; Jie

| šiandieninė, kruvinoji trage

T h e Laisve Ine.
every day, except Sunday

16 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
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

Neramu
Iš Meksikos pranešama, kad ten su

sektas suokalbis nuversti esamą vyriau
sybę. Minėto suokalbio dalininkai gyve
na Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose. 
Esą, šito suokalbio vadas, Andres Pedre- 
ro, jau sėdįs kalėjime ir valdžios agentai 
gauną iš jo daug, medžiagos apie suokal
bininkų planus.
. Iš Uruguajaus ateina panašių žinių. 

Minas provincijoje, sakoma, susektas 
suokalbis nuversti esamo prezidento Ga
brieliaus Terros diktatūrą.

Iš Buenos Aires, Argentinos, žinios 
skelbia, kad ten naziški (fašistiški) ele-' 
mentai daro viską, kad teroru sunaiki
nus prieš-fašistinį judėjimą, kuris auga 
su kiekviena diena.

Kaip matome, visoj Lotynų Ameriko
je neramumai plečiasi. Be abejo, kad tai 
pasėka gilaus krizio, kuris palietė visą 
buržuazinį pasaulį. Meksikoj ir Urugua- 
juj, suokalbiai, aišku, yra buržuaziniai. 
Meksikoje veikiausiai, suokalbius daro 
klerikalai, o Uruguajuj—“kairesnė” bur
žuazija. Bet jie išplaukia iš tų pačių są
lygų: gilaus ūkiško krizio.

Revoliucinis darbininkų judėjimas Lo
tynų Amerikoje dar persilpnas, kad nu
versti buržuaziją. Bet jis vis stiprėja. 
Tą pripažįsta ir buržuazijos spauda. 
Kuomet revoliucinis darbininkų judėji
mas "sustiprės, tai visi tie buržuaziniai 
gaivalai, kurie dabar suokalbiai;ja vieni 

- prieš kitus, jungsis į vieną krūvą ir ban- 
i dys kovoti prieš bendrą savo priešą—re- 
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Uz Ką Dabar Kovojama 
Kolchozuose?

, J. Sovietų Sąjungos kolektyviai ūkiai 
(kolchozai), kaip žinia, pačius sunkiau
sius laikus jau pergyveno. Jie susitvar
kė ir, pagaliaus, valstiečiams praktišku 
gyvenimu buvo įrodyta, kad klochozuos 
gyvenimas kur kas bus geresnis, negu 
pavieniai. Užpereitų ir pereitų metų der- 

j liai geriausia įrodė kolektyvio darbo vai
sių gerumą. •

Dabar visuos kolchozuos vedamas di- 
* dėlis ir stropus darbas už kultūrą, prieš 
'tamsą, kurioje šimtmečius valstietija 
v kentėjo. Spauda ir atskiri Kompartijos 
“ir Sovietų valdžios organai ir individua
liai nepaprastos domės į tai kreipia. Kul- 
tūriškesnis gyvenimas, arba “kūltūra,” 
kaip ją aiškina kolektyviečiams Sovietų 
spauda, * apima labai plačiai. Įruošimas 

'“"kolektyviečiams gerų mokyklų, ligoninių, 
kinematografų (šnekančių judžių sve
tainių), kliubų, kelių, bendrų skalbyklų, 
skaityklų ir t.t., tai vis reiškia kultūri
nio gyvenimo kėlimą, tai vis kultūros 
plėtimą kaime. “Raudonasis Artojas” 
tuo taipgi smarkiai susirūpinęs. Štai ta- ‘ 
me laikraštyj d. J. šakalis, be kitko, ra
šo: fi .. i« • ' . I * v J * < f 1

Kolchozninko grįčia turi visai pakitėti.-J 1 . J ’ ( I i . I *
Mes jau daug turime tokių pavyzdžių, kaip 

vardo kolchoze ir daug kitur, kada 
inkų gyvenamuose butuose užvesta 

jančių lapuotų gėlių, langai pri- 
baltais užtiesalais, sienos 

ulalais ir t. p. Bet dar 
yra ir tokių kolchozninkų/kurie pa

taisę savo materialinę padėtį, nesirūpina 
kulturingiau gyventi. Tokiems atsiliku- 

kolchozninkams priešakiniai turi pa
turi paimt juos į buksirą. 
mėginimą—paimt kultūriniai atsili- 

į buksirą padarė d. Chodunka Verete-

dengti .męj 
išklijuotos

stems 
gelbėt,

Toki

Meksikos

dunka organizavo visuomeninį buksirą, da
vė Kaplūnovui senų nereikalingų laikraščių 
išklijuot sienas, išvalė grįčią ir dabar Kap- 

, lūnovas pradėjo gyvent daug kultūringiau.
Jis išsirašė ir pradėjo skaityti laikraščius, 
užeina skaityklon, ima skaityt naudingas 
knygas ir pats atrodo daug smagesnis, ne
gu iki šiol būdavo.

Imdamięs kultūringai vesti stambų socia
listinį ūkį, imkimės taipgi kultūringai su
tvarkyti ir mūsų kasdieninį gyvenimą savo 
kambaryje, savo grįčioje. ’•

Didelį, platų ir nepaprastai svarbų 
darbą veda Kompartija ir Sovietų ,val
džia. Be abejo, kad tąs ir pavyks.

Visokią Žmonių, Visokių
Nuomonių - I

Jungtinių Valstijų kongrese yra įneš
tas bilius, reikalaująs padarytį USA Ko
munistų Partiją nelegąle. Tai žiaurus, 
piktas buržuazijos pasimojimaš, kuriuo 
valdančioji klasė mano pasieksianti savo 
tikslo: sunaikinti komunistinį judėjimą 
ir tuo užtikrinsianti sau ilgesnį viešpata
vimą. 

1

Akyva, kaip į tai žiūri ADF viršinin
kai. Green ir Woll pareiškė savo nuo
mones: Jie stoja už padarymą Kompar
tijos nelegališka. Jie eina ranka rankon 
su žymiausiais kapitalo agentais, kad tą 
pasiekus.

Akyregyj to, atsiranda ADF žmonių, 
kurie kitaip į tai žiūri. Mums siuntinė
jamas “The Labor Advocate” (Darbo 
Advokatas), savaitraštis, leidžiamas 
Nashville, Tennessee, tenaitinės ADF 
unijų miesto tarybos, šis lapas paskel
bė, kad, girdi, J. V. kongresas Komparti
jos nepadarys nelegąle, nes su komunis
tais einą stambūs kapitalistai! Girdi, 
Rockefeller, per savo National Chase 
banką remias Wm. Z. Fosterį pinigiškai, 
o J. V. kongresmanai, klausą stambaus 
kapitalo, darys viską, idant komunistų 
nepavarius palėpin.

Vargiai kur kitur, surastum tokius 
šmeižtus, kokius patiekia šis brudas, be-} 
sivadinąs save darbiniųls;ų;)(. laikraščiu. 
Neabejotina, jis pasiekia nemažą skaičių 
organizuotų darbininkų, ADF narių. Jei
gu jie neskaito kitokios spaudos, jei mes 
su savo spauda jų nepasiekiam, tai, nea
bejotina, kad nemaža dalis tokių žmo
nių panašiai ir esti nustatyti prieš mus, 
prieš komunistus.

Tai dar kartą parodo, kaip mes stro
piai privalome susirūpinti plėtimu komu
nistinio spausdinto ir gyvo žodžio, tarpe 
Amerikos darbininkų. Pereitasis Kom
partijos GK plenumas plačiai apie tai 
kalbėjo ir nutarė dėti didžiausių pastan
gų padidinimui mūsų darbo Amerikos 
Darbo Federacijos unijose.

Komunistų pareiga, dirbant darbo uni
jose, atidaryti ADF nariams akis ir pa
rodyti melus ir plūdimus, kurie randa 
sau vietos ADF narių pinigais leidžia
muose laikraščiuose prieš revoliucinius 
darbininkus.

Komunistinės spaudos praplėtimas or- 
ganizuotuos darbinink. yra būtinas die
nos darbas—greitas darbas. Dabar, kuo
met eina vajus už platinimą “Daily Wor
ker”, visi sąmoningi darbininkai priva
lo juo labiau susirūpinti užrašymui jo 
angliškai skaitantiems darbininkams.

...................................................... . .. '

K. Norkus Argentinoje Pasiliko
“Laisvėje” buvo keliais atvejais rašy

ta apie tai, kad Smetonos valdžia išreika
lavusi iš Argentinos valdžios Kastantą 
Norkų (buvusį Amerikos sandariečių ly- 1 
derį),; atiduoti Kauno teismui, kuris jį' 
teisiąs del tų senai Kaune pądarytų dfe- 
rų. Dabar gi pranešimai skelbia, kad 
Norkus tebegyvena Argentinoje, nors iš 
kalėjimo jis esąs paleistas. Girdi, ^Ar
gentinos teismas nusprendęs Norkų ati
duoti Lietuvos valdžiai, bet paskutinę va
landą įvykęs kažin kokis “nesusiprati
mas” ir jis, Norkus, taip pasilikęs.

Mums išrodo, kad čia yra kur nors šuo 
pakastas, bet kol kas jis sunku surasti.

Pamokos Darbininkams
svarstyti aarno sąlygas, nes jie aija Gim e none, žuvimas 12 
nedalyvauja unijos lokalų su-j darbininkų, likusių našlių* ir 
nį m Li n n !»• 1 zmtt • o ii 1 1 t H n ~sirinkimuose. Tik unijos 
isinei mašinai palaikyt 
per prievarta užsimokėti 
klės, tai ir viskas.

šičia ir turim jieškoti nelai
mių priežasties.

Prieš pradėjimui kasyklom 
dirbti, jos turėtų būti apžiū
rėtos, kokioj padėtyj randasi.

lew-'nąšlaįčių ašaros begu atidaro 
turi j akis likusiems gyviems darbi- 

duo- ninkams.
. Sausio 21 dieną, 9:15 i va- to R.C. and I. Co., i 
landą ryte, Gilberton Colliery darbininkus ' paliuosuoti 
R. C. & I. Co. kasykloje įvyko darbo, o toli 
baisi tragedija, žiauriausia vi- nėti kasyklas, paleidžiant dar- 

i anglies Į bininkus nuo 
kaip rašo [ tas atdaras, 

sluogsniai anįlies, ir didžiau- šitą užduotį taip pat turėtų 
šią pelną neš 
ninkams. Tas kasyklas paleido darbininkams veltui žūti, ir jų g, “įvairiai sužaloti^ sudeginti, 
dirbti trimis pakaitomis. Dar-1 šeimas įstumt į pragarišką ’ . ..
bininkus maž no, mokestį i’" -1—J-' 
darbą kapojo,, o anglies išimti
spyrėsi dvigubai, su pusiau su- toriai. taip darbininkų vadai! ^Tau^i/’viri nugabentai'ii- w-» o rv i iv r 11 h Ir n i ni n zl O -Vi Lv i m , v •• •iiis unijos nepildo, ne$ jie visi gailines. Ir >toj pačioj laidoj 

tarnauja kapitalizmui o ne garsina, kad ant rytojaus tos 
mums, darbininkams. Todėl ir. kasykios dirbs. Tai kas-gi gali 
atsakomybė už šią visą trage- dirbti, jeigu neliko nė vieno

soj istorijoj kietosios 
šitam apskrityj, ] 
dienraštis “Pottsville Republi
can”. Tad jau negalima tikėt, 
kad jis perdedu, bet greičiau 
da paslepia dalį tų baisenybių, 
kaip paprastai daro kapitalis
tinė spauda. 

1 ■ '1 Kasyklose dirbo 224 žmo
nės, 6-tam “leveįyj” (ant dug
no) 69, &-tam 86, 4-tam 69, | 
vienas i nuo kito levelis eina į

pradėjo 
nuo 

aus visai uždari-

darbo; paliko tik
kur didžiausi

a kasyklų savi-

y
Kiek Įvertina Darbininkus 

Buržuazine Spauda?

Sausio 21 d. dienraštis 
“Pottsville Republican,” pa
duodamas žinias iš to baisaus 
atsitikimo, pranešė, kad devy-

i- žinoti ir unijos vadai; neleist nį užmušti, o kiti visi, kiek dir _ 1 1. • • _ 1 _ _ 1 J • V — t • • •

v| smirdančių dujų pridusyti/su-
uz,skurdą. , įlaužyti, ir kiti visai be žado pa-

Šitos užduoties, kaip inspek-1 ųkę, iš kurių nieko negalėjo

skaičium darbinin-mažintu 
kų.

Tad bosai, spiriami jo įsaky-iml 
augštį,ivirš 300 l)ėdų arba 100 mus pildyti, darbininkus puolė 

.mastų.i , Gazų eksplozija pasi- kuo. žiauriausiai. Anglį iš visų 
darė, 6-tam levelyj, ant paties didžiausių sluogsnių ėmė, kad 
dugno .mainų ir nuėjo net; iki užpildyt tuos Maloney reika-

• 4 • • 1 . . J. • 1 V. -.ii , ,virŠui. su baisiausia viesulą ug- 
I n-ies, viską griaudama, ir už- 
’ degę gazus viršutiniuose leve- 
| liuos; tad. vienu kartų pasida

rė visose kasyklose^ baisiausia’ 
tragedija; kiek dirbo mainie- 
rių, visi tos katastrofos likos 
paliesti.

Užmušta ant $yk 9. Liku
sieji gyvi apdegyti, kiti nuo

iirint to, kad1 avimus, • neži 
trumpu laiku j^ali užgriauk ka
syklas, neišėmus anglies.

Kad su mažiau išlaidų tai 
atlikti, dirbant 
kams nepristatė
medžių paramoms, apsisaugot 
gyvybę nuo pa 
tantiem darbin 
apsisaugojimą
griežtai reikaląujant pristatyt 
reikalingos me 
nepatiko, ir toki 
likosi prašalinti 

Nuolatiniai d
rie pirmiau dirbdavo prie ven- 

gyvi buvo, gabenol į ligonines, tiliacijų (prie Skylių atsimai-

tų smirdančių nuodingų dujų Į 
pritroškyti, treti pritrenkti to 
šturmo taip, kad negalėjo su
sikalbėt, kas jie 
kas galėjo paeiti, 
tus iš kasyklų, kiirie da kiek

yra. Mažai
Visus, išim-

ems darbinin- 
reikalingų

vojaus. Supran- 
nkam darbą ir 
nuo nelaimės

žiagos, bosams 
darbininkai 

iš darbo.
arbininkai, ku-

Daugumas iš tų. sužalotų iš-jnymui oro), šiandien visi pa
mirs, bet ir išlikę gyvi liksis (leisti nuo darbo; tos oro išėji- 
amžini invalidai; jų būsimas ■ mo skylės užgriuvę, niekas jų 
gyvenimas bus apverktinas vi
sai šeimai. Į

jau tos dienos aprašymuos, 
buržuazine spaude, sausio 21 
d. laidoj “Pottsville Republi-

diją puola, kaip ant kapitalis
tu, taip lygiai ir ant jų agentų.

