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KRISLAI
Bostonas ir Bedarbiai.
“Darbininkas” Kopijuoja

Hearstą!
“Tiesos” Perkėlimas 

Bostonan ?
LDS Gali Augti.

Rašo JOHNNIE

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Bostonas yra ypatingas mies-
Einant m o kyklas, No. 36 
“amerikonams” visokių • - 
mokytojai pripasakojo 
didelį ir garbingą Ame

rikos miestą. Jie mums sakė, 
kad šiame mieste gimė “Ameri
kos laisvė,” kad šiame mieste 
gimė Amerikos revoliucija 1776 
metais, čionai įvyko garsioji 
“Boston Tea Party,” kur, pro
testuodami prieš Anglijos dide
lius taksus ant prekių, piliečiai 
išvertė tonus "anglų arbatos į 
mares.

Dabar šiame “laisvės” lopšy
je galima matyti tokią “lais- i 
vę”: tiek pat suskurusių 1 
darbių, kapitalizmo vergų Vaik-! kareiviai, o 
štinėja, kaip ir kituose mies- daugiau.

Italija Mobilizuojąs
Karui del Abyssinijos

Užgrobimo, Afrikoj
ROMA. — Italai praneša, riems jis ir turi priklausyti, 

būk Abyssinijos kariškiai 
užpuolė

be- i Afdube. Užmušta 5 Italijos j pasienyj gruodžio mėn. 1934 
abyssiniečių m. buvo nukauta 110 abyssi- 

Bet reikia supra- niečių ir 30 Italijos karei- 
tuose; čionai yra taip pat dvi ;sti, kad italai tą mūšį išpro- jvių. 
klasės, viena kapitalistų, o kita.vokavo ..arba pradėjo. 
darbininkų, 
bastosi čia ir ten; i 
bedarbiai, pasiėmę glėbius 
Hearsto geltonlapių, pardavinė
ja šaukdami tai apie Lindber- 
gho “kidnepinimą”, tai apie di
delį gaisrą Dorchesteryje.

Gi kita piliečių dalis sau po ninkus, ir 
teatrus, po gražiausius hotelius ginklus ir amunicija į Italų 
lėbauja. Aiškus dalykas, katrų i pavergtą Somaliland koloni-, 
yra daugiau.

Italų išprovokuotuose -su- 
stovyklą sikirtimuose Abyssinijos

• Ha- j 
Viena nuskurusi Jjjos valdžia aštriai pro tęs-; 
ten; ant kampų ^uoįa prieš Abyssinija ir 

telkiu oficierius ir kareivius 
siuntimui prieš abyssinie- 
•čius.

y I rius, bet ir atsargos kari-! 
skubiai siunčia'

*

Veikiausia blogiausias laik
raštis darbininkams čionai, lie
tuvių kalboje išeinantis, tai ka
talikų “Darbininkas”. “Lais
vės” skaitytojai yra susipažinę 
su visokiais melais, kuriais tas 
šlamštas užsiima. Bet nesenai 
jis dar bjauriau pasielgė. Jis 
patalpino Hearsto prakalbą apie 
“badą Rusijoj”, kur Hearst iš
vadino proletariatą “perdurnu” 
save valdytis ir ėmė Rusiją kai-> 
po pavyzdį.

Iš kito šono prie A.byssni- 
inijos prieina Francijos ko
lonija. Francūzai irgi pa
darė priešingų Abyssinijai 

. Del to mėnuo at
gal abyssinieč:ai užpuolė ir 

i nužudė Francijos valdinin- 
iką A. J. Bernardą ir 18 ka
reivių Abyssinijos pasienyj. I

ją, kuri rubežiuojasi su Ab-■ Paskutiniu laiku Franci- 
yssinija. jos imperialistai padarė su-

Ginčas pradiniai kilo del tartį su Italija; be kitko, su- 
nenasidalinimo turtingu že- si derėjo ir katrie iš katros 
įmes plotu, gulinčiu tarp pusės turi “teisę’ grobti 
Abyssinijos ir Italijos So- Abyssinija. Gresia karas, į 
malilando. Plotas yra ap- kurį gali įsiveltr-ir kitos ka- 
gyventas abyssiniečių, ku- pitalistinės šalys.

Šalin Sumoksią prieš 
Aštuonioliką Nekaltų 
Californ. Darbininku! t

Lili Lt 1 U1 1U O d U y uoli 1.IV v • •

Šaukia ne tik regulia- zirį^sBių. NEW YORK—Prieškarine demonstracija prie 
J. P. Morgano banko Wall Stryte. Du demonstran
tai areštuoti.

LIETUVOS ŽINIOS S

Tarptautinis Darbininkų Criminal Syndicalism Ląw><i’. - > 
Apsigynimas ragina lietu- We demand, thęir immėcliatė, 
vių organizac'jas, z kaip ir unconditional release į and 

i visas kitas, s’ųsti protestus , 
' prieš teisimą 18 daTbininkų 
Sacramento, Cal’fornijoj, ir 
reikalauti kalt inajMuosius 
paleisti ir panaikinti patį 
kriminalio s i n d i k a 1 izmo 
įstatymą, pagal kurį jie yra 
teisiami.

Kaip mūsų spaudos skai
tytojams žinoma, tatai iš- 

I tikrųjų nėra teismas, bet' 
kapitalistų sumoksiąs prieš 
aštuonioliką darbininkų, su-

i už veikimą laike San r-

HITLERIS BLIAUJA NEVA APIE KARINI
. PAVOJU IŠ SOVIETU SĄJUNGOS PUSĖS

Nors negirdėjau pats, bet 
žmonės kalba, kad tas šlamš
tas “Darbininkas” ir per radio 
visokius melus apie Sov. Są
jungą platina. Taip pat, kada 
per kitą radio valandą yra pa
dainuojama kokia dainelė pašai
pos apie Roosevelto' valdžią, tai 
jis skundžia radio stočiai, būk 
čia skleidžiama komunistinė 
propaganda. Ar toli nueis 
“Darbininkas” su tokiu šnipiš- 
ku darbu?

Vietiniai draugai kalba, kad 
būtų geras daiktas perkelti L- 
DS organą “Tiesą” į So. Boso- 
ną. Man atrodo, tai būtų vie
nas pliusas mūsų judėjime ją 
čionai turėti. Draugai centruo
se turėtų apie tai rimtai pakal
bėti ir surasti būdus tatai pa
daryti. Visas Mass, valstijos 
judėjimas tada galėtų pakilti. 
Reikalinga tikrai darbininkiško 
laikraščio Mass, valstijoje sėk
mingai vesti kovą su priešais, 
kurie turi So. Bostone “Darbi
ninką” ir “Keleivį”.

BERLYNAS. — Hitleris nesirengia nieko užpulti, o 
reikalauja, kad Anglija ir yra pasiryžę tik apsigint 
Francija pripažintų Vokie- nuo užpuolikų. Šiuo tarpu 
tijai teisę ginkluotis tiek, Hitleris plačiau atidarė bur- 
kiek Hitleriui patinka,1 ir ną prieš Sovietus, gauda- 
nuimti nuo Vokietijos visus mas padrąsinimo iš Ameri- 
ginklavimosi šuva ržymus, kos. Visi hitlerininkai nu- 

i kurie buvo jai uždėti pagal džiugo, kad Jungtinės Vals- 
Versailes sutartį. Hitleris tijos mažina savo atstovybę 
ypač gąsdina karo.pavojum ir uždarinėja savo konsula
is Sovietų Sąjungos pusės, tus Sovietų šalyj. Jie su- 
Pasak jo, Vokietija turi pranta, jog tai Amerikos i 
būt .pasirengus “apgint civi- imperialistų n e p rietelišku- 
lizaciją” nuo komunizmo. mo žingsnis prieš Darbinin-

Hitleris žino, kad Sovietai kų Tėvynę.

Užsidaro Bankas

Vilkaviškio apylinkės ūki- 
MARIJAMPOLĖ.—Įvyko di-1 ninku smulkaus kredito ban

delis gaisras cukraus sandėly-; kelis veikė keliolika metų, bet 
je prie jo fabriko. Sandėlyje 
buvo sukrauta 38,000 maišų 
cukraus. Jo viso vertė—apie 
500,000 litų. Bet ne visas 
cukrus sudegė. Pats fabrikas 
tapo išgelbėtas. Ugnį gesinti 
suvažiavo gaisrininkai iš visos 
apylinkės, net iš Kauno. Ge
sinimas buvo nelengvas, ka
dangi cukrus degdamas tirps
ta ir tuo būdu - juo plačiau 
skleidžiasi ugnis.

Paties sandėlio pastatymas 
lėšavo 300.000 litų. Jis svkiu 
su fabriku buvo apdrąusti (in- 
šiūrinti) keliais milionais litų. 
Vedama tyrinėjimas; gal gais
ras buvo padarytas sUžiniąi, 
idant gaut apdraudos pinigus.

Gaisre s Marijampolės Cukraus
• Fabrike

del nuostolingo veikimo dabar 
likviduojamas. Bankelio nuos
toliai siekia iki 100,000 lt., ku
riuos padengti teks nariams— 
ūkininkams.

Paryžiuj Vienu FrontuSiūloma Amerikai ir 
Anglijai Susitarti 
Prieš Japony Žygius 

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdininkam patinka 
-pasiūlymas generolo Smutz, 
' politikieriaus Pietinės Afri- 
Ikos, Anglijos kolonijos, ku- 
;ris perša Amerikai ir Angli
niai padaryt sutartį, kas lie- • fašistus.
čia atsispyrimą prieš Japo- kovose žuvusių darbininkų 

Nore “r“>tarW' sik'ZiTia/“bet “M; .Bet Amerikos politi- buvę prikrauta JO. pėdų

Demonstravo 30,00f1 
Socialist] ir Komunistę

PARYŽIUS. — 30,000 ko- 
munistų ir socialistų perei
tą sekmadienį bendrai de
monstravo, minėdami meti
nes sukaktuves nuo savo 
pernykščių išstojimu prieš 

Pagerbimui .tose

Už Brolio Nužudymą 15 Metų 
S. D. Kalėjime

ROKIŠKIS. — Jau pereitą 
vasarą buvo rašyta apie žiau
rų nužudymą Rokiškio apskr. 
Pandėlio valse., kurį buvo pa
daręs Povilas Katelė, nužudy
damas savo brolį. Pereitą sa
vaitę Panevėžio apygardos tei-i 
smas, išvažiuojamoje savo se-į 
sijoje Rokiškyj, nagrinėio šios 
žmogžudystes bylą ir. Povilą 
Katelę nubaudė 15 metų s. d. 
kalėjimo.

Kardinolas Prakeiksiąs 
Priešingus Jam Narius

Munich. — Bavarijos ka
talikų kardinolas pagrūmo
jo iš bažnyčios išmesti (eks
komunikuoti) visus tuos sa
vo religijos narius, kurie 
būdami naziais persekios 
katalikiškas mokyklas. Sa
vo pamoksle jis protestavo, 
kad hitlerininkai cenzūruo
ja arba sunaikina net laiš
kus, kuriuos katalikų mo
kyklų viršininkai siuntinė
ja mokinių tėvams. <

Bažnyčioje tuo laiku bu
vo ir Bavarijos ex-kunigaik- 
štis. sosto įpėdinis Rupp
recht. kuri šturmingai svei
kino klerikalai.

ther demand that the. Criminal • ; | 
Syndicalism Law be wiped off ; 
the statute books of the Statę of 
California. į ;

This law denies workers their 
fundamental rights to organize, 
strike, and picket, and the 
d’i.cht of free speech, press, and 
assemblage. •

(Organizacijos Parašas).