Gal da nepamiršo gilberto- 
niečiai 1932 m. streiko, kada

darbiilinko sveiko? '
> . I- I 1 : I . : • ■ JI
Sausio 22 dieną tas pats gel-

tonlapis praneša, kad jau 12
bosai pradėjo naudot nepake-. uįm;u^- Tįr 
liamas sąlygas darbe, mokestis 
kapot, nesilaikyt unijinės su
tarties. Nepakeldami to spau
dimo, darbininkai išėjo į strei
ką. A

Kasyklų, savininkai naudojo 
visas galimybes sulaužymui 
streiko—miliciją, skebus. Dau-

sužeistų. Iš 224 buvusių dar
bininkų tuo laiku kasyklose, 
tik 71 sužeistas, nurodydamas, 
kad kiti sveiki ir tuoj paleis 
iš ligoninių. Bet apie tuos, ku
rie baisiausiai sudeginti, kurių 
sulaužytos kojos, rankos, su-> 
daužytos galvos, iš kurių da 

giausiai prisidėjo 9-to distrik-^daug mirs, J^i^ho nesako. Tik 
to reakcionierius prez. _____
Brennin, su visa savo mašina 
sulaužymui streiko, c— _— 
pavyko; darbininkai liko pra- i

valdžia tėmija stengiasi įvelti į karą prieš telyj Riede ant telegrafo 
stulpo iškelta sovietine vė
liava ir paskleista daugybė 
lapelių prieš fašistų valdžią.

sa- Meksiką.

ViertA. - Austrijos mies-

Martin skubina paskelbti, kad jau ka
syklose viskas tvarkoj, čystas 

Jam tas oras Jau gabma jas operliot.
i Ką mes, darbininkai, iš ši- 

laimėtojais. Daugiausia nuken- sakinių turim suprasti? 
tėjo žymesnieji darbininkai, šlykščiausias tyčioji-
kurie daugiau permato darbi- masis iš darbininkų ir dangsty- 
ninkų skriaudas; tie gavo var-.mas kaltžs kas^ savininkų, 
dą insurgentų, raudonųjų, ir Juk ^as l)a^s geltonlapis tą pa- 
komunistų; tokiais ‘ įvardini-. čią dieną, kada eksplozija į-

. j _ . < _ . v • xrxrlz 1*0 o X Izn J Imli nomais darbininkų priešams 
lengviausia nugązdint mažiau 
suprantančius savo klasės rei
kalus darbininkus. Bet iš tų 
visų nepasisekimų, iš padarytų 
klaidų per nesupratimą tegul 
būna mums pamokos ateičiai.

žymesnieji darbininkai, ^ai šlykščiausias tyčioji-

1 netaiso, todėl iii kasyklose vi
sur pilna gazo ir nuodijančių 
dujų kurios naikina darbinin- 
kų sveikatą, o, Atsitikus gazo 
eksplozijai, šaujant anglį, už- 

j dega gazą. Kur pirmiau, prie
Tie, . kurie pra-1 geresnį0 kasyklų sutvarkymo, 

nukentėdavo vienas-du darbi
ninkai savo vietpj dirbdami, 
šiandien šimtais, kiek tik dir
ba toj pakaitoj. Vienus užmu
ša, sudrasko, o kurie da lieka
si gyvi, tai sužaloti ant tiek, 
kad jiems nebus malonus gy
venimas. * li ! Į

Anglies baronai, pildydami 
planus, taip daro, kaip jiems 
diktuoja Rooseveltas “prašali- 
nimui bedarbės,” kad suvijt 
darbininkus ir nutraukt juos 
nuo jų bendro reikalavimo so
cialūs apdraudos. Štai kokią 
metodą jie panaudoja:

Leidžia dirbti tas kasyklas 
laikinai, kuriose pigiausia iš
imt anglis ir daugiausia neša 
pelno kapitalistams. Paskelbus

can,” sako: 
gyveno šitą kasyklų audrą,. 
galima apskaitliuoti, paliko 50

1 kūdikių.” Bet jau toliau ne
aiškina, ant ko puola atsako
mybė už netekimą gyvasties tų 
kūdikių, tėvui: 1 Ir nenurodo, 
kas turi būt globėjas tų 50 li
kusių našlaičių ? Tik apgaile
stauja, kad neparneš tėvas nė; 
to kruvino dolerio, už kurį gy
vastį atidavė, jįeškodamas 
priemonių palaikymui skur
daus gyvenimo savo šeimos. 
Nepasako grynos tięsos, kad 
tie tėvai atidavė sa^vo gyvybę 
ne savo naudai, beti tik tiems 
ponams, kurie iš jų darbo mili- 
onus susikrovė. Ant jų puola 
ir visa atsakomybė už šitos 
kruvinos tragedijos įvykį. Jie, 
per savo neprisotinalmą godu-

vyko, rašė, kad per kelias my
lias aplink kasyklos varė oksi- 
geną į kasyklas, kad galėtų 
prieiti išimti užmuštus ir suža
lotus darbininkus. O jau ant 
rytojaus rašo, kad viskas ge-

(Pabaiga 5 pusi.)
____________________ _________ l_______

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

. Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

mą, išmesdami iš darbo į gat- į kurių kasyklų pradėjimą dirb- 
ves vienus darbininkus badau-Ai, kviečia darbininkus i

1 "• 1 • sz • < 1 i • V

ti, kitus palięka prie darbo, 
versdami, kad vienas trijų 
darbą atliktų ir algas nuka
pojo iki žemiausio laipsnio. 
Kasyklas pastatė į tokią pavo
jingą padėtį, kad vispse kasy
klose,. kurios šiandiep dirba, 
tokia tragedija g 
darbininkus bile kadd.

Kas užtai turėtų būt atsa- kalauja nuo bosų jas pildyt, 
komingas? Buržuazinė spauda Toki bosams negeistini. Jie lie- 
apie tai tyli, nes jai darbiniu- ka visai prašalinti iš darbo. O 
kų gyvastis nebrangi.
Ant Ko Tikrenybėje Puola At

sakomybė UŽ Šitą Kruviną,

darbininkus prie 
I darbo, iš visur, kad net ir už 
keliolikos mylių atvažiuoja 
darbo jieškoti, ir jiem duoda 
darbą. Vietinius darbininkus, 
kurie buvo nuolatiniai, ir žino 
visą kasyklų padėtį, priima tik 
dalinai, o kitiems visai neduo-

ILGAS, LAIBAS VAIKINĖLIS
Drauge gydytojau, matau 

“Laisvėje” visokių patarimų. 
Aš prašyčiau, kad ir man ką 
pagelbėtumėt. Aš esu vaiki
nas virš 16 metų, arti 17 am
žiaus, 6,pėdų aukščio ir labai 
liesas, sveriu vos 139 svarus. 
Mano pečiai yra 18 colių pla
tumo. iAš valgau gana gerai. 
Neskauda man nei galvos nei 
šiaip ko kito. Nerūkau ir ne
geriu. Nevartoju nie . jokių 
vaistų, kaip tik kai kada fres
kos kepenų aliejų. Kiti nu
kalba, būk man permažai 

Kai esti truputį šal-gali patikt da darbo. Kodėl ? Todėl, kad kraujo.
jie žino darbo sąlygas ir rei- čiau, tai man rankos pasidaro

apsistoti, ir tada į Jūsų rėmus 
daugiau priaugs ir mėsos, rau
menų, na, ir lašiniukų.

Bet jau ir dabar Jūs galite * 
pradėti taisytis. Su maistu. 
Vartokite, žinoma, pakanka
mai vaisių ir daržovių, kad ap
sirūpinus vitaminais ir minera
lais, šarmais. Bet Jums reikia 
daugoka; ir statomosios me
džiagos, proteidų: kiaušinių, 
sūrio, pieniškų, mėsos, žuvų, 
riešutų, žirnių, pupų. Ir Jums, \ 
Drauge, leistina gerokai pava- Z 
ryti ir tų visokių skanių civi- ’ 
lizuotų gardėsių, miltinių vai- 
gių, skrobylų—krakmolų, sal
džių daiktų, taip gi riebalų. 
Galite pagardoms pašveisti ir 
pyragų, blynų, džiovimų, sal- 
dyledžio, saldžių minkštų gė- ’ 
rimų; gerai Jums sviesto ir j 
grietinės daugiau vartoti.

žuvų aliejaus imkite ne po 
šaukštą, bet "po gerą stikliuką 
poi Valgio, jei norite, kad nuo 
to aliejaus netik vitamino A ir j 
D, bet ir svorio Jums prtšidė- 
tU’ . ' ' ' J

< Gaukite geležies toniko:
visai j “Iron ammonįum citrate 14 

gražiai , 1b.” ir “Copper sulphate 1 gr.”
van- J 

žiūrite dens ir imkite po šaukštelį, su 1 
tinkamas.’-* pienu, po valgio, per mėnesius. J

pamėlynavę.
Aš neįstengiu lankytis pas 

daktarą, nes esu bedarbis. Aš 
norėčiau gauti daugiau svorio 
ir jėgų. Kai kada man pasi
daro trumpa oro. Aš esu tru
putį pasilenkęs, nuleistais pe
čiais, ir mano kaklas labai at
sikišęs priekin.

Atsakymas.

Kaip matyt iš Jūsų aprašy
mo, Jūs, Drauge, esate 
tvarkingas vyrukas:

Iš to dvi naudos kapitalis- ųžsilaikot, nerūkot, negirtuok-į Ištarpinkite puskvortėj 
kaltė bus ivėrčiąma ant ••pačių taiPs« Viena, suskaldžius dar- liaujat,

sumaišius iš visur darbininkus, 
pašaliniai nežino darbo išlygų, 
u^ima vietįnių .darfcįininkų vie
tą su, tokiom išlygųm, kokias 
bosas duoęla; be jękio pasi- 
prięšinimOji bile tik darbą turi. 
Tas, padaro tarp paęių dar
bininkų neapykantą. O to šian-

Nebuvęs kasyklose tuo lai
ku, nežinos > iš ko pasidarė ta 
eksplozija, negalima tikrai pa-,

> sakyti. Bet. gal niekas nepasa- 'Jien kaip tik ir reikia kapita- 
kys priežasties; gal jau tu nė- hstams, kad suskaldyti darbi- 
ra gyvų, kurių žino ir galėtų pinkų vienybę. į 
pasakytų Bet f|galų-gale visa1

, nesinuodijat 
juuo lengva maisto, kad būtų 1 

išnaudoti. O ontra, bedarbių j Vyras už tai! Ir galiu Jus į lodo po lašą kas pora, kas tre- 
reikalavimus susilpnyt. Nes to- paguosti, kad Jūsų pastangos 
ki darbininkai, gavę darbą, ne- neis veltui: Jūs gražiai sau su
žiūrint kaip, jie ilgai dirbs, ir'vyrėsite, pasidarysite staman- 
kiek uždirbs, jau nesiskaito tesnis ir tvirtesnis, 
su bedarbiais..

jų a-' Ir šitas Gilbertono tragedi-' aukštas, laibas ir liesas, tai nėr 
jos nuotikis parodo, kad vieti-jko labai stebėtis. Mat, Jūs 
nių darbininkų, kurie nuolat pačiam augime: sparčiai tie- 
tose kasyklose dirbdavo, gal siates aukštyn, tai Jūsų kūno, 
yra tik pusė ar mažiau. O kiti medžiagos daugumoje ir eina 
visi suvažiavę iš toli, už . ke- ton linkmen, ūgiui padėti. Tru- 
lioljkos mylių. Toki darbiniu-' pUtį vėliau augimas

darbininkų, kaip paprastai vi- hininkų vienybę, juos, lengva 
suomet kapitalistinė klasė da
ro. ' .' ' ; į

Tam,, k,as žino kasyklų su
tvarkymą,- kaip jos tu H būt

. geroj padėtyj, šičia ir puola vi
sa atsakomybė ant kasyklų sa
vininkų, priešakyj su ;
gentu, P. Maloney, kuris visas 
tos kompanijos! kasyklas pa
vertė tik į kruvinų tragedijų 
įstaigas.

Nuo 1928
nej) užėmus

Kad Jūs kol kas atrodot

m, jam (Malo
va ptęžiden- pradės

jptas dienų. “Thyroid tablets, 
gr. 14, P. D. & Co., 100 tab
lets” po vieną kas rytas, va
dinas, po vieną tabletėlę kas 
diena. v

Kai stovite ar sėdite, laiky
kitės išsitiesęs. Galvą aukštyn 
iškėlę laikykite, lyg ką ant 
galvos nešdami. Tokia pasto
vą atitaisys Jums figūrą. Gim
nastika, žaislai, sportai Jums 
ir gi eis naudon. ''
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Darbininke ir Seimininke
' ' 1 j

vieno šono mėsos ir ant visko 
užpilti sosą, likusį puode.

B. E. S—Easton, Pa.

rtr.'iJ1 ■ tsru1 :

ĮVAIRIOS PASTABOS
Moterų Traukimas į

Dvi Streikieres Sugadino Buržujų Bankietą I vajaus jau praėjo, o mūs dar 
! nei neįpusėta. O padirbėję ga- 

ALDLD 
1,000

i lėtume apvaikščioti
i suNEW YORK, N. Y. .mainė savo nuomonę, pasidarė 20 metų jubiliejų 

Sausio 20-tą Waldorf—Asto- jSimpa.tingi. Tūli iš jų, 
ria viešbutyje įvyko ne bile mi sveikino lauko pusėj esamus j 
koks bankietas, suruoštas Broo- pikietus, nešiojančius iškabas 1 
klyno žydų Ligonbučio naudai, su nurodymais darbininkių pa- 
Tam bankietui pirmininkavo dėties toje krautuvėje, 
ponas Nathan Ohrbach, savinin- Į 
kas didžiulės moteriškų drabu-1 
žiu krautuvės, esančios prie 
Union Sq., kurio išnaudojamos 
darbininkės jau kelinta savai
tė streikuoja prieš nepakenčia
mas darbo sąlygas ir bado al
gas. To “labdario” reikalavi
mu iki šiol areštuota 140 pi- 
kietų. °

Bankietan susirinko 1,600 
svečių—ponų ir -ponių puoš
niam viešbučio “ballruimyj ”. 
Tarpe jų, beje, įsiskverbė, vi
sai neįtartos, dvi jaunos, gra
žios streikierės, Anne Miller ir 
Anne Freedman. Jos irgi “ap- 
cipucijo” panašiai poniom. 
Apart to, jos turėjo ir po bran
gų tikietą, kuriuos joms nupir
kęs simpatingas gydytojas. Jos 
užėmė patogią vietą ant balko
no ir prisirakino prie grotų. 