žingsnis prieš žalingus 
Darbininkam Sumanyptus į

r ’*^1 '’r - "’i 4Jungtinių Valstijų kongr ' 
iiuLtj u/u vcixMixiQ xaixvc Mem i esui y ra įnešta keturi sm- 
Francisco visuotino streiko, manymai prieš komunistus 

Svarbu reikalaut juos pa- ir kovingus darbininkus ap- 
liuosuot ir del kitos priežas- skritai, o prieš ateivius dar- 
ties. Nes jeigu darbininkai bininkus įnešta net 14 bilių. 
neprivers Sacramento teis- Ir Roosevelto valdžios akys 
mą juos paleisti, tai bus iš- dabar atkreiptos į Sacra- 
kepta eilė naujų įstatymų mento. Cal., teismą. Jeigu 
prieš .komunistus, socialis- kapitalistam pavyks tas šu
tus, darbo unijas ir prieš vi- mokslas prieš 18 darbinin- 
są darbininkų judėjimą. (kų, tuomet ir šalies kongre- 1 

Sekančios rezoliucijos ko- sas turės daugiau drąsos iš
pijąs reikia siųsti: District leisti įstatymus, pagal ku- t 
Attorney Neil McAllister; riuos būtų slopinama riet 
Attorney General U. S, į paprastas darbo unijų vei- ,
Webb; Governor Frank E. kimas ir judėjimas už be; 
Merriam; Superior Court darbiu reikalus.
Judge Dal. M. Lemmon, — | Kabinamiems apginti la- 
visi Sacramento, California: Lai reikia aukų, kurias siųs

kite šiuo adresu: Northern / 
California International La-We, the undersigned, protest 

against the frame-up of 18 wor- .---------------------
kers in Sacramento, California, j bor Defense, 1005 Market 
under the vicious anti-labor St., San Francisco, Cal,

‘ t

čionai lengva gauti LDS na-j
rių. Reikia, kad draugai pla
čiau išjudintų tą mūsų vaju.

darbininkai jąu mato, kad LDSį^®rįa^ mato ir skerspainių 
yra jiems geriausia ir tvirčiau- prieš tokią sutarti; sako, 
šia organizacija. Jie mato, kad-kol Anglija nemokės Ame- 
LDS yra jų organizacija. “Tie-jrikai karo skolų, tol šįos Ša- 
sos” perkėlimas į Mass, daug lies “žmonės” būsią priešin- 
pagelbėtų LDS organizacijai gį talkai su Anglija. Pra- 
čionai. ; nešama, kad Anglų imperia

listams nepatinka nauji Ja
ponijos karo žingsniai, per 
kuriuos užgrobta chiniškoii 
Chahar provinciia, ir kiti 
Japonų daromi planai prieš 
Chiniją. Tuomi Japonija 
perdaug kenkia AnglijoS| 
kapitalistų bizniui Chinuo- j
se. | Nevada City, Cal.—-Suim-

---------------- .(tas Cl. Frechette, kuris iš
Delaware valstijoj tain meiliško pavydo nužudė Ro- 

pat išleistas įstatymas imti bertą Browną iš Kalama- 
taksus iš žmonių, perkančių zoo, ir jo lavona atsivežė 
reikmenas. Visur sunkina-1 automobilu net už 2,000 my- 
ma darbininkams būklė. ilių.

augščio krūva, vainikų 
Respublikos. Stovylos. ,

prie

čionai

ŠILKO AUDĖJAI VĖL 
RENGIAS STREIKUOT

Paterson, N. J.—Audėjų 
Federacijos susirinkime iš
klausyta raportas iš Allen- 
towno konferencijos ir iš
rinkta strefegijos komite
tas, kuris turi ruošti Pater- 
sono šilko darbininkus vi
suotinam streikui, kad pri
verst samdytojus pripažint 
uniją ir mokėt unijines al
gas.

Iš Dvaro Iškraustė Kunigą

Amerikos lietuvis kun. Kras
nickis 1929 m. iš žemės refor
mos valdybos per varžytines 
Simno- vals. Alytaus apskr. pir
ko už 140,000 lt. dvaro centrą. 
70,000 lt; , kun. Krasnickis su-į 
mokėio, bet krizini paspaudus 
—-skolos ratu neįstengė mokė
ti. žemės ūkio min.. gruodžio 
mėn. paskelbė kun. Krasnickio 
dvaro varžytines, o dabar dva
rą jau atėmė ir vasario mėn. 
kun. Krasnicki iškrausto. Mi
nisterija kun. Krasnickio dva
rą išnuomojo p. Norušiui, iš 
kurio praėjusiais metais nunir-

Žydi] Laivynas
Palestinos žydų} valdan

čioji klasė įsitaisė du pre- 
k y b i nius-pasažyrinius lai
vus “Mount Zion’’’ ir “Tel 
Aviv.” Per tūkstančius me
tų, po savo valdžios neteki-1ko dvarą.(Volinskių, ties Kai
mui. žydai iki šiol neturėjo 
tautiško laivyno.

Fašistinė Laisvės Lyga 
prieš Beny’ Mokėjimą
WASHINGTON. — Ame

rikos Laisvės Lyga, fašisti
nė organizacija, tarp kurios 
vadų yra ir Al. Smith, pra
dėjo karštą kovą prieš grei
tesnį atmokėjimą bonų bu
vusiems pasaulinio karo ka
reiviams. Tiems fašistams 
pritaria dalis senatorių ir 
kongresmanų.

t

Hauptmannas Pasitiki 
Saviškiais Džiurėje
FLEMINGTON, N. J. — 

Manoma, kad tarp prisai- 
kintųjų teisėjų galės būti

— — ---- . .... vįenas kitas Hitlerio prita-
mas dvarą Įdėjęs lės;.,' trobė- rg. : kuris balsuos išleis'nt 
siams tmsyti .r pagerinu A?- •> Hauptmanna. kaltina-
leisdamas dvara kun. Krasmc-i T. 1 . A v

varija) min. p. Aleksa.
Kun. Krasnickis valdyda-

kis reikalauja, kad minister!- Lmdberghų vaiko žmo<r-
ja atskaitytu jam tai, ką jis 
dvaro pagerinimams yra pri
dėjęs savo.
Krasnickis įgaliojo vieną, žino
mą Kauno advokatą.

imMA ■ Ml iMi »' I Iį> t I«ni n 1111 > - * mtį

Kova del Frankfe’do 
Paliuosavimo

HARRISBURG, Pa. — 
Pennsylvanijos valstijos ko
misijai, svarstančiai dova
nojimus bausmių kaliniams, 
yra. įteiktas reikalavimas 
dovanoti bausmę Phil 
Frankfeldui, Bedarbių Ta-' 
rybų vadui vakarinėje > 

i P e n n s ylvanijoje. Frank- 
jfeld buvo nuteistas dviem 

ravimu, rūku, negu vasarą, keturių metų kalėji/rio , 
ir mažiau dulkių.
del žiema šalčiau? — Todėl, 
kad saulės spinduliai daug 
įžulniau krinta ant žemės, 
nes žemės “ašis” žiemą at
silošus nuo saulės, ir tuo bū
du mažiau'tenka žemei spin
dulių negu vasarą. Be to, 
žiemą mažiau dienos valan
dų, o daugiau nakties.

Saulės Spinduliai Žienr 
Karštesni Kaip Vasarą

Cambridge, Mass. — Že
mę pasiekianti saulės spin
duliai yra karštesni žiemą, 
negu vasarą, sako astrono
mijos profesorius Bernhard 
Haurwitz. Jis moksliniai 
išmieravo spindulių karšti. 
Jie žiemą karštesni todėl, 
kad žiemos metu saulė yra ' 
arčiau žemės; mažiau išga-'

Bet ko-1 būk tai už riaušių kursty-

Traukinių Nelaiirėp Žuvo 18

mą. vj
'Turime skubiai per savo 

organizacijas siųsti reikala
vimus, kad paliuosuotų drg. 
Frankfeldą, šitaip adresuo
dami: State Board of Pan- 
dons, Harrisburg, Pa. Lai- • 
ko mažai teliko, neš ši kou 
misija susirinks vasario 20 
d. svarstyti, kam' bausinę % 
dovanoti, o kam ne. Jeigu 
dabar nebus Frankfeld pa-

MASKVA. — S u s ikūlus liuosuotas, tai vėl reikės 
dviem traukiniam ties Ka- laukti apie metus laiko, kol z 

i rian-'Stroganov stočia, 18 išnaujo susirinks minima / 
asmenų užmušta ir 9 sužei- komisija. Jau pasiuntę re- / > 
sta. Kaltininkai bus stropiai zoliucijas trys , mainierių 
teisiami.
VIS LABIAU AUČA BE

DARBĖ VOKIETIJOJ

• trys mainierių 
iuniios lokalai ir daugelis ki
tų Darbo Federacijos unijų, 
kad paliuosuotų Frankfeldą.

Berlynas. — Per paskuti- Buenos Aires. — Argen- 
nius tris mėnesius bedp^iu tinos valdžia skelbiasi, kad 
skaičius Vokietijoj padidėjo nuslopinus sukilimą, nėr ku- 

Iitleris nesenai rį maištininkai išvijo-Šiol
vagystėje ir nužudyme. Jei- v x .
gu bent vienas iš džiūrės 1,500.000. O Hitleris nesenai rį maištininkai išvijo šios

♦

. Bylai vesti kun. balsuotų už jo išteisinimą, gyrėsi, būk labai padaugi-. provincijos gubernatorių de
tai turėtų įvykti naujas tei- nęs darbų ir sumažinęs be-(Hozą ir buvo užėmę jo sos- 
smas. . 1 darbę. tinę La Platą. . ' < • :

u t iim i'miiiįįi»i)i '.'„ii įą. J,,
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žindinta'kiekvienas darbininkas. Nuo to, 
kiek mes pajėgsime jį išpopuliarizuoti, 
priklausys jo pravedimas kongrese. 
Marksas kadaise pasakė: Kuomet idėja 
užima mases, ji patampa pajėga. Taip ir
čia. Kuomet Darbininkų Bilius bus ži
nomas darbo žmonių masėm, jip pataps 
tokia pajėga, kad kapitalistai bus priver
sti skaitytis su ja.

Mūsų pareiga dirbti ir dirbti, kad su
kėlus kuodaugiausiai masių už Darbinin
kų Bilių.