“Mums iš karto buvo nejau
ku,” sako Anne Miller, “bet 
mes žinojom, kokia puiki proga 
pranešt tiem žmonėm apie 
streiką. Tačiaus, kuomet pa
matėm poną Ohrbach sėdintį 
šalę majoro LaGuardia ir per- 
sistatantį save dideliu labdariu, 
taip pasipiktinom, kad visai už
miršom baimę.” Anne Fried
man prakalbėjo pirmutinė:

“Aš persistatau save”, ji pra
dėjo. “Aš esu Ohrbach strei- 
kierė. Mes jau streikuojam 
penkias savaites. Ponas Ohr- kratuvės už 
bach čia yra pirmininku labda- Kuomet Apielinkės Darbo Ta- 

. ringos pramogos. Ar jis negir-(! ryba, NRA įstaiga, pripažino 
dėjo senos patarlės, kuri sako, Klein kaltu netinkamam elgė- 
kad labdarybė prasideda na-įsyj ir 
mie?” Jai nedavė ilgiau 
ti, nedraugiškas svečias 
užgniaužė burną. Jos 
kalba Anne Miller. x x „
La Guardia nutilo. Jis tiek kratuvės langus, kuriuose dar 

buvo nustebęs, kad neišdrįso' ir po šiai dienai tebėra įstatyti 
vartoti savo paprastus keiks- paveikslai, rodantieji tas pačias 
mažodžius, “rudi šunys”, kaip 
jis paprastai vadina kovingus 
darbininkus.

Iš sykio publika atsinešė į jas 
neprielankiai, bet iki jos užbai
gė kalbą, su pritarimu pjūklo, 
kuris buvo naudojamas nupjo
vimui retežių, kuriais jos buvo 
prisirakinę, daugelis svečių per-

, išeida- naujų narių!

Bankietas užsibaigė ne visai 
maloniai, kas liečia ponus, bet 
streikieriai su pasididžiavimu j 
kalba apie savo drauges Anne 
Miller ir Anne Friedman, jau
nas, naujai įstojusias Raštinių 
Darbininkų Unijon drąsuoles. 
Daugiau mums tokių Annų!

M.

Klein Krautuvės Darbininkė
Su virš 60 darbininkių tapo 

atleistos iš S. Klein drabužių 
unijinį veikimą.

reikalaują sugrąžinti 
kalbė-'darbininkes, jis apšaukė ADP 
ranka įstaigą “bolševikų” ir atsisakė 
vieton'pildyti. Ir dėlto merginos su 

'iškabomis pikietuoja pagal

S. S.

Veršiena su Makaronais 
Į j

Ant keturių ypatų paimkite 
_ svarą veršienos ir supjausty
kite gana smulkiai. Apibarsty
kite su druska, pipirais ir mil
tais. Parusvinkite svieste bei 
taukuose ir pridėkite cibulių. 
Užpilkite vandens, 
semtų, uždengkite 
šunta išlengvo nuo 
1/2 valandos. Kaip 
minkštoka, pridėkite supjau
stytų gručkų ir morkų, kapoto 
žalio pipiro Tr virinkite, pakol 
mėsa bus visai išvirus dapilant 
biskelį vandens, jeigu butų 
reikalas, tik nepadarykite per 
skystą. Tuo tarpu, krį'ame piio- 
de, išvirkite pakelį makaronų. 
Nusunkite sausai vandenį ir

1

kad ap- 
ir tegul 

1 iki 1 ir 
bus mėsa 

supjau-

Ką Daryčiau, Jei Vyras 
Neleistą į Darbininką

Susirinkimus?
Jeigu aš negalėčiau savo 

vyrą priprašyt eiti su manim į 
darbininkų susirinkimus arba 
parengimus ir jeigu jis nei ma
ne neleistų eiti, tai aš taip pa
daryčiau, kaip griežtai reli
ginga katalikė padaro su sa
vo vyru. Ji nuo gero, laisvo
savo vyro tą viską paslepia. Ji jeigu turite apvalią, su skyĮle 

Įduoda išnaudotojam pinigų ir į vidury, formą, tai išsviestuo- 
, jos laisvas vyras apie tą nieko kite ją ir sudėkite makaronus, 
'nežino. Ji palieka vyrą miegant, Laikykite formoje, pakol mėsa 
■o pati bėga į bažnyčią. 'išvirs. Kaip bus gatava, atsar-

Tą patį ir aš padaryčiau su giai išverskite makaronus am 
savo vyru. Aš eičiau į parengi
mus, o vyrą palikčiau pas pe
čių. O laikui bėgant aš taip 
pripratinčiau eiti ir savo vyrą. 
Ir aš tikra, kad su laiku jį per
kalbėčiau ir padaryčiau vienu 
iš daugelio mūs, darbininkų, 
gerų veikėjų ar simpatikų.

F. A.

apvalaus pusbliudžio ir į vi
durį sudėkite mėsą su daržo
vėmis. Jeigu neturite formos, 
tai galite makaronus padėti iš

Grūzdai
Paimk 12 kiaušinių—atskirk 

baltymus ir įdek į baltymus 2 
šaukštuku “dry yeast.” Plak14 
iki pasidarys stipria putele. Į- koncentruojamos visos spė- 
dėk į trynius puoduką pow- j<os Įam reiktų atkreip-
dered sugar ’ ir trink iki bus įį didžiausią atydą į moterų or-

Dabar, kad eina ALDLD va
jus už naujų narių gavimą, ka

dered sugar” i 
šviesiai geltoni. Pridėk balty
mus prie trynių. Įdėk ir miltų 'jau ^a(j 
tiek, kieki duonai dedama. 
Druskos pusę šaukštuko.

Kočiok labai plonai

ganizavimą. Jau pirma minė- 
1 išrinkimas tinkamų 

moterų komitetų kuopose, ku
rių specifiška užduotis būtų 

Pi °" darbas tarpe moterų, daug pa- 
niau, kaip makaronam. Iš- ^etų 
pjaustyk, kaip grūzdams. Virk j^as didmiesčius, kur vie- 
karštuose taukuose. Gruzdelės Įnybe neatnešė gerų pasekmių, 
turi būt gelsvos ir lengvos. Fa"jman atrodo, kad nebūtų bloga 
dėk ant popieros, kad taukai ]rįmtai padiskusuoti apie atski-

organizavimo darbuotei.

darbiniu kės, mar šuo jaučias i 
NRA parade, 1933 m., kuomet 
joms buvo sakyta, kad N.R.A. 
viskuom jas aprūpins-. Klein 
krautuvės randasi prie Union 
Square, New Yorke. Ten pat 
randasi ir Ohrbach krautuvė, 
kurios streikierės taip pat pa
žymėtinai puikiai laikosi.

Geros Naujienos
Gavome žinių, kad d. S. Ma-|vo d. Siurba su maršrutu, bet 

žeikienė clevelandietė, sutiko veik nesimatė, kad statymas 
išvažiuoti su prakalbom ilges- J šalę jo ir moters kalbėtojos 
niam laikui. Jinai bus kelyje būtų praktikuota. O kaip AL- 
visą kovo mėnesį. Atvažiuoda- DLD, taip LDS eilėse randasi 
ma sustos Rochestery, Bing- 
hamtone, Scrantone, Brookly- 
ne; paskiau padengs dalį 
Conn, valstijos ir visą Mass, 
valstiją; grįždama sustos tūlo
se Conn, vietose ir Brooklyne 
ar apielinkėj; paskui vyks pro 
Phila., Baltimorę, Pittsburghą.

Visų virs minėtų vietų drau
gės ir draugai turėtų tuojau 
smarkiai rengtis prie jos pra
kalbų. Veikite energingai ir 
planingai, kad draugės laikas 
ir energija nenueitų veltui. Ne 
piknikas, ypač žiemos laiku 
trankytis diena dienon iš vie
tos vieton. Draugė Karosienė 
dar ir dabar jaučia ilgojo 
maršruto pasėkas. Kooperuo
kime sulyg geriausia išgale d. 
Mažeikienei;

moterų ir reikia ir gali jų bū
ti kur kas daugiau. Jei manote, 
kad užpečkyn pastatę jas iš- 
auklėsite, išpopuliarizuosite, 
padarysite pavyzdžiu mote
rims—klystate. Tas pats ir apie 
kitų kolonijų vietines moteris.

Conn, valstijoj šiuo tarpu 
buvo jaunuolė Bertha Fulton. 
Sakoma, turi geras pasekmes.

nuvarvėtų. Apibarstyk
“powdered sugar.”

Trintosios Auseles
šeši tryniai, puodukas 

kraus, Smetonos pusė “pint,” 
miltų 2 ir pusė puodukų.

Ištrink 6 trynius su cukrum 
kol pabals. Įpilk Smetoną ir 
po truputį miltų, persijotų, ir

cu-

išminkyk gerai. Iškočiok biskį i ^endią
storiau, negu makaronam. Su
pjaustyk į sklypukus ir su- 
pink, kaip paprastai sakoma, 
žagrele. Virk karštuose tau
kuose.

P. S.—Norwood, Mass.

Selsovieto Pirmininke
_____ _ (Ištrauka iš poemos. iSpausdi-

Kontestas pasibaigė su 25Įnama dalis Parodo būsiančius 
d. sausio. Tačiau kontesto lai-‘selsovieto pirmininkės gyveni- 
mėtojos dar nežinomos.- Kon- ma iki Spalio revoliucijos). į 
testo pasekmės tilps “Work
ing Woman” mėnraštyje, vasa-! 
rio laidoj. Tuo sykiu paskelb
sim ir lietuviškų dovanų lai
mėtojas. Tėmykite!

“Working Woman” dabar tu
ri, vajų už naujas skaftytojas. 
Tikimasi, kad ir lietuvių or
ganizacijos taipgi gaus ma
žiausia apie 50 skaitytojų, ta
čiaus yra viltis ir turėtų būti 
pasiryžimas gauti keleriopai 
šį skaičių. Toks puikus laikraš
tukas, o tik 50c. į metus. Nu
ėjus pas lietuvius, kur yra pri
augančių mergaičių/taipgi ir 
į kitų tautų darbininkų namus, 
kur randas angliškai kalban
čių, nesunku “Working Wo
man” užrašyti. Pasidarbuokite, 
draugės, ir praneškite pasek
mes.

Kontestas pasibaigė su

Atvyko Ona į miestelį 
Ir čia ją nelaimė vedžiojo. 
Kasdieną sau duonos kąsnelį 
Ir sunkųjį darbą medžiojo.

Indų fabrikan' ji pastojo,— 
Darbavosi dieną ir naktį, 
Ir kaip pragyvent jieškojd, j 
Kaip duonos ir barščių ištekti.

Pasuol'is jos buvo nakvynė, Į 
Kur gyvus vabzdžiai gal suėsti.

! Dulkėti maišai—-patalinė.
Pailsus nebuvo kur sėsti.

Anksti, vos tik teka aušrinė, 
Onutė jau keliasi dirbti.
Jau sukasi garo mašinos, 
šeštarnės jau pradeda birbti.

M. S. Red.

VALGIU GAMI
NIMAS

Ji lipa ant augšto dirbtuvės. 
|Ten indus per dieną rūšiuoja, 
O meistras kur buvęs nebuvęs 
Į dirbančią*Oną šnairuoja.

Ir skauda pusiaujų, ar strėnas, 
Nedrįsk nė minutei sustoti, 
čia tavo vežimas ir j ienos, 
Turi nors nenoroms vežioti.

Žuvies Šutinys

2 puoduku Krūtinėje tartum kas lūžo, 
Nors nuostolis ponui, nežymus

kantrus.

Čia ėjo patsai fabrikantas, 
Ištyko pro%indus sau slinko. 
Jo kaklas su lipkėms apkartas, 
O rūbai kvepaluose mirko.

Barzda sušukuota, švelnutė,
Ir ūsai kaip vokiečio raitės.
Jo akys, lyg paukščio, mažutės--
Dirbtuvėj be reikalo švaistės.

Onutė nustebo, be kvapo. 
Sugriebusi indus dėliojo; 
Drebėjo, kaip apušės lapas— 
Iš baimės ką veikt nežinojo.

Ją prakaitas' šaltas išpylė, 
Kai ponas arti prisišliejo, 
Jis dailiai į Oną prabilęs, 
Veidmainiškus žodžius kalbėjo.

Kalbant apie prakalbų mar
šrutus ir pastatymą juose mo
terų, negalima užmiršti, kad 
tas pat paliečia ir jaunuolių 
statymą-stumimą pirmyn, už
dėjimą jiem kalbėtojų atsako
mybės. Koks gi’ tikslas nuvy
kusiam kalbėtojui ar kalbėto
jai vienam prakaituoti visą 
vakarą, ištisas porą ar dau
giau valandų, kuomet veik 
kiekvienoj kolonijoj galima iš 
anksto nuskirti sugabesnį jau-

Pittsburgho apielinkėj pa
staruoju laiku vėl tankiai pra- 
kalbiauja d. A. K. Sliekienė. j nuolį, kuris-kuri galės prisi- 
Nesenai apvažiavo apielinkės rengti ir puikiai pakalbėti a- 
kuopas d. N. Belunienė, de-lpie jaunuolių ir abelnus vieti- 
troitietė. Prie progos reiktų ir nius reikalus, 
jas “užgriebti” tolimesnėm ko- riau. 
lonijom. Chicagoj kalbėtojau- -
ja eilė draugių. Dabar ten bu- Minėkim, kad mėnuo ALDLD

Bus geriau ir

rų ALDLD moterų kuopų orga
nizavimą. Nesakau, kad visur 
tas būtų vykinama, bet didžio
se kolonijose, kaip kad Philadel
phia, kaip, pavyzdžiui, Shenan
doah, Pa. ir kitur, kur gyvavo 
didžiulės LDSA kuopos ir vei
kė pagirtinai; kur šiandieną tų 
buvusių narių negalima įtrauk- 

. organizaciją, ten 
yra pamatas kalbėti apie atski
ras moterų kuopas, 
ja tuomi netik kad 
tų, bet nauda būtų 
liečia technikinius
duoklių ir tt., Centras, tikiu, su
teiktų reikalingus patarimus ir 
pagelbėtų organizavimo darbą 

I sutvarkyti.
Būtų gerai, kad draugės iš

sireikštų tuo klausimu.

Karaliukas Jieško Pačios
Albanijos karaliukas Zog at

sišaukė į Amerikos milionier- 
kaites, siūlydamas savo “meilę” 
ir karalienės troną tai, kuri tu
ri milioSją dolerių įplaukų į me
tus ir kuri sutiktų su juo apsi
vesti ... Nusususioms kara
liams striuka, lėbauti nėra už 
ką, tad, žinodami amerikonių 
turtuolių vergišką puldinėjimą 
ant kelių prieš karališkų Šeimy
nų narius, suranda būdus, kaip 
pasipinigauti. Laikraščiai deda 
visą eilę paveikslų būsimų “ka
ralienių” ir pranašauja, katra 
jų valdys Albaniją. Amerikos 
prestižas šimteriopai pakiltų! 
Juk tai ne juokas tokia garbė! 
Verta keliolika milionų darbi
ninkų sunkiai užprakaitūotų do
lerių !