Taip, Taip, Atsiskaitys

revoliu- 
štai vėl

Reakcija ir Teroras Lietuvoj 
Didėja

Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto organas “Tiesa” (No. 16-tam) 
rašo: — >• ;

Paskutiniu laiku Smetona su visa savo 
tautininkų gauja, švogeriais ir žentais, labai 
susirūpino savo klikos saugumu, ypatingai 
pradė'ją stiprint politinę policiją—ne taip 
aiškiu ir rėžiančiu vardu—saugumo polici
ją. Šiandien ne tik didesnis miestas, bet ir 
kiekvienas ngiestelis, kaimas turi žvalgybos 
agentų ir policininkų. Paskutiniu laiku 
prie kiekvienos polit. policijos apygardos 
įsteigti slapti 6 mėn. siekimo kursai vie
šiems ir pasienio policininkams ir patiki- 
mesniems šauliams. Kursus lanko po 12 as
menų. Pinigų nesigailima. Politinei poli
cijai išleidžiama iki 6 milijonų litų metams, 
kuolhet viešiems darbams pinigų visuomet 
trūksta.’..
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Apie terorą tas pats laikraštis pažymi:
Fašistiniai teismai nuteisė ’ilgiems me

tams'katorgos visą eilę revoliucinių darbi
ninkų ir valstiečių: Rimdžius ir Zeidelis ga
vo po 8 metus, Naujalis—6 metus, Kamins
kienė (55 m. amžiaus) ir jos duktė Kamin
skaitė (28 metų) nuteistos kiekviena po 4 
metus, Kairiūkštis—6 m. Reik pažymėt, 
kad; 1 teismą ir atgal politkaliniai gabena
mi pž#akinti pančiais. Taip fašistai pasiel
gė ^et sų senąją Kaminskiene.

Su jgilėjimu depresijos, su biedn ėjimu 
darbciį žmonių, su jų kovingėjimu, fašis
tai stifūnųa žvalgybą, plečia persekioji
mus, Vis labiau ir labiau terorizuoja dar
bininkus ir smulkiuosius valstiečius.

Meš jau ne kartą pabrėžėme reikalin
gumą* mums sustiprinti didesnę kovą už 
Lietuvos politinių kalinių laisvę ir pra
vėdinau didesnės kampanijos už aukas 
Lietuvos politiniams kaliniams gelbėti.

Busimasis visuotinas Amerikos lietu
vių: darbininkų seimas turėž^tuo reikalu 
pasakyti stipresnį žodį visos Amerikos 
lietuvių- darbininkų visuomenės vardu.

Šiandien J. V. Kongrese
Antradienį, t. y., šiandien, Jungtinių 

Valstijų kongreso komitete, dalyvaus dar
bininkiškų fraternalių organizacijų at
stovai “įrodymui, kodėl Darbininkų Bi
lius (lt, R. 2827) turi būti padarytas įsta
tymu; Lietuvių Darbininkų Susivieniji- 

< mas,'kuris nuo pat savo įsikūrimo kovo
jo už.' pravedimą socialės apdraudos įsta
tymo Jungtinėse Valstijose, taipgi turbūt 
turės savo ątstpvą, kuris pareikš nuo lie
tuvių darbininkų, kodėl minėtas bilius 
turi būį pravestas kongrese..

Ištisą^ šftyį' sd^lfeį^mnėtam komitete 
tęsis kl^^^n^jimas visokių grupių ir or- 

:k^'Jie mano apie H.

įraraį už&ąviniu kovoti už 
šio biliate^ j$avMc|iiną.

kų Susiyį 
Darbįnink

: R. 2827 1
B d

i

dejom, fcad Lietuvių Darbinin- 
ir Amerikos Lietuvių 

jitėifeturos Draugija bend-
rai išleis šį Darbininkų Bilių .lietuvių kal
boj lapelio formoj ir jį išsiuntinės po vi
sas Jungt Valstijų lietuvių kolohijas pla-sas Jun

<'tinti. • ' '• '
Su D^bminkų Biliūm turi būti supa-

Haverhillio Margumynai

į Dirbtuvės visai menkai, dir- 
; ba, bedarbių armijos didelės, 
j Didelė (Jalis darbininkų gyve- 
(na iš mizėrnos šalpos. Kurie 
^kiek dirba, tiem nukapojo 12 
į? ir pusę procento.
U Darbininkai nerimauja, bet

“Lietuvos Žinios” praneša:
Remiantis žemės reformos įstatymu iš Pa

langos Tiškevičių yra atimta ir išparceliuota 
bežemiams ir mažažemiams apie 4,000 ha 
žemės. • » * i

Dabar Tiškevičiai pradėjo reikšti žemės 
ūkio ministerijai pretenzijas, kad už nusa
vintas žemes būtų atlyginta. Prieš kurį lai
ką žem. ūk. ministerija Tiškevičiams grąži
no apie 80 ha miško—parko ir pajūry gaba
lą žemės restoranui pastatyti. Dabar Tiške
vičiai prašo atlyginti už visą nusavintą-že
mę.

žemės ūkio ministerija jau rengia medžia
gą su Tiškevičiais atsiskaityti, 
čiams numatoma atlyginti mišku, 
niškai už 100 ha nusavintos žemės 
išsikirsti 1 ha miško.

Tiškevi- 
Viduti-. 

duodama

Drg. Kapsuko-Mickevičiaus pastarojoj 
knygoj (kurią išleido ALDLD) yra nu
rodyta, kad nusigandusi sovietų, 1919 
metais Lietuvos buržuazija ir dvarinin- 
kija šaukė smulkiuosius valstiečius kovo
ti už demokratinę Lietuvą ir žadėjo 
jiems žemės. Tūliems savanoriams ir 
smulkįažemiams valstiečiams buržuazija 
davė žemės, bet dabar, pasirodo, dvari
ninkams už tuomet atimtą žemę tenka 
atmokėti. Kas gi atmokės? Darbinin
kai ir darbo yalstiečiai ! Ponas pasilieka 
ponu, O1 mužikėlis “laisvoj Lietuvoj” šian
dien kur kas sunkiau gyvena, negu ka
da nors!

Fašistų valdžia—kuri yra stambių buo
žių, dvarponių ir fabrikantų valdžia — 
saviškių nepamiršta! ; ;

Vokietijoj Bedarbių Armija 
Didėja

Iš Berlyno žinios skelbia, kad Vokieti
jos bedarbių armija auga. Laike vieno 
sausio mėnesio, sako fašistų valdžios 
žmonės, registruotų bedarbių skaičius 
paaugo 369,000 asmenų. Tačiaus kiti 
šaltiniai atidengia daug didesnį bedarbių 
armijos paaugimą. Netgi remiantis 
valdžios oficialiais duomenimis, bedarbės 
augimas yra labai didelis. Reikia supra
sti, kad ne visi bedarbiai susiregistruoja 
ir ne visus valdžia suregistruoja. Išvi
so, oficialiai skelbiama, registruotų be
darbių skaičius Vokietijoj siekia trijų 
milionų asmenų. Nebus nei kiek perdė
ta pasakius, kad bedarbių Vokietijoj šiuo 
tarpu randasi 5,000,000 asmenų.

Pereitais metais bedarbė, sakoma, bu
vo truputėlį sumažėjusi, kadangi Hitlerio 
valdžia naudojo daug darbininkų įvai
riems viešiems darbams dirbt?, kaip ke
liams tiesti, etc. Tie darbai, tačiaus, bu
vo neilgam, nes valstybinis iždas išsisė
mė ir daugiau didelių projektų nazių val
džia pravesti nebegali.

Taigi Hitlerio prižadai,* panaikinti be
darbę nuėjo» vėjais, kaip ir visi kiti jo ža
dėjimai. Darbininkų algos sumažintos, 
darbo sąlygos pasunkintos, visa dirban
čioji klasė įstumta į daug sunkesnį skur
dą, negu kada nors ji yra buvusi., Tie 
darbininkai, kurie paturėjo Hitlerį, pa
klausė jo ir jį sekė, dabar mato; kad jie 
buvo skaudžiai apgauti. .

Be abejo, jie sudėję rankas nesėdės. 
Karžygiška Vokietijos Komunistų Parti
ja, nors veikdama palėpyj, juos organi
zuos ir ruoš kovai už nuvertimą Hitlerio 
viešpatavimo.

titūksta darbininkiškos vadovy
bės. Komunistų Partijos vieti
nė sekcija stengias kiek galint 
darbininkams pagelbėt, šaukia 
veik kas nedėldienis eilinių 
darbininkų susirinkimus (uni- 
jistų), nurodinėja viršininkų 
pardavikiškus darbus ir kaip 
jie patys turėtų savo reikalus 
tvarkytis

Pragyvenimo reikmenys pa
kilo nuo 10 iki 35 procentų, vi
sokį taksai kraunami ant bied- 
nuomenės, o algos mizernos ir 
tos kramtomos.

Darbininkai unijistai! Kovo 
mėnesį bus rinkimai šiaučių 
unijos (USLWU) viršininkų 
kaip lokalų, taip ir centro, to
dėl balsuokime už darbininkų 
kandidatus: { į organizatorius

Kelios Pastabos Komunistams, Simpatikam^, 
Darbininkams ir Jų Organizacijoms

Kasdieną auga reikalingumas plačios masinės 
cines agitacijos tarpe Amerikos lietuvių. Arba,
iškilo ateivių gynimo reikalai, ir mums reikia prisidėti 
ir prie to svarbaus reikalo. Bet kiekvienas panašus dar
bas lėšuoja pinigų. Komunistų Partijos Lietuvių Cent
ro Biuras svarstė šitą padėtį ir priėjo prie išvados, kad 
reikia greitai atkreipti atydą viso mūsų darbininkiško 
judėjimo į AGITACIJOS ^FONDO reikalus.

Kaip žinote, draugai, Agitacijos Fondas yra senoka 
mūsų judėjimo įstaiga. Jisai yra vienatinis Šaltinis, iš 
kurio Centro Biuras padengia savo veikimo ir agitacijoj 
išlaidas. Nei Centro Ęiuras, nei Agitacijos Fondas ne
turi jokio apmokamo darbiųinko. Visi tų įstaigų reika
lai vedami liuosanorių draugų jų nuliekamu laiku. Tai
gi, kiekvienas Agitacijos Fondo doleris nueina tiesiogi
niai komunistinio darbo ir revoliucinės agitacijos reika
lams. *

Šiuo tarpu Agitacijos Fondo iždas beveik tuščias. Tu
rėjome nemažai išlaidų. Jaunuolių organizavimo ir švie
timo reikalams išleista keletas desėtkų dolerių. Prisidė
ta su $42 prie padengimo išlaidų už lapelį, kuris buvo 
išleistas prieš kun. Kemėšio misiją (Pusę tų išlaidų ap
mokėjo Priešfašistinis Susivienijimas). Dabar vėl 
nansiškai paremtas ateivių gynimo komitetas, kuris 
ganizuoja kongresė kovą prieš Dieso bilių. Atsirado 
tų reikalų, todėl Fondo iždas ištuštėjo.

Įplaukų labai mažai turėta. Pavyzdžiui, per rugpjū
tį, rugsėjį, spalį, lapkritį ir gruodį 1934 m. įplaukė viso la
bo tik $26. O per sausį šių metų gauta tiktai $5! Gerai dar, ^aįnu 
kad iš seniau Fondo ižde buvo pora šimtų dolerių, tai j 
šiaip taip padengta greitieji agitacijoj reikalai. Bet | 
dabar, kaip jau sakėme, Fondo ižde pinigų kaip ir ne
belikę. Turime stengtis jį sustiprinti.