Organizaci- 
nenukentė- 

didelė. Kas 
dalykėlius,

Savo

Biskelį Draugei “Dilgelei”
Brangi drauge, aš rašydama 

apie kosmetikų vartojimą “Lai
svėje” tiek daug jiems nepri
tariau, kiek man draugė prime
tate, bet jų ir nepasmerkiau. Iš
vada iš mano trumpos pastabos 
buvo ta, kad aš sutikau su 
draugės “Daily Worker” mote
rų skyriaus vedėjos minčia, kur 
ji sako, kad dabartiniu laiko
tarpiu daug plačiau į tą da
lyką žiūrima, negu praeityje. 
Aš neužgiriu moterų tiek nusi- 
dažymą,*kad atrodytų kaip cir
ko klounas. Viskam turi būti 
saikas. Sąmoningas kosmetikų 
vartojimas nėra jau taip bai- 
su. ’ •

Aš pirmiau jau, rodos, minė
jau, kad daugelis mūsų dirba
me sunkiai dirbtuvėse. Dulkės, 
garai, įvairūs chemikalai, Rū
pesčiai, vaikų gimdymas, viso
kie organiniai negalavimai ne
retai mus suvargina, nusendina

Kaip Sovietai Prižiūri 
Kūdikius

Per 1934 metus Sovietų Są
jungoje 3,700,000 kūdikių gavo 
medikalę priežiūrą, kada prie 
caro, 1913 metais, vos tik 10,- 
000 kūdikių buvo aprūpinama. 
Liaudies Sveikatos Komisaras 
Kaminski raportavo, kad per 
pereitus metus išleista 6 bilio- 
nai rublių sveikatos reikalams. |pirma laiko ir todel; jeigu mo- 
NT01 VorUi-alicfinoi Qolxrin ' . . . • «Nei vienoj kapitalistinėj šalyje 
nėra tiek .pinigų išleidžiama 
darbininkų sveikatos palaiky
mo ir atgavimo reikalarrts, 
kiek Sovietų Sąjungoje. Aišku, 
kada patys darbininkai valdo 
šalį jie geriausiai žino, kas 
jiems reikalinga ir todėl kuo- 
puikiausiai būna aprūpinami.

teris sąmoningai vartoja kos
metikos, kad atrodytų biskį 
sveikesnė, skaistesnė, to nega
lima visiškai pasmerkti. Aš su
tinku su drauge, kad reikia_or-_ 
ganizuotis, dirbti, lavintis ir tt. 
Švara taipjau pirmoje vietoje.

Dar kartą atkartoju, kad lai
kai persikeitė ir šiandieną jau 
nebežiūrima taip davatkiškai į 
tuos dalykėlius kaip, sakysime, 

j keletą metų atgal. Atsimenu,
“Šeimininke” Rooseveltienė

šiomis dienomis buržuazinių
• i laikraščių špaltos buvo užp'ildy- kada pirmu kartu nusikirpome 

tos “svarbia” naujiena! Na£i, plaukus, tai viena pirmaeilė tų 
ponia Rooseveltienė įsigijo , dienų mūs draugė pareiškė “tai 
naują setą “dišių”. Nekurie lai- prostitučių darbas”,

’ ikraščiai pasitenkino tik pavir- 
jsutiniu aprašymu tų šukių ((už 
kurias užmokėta stambi suma 
pinigų), kiti nupiešė smulkiui, 
detal'iškai kiekvieną brūkšneli, 
kvietkutį ant lėkštės ir tt. “Di- 
šės” bus vartojamos tik iškil
mėse, kada “pati” ponia prezi- 
jdentienė “gamins” pietus augš-

Čia Ona prieš bjaurią kiaulystę 
Kiek drūta išviso kovojo, 
Ir savo apginti jaunystę, 
Varginga ranka užsimojo.

—Kaip eina darbuotis, 
mergaite!

Užteks, jau, pridirbai per dieną.
Ar niekas čia tau nepagelbsti?
Nejaugi čia dirbi tik viena?—

—Tik viena.—Atsakė jam Ona 
Ranka sau kasas pasitaisė.
Ir vaikštančio, žvalgančio pono?
Tarytum visai nė nepaisė.

Bet ponas tolyn nesitraukė.
Už liemenio Oną sugavo. 
iJėga prie savęs prisitraukė—
Nubalusius veidus bučiavo.

nors ir ji 
vėliau tatai padarė.

Būna draugių, kurios kaip 
kada pavartoja ir pudros ir bis
kelį parausvina veidelius bei 
lūputes, dėlto darbininkiškame 
judėjime labai daug dirba. Yra 
tokių, kurios prakeikia visus 
kosmetikus, bet mūs judėjimui 
būna “zero”. Tiesa, drauge

J toms ypatoms, svetimų šalių at-{“Dilgėle, sakai, kad darbais tik 
stovams ir diplomatams. Je, ji galime atsižymėti...
gamins... | B. E. S.

Čia fabriko skamba puodeliai 
Turėkite ant rankų kokį Įr terška paauksintos lėkštės, 

svarą ar daugiau šviežios žu- čia barška spalvuoti bliūdeliai, 
vies, išimkite kaulus, nuimkite čia meistras iš užkampio 
odą ir supjaustykite į nemažus, šmėkštels, 
keturkampius šmotus. Ištarpy-j 
kite 3 šaukštus sviesto nema- Jei lėkštė nukrito, sudužo— 
žame puode, dadėkite 3 cibu- Tai baimės daugiau, kaip 
liūs ir lai spirgsta 5 minutes, 1 vežimas, 
tada dadėkite
pjaustytų morkų, 3 puodukus 
pjaustytų bulvių, V2 puoduko 
gručko ir 1 šaukštą kapotų 
petruškų. Užpilkite 2 puodu
ku verdančio vandens ir % 
šaukštuko druskos ir lai viskas 
povaliai šunta 15 minučių.

Įdėkite prirengtą žuvį ir te
gul vėl viskas šunta 15 minu
čių. Tada sukaitinkite 1 irl/2 
puoduko pieno ir įpilkite, taip
ogi suplakite biskelį miltų šal
tame piene ir tą supilkite puo
dam Dadėkite biskį pipirų ir 
dar kokį šaukštą sviesto ir su- 
kratykite visą puodą, kad 
skystimas susimaišytų su dar
žovėmis. Pašutinus dar 5 mi
nutes paduokite karštą, ant di- Kad kas tai per laiptus žings- 
delio pusbliudžio, papuošus 
petruškomis. Jai nerimas apėmė širdį!

... Tinkamiausia žuvis šiam šu- Ji jaučia<save—nesapnuoja, 
tiniui yra “Haddock”. Galimai
taipogi vartoti šviežų “šalmo- Tai buvo ne rūstus čia meistras, 
ną” ir vieton morkų galima į Pardavęs save fabrikantams— 
šutinį supilti blekinę gerų kor- Darbuose toks karštas ir 
nų, ir dadėti kapotų selerių. 
Valgis sotus ir sveikas.

Sukaitusi Ona darbuojas, 
Vos spėja kasas pastaisyti, 
Jai kartais krūtinė garuoja 
Bet nėra kada čia dairytis.

Jai buvo užduota sukraustyt 
Daugybę indų sumaišytų;
Atrinkt, apvalyt ir sumaustyt, 
Kad miestras rytoj surašytų!

Užsitęsė darbas vėliausia, 
Kampuose- jau slinko šešėliai, 
Ir akys Onutės jau blausės— 
Pečius jai skaudėjo ir gėlė.

Tarytum per sapną ji girdi
I . 1

niūoja,

aistrus, 
Kaip šuo patarnauti taip

Staiga, kaip vijūnas, ištrūko ‘ 
Iš pono spąstų geležinių, 
Ir greitai prie darbo puspruko, 
Dėlioti lėkščių ir puodynių.

O ponas Onutės vėl jieško.
Sugavęs ją laiko už rankos. 
Bet Ona su lėkšte taip tėškė, 
Kaip teškia šūvis iš patrankos.

Sukruvinta nosimi ponas 
Per laiptus žemyn nutrenksėjo, 
Pabaigusi darbą mūs Ona— 
Maišus pasiklojus ilsėjo.

Onos arit rytojaus žiauriajam 
Indų fabrike nebeliko.
Nes to fabrikanto bjauriajam 
Gašlumui jinai neįtiko.

Paėmusi savo maišelį
Išėjo į gatvę braidyti, 
Kad rasti sau duonos kąsnelį, 
Kad badą toliau numaldyti.

Ilgai vaikštinėjus miestelyj 
Pailsus vos gyva Onutė, 
Nakvot įsiprašė grįtelėn, 
Pas vieną miestelio senutę.

J. Skribliukas,

Jūsų Kaimynystėje 
Verteivis pristatys jums

RUPPERT’S BEER
“MELLOW WITH AGE”

ir visko, ko tik reikia 
jūsų naminiam pokiliui

JACOB RUPPERT BREWERY
New York City

DON'T SAY BEER- SAY RUPPERT'S
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Trečiadienis, Sausio 30,1935

Portland, Ore tojimo' Lenino keliu.
Finų Darbininkų Choras su- 

i dainavo laidotuvių maršą. Ma-
Sausio 11 d. čionai kalbėjo'1^ GoId sudainavo porą dai- 

nesenai 
Sąjungos 
Jam prakalbas surengė Sovie-, 
tų Sąjungos Draugų organiza- jt . , 
cija (Friends of Soviet Un-|^^ai®a 
ion). Kaip žinoma, u. ------
Nearing yra geras kalbėtojas 
ir rašytojas.

Šios prakalbos buvo sureng
tos miesto auditorijoj. Už ją 
Sov. Sąjungos Draugai turėjo 
užmokėti rendos 150 dolerių 
miesto tarybai. Ir dar daug 
vargo turėjome, kol tą vietą 
gavome. Ale per didelį dar
bininkų spaudimą ir demons
tracijas privertėm miesto val
dininkus nusileisti ir prakal
bos įvyko. Į šias prakalbas 
įžanga buvo 25 c. Publikos 
prisirinko su virš 4,000. Ne
kurie ir kapitalistų laikraščiai ( 
rašė, kad daug publikos 
Publika ramiai klausė 
Nearing prakalbos.

Draugas S. Nearing 
kalboj labai aiškiai nurodė i 
apie Sovietų Sąjungą. Kaip ži
noma, jisai yra lankęsis daug 
sykių Sov. Sąjungoj, 
nurodė, kad tarp 1928 ir 1934 
metų, kada jisai lankėsi pas
kutiniu kartu, matosi didelis 
skirtumas pas darbininkus ir 
valstiečius. Daugelio vietų jau 
nebegalima pažinti, daug yra 
išbudavota. Jis taipgi pabrė
žė, kad kiek Sov. Sąjunga ky
la augštyn, tiek kapitalistinės 
šalys puola žemyn. Jisai sako, 
kad S. S. per tuos kelis metus 
yra pakilus 174 nuošimčiais, 
kuomet geriausia stovinčios 
Europos kapitalistinės šalys 
tepakito tik 15 iki 20 nuošim- 

,čių., Tai matome, kokia yra 
skirtumą tarp kapitalistų šalių 
ir Sovietų Sąjungos, kur dar
bininkai valdo.

•Ir dar- nurodė, kad caristi- 
nės Rusijos žmonės buvo pa
niekinti ir nemokyti, o šian
dien, po Kompartijos ir Leni
no ir Stalino, vadovybe, darbi-

sugrįžęs iš
d. Scott Nearing.

Sovietų nil’ turi labai gražų balsą. 
Jinai yra Portlando TDA (Int. 
Labor Defense) sekretore. Bu- 

i vo keletas “praisų” ir pirmą 
“-----------ištraukė mano drau-

dScott gas J’ Zaleskis—aštuonias d. 
Lenino knygas anglų kalboje.

> Tai dabar turėsim ką pasis
kaityti. Del šio visko įžanga 
buvo tik 15 c., bedarbiams vel
tui. Po visko buvo rinktos 
aukos, surinko 21 dolerį su 
centais, kas reiškia labai gerai 
pagal šitokių laikų. Gaila, 
kad pasitaikė toks šaltas oras 
tą vakarą. Jeigu oras būtų bu
vęs. gražus, tai ši svetainė būt 
buvus publikos užpildyta. Pas 
mus, Portlande, darbininkai 
visuomet sutraukia daug pub
likos į visus parengimus ir 
prakalbas. •

bai blogai, jei draugai apsii
ma, o paskui pamiršta, arba 
pasiaiškina kad neturėjo laiko. 
Tai labai prastas paprotis. Jei 
visi dirbsime, tai patys nenu- 
vargsime ir pasekmės bus ge
resnės.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 13 d. vasario, Wel
come Hall, 16th St. ir Wynans 
Ave., 8 v. vakare. Visi nariai] 
dalyvaukite ir nepamirškite 
atsinešti metines duokles 
naujų narių atsivesti.

Kuopos Koresp.

Kode! Ne Miego 
Programa?

ir

Dr. John L. Rice, 
Sveikatos Komisionierius 

New York o Miesto
, Beveik mes visi turime kokį 

Užbaigdamas tarsiu visiems'nors kasdieninį programą mū-buvo.!
d. S. darbininkams stoti įxeilę ir ve- 

, sti kovą pirmyn d. Lenino pa
liktu keliu, kuriuo Sovietų Są
jungos darbininkai eina išrę- 

; žę krūtines, budavodami so- 
cializmą ir metas po meto vis 

I pirmyn ir pirmyn, kuomet ka
pitalizmas taip eina žemyn.

Jaunuolis.

savo

Jisai

Linden, N. J
ALDLD 165 kuopos darbuotė 

1934 metais buvo nebloga. 
Peržvelgus pereitų metų dar
bus, pasirodo, kad buvo nu
veikta nemažai svarbių daly
kėlių. Tik vienas dalykas tai 
negerai, kad draugai nemato 
reikalo nors retkarčiais para
šyti nors trumpą žinutę į mū
sų spaudą, kas veikiama mū
sų kolonijose. Nors mūsų kolo
nija maža, bet, gal, darbais 
nelabai atsilieka ir už didžią
sias, labiausiai tai finansiniai. 
Yra labai daug prisidėjus prie 
visokių darbininkiškų reikalų. 
Nors mums prisieina labai

Lenino Minėjime Dalyvavo 3,000 darbinin.; 16 Nusinuodijo Šnapsu 
Svetainė Buvo Permaža

vokatoriškai dergia Komunis
tų Programą; jie nori “įrody
ti,” kaip prie darbininkų tvar
kos darbininkų ir valstiečių ša
lyj “nėra tvarkos” ir jos pas 
juos negali būti.

Drg. Weinstone įrodė aiškiau-

UTICA, N. Y.—Nuo pe
reito ketvirtadienio čia mi
rė jau 16 žmonių, prisigėrę 
nuodingo alkoholio. Tai bu
vo apvalytas medinis alko
holis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 57 kp. Corleto Kliubas 
rengia kepurių balių, subatoj, 2 d. 
vasario (Feb.), 7:30 vai. vakare, 6835

CLEVELAND, OHIO—20 blausiai jie visi fušeriuoja-pro-
sausio Miesto Auditorijos Mu
sic Hall buvo surengtas Leni
no . Mirties Paminėjimas. Pa
sirodė svet. permaža. Kom
partijos 6-to Distrikto fin-ko- 
misija stengės gauti didesnę 
svetainę, bet visur buvo atsa
kyta. Padėkim, Masonic Au
ditorija tam būtų daugiau ti- siais faktais, kad ne pas dar- 
kus, bet negauta, šią miesto1 bininkus pasireiškia nekompe- 

, . . . . i. ..v, , vasariu i .ov vai. vanare, oooosvetainę paėmus norėta ir ją;tentiskumas-bętvarkė, bet,kaip superior Ave., Lietuvių svetainėje, 
atsakyti, bet tik griežto prote- tik priešingai, tai kapitalistinė- 
sto spaudimo reakcionieriai pa- se šalyse, o ypač p. Hearsto 
bijoję pasitraukė nuo savo juo- ] žemėj, kur bovelna apariama, 
dų užmačių.