Centro Biuras nutarė paraginti visus draugus, visas 
mūsų darbininkiškas organizacijas prisidėti prie šio 
darbo.

or- 
ki-

| traukų : Pabarė vietinius kuni
gus, kodėl jie nevažiuoja pas 
Maine valstijos kunigus ir ne 
“alpina šiaučiam.” Tai “revo
liucionieriaus” prakalba! Kaip 
nesibijot tokią prakalbą sakyt, 
nagi gali būt areštuotas!!!

Prie pabaigos liepė rašyt 
jaunuolius, merginas ir vaiki
nus, prie kliubo (rėmėjas pa
miršo informuot, kad merginų 
nepriima į kliubą, nes kliube 
esti gėrimai). Vienas vyras iš
eidamas pasakė: “Ot kur Prū- 
seika nori i 
Pats nuo baro 
tai ir jaunimą nori pripratint 
prie alaus ir kozyrių.”

Rekordas.

Daug Padėjo Energijos
Kartą senbernis • > 

suvaryt jaunimą, i skęstančią merginą.
neatsitraukia, 'atsipeikėjus sako: 

turėjote mane begelbėdamas, 
padėti daug energijos ir spė
kos ? ”

SENBERNIS: “Tai tikra tei
sybė. Aš turėjau net tris ki
tus primušti, kurie norėjo bėg
ti tave gelbėti.”

ĮDOMUMAI
Padarys 20,000 Kombainų 

1935 Metais
Sovietų Sąjungoje atsie

kiama naujas pasisekimas

išgelbėjo 
Mergina, 
“Tamista

Jis Norėjo Pasirodyt
Kartą choro mokytojas bara 

choristą tenorą: “Pilypai, kas
po pasisekimo. Jau perei- Sh šimts pypkių, sn tavim yra?! 
tais metais javų nuvalyme tu sau manai, šitaip dary- 
dirbo virš 33,000 kombainu damas?! Kaip tu dainavai cho- 
(mašinų, kurios pjauna, ku
lia ir ant vietos arfavoja ja
vus). Dabar “Pravda” ra- 

. šo, kad 1935 metais bus pa- 
| daryta 20,000 naujų kom-,

ro pereitą vakarą koncerte, a? 
■ Užbaigus chorui, tu net po ke- 
ilias notas vis tęsiai vienas sau.”

CHORISTAS: “Atleisk, tam
sta. Mat, mano mergina sė
dėjo publikoj. O ji vis man sa
kydavo, kad ji norėtų mane gir-

Sovietų Sąjunga kombai- dėti vieną 
nų gaminimui turi tris fa- 

I brikus Zaporocijoje fabri-
: kas Komunai? ir Saratove; senas bolševikas ir ilgų 

—j— v--------  .ir Rostove fabukai. Iki 1 metų veikėjas Valerian Kui-
darbo. Mes neturėsime specialio vajaus už Agitacijos Z1' ūepos, tai yra, kol ręikes jjyšev. Visos Sovietų Są- 
Fondą, bet prašome draugų neužmiršti šio svarbaus rei-Javus, bus pagamin-j • os paujįs apgailestavo 
_ _ t-a • i v • i i -i • . "i -i * • . •• r 1 f ii ii i Iz-AYnhnmn za K xkalo. Prie koznos progos pasidarbuokite del Agitacijos, 
Fondo. Iš organizacijų paskirkite, kiek išgalite. Parin-, 
kite šiaip aukų. Paskirkite dolerį kitą nuo savo parengi--, 

' mų. Komunistinės frakcijos ir darbininkiškų organiza- j 
cijų kuopos bendromis spėkomis galėtų rengti pramogas 
tam’tikslui. . ' .

Mes pilnai pasitikime draugais ir darbininkiškomis or- ,
ganizacijomis, kąd (suprasite Agitacijos Fondo reikalų Samal’a Vadinsis

J. J. Butkus.

ta 15,000 kombainų o 5,000 įete’kus veikėjo Samaros 
Padarys vehau- Kokis tai mjest0 darbininkai ir dar- 
milziniskas atsiekmms javų binink-s iuntg Sovietų 

, valyme. -Seniau vargdavo !valdžiai prašymą, kad Sa- 
moterys ir vyrai pjaudami 
juos pjautuvu. mara nuo dabar vadintųsi 

Kuibyšev vardu. Samaros 
apielinkėje Kuibyševas va-jry" •! ■* L UI 1 » Vz J V/ Ik J UV V V W

Kinby- jovavo proletarinei revoliu-1 “ 

šev” Vardu
----- ; 25 d. sausio, Maskvoje, —
Delei plątesnės ir greitesnės agitacijos už Fondą, tapo nuo širdies ligos greitai mi-'nosios Armijos, 

padaryta maža permaina. Iki šiol d. D. Krūtis ėjo Agi- Į 
tacijos Fondo sekretoriaus ir iždininko pareigas. Bet, 
kadangi jis dirba/ fabrike ir yra labai užimtas Elizabetho 
darbininkų judėjimo reikalais, tai negalėjo pakankamai 
darbo įdėti į Fondo reikalus. Todėl nuo dabar d. Krūtis 
pasilieka tik Fondo iždininku, o sekretoriaus pareigos 
sujungtos su Centro Biuro sekretoriaus darbu. Tuo būdu- 
visas aukas ir laiškus Fondo reikale nuo dabar siųskite 
sekamu adresu:

svarbą ir nuoširdžiai atsiliepsite į šitą. Centro Biuro at
sišaukimą. v

cijAi ir piliečių karo metu 
stovėjo priešakyje Raudo-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

CENTRO BIURAS,
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.
Betgi čekius arba money orderius isiasykite, kaip—ird Patinę Dantų Smegenys, 

pirmiau, draugo D. Kručio vardu. Kaip jau sakėme, jis 
pasilieka Fondo iždininku ir nuo jo gausite visus pakvi
tavimus už aukas.

A. BIMBA, Sekretorius
J.V. Kom. Partijos Liet. Frakcijų 

Centro Biuro.

Biedenkapp, iŠ N. Y., į f socialistų partijas. Rėkė, kiek 
turiraštininką iždininką R. 

Ilallms ir kitus haverhillie- 
čius, nes dabar unijos centre 
sėdi toki Zimmermanai, Mack- 
esai ir kiti Prūseikos plauko 
“streikieriai.”

j ge, vartokite daug vaisių ir 
Karpa Idaržovių: citrinų, apelsinų, o-

Av ibuolių, pomidorų (ir konser-
As manau, jūs ir man ga e-< vuoįų)f ananasų, lapuotų dar- 

tumėt patarti per “Laisvę. ’ žovių — salotų, kopūstų, špi- 
Aš esu mergina arti 17 metų nat0, čėrukų (“watercresses”), 
amžiaus, šiaip sau pusėtinai; morkų) gručkų, burokų, bat- 
sveika. Bet man yra nesmagu- vjnju, Tai gausite vitamino C. 
mo su. dantų smegenimis. Bus I pakankamai
kokių pusantrų metų, kaip kaĮk; va?tokite kiau.ši- 
lan pradėjo pątmti ir krau-' Hr5in

jd-Qti viršutinių dantų smege- ’
niekio. Dantistas man

drūtas, kad Amerikoje 
jankės kelt revoliuciją, o ne 
ateiviai. Ateiviai nieko svar
baus neturį ir Amerikoj revo- man paskiau\įr apatinių dan- 
liucijos nebusią. Palaimino pr. tų smegenys

nys 
patarė šepčfuku šveisti, tai

“Streikierio”. L. Prūseikos 
Misijos

• i
Sausio 15 d. r:ėjn|j.ąi 

(vyras su pačia) H išrengę: 
“streikieriui” L. Prūš^ik'aį 
kalbėlę. Delei žingeidutnoi, pif- 
ramsčiau irv aš. U&ejniri į 
tainę 8:30 vai. ya^atO.i Sėdy- 
nes tuščios. Suskaitai! publiką': 
viso 37 y p atds. J, įCąį 6 ėtoj as 
Prūseika ; ramina; į pūblįltąj: 
“Draugai, d&bsį kliubp- boari 
direktorių susirinkimas. . Kąip 

! pabaigs, tai bus daugiau-publi
kos,” (boardirektorių 7 ypa-^ 
tos). 9:15 užeina ant estrados 
Prūseikos rėmėjas, šaukįa jkaL 
bėtoją.

Prūseika, nervuojas, ■ čįuri,. 
kad netaip,; kaip keli metai at- 

. gal, kuomet L prilipiįdy Javo 
svetainės; dabar mato, kad 
reiks tuščiom sėdynėm kalbėt.

Visų pirmiausiai apkaltiho 
Vokietijos Komunistų Partiją, 
o išgyrė Ispanijos ir Fraricijos

Rooseveltą todėl, kad pr. Roo- 
seveltas pasakęs pirmutinę 
prakalbą įvarydamas daug 
baimės milionieriamš. Todėl 
milionieriai buvę pradėję or
ganizuot fašistinį perversmą, 
bet prezidentas greitai permai- 
hęs savo toną, tai dabar fašiz
mo' pavojaus nesą Amerikoje.

: Pašokinėjęs nuo Vytautų ir 
kfyžųočių;. iki 'Ispanijos ir 
Francuos. hočialistų, taip ir už
baigė pirmą temą. .;

0 apie'Darbininkų Kongre
są nė žodelio. Scottsboro jau
nuoliai jam 'nežinomi? Tom 
Mooney nepažįstamas. Virš 16 
mįlionų bedarbių darbininkų 
balso negirdi. Lietuvos revoliu
cinių politinių kalinių atsišau
kimas svetimas, šaukiamas Vi
suotinas Am. Lietuvių Suva
žiavimas nesvarbus.

Aukų susirinko, sakė, $4, 
bet mūsiškių keletas aukavo 
(negerai), jei ne, tai būt ir 
tiek negavęs.

Antros dalies kalbos neverta 
minėti, tik padarysiu porą iš-

vinių. Tai gausite vitamino C. 
k^inl Kad Jums būtų pakankamai 

i ir kalkių, tai vartokite kiauši- 
įnio trynių, kopūstų, lyšių, žir- 
i nių, pupų, morkų, sietinių, fi- 

tai apelsinų, citrinų, sūrio, 
| pieno, pasukų ir t.t. Dėl viso 

brinkti ir 'ko’ imkitc kalkių ir vaisto pa
ti. Ir dabar aš Y^^i ‘‘G.a.lc.iu™ Jactate, grs. 
man ir daryti, 
balti, gražūs, 
s netokios ge

kartais krauju 
nebežinau, kas
Dantys atrodo 
bet jų smegen 
ros.

Ir da vienas \ nesmagumas^ naudinga ir 
Jau kokie metai,\kaip mali ant 
skruosto ėmė

10, 100 tablets.” Imkite bent 
po vieną tabletę, sutrintą į mil
iukus, vandeniu gerai nuger- 

I dama, po valgio. Imkite keletą 
mėnesių. Būtų Jums irgi labai 

žuvų aliejaus, 
bent po gerą šaukštą kas die
na suvartoti, iki pat vasarai, 
žinoma, iodo po lašą kas dvi- 
trys dienos.

Gaukite “Sodium perborate 
1 1b.” Arbatinį šaukštuką šių 
miltelių ištarpinkite stiklo 

plynas, bet ta karpa ga- vandens ir imkite burnon po 
- ’ gurkšnį, palaikykite burnoj po

5-10 minučių, per dantis per- 
leidinėdama, rytais ir vakarais. 
Galima ir'dažniau. Tas skiedi
nys labai gerai apvalo burną 
bei gerklę ir sutraukia plėves, 
sumažina jų tinimą.

Karpą kas dieną lengvai 
tėpterkite karbolium (lique
fied carbolic acid, 1 oz.”, va
karais, o paskui, suvilgę gaba
lėlį medvilnės ricinos alieju
mi (“castor oil”), uždėkite 
ant tos vietos ir pridėkite lim
pamojo plėstro — ant nakties. 
Rytą nuimkite. Darykite taip

gti karpa. Aš 
jos neliesdavau^ ir ji buvo ne
didele. Kokie trys mėnesiai ji 
pradėjo eiti didyn, tai aš ją 
nukrapščiąu, bet ji ir vėl at
auga. Šiaip mano veidas gry- 
nąs, j----- 
dina.

Atsakymas

Visokių gali būti priežasčių, 
kad Jums dantų smegenys ne
sveikos. Labai dažnai taip at
sitinka dėlto, kad žmogui esti 
permažai vitamino C. Jei to 
vitamino C žmogus negauni 
pakankamai per ilgesnį laiką, 
tai tau išpursią ir kraujuoja 
dantų smegenys. Taipgi eile 
iš kur kraujas greit pradeda 
tekėti.

Gali būt Jums permažai ir 
kalkių ir gal da kokių esmingų 
maisto dėsnių. Tai Jūs, Drau- kas vakaras, kol karpa išnyks.
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Kaip Dalinama “Cash Relief”? Dvi Labai 
Paskliduos Panelės

pasigriebti mūsų milioną dole-Į tiesiami nauji gelžkeliai, 
rių ir nunešti į Maskvą.” Kiti 
vėl sakydavo : “Išeikit jūs, rau
donieji triukšmadariai, mes be mai.

daromos naujos kasyklos, sta
tomi naujausios mados na- 

Darbininkų gyvenimas

Carnegie, Pa. — Kaip žino-į County
Allegheny County su 15;Boardmoka už elektros šviesą.t
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ati- komitetą laukan, o jo vieton ■ prieš—174. Tą • pačią dieną licijos stotį, .Agentai bandė 
išrinkti iš eilinių narių, tikrų buvo masinis susirinkimas me- Į aiškintis, kad jie nieko neda- 
darbininkų. O jei to nepada- dinių kulnių dirbėjų (wood ro prieš Suvieųytų;Valstijų tėi 
rysite, tai ponai advokatai į- heel makers) skyriaus ll-to/ses nė prieš konstituciją, vie-

jūsų galėsim ramiai gyventi, j gerėja su kiekviena diena. Te- klampins organizaciją taip gi- miesto svetainėje, šiam skyriui nok policijos viršininkas ? MaY-
1 U nai nėra bedarbės. Kožnas tu- liai, kad ir ištraukti nebegalė- fabrikantai norėjo nukirsti 20 shal Charles D. Jones pasakė,'

ri dirbti ir ateitis kožno darbi- site. Todėl dabar yra kiekvie- nuošimčių algas. Darbininkai kad htgal jam niekas nesakytų
narių ninko yra užtikrinta, kad jis no pareiga atsibusti ir pasi- pasiūlymą atmetė ir tapo pasi- nė žodžio. Tuomet pikietuotą-

nebadaus, kad jo niekas iš dairyti, kas kaltininkas, ir ko- rašyta tarpe USLWU skyriaus įaj išsiskirstė o ta načia die
nia - it .. • . p i ___ _______ xl ‘ ‘

Emergency Relief Mums tuojau nebereiks mokėti 
duoklių, nes nuo miliono nuo
šimtis užmokės visų 
dtiokles.“

Mes sakėm, kad jūs klystate darbo neišmes, 
taip manydami. Mes nurodėm,

nai nėra bedarbės. Kožnas tu-
ma, 
diena sausio pradėjo duoti pa
šalpą pinigais (cash relief) vi
siems bedarbiams: pavieniams 
ir su šeimynomis. Bot ta pašal- 

' pa labai netikusiai, labai nely
giai dalinama: vieniems duoda 
daugiau, o kitiems mažiau. 
Pavyzdžiui: pavieniai gauna 
nuo $3 iki $5.20 į savaitę. Aiš
kinama, kad kuris turi du 
kambarius, elektros šviesą ir 
gazą, tai tam duoda daugiau, 
o kuris tur tiktai vieną kamba
rį ir neturi elektros šviesos ir 
gazo, tai tam reikia duoti ma
žiau. Bet tai ne tiesa, nes jau 
yra įrodyta, kad du broliai gy
vena viename kambaryje ir iš 
jų vienas gauna $4.40, o kitas 
tiktai $3.80, kas reiškia 60c. 
mažiau. Bet 
broliu taip 
yra desėtkai 
atsitikimų.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie šeimynas, kurios gauna 
pašalpą. Pavyzdžiui: du šei
mynoj gauna $5.80, $6.50 ir 
$7.60 į savaitę arba daugiau, 
žinoma, kur yra didesnis skai
čius šeimynos narių, tie gauna 
ant kiekvieno nario mažiau, 

t negu šeimyna iš dviejų narių, 
arba pavienis.

Kaip dabar yra mokama pa
šalpa? Del dviejų pašalpą da
lina sekančiai: del maisto 
$3.75, del apsivilkimo ir apse- 
vimo $1, del randos $2.50, del 
anglių 50c., del gazo 60c., del 
elektros šviesos 30c ir del stu- 
bos baldų (furniture) 30c., vi
so $8.95—bet dar dadeda 5 
nuošimtį, viso 44c., tai kartu 
bus $9.39. Bet čia dar nėra 
įskaitytas vanduo. Mat, bedar
biai gali apsieiti be vandeųs, 
nes dar už vandenį iki šiam 
laikui Allegheny 
Emergency Relief Board 
mokėjo, nors tas labai atsilie- kelio, o kitą pusę kelio reikia1 daryti didesnes išlaidas, 
pia ant bedarbių sveikatos, eiti pėkščiam. Tai šitaip elgia-; kaip nariai jas sumokės, tai 
Bet pašalpą dalinanti ponai, si su bedarbiais ligoniais, 
ponios, bei panelės to nepaiso, 
nors del nečystatos (nešvaru-' 
mo) išpurtų ištisos šeimynos. 
Del to, mat, tie ponai politi
kieriai bei politikierkos nenu
kentės. . bių, o ne del saujalės suktu

?itokia pasalną gauna tiktai Iitikieri 
tie, kurie dirba, ir tai ne visi, j 
kiti gauna tik $8. Kurie nedir
ba. tai tie gauna 20 nuošimtį 
mažiau. Jeigu dirbdamas gau-

Kas reiškia, kad tos merginos 
labai negražiai, begėdiškai 
melavo per visą tą laiką, ap
gaudinėjo Carnegie ir apielin- 
kės bedarbius. j kaip Susivienijimo ponai ne-

Kaip žinoma, bedarbiams 
randas pradėjo mokėti su rug-' __ _ i,G x-i reikes mokėti “extra pjucio men. 1934, bet tik tiems 
mokėjo, kurie turėjo morgičius ■ 
ant savo namų. Dideli namų ! 
savininkai irgi gavo mokėti,, o, 
mažiems savininkams, kurie1 
neturėjo morgičiaus, nedavė! 
nieko. Tik tai kuomet pradė
jo maži namų savininkai pro-

k^d ir ištraukti nebegalė- fabrikantai norėjo nukirsti 20 shal Charles D. Jones pasakė, 
. Darbininkai kad ątgal jam niekas nesakytų

nebadaus,
Vott prieš jį.

Girdisi daug narių kalbant: 
visados šū.ka- (“’Numosiu ranka ir daugiau 

reikalingai eikvoja narių pini- vo, kad bolševikai nušeiminin- nebeprigulėsiu.“ Tai prastas iš- 
gus ir mes sakėm, kad tuojau kausią, kad iš to nieko nebū- sireiškimas. Ir dar save vadina 

mokes- šią, tiktai žmones mulkiną. Bet progresyviais darbininkais. To
kius, nes ponai moka išeikvoti, šiandieną visi mato, kad Lie- kįus žmones galima vadinti 
Jiems neapeina, kad tie pini- tuvių Darbininkų Susivieniji-' zuikiais. kurie bėga nuo ko- 
gai yra narių sunkiai uždirbti, m as yra stipriausia organiza-1 Vos. Turit atsiminti, kad tas 

Mes išėjom iš SLA 192 kuo- cija tarpe lietuvių Amerikoj, yra prastas kareivis, kuris ka- 
,pos. Mes ne tik nepasigriebėm nes tą parodo jos kilimas.
|to miliono, kUriubmi jūs taipj 
džiaugėtės, bet mes dar pali- šį fakta: kur tautininkai ir ki- kad jūs bėgtumėt lauk iš or- 

testuoti, tai nuo lapkričio 15 k°™ !r saJ° P®r llgas,metus 1~,toki ponai sako, kad viskas ge- ganizacijos, savo įmokėtus pi- 
nradėin ir iiem« neva mokėti imoketas duokles. Dabar, ma- rai, auga įr bujoja, tai žinok, mgus palikę jiems.

Dabar kitas
LDS. “Tėvynė”

dalykas apie

j rabiną pametęs bėga nuo ko- 
Dabar mes turime įsitėmyti vos lauko. Ponai to ir nori,

tai ne tik tuodu 
skirtingai gauna, 
ir šimtai panašių

pradėjo ir jiems neva mokėti, I 
bet dar iki šiam laikui kažin i 
ar kas gavo. Mat, bankieriams 
ir dideliems namų savininkams 
tai tuoj išmokėjo priklausan
čius morgičius ir randą, o ma
žus savininkus diskriminavo.

. nau, yra aišku kipkyienam,. ]<ad ta organizacija arba į- 
kam priklauso grobikų vardas 
—bolševikams, ar kam kitam.

Mes pirmiau sakėm ir dabar 
sakom, kad ponai neatėjo kon
troliuoti organizacijos darbi-

Ypatingai čia Carnegie šios ninku naudai. Ponai advokatai 
dvi merginos viską darė, kad ir kitokį

taip ginti nuo bolševikų, kad bol- 
ir ne- ševikai įėję į centrą neiškeltų 

priėmė registracijos iki 1-mai P°nų blogus darbus. Ponai atė- 
dienai sausio, 1935. Mat, su 31 jJ° pasipelnyti, pasiimti riebias 
diena gruodžio pasibaigė re
gistracija ant “rent relief,” o 
kaip mes ; 
kadangi dabar 
su pašei pa ir randas, tai aišku, 
kam šios pakelės Schriber ir 
Mulvey tarnauja: ne bedar
biams, bet bankieriams (dide
lėms morgičių kompanijoms ir 
dideliems namų savininkams). 
Kaip šios merginos aktina 
(veikia) arba lošia, kada jų 
pareikalauji daktariškos pa- 
gelbos, tai parodo tas, kad rei
kia laukti po dvi savaites ir 
daugiau, iki gauni raštišką 
paliudijimą eiti pas daktarą. 
Taip pat daktarams neužmoka 
už padarytą jų darbą. Ku-

tiktai nereikėtų mokėti 
vadinamas “rent relief”

staiga šlubuoja.