Pirmiausiai žydų
! kviečiai] deginami, kiaulės pa- 

Freiheit verčiama į trąšas tuom pat lai- 
Singing Society” sudainavo įa- jku, kuomet milionai šeimynų 
minėjimo dainą “Our Leader.” i neturi tinkamo drabužio, pa-,25 centai.

1 *1 xS. -I. i • v — i i — Iii

| su kasdieniniam veikimui, ki- j ^ienra§čio redaktorius, kur
taip sakant, mes paskirtu lai
ku valgome, mes pasirenkame, 
ką valgyti, nustatome vakaci- 
jos laiką, paskirtu laiku eina
me ant kokio pasilinksminimo 
ir net turime pasijo vijimo lai
ką, bet nedaug žmonių mąsto 
apie miegą ir ne daug iš mū
sų paskiriame užtektinai lai
ko kas naktį miegui. Kažkurie 
žmonės užtektinai miega, bet 
čionais kalbame apie vienodą 
miego programą.

Miegas yra gamtos geriau
sias atnaujintojas, gydo mūsų 
kūno įvairius išsinešiojimus ir 
teikia mums stiprumo atsikel
ti kasdien ir pradėti naują die
ną. Patyrimai aiškiai rodo, 
kad, jeigu sergantis žmogus 

i
užtektinai miegos, tai tas jam 
pagelbės pasveikti greičiaus ir 
kad tinkamas miegas naktį 
atlaiko visokias ligas nuo kū- 

stipresnis ir ligos 
jį neužkrečia, 
miego tikras psy- 
mechąnizmas vis

Sokolų Orkestrą sugriežė stogės, alksta ir badauja. ”Ne- 
“Barterėd Bride.” Emil Gar-1 kompetentiški” darbininkai, po 
dos, vietos vengrų komunistų' vadovyste d. Lenino, nutrenkė 

“iam. tokia tvarką, kuri yra prieža- 
J. V. Darbo Skyrius ne tik no- stis to viso, ką mes ir visas ka
ri atimti pilietybės popieras,1 pitalistinis pasaulis turi už- 
bet išdeportuoti į ‘Vengrijos krovę ant darbininkų klasės 
fašistų budelių rankas, pasakė pečių. “Nekompetentiški” dar- 
trumpą, pamokinančią prakal- bininkai, po vadovyste Komu- 
bą “Lenino Palikimas.” Inistų Partijos, jos vado Stali

no, panaikino bedarbę vienoj 
6-toj dalyj pasaulio, kuomet 
kitose 5-se dalyse, kur “kom
petentiški” vyrai tvarko, ji vir
sta į chronišką neišgydomą li
gą.

Drg. A. R. Onda pirmu kar
tu pasirodė po savo ligos. Kal
bėjo apie rolę Lenino Partijos 
ir ragino ją budavoti-remti, 
Maude White kalbėjo: Leni
nas užtarėjas prispaustųjų. 
Pionieriai su žydų Freiheit 
choru užbaigė Lenino paminė
jimą

Po jo kalbėjo vyriausias 
paminėjimo kalbėtojas d. W. 
W. Weinstone, Kompartijos 
Detroito Distrikto organizato
rius. Jis plačiai išdėstė d. Le
nino genijališkumą, Markso 
mokslo išplėtimą imperialisti- 
nėj gadynėj; Lenino didelį pa
sitikėjimą darbo masėmis, ku
riose randasi toji spėka jų pa
čių pasiliuosavimui iš kapita
listinės vergijos.. Nurodė, kaip 
dabartiniu laiku visos juodo
sios reakcinės spėkos, fašistai 
ir jųjų agentai, pav. Hearst’as, 
puola Sovietų Sąjungą, o svar-

Internacionalu'.”
Bedarbis

Bus duodama 3 dovanos, kas gražes
nę arba nepaprasčiausių kepurę'; tu
rės. Tad visi vietiniai ir apielinkės 
draugai ir draugės nepamirškite f>avo 
kepurių. Bus gera orkestrą šokiiims, 
prie to turėsim ir gardžių valgikį ir 
gėrimų. Užtikriname, kad visi 'pra-

WATERBURY, CONN.
Marksistinė ir Leninistinė mokyk

la atsidaro’ Lietuvių Darb. Centre;. 
774, Bank St., seredoj, *30 d. sausio. 
Tėvai, kurie turite sūnus ir dukteris 
atveskite juos ir prirašykite, mokyk
la bus vedama anglų kalboj.

J. žemaitis.
(24-25)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadieni, 1 d. vasa
rio, 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans 
St. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 

;nes yra daug svarbių dalykų apsvars
tyt. ..........................................Atsiveskite ir naujų narių.

Sekr., A. Varaneckiene.
(24-25)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barres Darbininkų Centro 

komitetas rengia balių ketvergę, 31 
d. sausio. Įžanga 15 centų ypatai. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 

! linksmai laiką praleist ir paremt 
I darbininkišką organizaciją. Bus ge
ra 1 i:

.ir
orkestrą, kuri grieš lietuviškus 

amerikoniškus šokius.
B. Zuris.

(24-25)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Radio valanda permainy- 

į ta. šiuomi pranešam, kad lietuvių 
I rsfdio valandą, kurią vedė Petronėlė 
, Antanaitienė, pradedant trečiadienį, 
30 d. sausio bus leidžiama 6:30 vai. 
vakare, vietoj pirmadieniais 5:30 
vai. vakare'. Stotis bus ta pati,” 
W.H.A.T.

. . Radio klausytojai nepamirškite at-
dr£* kuns ; dar ' suktį savo radius nauju laiku.

Kviečia visus komisija.
(25-26)

X I

I

I 
f 
I

no. Kūnas 
taip greitai 

Kad nors 
chologiškas 
pasilieka misterija, nėra žino- 

‘ ‘. sunkiai padirbėti su parengi- mas, mes žinome, kad yra po
niukai ir valstiečiai budavoja mais, pasitaiko, kad ir prastos silsio laikas kūnui ir protui, 
naują pasaulį—vykdo toj ša- pasekmės būna, bet vis nenuj kuomet kūno sąnariai tik pu- 
lyj socializmą ir duoda pamo- Į puolame dvasioje. Jei vienas, sėtinai veikia ir kuomet žmo- 
ką viso pasaulio darbininkams.1 nepasiseka, tai bandome kitą' gaus noras ir sąmonė pavar- 

------- ----- - d, S.'surengti, ir vis savo uždirbtais gę. Ir kad nors.mes nežino-

South Bostono Žinios

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 

nedėlioj, 3 
vių kliubo -------- ---------- _ ......
Avė., 2:30 vai. po pietų. Bus trys | 
kalbėtojai, <" 
nėra kalbėjas šioj apielinkėje, idrg. 
Nemura ir jaunuolis Šūsnis, jie iš
duos raportus iš bedarbių kongreso 
už socialę apdraudą, Draugai darbi
ninkai, mes dabai’ gyvenam tokiame 
padėjime, kad net paprastas nemo- j 
kytas žmogus gali matyt, kaip k;api- Į 
talizmas veikia ir kad karas ir fa
šizmas iš visų pusių plečiasi, toliaus. 
Mes turim kovot prieš savo prięšus. 
Tad visi į prakalbas ir pridėkite sa
vo balsus prie jų. Ypatingai jnes 
kviečiam jaunuolius dalyvaut. Jeigu 
sėkmingai susirinks jaunimo, tai bus 
ir anglų kalbėtojas. Kviečiame visus 
dalyvauti! Įžanga vęltui.

Rengėjai.
(25-26)

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukt. Draugystė 

rengia didelį balių, šeštadienį, 2 d. 
vasario (Feb.), 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Choro svetainėje, 57 Bark 
St. • Bus gardžių valgių ir gėrimų, 
taipgi gera orkestrą grieš amėrjiko- | 
niškus ir.- lietuviškus šokius. Įžanga ! 
tik 25 centai.

Komitetas. !
(25-26) ‘

90 kp. rengia prakalbas, 
d. vasario (Feb.), Lįetu- 
svetainčje, 628 Frapklin

1*. Antanaitiene.
(23-25)

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal nauj'ausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar-

I bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
ir visos yra kviečiami atsilan- 
į šią naują vietą, susipažinti ir

Visi 
kyti 
pasidabinti savo plaukus ar veidų.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP I

f 
I
I

Baigdamas savo kalbą "d.
Nearing ragino skaityti darbi-1 centais remiame, nors po biskį, 

_ ninku laikraščius, jeigu nori 
sužinoti teisybę apie darbinin
kų judėjimą ir Sovietų Sąjun
gą. Užbaigus jam kalbėti, vi
sa publika sustojo ir karštai

/ sveikino delnų plojimu. Po to
buvo klausimai, į kuriuos jis' rėnai, per paskutinius kelius 
aiškiai atsakinėjo. Į šias pra- už
kalbąs atsilankė daug lietuvių.

Tą pačią dieną d. S. Nea- 
‘ 'ring kalbėjo trijose vietose, ta-

s’ me skaičiuje ir Reed College 
studentams, kurie irgi intere
suojasi Sovietų Sąjunga.

Ir kad nors.mes nežino
me, kaip tas įvyksta, mes, visi 
žinome, kad vientik miegant 
kūnas padaro įvairias delikat- 
nas pataisas, kurios išvaro

visus darbininkiškus' reikalus.
Taipgi reikia pasakyti, kad 

kuopa turi labai gerų draugų. 
Kas mažiau darbu tegali prisi- nuovargį ir pabundame atgai- 
dėti, tai atsilygina kitokiu bū- vintais, 
du. Pavyzdžiui draugai Užku-

%

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

NAMAI

e
Įst. 1892

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
d. vasario. (Feb.), Lietuvių Tautiš-

kodėl štai, So. Bostone gyvuoja mo
terų ratelis. Tikrenybėj, aš 
girdėjau apie jį jau senai, bet j Visi nariai būtinai pribūkite

Dauguma klausia, 
Laisvės Choras, nedidėja, bet 
mažėja. Štai kodėl. Pakol 
chorą suorganizuoja, tai ima 
laiko. Paskiau reikia surengt 
kokį veikalą ar šokius. Ir ka
da surengia parengimus, tai 
choriečiai tikisi, kad už pasi
darbavimą bus veltui įžanga. 
Kaip parengimas įvyksta, tai 
reikia užsimokėt įžangą lygiai 
su publika.

Draugai ir draugės, jūs tu
rit permatyti jūsų choristų 
aplinkybes, ar galima tiems 
jaunuoliams užsimokėti įžan
gą? Jus, draugai, kurie to
kią tvarką darot, niekados ne
turėsit didelių chorų. Jus ži
not, kad nelengvas dalykas, 
ypač jaunimui, mokėt įžangos 
tikietą. Jaunimui turėtų būt 
viskas veltui. Jus žinot, kad 
daugumos choriečių tėvai yra 
bedarbiai, negali užmokėti sū-

Tė- 
vui ir motinai yra reikalinges
nių dalykų nupirkt.

Aš žinau, kad yra keletą 
ypatų chore pasiturinčių, o jų 
vaikai sėdi namie ir jiems ne
rūpi darbininkiškos organiza
cijos, tai gerai jiems stoti už 
tai, kad jaunimas turės mokėt 
įžangos. Man atrodo, kad to
ki narių įnešimai * nepadeda 
mūsų chorui. Mūsų jaunimas 
turėtų būt suprastas atsižvel
giant į šių dienų aplinkybes ir 
draugiškai priimtas. Kitas 
svarbus dalykas, tai kad mū
sų susirinkimuose nebūtų rū
kymo ir kozyriavimo.

Raudonas Bijūnas.
Pasikalbėjimas Su Ratelio 

Nare
Kuo daugiau draugų sueini, 

tuo daugiau naujienų išgirsti.

4
i ko namo svetainėje, 7:30 vai. vakpre.

>, nes ’ tu- 
daug svarbių reikalų apsvars- 
Taipgi nepamirškite užsimokėti 
metines duokles.

G. Shimaitis.
(25-26)

nežinojau, kas per ratelis. Da
bar sužinojau, kad yra be ver
tės. Aš jų užklausiau :

“Del kokios gerovės turit 
ratelį?”

“Nagi, rengiam šokius, va
sarą—pikninkus; rengiam gi
mimų ‘partes’.”

“Tur būt gerai uždirbate?”
“Kuriuos pinigus uždirbam, 

tai atiduodam lietuvių meto
distų žinyčiai. O, mes turime 
kasoj $25.”

“Jeigu rengiat gimimų die
nas, tai ar jūs turit kasoj pi
nigų del jų?”

“‘No’, ne ! Susidedam po 25c 
ii’ po daugiau. Iš tų nuper- 
kam savo narei dovaną, sune
šam valgių ir turim linksmą 
vakarą.”

rime 
tyti. 
savo

NEWARK, N. J.

Sieuiuiii 
Laikrodžių 

i, Vedybinių
■ &

■ o ■» 
I

SVARBIOS PRAKALBOS
ALDLD 5 kuopa rengia svarbias 

prakalbas penktadienį, 1 vasario 
(Feb.), 1935, Šv. Jurgio Svetainėje, 
180 New York Ave., Newark, N; J. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Kalbės R. Mizara, “Laisvės” re
daktorius; d. Janušonis, delegatas į 
Bedarbių. Kongresą Washingtone, iš
duos svarbų raportą.

R. Mizara kalbės apie šių dienų 
klausimus: 1. Ar bus pravestas Lso- 
cialės apdraudos bilius J. V. Kon
grese? 2. Ar Amerikos lietuviai dar
bininkai dalyvaus šaukiamapi Lietu
vos išeivių kongrese, Kaune? Jis 
taipgi palies eilę kitų svarbių klau-1 
simų. Visi Newarko lietuviai darbi
ninkai kviečiami dalyvauti ir išgirsti' 
labai svarbių dalykų, kuriuos kalbė- ‘ 
tojai pasakys.

Kviečia RENGĖJAI.

Daimontai
Laikrodėliai

Mes

PLIS.

-Tl

.'/'HARMAK >'

pripažinti, kad gyvenimas So
vietų Sąjungoj eina geryn.

Toj pačioj vietoj ir taip pat 
apie S. Sąjungą, sausio 19 d.,

HHH Brangakmenai 
Mes perkame seną auksą

kiškus ratelius.
Žvalgas.