Na, draugai, SLA 192 kuo
pos nariai. Dabar jūs turėtu
mėt atsiminti, kas jūsų prie
šas ir kas jūsų draugas. Tie 
žmonės, kuriuos jūs barėte ir 
vadinote raudonaisiais, tai tie 
žmonės yra jūsų draugai, o 
katruos jūs gerbėte, kaipo sa
vo tautos ponus, tie žmonės 
visados pasirengę jumis mul- 

algas, dideles sugaištis, dide- kinti, kad reikalui esant ga
les kelionės lėšas. .Va, ko po- lėtų jumis pasukti ten, kur

atėjo organizaciją
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aukščiau matėme, !na^ veržiasi į* SLA Centrą. Po- ponai nori arba geriau sakant, 
moka sykiu’nam nereikalinga pašalpa. Įkad jūs eitumėt ir toliau po-

Kas ištikrųjų dabar yra Su- nam į skvernus įsikibę ir pa- 
šivienijime Liet. Amerikoje? dėtumėt šmeižti komunistus. 
Pagal paskutinį raportą atro- O ponai sau lėbaus jūsų sun- 
do, kad viskas tvarkoj, viskas kiai uždirbtais pinigais, 
gerai, pinigų kasoj yra arti | 
pusantro miliono dolerių; Bet! tikrųjų reikalinga kelti SLA 
nariams kelia duokles, žino-' nariams duokles. Ne. Yra ki- 
ma, reikia atsiminti, kad ir ka- ta išeitis. Imkim pavyzdin AP- 
pitalistai taip daro: juo dau-(LA. Ji yra nedidelė organiza- 
giau turi, juo daugiau nori, j cija, jos centro komitetas dir- 
Kapitalistai kerta darbiniu- |ba už visai mažas algas. Da- 
kams algas, kad tik daugiau bar, kada užėjo krizis, patys 
pelnų turėt, o SLA ponai kelia centro komiteto nariai nusita- 
duokles nariams, kad tiktai re liuosnoriai nusimušti ir taip 
būtų daugiau įeigų. Ponai yra mažas savo algas todėl, kad

Dabar kyla klausimas, ar iš-

Patartina kiekvienam , per
malančiam tuos dalykus stovė
ti organizacijoj ir dirbti, aiš
kinti to dar nepermatantiem 
nariam, kad už tą viską ponai 
yra kalti ir kad sekančiuose 
balsavimuose nebalsuotų už 
ponus, bet nominuotų ir bal- 
suoti^už-eilinius narius, kurie 
ištikrųjų gins organizacijos 
reikalus. Ponai visados sako, 
kad jie sunkiai dirba būdami 
centre, todėl jūs, SLA nariai, 
stengkitės juos paliubsuoti. Pa
prasti darbininkai dirbs jums 
sunkiai ir už mažą atlyginimą. 
Todėl visų SLA narių yra pa
reiga pasistatyti centro komi
tetą iš eilinių narių sekančiam 
seime. Vėlinu jums gerų sėk
mių, bet dar primenu, kad tik
tai per kovas galima dasigauti 

laisvę, o ne kitaip.
Buvęs SLA 192 Kp. Narys.

i

Haverhill, Mass

(11-to ir fabrikantų sutartis ant(ną (sausio 29 d.) miesto vir- 
šešių mėnesių laiko.
darbininkai nepasidavė ir ko- tvarkymą 
va laimėjo. I

Sausio 31 d. išėjo į streiką ( 
prieš nukirtimą 12^2 nuoš. ai-j 
gų Bowdoin Shoe kompanijos:

Reiškia, šininkai išleido (iškepė) pa- 
_____ __.ą prieš streikieriusĮ 

įkuriame pasakyta, kad negali- 
•• ma “valkiotis,” “stovėti,” “ei-* 

įti” gatvėje ir tam panašiai. O 
!to nepildantis gali būti areš- 

darbininkai (turnworkmen). ši I ^u0^as’ bet pridurta, kad ra
cijų A lmaus pikietavimo tas įstaty

mas nepaliečia. Vienok polici—
Mayfair Ja piketuotojus sustabdė dar 

pirma paskelbimo virš minėto? T-

dirbtuvė yra viena iš Į
S. Beck Chain dirbtuvių Mass, 
valstijoje. Kita yra
Shoe Newburyporte, o trečia 
Gold Seal, Lynn, Mass. Kiek įstatymo, 
teko girdėti, tai ir tų dviejų
dirbtuvių darbininkai rengiasi šitą įstatymą sukilo. Sausių,3Q*> 
prie streiko. d. USLWU agentai su grupe

Čionai kol kas streikieriai 
laikosi gerai. Abelnai imant, 
tai čionai darbininkai yra su
kilimo laipsnyje ir tas bus tol, 
kol jie laimės ir padarys taip, 
kaip padarė Rusijos darbinin
kai ir valstiečiai, įsisteigdami 
savo valdžią.

County riems reikia važinėti į ligon- gudrūs: kada yra daugiau į- pasidarė trūkumas lėšų fonde. 
ne-|bučius, tai apmoka tiktai pusę, plaukų, tada jau yra lengviau Ir nereikia nariams kelti duo

kles. Va, jums, SLA nariams, 
puikus pavyzdis. Tą ir jūsų 
centras turi padaryti, nusimuš
ti sau algas. Juk ponai ima 
po virš porą tūkstančių algos.

Aiškus dalykas, kad ponai 
nenorės sau mažinti algas, bet

Visų bedarbių ir dirbančiųjų 
yra tik viena išeitis: organi
zuotis ir organizuotai pareika
lauti, kad šitos ir joms pana

gios panelės dirbtų del bedąr-

Virbališkis.
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tumi, kaip viršuje nurodyta,’ Dj6W KenSlUglODj 13
$9.39, tai nedirbdamas gauni: 
$7.60, kas reiškia už $1.79 rei
kia per savaitę dirbti!

Kodėl taip nelygiai pašalpa 
dalinama? Mat, tas daroma 
tiksliai, kad sukiršinus bedar
bius vienus prieš kitus, kad( 
jie tarpu savęs pjautųsi ir ne-

Mano Atsiminimai Apie SLA 
192 Kuopą

to laiko, kada mes ga- 
atsiskyrėm po Chicagos 
mes visur ir visuomet 

turėtu laiko susiorganizuoti-ir agitavome lietuvius darbinin- 
pareikal^iuti visiems lygių tei- ^us st°ti į naujai suorganizuo
siu. Dabar ant maisto duoda, tą LDS. Už tą mes buvome va- 
mažiau, negu pirmiau, hes Einami visokiais vardais: rau- 
pirma davė $3.50, *o - dabar, donaisiais, bolševikais, žiop- 
atėmus 20 nuošimtį, išeina tik-!^ais’ neišmanėliais ir tam pa-

Nuo 
1 u tin ai 
seimo,

o

tai $3.17 arba 33c. mažiau, 
kaip tik tuo sykiu, kuomet vi
si valgomi daiktai yra daug 
pabrangę.

Ir dirbanti gauna nelygiai 
mokėti. Yra šeimynų, kurios 
susideda iš 4 narių ir turi 3 
kambarius ir gauna $13. Ir 
taip pat šeimyna iš 6 narių tu
ri 5 kambarius ir gauna tik 
$13 į savaitę. Tai tokia yra 
pono Roosevelto “Square 
Deal (“teisinga dalyba“).

Nekurtose ^vietose pirmiau 
gaudavo mokėti už elektros 
šviesą, bet čia Carnegie dią- 
trikte nemokėdavo. Mat, čia 
yra dvi merginos viršininkės 
(supervisors). Miss Mabel 
Schriber ir Miss Dorothy Mul
vey. šios merginos labai poli
tiškai išsitriksinę ir moka labai 
meluoti, visuomet užginčina, 
kad niekas negauna mokėti už 
elektros šviesą, bet/speciališ- 
ka pasarga (Special Notice) 
už gruodžio 26, 1934, labai 
aiškiai pasako, kad Allegheny

našiai. Jūs mums sakydavote: 
“Mes jūsų neklausysime, jūs 
tiktai greičiau išeikite nuo mū
sų. Jūs norit mumis apgauti,

ponai nepaiso. Nori mokėk, o 
■ne, tai išeik iš organizacijos ir 
atliktas kriukis.

Dabar kyla klausimas, ko
dėl ponai nepasako teisybės, 
delko reikia kelti duokles ? I jūs, SLA nariai, turit juos pri- 
Todel jie nesako nariams, kad'spirti. Tada nereiks nariam 
jie nesiskaito nei su nariais, I kelti duokles, nereiks narius 
nei su SLA konstitucija, jie tik įvaryti iš augštesnių skyrių į 
niekina tuos, kurie reikalauja žemesnius.
teisybės, o labiausiai komunis
tus.

Juk nesenai “Tėvynės“ re- bam. Kožnas nori pasilaikyti 
daktorius kožname “T.” nu-! organizacijoj. Nariai nežino, 
meryje sakydavo, kad SLA kaip iš kur šukrapštyti ir už- 
esanti stipriausia lietuvių or-'simokėti duokles, o čia ponai 
ganizacija Amerikoj. Taip ir:švaisto jūsų pinigus į visas pu- 
turėtų būti, bet taip nėra. Po
nai visados sako atbulai. Im
kim pavyzdžiui jų raštus ir 
kalbas apie Sovietų Sąjungą. 
Tie patys ponai sako, būk te
nai viskas griūvą, žmonės 
mirštą badu, neturį -maisto, 
drabužių, avalynės, žodžiu sa
kant, komunistai taip nušeimi- 
ninkavę šalį, kad šalis jau 
bankrutuojanti.

Bet visai kitaip yra Sovietų 
Sąjungoj, šalis kyla puikiau
siai: statomi nauji fabrikai,

Atsiminkim, kiek mes patys, 
darbininkai, šiandien uždir-

sės į prastus morgičius, į ne
tikusius bonus ir tam panašias 
paskolas, kur narių pinigai ne
bebus atgaunami.

Ką dabar SLA nariai turi 
daryti, ar turi sėdėti rankas 
susiėmę ? Ne. Turit stoti prie 
darbo. Turit disk'usuoti, aiš
kinti visiems nariams, kad po
nų centro komitetas yra netin
kamas. Ponai įklampino orga
nizaciją, ponai žiūri, kad tik 
jiem kišenius prisipilti pinigų. 
Nariai turit mesti tokį centro

Iš

bet fabrikantai nelau- 
darbininkai nubalsuos 
ar kitaip, tuoj iš dar- 
algų ‘ paėmė po 7^2

liamflHI
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Penki mokyklon važiuoją vaikai tapo užmušti ir 15 sunkiai sužeisti, 
kuomet busas, gabenąs j uos, susidaužė su

South Dakotoj. Paveikslas vaizduoja tą
troku, netoli Piedmont, 
baisią katastrofą. »

Čeverykų Darbininkų Kovos 
Fronto

Čeverykų darbininkai kyla 
prieš savo išnaudotojus. “Lai
svėje“ 26 d. pereito mėnesio 
buvo aprašyta, kaip darbinin
kai gavo nukirsti algas ant 
12 ir pusę nuošimčio. Pradžia 
buvo' Bostone. Kadangi .čeve
rykų dirbtuvės pradėjo krau
stytis iš Bostono į New Hamp
shire ir Maine valstijas ir ki
tur, tai darbininkai pradėjo 
nerimauti. Tuomet Bostono 
Joint Council (Bendroji Tary
ba) pasiūlė darbininkams nu- 
sikirst sau algas ant 7J/2 nuo
šimčių, 
kė, kol 
vienaip 
bininkų 
nuoš.