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Paprastas augęs žmogus rei
kalauja astuonių valandų mie
go kas nakt—b^t nekurie dau-1 
giaus ir kiti mažiaus reikalau
ja. Jeigu pabundi iš ryto švie
žiu ir mitriu ir ant syk pa
bundi, tai gauni užtektinai 
miego, jei ne, arba jei turi vi
suomet vartot budintoją tave 
prikelti, tai negauni tinkamą 
dalį miego arba tavo mie-

metus, mažiau tegali darbuo
tis, bet aukomis gausiai remia 
visus darbininkų reikalus.

Pereitą vasarą, draugė M. 
Užkurėnienė aukavo puikų 
moterišką laikrodėlį, kuris bu
vo leistas laimėjimui. Pelną 
nuo laimėjimo paskyrė pusę
ALDLD 165 kuopai ir pusę
Bangos Chorui. Laimėjimas at-;gas nėra tinkamas. Ko nors naus ar dukters įžangą, 

kalbėjo kapitalistų bernas W. nešė pusėtinai gražaus pelno,
H. Chamberlain, buvusis Chris-1 bet jei visi būtumėme gerai 
tian Science Monitor laikraščio pasistengę pardavinėti kny- 
koręspondentas Maskvoj, kuris gėlės, tai galėjo būti dar dau-

trūksta. Per savaitę pridėk 
dar kitą valandą miegui ir pa- 
tėmyk pasekmes. Jeigu vis 
atsikeli pavargęs, arba nori 

keletą metų atgal Sovietų Są- giau. Bet reikia tarti širdingą daugiaus miego, tai jau’rei- 
jungos valdžios tapo išvarytas ačiū draugam Užkurėnam už kia jieškoti priežasties. Ar 

’ ‘ ■ • • • • ’ įavo Rarnbarys tinkamai išvė
dintas? Gerai miegoti reikia 
tinkamo vėdinimo. Prask mie
goti su langu atdaru truputį 
nuo viršaus ir iš apačios.

Visokios pasakos mums pra
neša, kad genijui nfereik tiek 
daug miego. Tai klaida! Mes 
visi žinome, kad šiandien pa
saulyje yra mažai genijų, ir 
antra, visos pasakos apie trijų 
arba keturių valandų miego 

suvaidinta 17 d. kovo, | tokiems vyrams, kaip Napole- 
” ...... onas> Edisonas ir kitų, yra be

pamato. Kaslink Napoleono, 
istoriją sako, kad jis mažiau 
miegodavo po pasekmingos 
kovos, bet kuomet tik jis buvo 
nugalėtas, tai jis per visą die
ną ir naktį išmiegodavo. Edi
sono draugai praneša, kad per 
dieną jis tąnkiai ant trumpo 
laiko pamigdavo ir tos visos 
miego minutos sudėtos krūvon 
parodo, kad jis užtektinai ir 
pilnai pramigdavo kasdien,

Kodėl dabar nepradėti ir

iš Sov. Sąjungos už melagin-j auką ir taipgi visiems drau
gas žinias. Šis ponas savo gams, kurie daugiau ar ma
kakoje melavo, niekino Sovie- &au pasidarbavo. Pinigai pa
tų Sąjungą ir gyrė kapitaliz-1 dalinta ir paduota, kuriems 
mą, o ant galo ir pats turėjo buvo skirta. Jau pereitame 
pripažinti, kad gyvenimas So- susirinkime paaukavome $5 

delei Lietuvos politinių kalinių 
ir $5 prisidėjome prie Meno 
Sąjungos.

Dąbar kuopa mokinasi vei-
Sausio 20 d., Italų svetainėj 

Kompartija surengė paminėji 
mą d. Lenino mirties, kadan- kalą, “Vėją Sėji, Audrą Pjau- 
gi suėjo 11 metų, kaip d. Le-'si,” trijų veiksmų dramą, kuri 
nino nebeturime savo tarpe, bus j 

’Publikos prisirinko pusėtinai,11935. Tai 
nepaisant prasto oro. 
siu kalbėtoju buvo Louis OI-, 
«on. ’ 
Dirg DeJonge. Draugas Louis 
Olson yra Portlando Kompar
tijos organizatorius ir gabus 
kalbėtojas. Draugas Olson 
savo kalboje lengvai ir aiškiai 
išaiškino apie dabartinį judė
jimą it apie mūsų didvyrį va
dą Leniną. Baigdamas savo ' šiai; kurie 
kalbą kalbėtojas šaukė visus .bent kokį darba, tai bandyki- 
darhininkus tęsti kovą be sus-1 te atlikti savo pareigas, nes la-

1 prašau apielinkės 
Vyriau-: draugų tą diėną nieko nereng

ei, o atvažiuoti pas mus ir pa- 
Taipgi kalbėjo ir d.jmatyti tą taip puikų veikalą, 

nes komisija ir aktoriai deda 
visas pastangas, kad būtų su
loštas tikrai gerai.

Taipgi noriu prašyti drau- 
1 gų, kad su pradžia šių metų, 
pasistengtumėm dar geriau ir 
sutartinai darbuotis; labiau- 

draugai apsiėmę

Bet aš' žinau, kad ta mote
riškė yrį biedna. Jos vyras 
dirba prie “welfare” ir gauna 
tik po $10. Moterėlės, jūs dir
bat sunkų darbą be jokios 
naudos. Aš pagirčiau jūsų 
darbą, jeigu jisai atneštų jums 
nauda. < Jūs turit tokius dide
lius parengimus ir uždirbat pi
nigų, tai jus galėtumėt tuos 
pinigus turėti savo naudai, o 
ne atiduot žinyčiai.

Klausykit, “misiukės,” jums 
reiktų organizuot darbininkiš
kus rateljius, kad jums pačioms 
būtų nauda, o ne žinyčiai. Jūs 
šeimynos būna nuskriaustos. 
Vieton ką nupęrlęat savo drau
gei dovaną, galėtumėt nupirkti 
savo kūdikiui geresnį maistą 
arba drabužį. O kiek jūs pra- 
leidžiat tų savo sunkiai už
dirbtų skatikų taip beverčiai! 
Aš žinau, kad yra jūsų rately-

Lietuvii! Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies it pilnas svoris—2000 svarų ( 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 

. jsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergręen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

užląikyti miego programą ?
Planuok gauti nors astuonių
valandų miego kas nakt. Jeigu je ir laisyų moterų, Jūs galė- 
negali ant syk užmigti,, tai tumėt pasitart, kaip darbinin- 
išgerk stiklą šilto pieno prieš I kišką judėjimą, budavoti, o 
eisiant gulti. Pabandyk trum-1 ne bažnytinį. Mums bažnyčia 
pam laikui gauti užtektinai. nieko nedavė ir ųeduos 
miego ir rasi, kad tavo svei- turime reų^ti tikrai darbinin- 
kata pagprės.:

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



•
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LAISVĖ V

Pranešimas Waterburio ir Visos Conn. Valstijos 
Lietuviams, Dienraščio “Laisvės” Rėmėjams

Brangūs Draugai! Mums yra 
žinoma, kad laikraščiams yra 
labai sunku verstis vien tiktai 
iš prenumeratos, ypatingai 
darbininkiškiems d i e n r a š- 
čiams, kaip tai “Laisvei” ir 
‘‘Vilniai,” kadangi tie laikraš
čiai negali gauti riebiai apmo
kamų apgarsinimų už tai, kad 
jie gina darbiniftkų reikalus.

Mums visiems lietuviams, są
moningiems darbininkams, yra 
žinoma, kad spauda yra ge
riausias įrankis kovoti prieš 
šitą netikusią bado sistemą. 
Visko randasi perdaug, o 
tuom kartu darbininkai turi 
badauti. Kas tame kaltas? 
Aišku, kad sistema.

Darbininkai turime visi kar
tu kovoti, ir tuom kartu mes 
turime palaikyti mūsų spaudą, 
kaipo pirmą kovos įrankį. Tai
gi, draugai, yra rengiama la
bai gražus koncertas, šokiai ir

vakarienė dienraščio “Laisvės” 
naudai.

šis parengimas įvyks 9 d. 
vasario, 103 Green St., Water
bury, Conn. Prasidės 8 vai. va
kare tęsis iki 2 vai. ryte.

Muzikalę programą išpildys 
Brooklyno Merginų Sekstetas, 
solistė Lillian Kavaliauskaitė 
iš Brooklyno, A. Višniauskas 
iš Bayonnės, N. J., B. Ramoš- 
kiutė ir kiti, vietiniai. Įžanga 
$1.25,

Taigi, draugai, įsitėmykite 
dieną ir vietą ir būkite laiku. 
Įsigykite tikietus iš kalno. Tas 
daug pagelbės rengimo komi
sijai surengti geresnį patarna
vimą.

Tikra lietuviška orkestrą, 
Merry Makers, grieš lietuviš
kus ir angliškus šokius. Galė
site šokt tiek, kiek sveikata 
jums pavelys.

Rengimo Komisija.

gu likomės viduj, užgriūti.
Mūs laimė, kad karukas an
glies liko nesuspaustas galuti
nai ir liko maža skylė, tai aš 'n/I . .. . n . v 
su savo draugu, rizikuodami Menkeliumute Danį uos Vasa- 
gyvybę, lindome, kaip žiurkes rj0 T regios KoilCeite 
per griuvėsius. Kaip tik mes, 
išlindome, tuoj užgriuvo dau-1 
giau, kad ėmė 3 dienas ir tri-1 
mis pakaitomis iki išluodavo J 
tuos “rakus” ir ištaisė.

Tai matote, skaitytojai, kiek 
yra brangi darbininko gyvybė 
išnaudotojams kapitalistams.

Angliakasys.

PITTSBURGH!) IR APIELINKES ŽINIOS

Vasario 3 tai didelė Pitts- 
i burgho ir apielinkės lietu- 
j viams diena. Garsi dainininkė 
i Menkeliuniutė iš New Yorko 
' bus Pittsburghe ir dainuos di- 
, deliam koncerte, Lietuvių Pi-

Scranton, Pa
Užmušė Angliakasį Darbinin.

Sausio 21 d. Scranton Coal bosas atšauna, kad turi man
Co., Mt. Pleasant Colliery, 
skala krisdama užgulė J.
Oželi, lenkų tautybės mainie-

Shenandoah, Pa
Brangi “Laisvute” :

Leisite man kelis žodžius 
tart apie judamus paveikslus, 
kurie buvo 27 d. sausio, She
nandoah, Pa., po vardu 
“Thaelmann.” Tai neišpasaky
tai geri ir gražūs paveikslai. 
Kaip aš gyvas, nebuvau tokių 
matęs. Jie ant tiek užinteresa-1 
vo publiką, kad kiekvienas 
žmogus išeidamas sakė: 
“good.” Bet mūsų anglių ka
syklų apskrity, nuo Shamokin 
iki Minersville tebuvo rodyta

K. Menkeliuniutė

liečiu Kliubo svetainėj, 1721

5 Dist. Lietuvių Biuro laiškai, 
raginanti šaukti masinius mi
tingus minėjimui Lenino mir
ties. Tiktai wilmerdingieciai 
atliko »savo pareigą—sušaukė 
tokį mitingą, kuriame d. Ga- 
siunas pasakė prakalbą apie 
Leniną ir leninizmą. N. S. jau
nuoliai davė gražų muzikali 
programą. Kitų kolonijų drau
gai arba nekreipė į tai atydos 
arba pasitenkino tuomi, kad 
ten rengiama tarptautiniai tuo 
klausimu mitingai. Nesidar- 
buojama gerai platinimu lite
ratūros ir taipgi gavimu naujų 
narių į Komunistų Partiją.

Tas nesvarbu, kokios tau&s 
buvo darbininkai; jie visi ly
giai išnaudojami, visi lygiai 
nukentėjo. Buržuazijai neda
ro skirtumo; visiems ji lygiai 
kailį lupa. Todėl ir darbinin
kams, po šitos kruvinos trage
dijos, reikėtų imti pamokas vi
siems bendrai: kovot už savo 
teises!

J. Ramanauskas.
1424-35

darbą, o APLA kuopelę turė
site be abejonės.

Chas. Strauss,
Thomas, W. Va.

dien karų užluoduosi? Bosui 
atsakai, kad šiandien prastas 
“čenčius” (proga), turim daug j 
“raku” (akmenų) nuvalyt. Tai | tiktai 3 vietose. Tai tas yra la-" Jane St., S. S. Apart šios gar- 

. bai negerai.
paskirtą kiekį užluoduot ir 
viskas. Jei neužluoduosi, kiek 
bosas nori, tai kitą dieną gau-

rį ir nulaužė koją. Pagel binin- ni gerai iškollot a^ba sustabdo gaut tą patį paveikslą atgal į
keliom dienom. O jei antru 
kartu nepaklausysi pono, tai 
pasiimk įrankius ir laukan iš 
darbo. Tai jei nori duonos 
kąsnį užsidirbt, turi nertis iš 
skūros. Ir, žinoma, per tokį 
skubinimą įvyksta nelaimės.

Beveik nėra tos dienos, kad 
i kas nesusižeistų. Gal niekur 

o griuvę ingra t°ki°s apleistos kasyklos, 
h. kaip Mt. Pleasant. Paramsčiaiis kalbėjo apie 3 valandas. . 1 .visur supuvę, sulužę, net baisu 

ir praeit.
Vos Išlikom Gyvi

Sausio 12 dieną, pabaigę

kas, išsigandęs, bėgo pašaukt 
daugiau darbininkų į pagalbą 
sužeistajam. Bet iki gelbėtojai 
atėjo, tuosyk daugiau skalų j 
pradėjo griūt ant sužeistojo, 
tai niekas negalėjo prieiti. Ir 
tiek jį užgriuvo, kad nuo 12 
valandos dieną iki 5-vai. va
karo išbuvo, kol pavyko išim-i 
ti. Nelaimingasis po, 
siais
Jis pasakė, kokį graborių imti 
ir mirė griuvėsiuose.

Velionis paliko 3 kūdikius ir 
moterį ant vargo ir bado.

Kas Ryja Mūs Gyvybes?

Keno. kaltė toj nelaimėj? 
Tai bosų įvesta skubinimo .sis
tema. Bosas, atėjęs j brastą, 
kur mainierys dirba, nepa
klaus, ar čia nėra pavojaus 
dirbti, ar turi įvalias params
čių del apsisaugojimo, kad 
neužkristų, ale boso pirmuti
niai žodžiai, kiek tu man šian-

siausios lietuvių dainininkės, 
! dar turėsime ukrainų ir rusų 

Būtinai musų apielinkės dainininkų.. Dalyvaus ir Liet, 
•darbininkų veikimo vadovai,' Darb cll0ras ir N. s. lietuviai 
K. Armin ir P. Paul, turėtų jaunuoliai. Tai bus ištiktųjų 

gražiausias koncertas, kokį 
j esame turėję.
■ Rengia taipgi didelės spė- 

bon.’Kaip matot, "būt galima 'kos: lietuvių darb. organizaci- 
su vienu šuviu du zuikius nu-1 
šaut: didelė apšvieta žmonėm 
ir mūsų sekciją pinigiškai pa
gelbėtų.

mūsų apielinkę, kaip tai: Gi- 
rardsville, Frackville, Ash-j 
land, Mahanoy City, Port Car-j

New Kensingtono komunis
tinė frakcija, kuri seiliaus lai
kydavo mitingus ir gana skait
linga buvo, dabar pakrikus 
delei vietos draugų apsileidi
mo. Argi ne sarmata vadovau
jantiems draugams matyti to
kią padėtį? Argi ne sarmata 
delei apsileidimo išsibraukti iš 
partijos? Juk partija tai nėra 
užeigos vieta, tiktai laikinam 
paviešėjimui. Partija yra pa
stovi, revoliucinis judėjimas 
pastovus. Įstoję parti jon, turi
me ant visados pasilikti jos 
nariais ir sykiu darbuotis jos 
budavojime. Newkensington- 
iečiai draugai turi tatai rimtai 
apsvarstyti ir padėtį pataisyti.