O tuo tarpu laikraščiuose 
kaip žaibas trenkė, buvo pri
rašyta, kad Bostono darbinin
kai priėmė algų nukirtimą. Tai 
ir čionai fabrikantai darbinin
kus spyrė priimti algų nukir
timą. Kadangi čia jau buvo ne
mažai pasidarbuota del algų 
nukirtimo, tai buvo sužinota, 
kad Bostono darbininkai ne 
tiktai nepriėmė, o didele di
džiuma balsų algų kirtimą at
metė ir, dar daugiau, atgavo 
savo pinigus,- kurie buvo per 
fabrikantus jau paimti. Tą vis
ką Haverhillio darbininkai su
žinoję, pradėjo nerimauti ir 
kilti, kaip persitikrino, kad čia 
.viskas prieš darbininkus buvo 
suplanuota labai puikiai, kas 
ir padarė tarpe darbininkų 
nemažai nesusipratimo. Nežiū
rint, kad darbų mažai, uždar
biai maži, vienok ir iš tų algų 
fabrikantai dar pasiima 12^ 
nuoš. taip, kad darbininkams 
jau visai mažai kas lieka.

Kaip toliau bus, tai šiuom 
tarpu negalima pasakyti, vie
nok pasipriešinimo pradžia 
jau yra. Kaip kurie skyriai jau 
priėmė algų nukirtimą, o kiti 
atmete. Vasario , 4 d. skyrius 
9-tas laikė masinį susirinkimą 
Eagles svetainėje ,ir po ilgų 
diskusijų, balsavo: už nukirti
mą 121/2 nuoš. balsavo 64,

G;

Darbininkams čionai prisiei
na kovoti gana sunkiose aplin
kybėse, nes fabrikantai puola 
iš visų pusių ne tiktai dirbtu
vėse, bet ir su savo valdžia ir 
su policija bando algas nukirs
ti, vienokiu būdu arba kitokiu, 
vienoj dirbtuvėj arba kitoj.

Čionai didžiuma čeverykų 
dirbtuvių yra žydų savininkų 
rankose, todėl daug darbinin
kų ir kitų žmonių sako, kad 
žydai labiausia darbininkus iš
naudoja, būk kiti fabrikantai 
kiek geresni esą. Vienok prak
tikoj pasirodo, kad visi fabri
kantai stengiasi darbininkus 
išnaudoti ir pasidaryti sau 
kiek galima daugiau pelno. 
Pelnas tai fabrikantų tikėjimas 
ir dievas.

‘Spalio mėnesyje užsidarė A. 
E. Emerson Shoe kompanijos 
dirbtuvė (amerikono). Vėliau 
paskelbė vietinėje spaudoje, 
“Haverhill Evening Gazette,” 
kad darbininkai pasiimtų iš 
dirbtuvės savo įvairius daiktus, 
nes dirbtuvė išeina iš biznio. 
Dirbtuvė pabuvo uždaryta per 
tūlą laiką, vėliau būk tai per
siorganizavo, priėmė kitą part
nerį, perkeitė vardą, pasiva
dino Hale Shoe Co. Inc., pri
ėmė Boot and Shoe Workers 
uniją, o atmetė United Shoe 
and Leather Workers uniją, su 
kuria buvo padaryta sutartis 
ligi pradžios 1936 metų. Ka
dangi kompanija sulaužė kon
traktą, tai USLWU pradėjo 
pikietuoti dirbtuvę.

Sausio 29 d. USLWU agen
tai nuėjo prie virš minėtos 
dirbtuvės, bet tuoj pribuvo ir 
policija ir pasakė pikietuoto- 
jams nešdintis iš čionai, o jei
gu ne, tai tuoj veš visus į po-

darbininkų nuėjo miesto sve
tainėn ir prieš miesto viršinin
kus smarkiai užprotestavo už 
priėmimą tokio patvarkymo,; 
kuris yra ne tiktai prieš dar
bininkus, bet ir prieš Ameri
kos konstituciją, kuri suteikia 
darbininkams šiokią tokią 
laisvę, už kurią Amerikos dar
bininkai kovojo ir daug kraujo 
praliejo, kol buvo paskelbta 
neprigulmybės diena , 4 diena 
liepos.

Pries' šį įstatymą jau už
protestavo keli USLWU sky
riai. Taipgi turėtų užprotestuo
ti ir visi kiti darbininkai, ne
žiūrint kokį darbą dirba, nes 
tai yra žiaurus įstatymas i? pa
liečia visus darbininkus. Be 
stipraus protesto tas žiaurus 
prieš, darbininkus įstatymas 
pats savaimi nepranyks. Aiš
kiai matyti, kad be kovos nie
ko nelaimėsime. Tiktai kovo- 
jąnt galima laimėti.

Darbininke.

Tel, Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4J12 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandawskas) C 4??
GRABORIUS * •< y.e* 

Patarnauju visiems be skirtumo, 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystSs profesU 
joje ir Brooklyno apielinkSj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarč 
savo ofisą ir patarnauja baląanuį- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Serme 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikst’— 
noms ir kitokioms parėmę 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.
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DETROITO ŽINIOS
Ketvirtas Puslapis

Gana Prižadų, Mes Norime 
Duonos, Pastogės ir 

Drabužių!
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Antrai Vasario 12, 1935LAISVA

daug svarbių reikalų aptarti ir už-'dieną sekamai: susirinkimas įvyks 
simoketi duokles už šiuos metus. i vasario 13, 7:30 vai. vakaro, 16011

Dabar eina vajus už gavimą Waterloo Rd., Tureks Hall, užpakali- ju narių i ALDLD. Tai butų labai _ , . ’ ... . ’ . / .
gražu, jeigu visi atsivestumem nors nes durys iš Šono. \ įsi nariai malo- 

'’■po vieną naują narį į ALDLD 20 nėkite dalyvauti ir atsiveskite nors 
kuopą. ‘ _

pirkimą nekuriu daiktų.
Todėl svetainės komitetas 

stengiasi sukelti ateinančiai 
vasarai fondą svetainės palai
kymui. Rengia vieną kartą į 
mėnesį parengimą. Parengimai 
iki šiolei nedavė geistinų pa
sekmių, tui’būt todėl, kad 
draugai-gės mažai kreipia į 
tai domės. Bet be jūsų pa
ramos, draugai ir draugės, ko
mitetas mažai ką gali nuveik- 

sužeidė nupuolęs didelis raktas j Todėl remkite savo įstai- 
Įgą! Nedėlioję, vasario 24 d., 
Draugijų Svetainės Komitetas 
rengia didelį balių su šokiais 
ir. laimėjimu. "80 įžangos tikie- 
tų laimės viena bačkutę alaus 
ir vieną bačkutę silkių! Įžan
ga 15c. Tai bus linksmas ir 
smagus vakaras.

Girdėjau, kad draugės mo
terys, d. Litvinienė, Yakštienė, 
Steponkevičienė, J a c a itienė, 
Butėnienė, Aranautskienė, 
Aukštienė, Gugienės, Radziavi- 
čienė, Stakvil'enė, Astraus
kienė, Ligmalienė, Smitrevi- 
čienė, ir kitos rengiasi sureng
ti didelį bazarą svetainės nau
dai. Ir aš tikiu, kad bazaras 
bus surengtas ir pasekmingas, 
nes jeigu šios draugės ką nu
taria, tai ir įvykdo-gyveniman 
gerai. Aš ir gi prisidėčiau 
šiuom tuom prie surengimo, 
jeigu tik mane pakviestų.

svietišką skubumą ir bosų 
žiaurumą .daugelis darbininkų 
susižeidžia arba gyvybės ne
tenka. Tik per vieną savaitę, 
ir tai tik vienam budinke, vie
nam darbininkui mašina nu
pjovė ranką netoli alkūnės, ki
tam nukirto keturis pirštus, 
viena ant vietos užmušė ir du

nuo mašinos. Rankšluosčių la
bai mažai duoda, kartais ir vi
sai negauni, todėl aliejuotom 
rankom sunku paspėti dirbti 
tu mašina. Nuslydo pirštai, ne- 
paspėjai ištraukti plieno gaba
lą, mašina užmetė kitą ant vir
šaus, susupaudė ir sulūžo dalis 
mašinos. Bosas šoko mušti dar
bininką už tai, bet pamatęs 
mane, kad aš tėmiju jo elgesį, 
pasitraukė. Iškoliojo bjauriais 
žodžiais, kokiais jis tik mokėjo 
ir išvijo darbininką iš darbo.

Mašinos milžiniškos, kitos 
virš 30 pėdų aukščio, bjauriai 
dulkėtos ir aliejuotos. Suge-

Šaukia Detroito Darbininkai
Per pastaruosius penkis me

tus Amerikos buržuazija mus 
darbininkus maitino vien tik 
prižadais, buožėmis ir gazais. 
Jų valdžia įsteigė visą abėcėlę 
fondų su mėlynąja varna. Tie
sa, tie fondai ir ta mėlyna varr 
na davė milžiniškus pelnus 
Wall Strytui ir suteikė milži
niškas sumas pinigų visokiom 

racijom, b a n k i e r iam,
buožėms ūkininkam ir kito
kiem spekuliantam. Vadinasi, 
gerlaikis, kurisai buvo tik už 
kampo, atėjo, bet tik ne darbi
ninkam. Bedarbė eina tolyn ir 
gilyn, šimtai tūkstančių darbi
ninkų iš skurdo jau išmirė, kiti 
tūkstančiai, nepakęsdami to 
bado ir skurdo, išsižudė, o li
kusieji randasi neišpasakytam
skurde. Su ateinančio mėnesio dus, reikia laipioti be jokio pa- 
pradžia išsibaigia visi pinigai sitaisymo, nes bosai rėkia, kad 

t šelpimui bedarbių (taip vai- pasitaisyti pakadnes arba jieš- 
džia praneša) ir bedarbiam jo
kia pašalpa nebus teikiama. 
Taip, kaip kad tas valstietis 
sako: “Suvalgėm paskutinę 
plutą duonos, dabar išsiskirs- 
tysime.” Bet pažangesnieji 
darbininkai ir valstiečiai sa
ko: “Gyvenimui reikmenų yra 
perviršis ir tas perviršis yra 
naikinamas, deginamas arba į 
jūras verčiamas. Bilionai dole
rių karo reikalams turi būt pa- kaulą nulaužė, 
skirti bedarbių fondan. Kiti bi-l 
lionai metinių įplaukų saujalei 
parazitų turi būt paskirti be
darbių fondan. Todėl mes rei
kalaujame kongreso ir prezi
dento Roosevelto per___  __
darbių Apdraudos 
2827.”

koti kopėčių nėra laiko, nes 
mašina turi būt pataisyta tuo
jau. Taip taisytojai ir laipioja, 
kaip voverė po medį. Paspru- 
dai, tai ir nesusilaikysi. Nu
puolęs 30 pėdų ant cimentinių 
padlagių, darbininkas užsimu
šė ir du sužeidė. Kitas mašinų 
taisytojas numetė didelį raktą 
(wrench), kuris sužeidė du 
darbininku ir vienam peties

Didelis Skandalas Tarpe 
Valdininkų

Šitie nuotikiai tik iš vieno 
budinko ir tai tik poros, savai
čių, o Fordo dirbtuvė yra di
delė ir turi daugybę tokių bu- 

, . i dmkų, kuriuose dirba arti 70 
... .tūkstančių darbininkų. Ir jeigu 

AJ 1 1111 11 Ab • • /JI 1 \ vj *1*1 vj Jie (darb.) parašytų į laikras- 
įčius (žinoma, į darbininkiškus 

ir apielin- laikraščius) nors svarbesnes 
farmeriai žinutes, tai būtų milžiniška 

daugybė žinių iš Fordo dirbtu-

Bedarbių šelpimo įstaigose 
Detroite iškilo didelis skanda
las del suvogimo daug pinigų 
ir del bedarbių adresų, kuriais 
politikieriai siuntinėdavo be
darbiams reikalavimus, kad jie 
balsuotų už jų (politikierių) 
kandidatus. Ret tai nėra nau
jas dalykas. Tarpe parazitų 
tokių ir daug blogesnių daly
kų yra kupinai.