Lenino minėjimo parengi
mas North Sidėj gražiai pa
vyko. Svetainė buvo pilna pu-

Baltimore, Md.
Baltimorės Draugų Atydai 

Brangūs Draugai ir Draugės:
Dabar yra APLA vajus ga

vimui naujų narių į minėtą or
ganizaciją. Jūs turite Balti
more ALDLD 25-toj kuopoj 
su virš 40 narių gerame sto
vyje. O delko, draugės ir drau
gai, neturite APLA kuopos? 
O tai nesunku ją turėti. Tiktai 
reikia biskelį pasidarbuoti ir 
turėtumėt APLA kuoįią, nes 
dabar vajus prailgintas ir įsto
jimas nupigintas. Čia turėtų 
susirūpinti draugė Kučiauskai- 
tė. •

O kur dingo draugė Vinco 
Duktė, ar prisidirbus išvažia
vo atostogų ? Beje, kur randa
si d. Margaret Stanienė, atsi
žymėjusi organizacijose? Na
gi, nagi, sesutės, sukruskite į

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio • 

vėl bus' pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

Daugelio prašymą gauti“* 
X tikro bičių medaus jau*’ 
Xišpildėme. Turime 40* 9 
T galionų tikro, šviežio, lie-k » 
X pų žiedų medaus. *» .

PRANEŠIMAS
<?y —----------------------- — , —........ '

tUž Kvortą 75 centai!’ 
t* Už Galioną $2.75 I’ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius 1

C. W. BENSON 
persikėlė raštinę j sekančią vietą: 

1324-30 Lincoln-Liberty 
Building 

Broad ir Chesnut, 
PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

^Naudokite medų vietoje 
& cukraus. Nelaukite pir-T 
^kimui medaus pakol turė-^ 
Tesite šaltį. Naudokite me- ?

dų, kad neturėtumėt
" šalčio! *

V Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:* »

’ . I MUVV pjiAio, pu

jos bendrai susidėję su rusų, ■ blikos. Daug lietuvių. Gražus, 
ukrainų ir lenkų darb. orga-1 • 
nizacijomis. Tikimasi publikos 
turėti pilną svetainę. Todėl 
patartina visiems laiku būti. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Į- 
žanga taipgi visiems prieina
ma : apačioj 25 centai, viršuj 
15 centų. j 

šitas koncertas rengiamas 
\idEDFORD, Mass. — Mi- taipgi dabai svarbiu klausimu: 
rė budeliškas teisėjas augš- 
čiausio valstijos i 
Wm.'C. Wait; kuris buvo 
žymia dalim kaltas už dar-

J. Pacauskas.

Mirė Teisėjas Wm. Wait, 
Sacco-Vanzetti Budelis

I . .j darbą ir įrankius padėję, jau 
įeinam namo. Tuosyk ątėjo 
molderis ir traukė mūs užluo- 
duotą karuką anglies. Molde- 

d7“r7kai”“ant "moTderio Vanzetti nužudymą elektros 
ant karuko anglies. Kažin ko-gedėjo. Sulig jo argumen- 
kiu tai stebuklingu būdu mol- tų, Massachusetts valstijos 
dermanas ir pagelbininkas pa- vyriausias teismas atsisakė 
bėgo ir išliko gyvi ir visai ne- paskirti naują bylą nekal- 
sužeisti. O mes su savo d r au-tiems Sacco ir Vanzetti.

minėjimui Lenino mirties 11
teismo sukaktuvių.

Komitetas.

i 7etaukiant“ staiga p^iiZ bįninkų. kovotojų Sacco ir, Svarbus Parengimai-
■Susirinkimai

VAKARIENE-KONCERTAS Vasario 1, Liet. Darb. Kliu- 
be, Liet. Darb. Choras turės 
savo reguliares praktikas ir 
sykiu prisirengimą prie vasa
rio 3 koncerto. Visi daininin
kai turi būt laiku ir taipgi 
kviečiama naujų prisirašyti. 
Choro praktikos būna kiekvie
ną penktadienio vakarą.

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES”
RENGIA

WATERBURIO DARBININKIŠKOS ORGANIZACIJOS

Vasario 2, Liet. Darb. Kliu- 
be, 1335 Medley. St., APLA 
50 kuopa rengia gražų vaka
rėlį su skaniais užkandžiais ir 
gėrimais. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kviečiami dalyvauti.

SUBATOJE

VASARIO FEBRUARY
Vasario 3, didysis koncer

tas, kuriame d. Menkeliuniutė 
dainuos, Liet. Piliečių Name,

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 103 GREEN STREET, WATERBURY, CONN

ĮŽANGA

Ypatai

A. Višniauskas.

GERA 
ORKESTRĄ 

ŠOKIAMS

Vasario 7, Liet. Darb. Kliu- 
be, bus APLA 50 kuopos mė
nesinis susirinkimas. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti; taipgi ir 
tie, kurie nori prisirašyti. Da
bar eina APLA vajus, tai daug 
pigiau galima prisirašyti. Na
riai turėtų pasidarbuoti gavi- j 
mui naujų narių.

Kas Girdėt Pittsburgho
Apielinkėj

Partijos frakcijoms ir sim- 
patikams buvo pasiųsta K. P,

Programoje dalyvauja garsūs dainininkai iš tolimu iriiestii: J. L. Kavaliauskaitė, 
mezzo-sopranas iš Brooklyno; A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.; 
Ramoškaitė, sopranas, iš Hartford, Conn. Bus geri kalbėtojai iš Brooklyno.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN 
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais -nuo 11 iki 1
84 Union Avenue - 

BROOKLYN, N. Y.

trumpas programas. Lietuvių I 
Darbininkų Choras net per du j 
sykiu pasirodė. Taipgi buvo 
kitų pamarginimų. Gera pra
kalba d. J. Alander apie Le
niną ir leninizmą. Nemažai 
aukų surinkta ir literatūros 
parduota. Keletas prisirašė 
prie partijos. Vienas lietu vys. 
Po koncerto šokiai. Pelno liks.

Darbininkų Mokyklos finan
siniam rėmime pirmoj vietoj 
stovi žydai draugai, antroj so. 
slavai, trečioj lietuviai. Kiek
viena organizacija kviečiama 
remti mokyklą. Vasario 9 į- 
vyksta Darb. Mokyklos komi
teto mitingas 522 Court PI. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visų or
ganizacijų atstovai kviečiama 
dalyvauti.

Kodėl dar vis nieko nesigir
di apie ALDLD vajų? Argi' 
niekas nieko ir nedirba ? Nie-1 “ 
ko nesigirdi ir iš ALDLD Ke- 2 
tvirto Apskričio, kuris yra iš
dirbęs planus vajaus reikalu. 
Nesigirdi, ar sekj*. A. Pipiras 
pasiuntė kuopoms tuos planus. 
Reikia daugiau tuo klausimu 
žinių.

Rep.

Gilberton, Pa. Tragedija Ir Iš 
Jos Pamokos Darbininkams

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
roj tvarkoj ir gali operuot ka
syklas ! Darbininkams, dirbu
siems anglies kasyklose, gerai 
yra žinoma, kad po tokios ka
tastrofos, kokia įvyko, negali 
viena diena pataisyti, kad bū
tų viskas geroj tvarkoj. Toks 

l patajsymas ima savaites ir mė- 
I nesiūs laiko.

Samdytojai gerai žino, kad 
po tokios baisios tragedijos, 
darbininkai, dirbę tose kasy
klose, kurie liko gyvi, nesisku
bins greitai prie darbo, arba 
ir visai negrįš. O ponai tą dar-. 

jbą patys nepadarys. Todėl, ži
nodami, kad bedarbių yra pa- į 
kankamai, deda tuos paskelbi-, 
mus, kad bedarbiai eitų darbo 
prašyti, ir kad nėra jokio pa
vojaus, viskas gerai.

Lietuvių užmušta 4; trys iš 
Minersvillės, ir 1 iš Gilberto- 
no. Kiek sužeista, negalima ‘ 
pilnai pasakyti, nes pravardės1 
labai sukraipyta. Bet' galima 
spręst, kad, sulyg tautybe, lie
tuvių daugiausiai nukentėjo.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familiįjų, 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 pagęidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

427 LORIMER STREET jį 
2; BROOKLYN, N. Y.

512
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LIETUVIŲ

Valizy Krautuve
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio 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.
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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 nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St.’, j Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite paįsižiūrčt mūsų sandelio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausios ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis LAfsta Trečiadienis, Sausio 30,

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Bus Labai Svarbios Prakalbos

Ketvirtadienį, 31 d. sausio, apie uždavinius lietuvių jau- 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” j nuolių del pravedimo Wash- 
svetainėje 419 Lorimer St., ingtone atsibuvusio kongreso 
Brooklyne, įvyks labai svarbios. '
prakalbos jaunuolių klausimu.

Drg. V. Zablackas kalbės 
apie jaunuolių uždavinius ir 
pareigas. Jis yra narys LDS 
Jaunuolių Nacionalio Komite
to ir d alyva vp visos šalies* jau
nuolių kongrese, kuris į 
Washingtone. Todėl 
V. Zablackas bus vyriausias 
kalbėtojas šio vakaro. Jis aiš
kins, ką reiškia, kada jaunuo
liai yra paimami į CCC kem
pei, ką reiškia būsimas karas 
jaunuoliams.

Antras kalbės J. Orman, L 
DS Nacionalio Jaunuolių Ko
miteto sekretorius. Jis aiškins

žiauriausios inkvizicijos laikus,! 
bet tas jau negalima, jų vieš
patavimo laikai praėjo, o 
krikščionys darbininkai taip 
jau lygiai išnaudojami, kaip ir 
kiti darbo žmoųės ir jie jun
giasi su kitais darbininkais ko
vai prieš išnaudotojus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku I Sykį Atsilankę Persitikrinsit
Stiliumi . J PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

■ j.os Longshoremen Industrinės 
unijos, rengiasi prie kovos. Jie 
šaukia ir Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos narius į ben
drą ir vieningą, kovą. Veikiau
siai visų unijų darbininkai ap
sijungs į bendrą frontą ir duos 
atspirtį išnaudotojams.

.nutarimų ir apie būsimą 
suotiną Lietuvių 
Amerikoje prieš 
mą.

Trečias kalbės
žara, LDS prezidentas,
jaunuolių uždavinius ir vyriau-

įvyko šiai tėvų uždavinius, kaip sa-
drg. vo jaunuolius išaukėlti ir į--jo buvo surengtos masinės pra

traukti į revoliucinį darbinin- kalbos.
kų judėjimą.

Kaip matote, šios prakalbos Hearstą, kuris paskutiniu lai-

Suvažiavimą 
karą ir fašiz-

drg. Roy Mi- 
apie

Sustreikavo 22,000 Trokų 
Valdytojų New Yorke

New Yorke, pajūryje, sus
treikavo 22,000 trokų valdyto
jų prieš nepakenčiamas sąly- 

Į gas. Streikas greitai plečiasi 
i ir jis grūmoja apimti trokų 
valdytojus įr prieplaukų dar-

5,000 New Yorko Darbininkų kas reiškia, kad apie 
70,000 darbininkų bus kovos 
lauke. Ryt dienos “Laisvėje” 
apie tai bus daugiau.

i i i <

Pasmerkė Hearsto Melus
St. Nicholas Palace svetainė-

Rengė ‘Sovietų Sąjun
gos Draugai ir į jas reikalavo

Iš Atsibuvusių Rislyniu
.Pirmadienį vakare, Madison 

Square Gardene, buvo didelės
> 6 , poros.

Užsimušė 7 Mėty Berniukas
Robertas Rimtis, 7 metų ber

niukas, 741 Hamilton Ave., N. 
Bergen, N. J., išvažiavo važi
nėtis su rogutėmis. Jam išsi
bėgus iš kalno, jo rogutės at
simušė į troką ir berniukas ant 
vietos užsimušė. Troko val
dytojas'yra laikinai sulaikytas, 
bet kiekvienas supras, kad jis 
nieku nėra kaltas, nes berniu
kas pavažiavo po jo troku.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

4 BALČIŪNAS ’
Chauncey Street, / Brooklyn, N. Y.

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

? f.’ *' ■ ■
Tel.: Foxcroft 9-6901 . ,

..t ■ 1

321

PRAMOGOS
Brooklyn, n. y.

Lietuvių Atletų kliubas, kuris nau

bus labai svarbios, bus ne£ trys ku per savo didlapius ir radio ! ristynės. Susikibo C 
kalbėtojai, tat visi ir v’isos ne- skleidžia bjauriausius ' melus1 pirmiausiai ritosi Emil Dusek

Abu Jai ištaisytas ir pagražintas, rengia* 
^jVėl vieną iš jų labai populiarų pa-į 

rengimų, subatoj, 2 d. vasario (Feb.), i 
kliube, 168 Marcy Ave. Įžanga kaip 
visuomet žema, bus duodama alus . 
veltui visiems. Taipgi atsibus svar-*’ 
bus susirinkimas 1 d. vasario, 8 vai. ' 
vak. Visi būtinai dalyvaukite. j 

Kviečia Kliubiečiai. Į 
(25-26)

užmirškite, kad jos įvyks ket
virtadienio vakare, ateikite lai
ku. . . • :

Tony S.

Naujiena Newarkieciams ir į Persikelia Apšvietos Moky- 
rih. MUoh. r Uh.niomo kielė J Amer. Pil. Kliubą

Sausio 27, .buvo antroji pa
moka darbininkų mokyklos,

Kitų Miestų Lietuviams
Sekantį nedėldienį, kaip ne- 

warkieciai, taip ir kitų, arti
mesnių miestų lietuviai, turės | bet del vietos stokos “Laisvės’ 
progą* pamatyti naują veikalą < ' ’—i-™—- ——?
“Tamylą, 
būs Brooklyno lošėjai.

Tai bus nepaprasta iškilmė, niai nusitarė kraustytis į Lie- 
kurioje kiekvienas dalyvaujan-1 tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

. Visi, kurie lankote darbi- 
1 žinokite, 

kad jau vasario 3, kaip 9 is į 
dalyvauja ryto, susirinkite į Kliubą; nes' 

mišrus būrys vaidylų, suaugu-j ten gavome svetainę ant viso 
šių, ir jaunų, ir po draug Aido'sezono ir veltui. Tiesa mes 
Choro Merginų Sekstetas, ku-Į nieko ir už “Laisvės” svetai- 
ris perstatys kabulų jaunų . nę nemokėjome, o ją naudo- 
mergaičių tradicinius papro- jOme kelius metus, 
čius ir abelną gyvenimą.

Veikalas prasidės lygiai norite išgirsti A. Mason-Mar- 
5-tą valandą, bet nevėliau, to
dėl žingeidaujanti pamatyti 
ištisai šį veikalą—nepasivė
luokite.

Taipgi pasibaigus vaidini
mui bus šokiai, griežiant ne
paprastai gerai 7" 
Kvarinsko orkestrai. Sjjs jos neskaitė, tad ateikite

Tad visi keliai nedėlioję, tai §ioje nedėlioję, ją išgirsite.
yra 3 d. vasalo, ves į Newark', j Tie, kurie norite prasilavin- 
N. J., kur tas viskas bus Ųie- ti lietuvių kalbos gramatikos, 
tuvių Svetainėje, 180 XT-—f - • • .....................
York Avė.

Įžanga bus sekama: 75c., kantį nedėlios rytą, kaip 9 va-

svetainėse, tai mokiniai susi
kuri suvaidins ga- kimšo redakcijos ofisan. Ten 

ankšta, neparanku, tad moki-

tis turės smagumo, matydamas bą.
tą naują, įdomų, turintį juoko‘ninku mokyklą, tad 
ir gailesčio veikalą.

Šiame veikale

prieš komunistus ir ypatingai su Alphonse Bisignano 
prieš Sovietų Sąjungą. Susi
rinkime dalyvavo virš 
darbininkų ir darbininkių, ku
rie išklausė kalbėtojus ir pri- 
ėmė protesto rezoliucijas prieš 
Hearsto šmeižtus. žinoma, 
Hearstas nepasirodė, nes jis 
negali apsiginti, jis žino, kad 
jo laikraščiai skleidžia bjau
rius melus. Kartu, susirinki
mui buvo pranešta, kad gauta 
žinia, jog mirė draugas Kui- 
byševas. Susirinkimas priėmė 
apgailestavimo rezoliuciją ir 
telegramų pasiuntė į Sovietų 
Sąjungą Komisarų Tarybai iš
reiškiant, kad 5,000 New Yor- 
ko darbininkų ir darbininkių 

! išreiškia savo liūdesį del drg.
i Kuibyševo mirties.

galingi ir vikrūs ristikai ir iš-i 
5,000 gj0 lygiomis. Antra pora bu

vo tvirtas rusas Vanka želez- 
niak su Harry Jacobs. Jacobs 
sveria 317 svarų, železniakas 
geriau ritosi, bet auditorijos 
simpatija buvo ne jam, o ame
rikiečiui Jacobs, tat “teisėjai” 
ir nusprendė, kad železnia
kas pralaimėjo. Trečia pora 
ritosi Ernie Dusek su Niek 
Lutze. Pastarasis daug men-| 
kesnis, bet publika jam prita
rė, tat jį ir laimėtoju paliko. 
Ketvirta pora buvo milžinas 
švedas Tor Johnson, 316 sva
rų, ir Diek Shikat. Jie ritosi,, 
rodosi, tik taip pasirodymui.!
Shikatą paskelbė laimėjusių PASIRANDAVOJA šviesus kamba- 

| rys, garu apšildomas. Kreipkitės 
šiuo antrašu nuo 7 iki 8, Apt. 22,

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, visi 
šviesūs, naujai išdekoruoti, pusė 

bloko nuo Jefferson St. Jei pasitai
kys lietuvys randauninkas, tai bus vi
sam mėnesiui veltui randa, arba ap- 
mokėsim a t si kr aus tymo kaštus. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 1354 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(25-31)

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kampas ^.^rd^t.

Taip pat pašaliniai, kurie

’ punktais.
Penkta pora buvo: Dr. Harry 293 Hooper St., Brooklyn, N. Y. 

Susipykus-- Jaunuolis Žuvo Fields ritosi su pasaulio ristikų 
čampionu greku Jim Londos. 
Fields yra jaunesnis, didesnis 
ir diktesnis, tat jis nemažai 
prilamdė ir Londosą. Jim Lon- 
dos imasi labai gražiai ir tai 

1 graži figūra, po 35 minučių jis 
•taip Fiejdsą pritrankė, kad 
pastarasis tūlą laiką pagulėjo 
be judesio. , žinoma, ameriko
niška publiką simpatijas rodė 
saviškiui—Fieldšui, bet Londos 
parodė, ką jis $ali.

Paskutinė pora buvo lietu
vys Karolis Požėla ir Little 
Joe Beaver. Požėla labai gerai 
ritosi ir savo oponentą voliojo, 
bet pastarasis, matydamas 
kad neįveiks' Požėlą, pradėjo 
muštis. Požėla muštynių pįrš- 
tinę nepriėmė, 
skelbė K., 
punktais.

žinoma, 
kumštynės,

Paul Britt, 21 metų studen
tas, nuėjo pas savo giminaitę 
Ruth Manton, 7235 Loubet St., 
Forest Hills, ten rado ją ir 
dar vaikiną F. Pittman., Ten | 
jaunuoliai susiginčijo. Kada!

cinkevičiaus gerą paskaitą
apie darbo unijas, tai ateikite
į L.A.P. Kliubą, kaip 9 iš ryto į Britt išėjo laukan, tai Pittman 1 
nedėlioj,. A. Mason, buvo pa-!pa^e]^§ jį, parmušė ir Brittui 
sirengęs skaityti unijų klausi-SUskaldė galvą, nuosirengęs skaityti unijų klausi-! suskaldė galvą, nuo ko
mu paskaitą, pereitą nedėldie- j greitai mirė. Pittman yra su-

Kazimiero nį, bet del ankštumo vietos—'* "laikytas.

(25-26)

PASIRANDAVOJA
PASIRANDAVOJA šviesus kamba

rys, garu apšildomas, viskas naujai 
ir moderniškai ištaisytą. Kreipkitės 
šiuo antrašu nuo 7 iki 8, Apt. 22, 
293 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

(J4-25)

Notary Public Tel. STagg 2-5043

tas
PAIN-EXPELLER

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

i i ■

Laišnuotas Graborius z
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

Kovoja Prieš Deportavimus
( , ' Cafeteria Workers unijos

New sintaksės, tai ateikite ir |stoki- no lokalas pasisakė, kad jo | 
te į darbininkų mokyklą se- darbininkai kovos prieš reak

ciją ir puolimus bei deportavi-
• Iš

naudotojai, norėdami sutriuš
kinti darbininkų judėjimą ir 
pasipriešinimą išnaudotojams, 
visą bėdą už streikus meta ant 
ateivių darbininkų ir kovin-

, . v J _ . ------..........................................r - įviją Ik p uo

50c. ir tik šokiams 35 centai landą, L. A. P. Kliube. Moky- mus ateivių darbininkų.
ypatai. Rengia Lietuvių Dar- tojauja d. V. Tauras, vienas iš 
bininkų Susivienijimo 3-čias stambiausių “Ląisvės” redakto- 
Apskritys. . ! rių. Kas lankė du metai at-

Užkviečia Apskričio gaĮ mokyklą, tie pamena, kaip 
Valdyba. ■ d. y Tauras savo sugabumu

i mokyti studentus, išlaikė visą 
Į kursą juos mokykloje, nei vie-Atima Jiems Pašalpą

New Yorko vyriausias šal- nas nepabėgo, kaip paprastai 
pos komisionierius W. Hodson tokiose mokyklose atsitinka. _ 
paskelbė, kad yra atimta del Draugas V. Tauras, pranešė 
11,329 šeimynų šalpa, žinoma, mokyklėlės komisijai, kad , jis 
tas ponas sako, būk pusė iš tų rengia labai rimtus uždavinius 
bedarbių jau gavę darbus ir mokiniams, kurie per tam tik- 
todel, jiems šalpa nereikalin-,ra ^^ą turės išmokti, tad tie 
ga. Bet kas tikės jo pasakoms, studentai, kurie norite lankyti 
kad dabar žmonės gali gauti darb. mokyklą*, ateikite ir pri- 
darbus, kada kiekvienas dar-! stokite, nes paskui įstoję ne- 
bininkas žino, kad dar dau_ | žinosite., kas buvo mokinama 

kad pradžios kurso.giau bedarbių atsirado, 
daugeli ir tų, kurie pirmiau 
dirbo dabar pavarė iš darbų.

bdrbininkų pareiga pasmar
kinti kovą už bedarbių šalpos 
ir ąocialės apdrąudos bilių, ku
ris yra žinomas, kaipo H. R. 
ŽŠŽ7' bilius, kuris yra įneštas 
kongresam

Areštavo 24 Streikierius
Virš 100 streikuojančių dar

bininkų ir darbininkių Gar
field Cafeteria, Flatbush ir 
Church Ave., Brooklyne, pikie- 
tavo tą valgyklą. Išnaudotojai 
pašaukė policiją, kuri pribu
vus areštavo 24 darbininkus ir 
darbininkes ir kaltina “bet
varkės kėlime.” Mat, jeigu 
streikuojanti darbininkai pi- 
kietuoja streiko vietą, tai tie 
ponai šaukia, kad tai yra 
“betvarkė.” Kapitalistinis tei
sėjas S. Sebbatino reikalauja 
už areštuotus po $500 kauci
jos. L • p f

Darbininkų Mokyk
los Komisija.

Nusižudė Jaunas Žmogus
Gerai apsirengęs vyras, apie 

20 metų amžiaus, nušoko nuo 
Williamsburgo tilto, Brookly
ne, ir užsimušė. Pas jį nesu
rasta, jokių įrodymų, kas jis 
per vienas buvo. Daugelis žmo-

Teisėjai” pa-
Požėlą laimėtoju

ristynės, kaip ir 
iš rengėjų pusės j 

, , . .v A .j žiūrima taip pravesti, kaip Igesnius deportuoja is Amen-L. . . , , . ,l jiems daugiau pelno, kaip pub
lika kuriam iš ristikų prita- 

. ria. šiuom kartu aiškiai ma- Q D i
• tesi, kad Tor Johnson savo 
i oponentą daugiau pavoliojo, 
bet, mat, jis švedas, tat vis 
amerikietis Shikat paskelbtas 
“laimėtoju.” Tas patsai buvo 
su rusų Vanka železniak, ku
ris savo oponentą gerai volio
jo, bet ve publikoje šaukė: 
“Jacobs, paimk, paimk Rusi
ją!”, taigų ir laimėtoju buvo 
Jacobs. Dar aiškiau tas pasi-1 
rodė laike Londos rištinių, net

I kapitalistinių laikraščių repor
teriai ir tai stengėsi kiekvieną

kos. Visi, darbininkai privalo 
apsijungt ir atremti deportavi
mus ir abelnai puolimus 
visų darbininkų abelnai.

Netyčia Save Nušovė
Harold Puth, 20 metų am

žiaus, atėjo į svečius pas savo 
dėdę G. W. White, 326 81st 
St., Brooklyne, ir ten paėmęs 
šautuvą pradėjo jį visaip var
tyti. Tuom kartu šautuvas iš
šovė ir kulka pataikė jam į 
galvą. Jaunuolis buvo paimtas 
į “Norvegian” ligoninę ir ten 
greitai 'mirė.' Tas < įvykis paro-1 v.a n»„»n„„H'>e>dso pasisekimą nutraukti,

kuomet ,Londos pasisekimus 
ignoravo..

' ? *

do, kad su ginklais negalima 
žaisti: Daugelis žmonių, neži

nodami kaip ginklą valdyti, 
arba kitus sužeidžia arba pa
tys sau atsiima gyvastį; • ■ >

L.’ Rep.

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

a K ILLS PA IN

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

Juozas Levanda 
(Levandavskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems .be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
; Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

' '' e
Nuliūdimo vdlahdoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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III I IOOO Atviri kojų skauduliai, GarankŠ-
II gi || Į | |l Į Į Įg čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

• matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomoš be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th 8t„ Arti Central Park West, New York City

DR. L.A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim
• k ' ’• T

Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Saukite dieną ar naktj
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Telephone, EVergreen 8-9770 Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

. Gydoma Odos 
n Išbėrimai, Krau-

io Nesveikumai
I Nervų Ligos 

M Chroniški Skfeu- 
jų dūliai, Skilvio, 
’ į Žarnų ir Mėšla- 

1 iamės Ligos, A- 
L b e 1 n as Nusilpl- 
/ mas, Nervų Įdė- 

gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ . DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja nurįirusiūs 
ant visokių kapinių; parsaijndo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

'*» ’ ‘‘I * 4

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. J.

. Grūmoja Baisiu Teroru
Komunistų Partijos dienraš

tis “Daily Worker” įtalpinonių žudosi iš priežasties bedar- Kunigas Stoja už Nuogus 
t 4

Kunigas Shmit užstojo1 už ' atvaizdą jlaiško, kuris buvo pa- 
nuogus, kuriuos bando perse-'siųstas “.Protestant Civic Wel- 
kioti. Jis ir visa eilė laikė fare” federacijos sekretoriaus 
prakalbas ir sakė, kad čia yra 1 pono Ed. J. Smythe generolui 
asmens dalykas ir jokios or-,Smedley D. Butleriui. Jis. 
ganizacijos neturėtų teisės kiš- savo laiške rašo, kad būk 

Hum-į tis į nuogų reikalus. Jis tar-1120,000,000 krikščionių (vei
kiausiai visame pasaulyje) 
ruošiasi prie tokio sukilimo, 
kuriame Vokietijos Hitlerio te
roras atrodys tiktai kaip pik
nikas prieš tai, ką sudarys 
krikščionys, žinoma, kad 
krikščionijos viršininkai su pa-

bės, išbaigia paskutinius savo 
pinigus, nustoja vilties ir atsi
ima sau gyvastj.

Prieplaukų Dark Kovos
Išnaudotojai išgavo pas ka

pitalistinį teisėją Burt 
phrey indžionkšiną prieš prie-įpe kitko sakė: “Aš nesu narys 
plaukos darbininkų unijas. Tas nuogų, bet aš protestuoju 
reiškia, kad jie rengiasi prie | prieš bent kokį jų persekioji- 
generalio prieplaukų darbinin-'mą.” Kažin ar tas geraširdis 
kų algų kapojimo, daužymo užstoja streikierius ir revoliu- 
unijų ir pabloginimo darbinin-icinius darbininkus prieš 
kų sąlygų. Darbininkai įvairių cijos žiaurumą? Vargiai 
unijų, o labiausiai kairios ųni- Uą sulauksi. f

i : G J ’‘Irt,.},,!

išjo
y. fčiu popu bilę lAiku grąžintų

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street 
Brooklyn^ N. Y. 

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs atlaikysite siuntinį.

.Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamy kairią 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

mad, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li- 

o jeigu turite kokį negerumą, 
iqSFio nesuprantate, su pasitikėjimv. 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Isi steigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

M.
P.