Šermukšnis.
Toliaus Detroito 

kės darbininkai ir 
sušauktam .susirinkime sako: < 
“Mes vien tik rezoliucijom fte- vės. 
pasitenkinsime, nes ponai val
dininkai į rezoliucijas atsako 
tik prižadais, arba į gurbą jas- 
pasiunčia, čia reikalinga su
vienyto visų darbo žmonių vei
kimo. Todėl mes šaukiame vi
sos Michigan valstijos konfe
renciją Lansinge, valstijos Sos
tinėj, kovo 9-10-11 dienomis ir 
kviečiame visus darbo žmones 
—amatninkus, patarnautojus, 
pardavėjus ir 
biznierius, unijas, visas orga
nizacijas ir pašalpines draugi
jas prisiųsti delegatus į šią 
konferenciją. Priverskite po
nus išpildyti teisingus darbi
ninkų reikalavimus!

Lietuviai darbininkai, nors 
jie visuomet greitai atsako į 
pašaukimą, bet šiuom tarpu 
juo labiau turi susirūpinti šiuo 
degančiu klausimu nes bedar
bių bilius visiems reikalingas. 
Valstijos legislatures susirinki- kiausia. Todėl stokite visi į 
mas tuom pačiu laiku įvyks. Vienintelis būdas pasiliuo- 
Čionai bus galima statyti vai- • sayimui nuo to bjauraus iš- 
stijos lėgislatūrai reikalavimą,'naudojimo, tai organizuotis J 
kad užgirtų bedarbių apdrau- uniją, stoti į Komunistų 
dos HR 2827 Bilių. Todėl siųs-1 Partiją ir kovoti iki pergalei! 
kite ’kuo daugiausia delegatui Fordo Darbininkas,
į šią konferenciją!

Vinkšna.

Labai didelė dauguma dar
bininkų yra tos nuomonės, kad 

nepasisekė gerą 
kad tik jis taip 
pavojingai dirba, 
vieno bosas yra

diena
Choro suruoštas 
ir įvairus dainų
vakaras. Mūsų

buvo
links-
ir šo-

de-

smulkiuosius

Iš Fordo Dirbtuvės

'jam vienam 
darbą gauti, 
sunkiai ir 
kad tik jo 
toks žiaurus. Ir jeigu iš kiek- 

“ vieno skyriaus (department©) 
darbininkai parašytų nors 
svarbesnius nuotikius ir bosų 
elgesį su darbininkai, tai jie 
visi persitikrintų, kad nėra 
skirtumo, kokiam skyriuje ar 
budinke tu, darbininke, dirbi, 
yra vienas ir tas pats, ir kad 
niekas tavęs nepali-uosuos iš 
tos baisios vergijos, nuo to 

'žmogžudiško skubumo, su ba
do alga, kai tik tu pats. To
dėl rašyk žinias ir nuotikius iš 
savo departmento. Organizuok 
department© komitetą. Stokite 
į uniją. Dabartiniu momentu 
Darbo Federącija yra paran-

Per pastarąsias 6 savaites 
Fordas ima į darbą labai daug 
darbininkų. Išrodo, kad suims 
visus bedarbius. Tikrenybėj 
štai kaip yra. Pusės paimtų1 
darbininkų gydytojai nepra
leidžia, kaipo netinkamu. Su
randa net tokių dalykų, kad 
žmogus turi blogą būdą ir yra 
pavojingas darbe. Antra, di
desnė pusė darb., padirbę 
dieną kitą, neišlaiko žmogžu
diško skubumo ir bosų žiauru
mo, merta darbą, ypatingai 
jaunuoliai. Tuomet į ,jų vietą 
ima kitus darbininkus.

Taip tai Fordaą košia savo 
koštuve darbininkus, pakol de- 
sėtkai tūkstančių bedarbių 
randasi už vartų. Per .tą ne-

Draugai ir Draugės, Remki
me Savo Įstaigas!

Sausio 27-tą 
Aido 
mas 
kių
legatas, kuris atstovavo .Aido 
Chorą Washingtone, sausio 5- 
6-7, Bedarbės ir Socialės Ap
draudos Kongrese, šiame pa
rengime išdavė pilną raportą. 
Delegatu buvo Edvardas Jur
gelionis (Milleris). Dar jau
nas vyras, nesenai įstojo į mū
sų chorą, tačiaus savo darbu 
visuomeniniam darbininkiškam 
veikime jau suspėjo pasižymė
ti. Tai pilnas drąsos ir energi
jos jaunas žmogus. Ir iš Ed
vardo ateityj galime daug ko 
naudingo rtikėtis abelnam re
voliuciniam fronte.

Kadangi jau pirmiaus

Daugiau kaip pusė metų 
jau praslinko, kaip lietuvių 
darbininkų organizacijos įsi
steigė, t.y., išnuomavo ant 
dviejų metų svetainę. Įrengi
mas jos draugijoms atsiėjo ga
na brangiai. Užlaikymas jos 
taipgi atsieina virš $40 į mė
nesį. šios bedarbės metu yra 
gana sunku surinkti tokią su
mą pinigų, žiemos sezone, 
kuomet yra parengimų, apsi
mokame gana lengvai, betgi 
atėjus vasarai, įplaukos suma
žės, ir tuomet bus sunku pa
laikyti svetainę ant toliaus. 
Svetainės komiteto iždas, gali
ma sakyti, taip kaip tuščias. 
Priegtam, dar yra ir skolos už 
padirbimą kelėtos rakandų ii’

Po raportui1 sekė dainų pro
gramas. Labai didelei paten
kino dar kartą detroitiečius 
savo gražiomis skambiomis 
dainomis d. K. Menkeliuniutė. 
Klausytojai jos tiesiog nenorė
jo paleisti nuo pagrindų ir to
dėl d. Konstancijai prisiėjo 
padainuoti visą eilę įvairaus 
turinio ir muzikos dainų-dai- 
nelių. Tarp jų tarpais d. Kon
stancija smagiai prijuokino 
publiką kai kuriom taip vadi
namom “dzūkų” dainelėm.

Iš savo jjusės turiu pasakyti, 
kad del paįvairinimo tokias 
daineles įmarginti prie kitų, 
taip sakant, klasinių dainų, 
priduoda publikai didelio link
smumo. Tai nors kelioms mi- 
nutoms suvarginti darbo žmo
nės pamirštame mūsų vargus 
ir bėdas. Drg. K. Menkeliuniu
tė užganėdino . mus, detroitie
čius, savo puikiai išlavintu ir 
talentingu, stipriu ir skambiu 
balsu. Ir todėl detroitiečiai dar 
ilgai turėsime savo atsiminime 
malonių dainelių atgarsius, ku
rie taip jautriai pakuteno mū
sų jausmus.

Aido Choras ypatingai esa
me labai dėkingi d. Konstanci
jai už pasiaukavimą ir suteik
tą mūsų chorui visapusę .para
mą davime mūsų publikai gra
žaus muzikalio dainų progra- 
mo, ir užtat jokio atlyginimo 
nereikalaujant. Tai širdingas 
atsinešimas linkui mūsų choro 
iš pusės d. K. Menkeliuniutės. 
Todėl aidiečiai tokį malonumą 
ilgai nepamirš.

Apart d. K. Menkeliuniutės, 
Aido Choras sudainavo gra
žias tris dainas, po vadovybe 
mokytojo d. W. Gugo. Taipgi 
iš aidiečių tarpo buvo sudai
nuota kvartetas ir labai malo
niai sudainavo * soprano solo 
mūsų R. Astrauskiutė. ši drau
gė bene pirmu kartu pasirodė, 
kaipo jauna solistė, tačiaus pa
girtinai gražiai sudainavo. 
Bravo Astrauskiutė! Dainuoki
te ir toliaus! Jūsų balselis ma
lonus. Beje, labai gerai išėjo 
duetas, kurį sudainavo Lillian 
Gugienė ir K. Menkeliuniutė, 
“Plaukia Sau Laivelis.”

Po programo buvo šokiai. 
Publikos buvo . vidutiniškai. 
Chorui liksis ir pelno. Aido 
Choras taria širdingą ačiū vi
siems, kurie dalyvavo tam pa
rengiame, nes tuomi jūs parė
mėte savo chorą finansiniai. 
Taipgi visiems ačiū, kurie pa
sidarbavo ar tai šiokiu ar kito
kiu būdu reikale šio vakaro. 
Ypatingai priklauso padėka 
gaspadinėms ir kitiems vi
siems to vakaro darbininkams.

J. J. Butkus.

Raportas išduotas anglų 
kalboj, trumpais bruožais, bet 
aiškiais. Publika šio raporto 
klausėsi su dideliu susidomėji
mu ir atyda. Juo labiau, ka
dangi mūsų delegatas labai 
nuosekliai buvusį kongresą at- 
piešė savo aiškioj kalboj. Už
baigus jam savo raportą, pu
blika labai karštai plojo ilgą 
laiką.
buvo aprašyta mūsų spaudoj 
apie įvykusį kongresą Wash
ingtone, padarytus tarimus ir 
abelnai iš viso kongreso, tad 
čionai delegato raporto turinio 
nežymėsiu. u

Antru kartu Edvardas tą pa
tį raportą išdavė per Aido 
Choro buvusias pamokas,.3-čią 
dieną vasario. Pasitaikė, kad 
choristų buvo pamokose apie 
60 narių. Ir reikia pasakyti, 
kad visi rimtai užsilaikė laike 
d. E. Jurgelionio kalbos. šiuo 
kartu mūsų delegatas čia dau
giau atpasakojo buvusių kon
grese žymesnių mūsų kalbėto
jų svarbiuosius kalbos punk
tus. Tas labai užinteresavo 
mūsų jaunus choristus klausy
tojus. čia turiu pažymėti, kad 
esant tokiam pulkui jaunų 
žmonių daikte, tai tik retam 
atsitikime esu kada pastebėjęs 
taip rimtai užsilaikant mūsų 
jaunimą, kaip kad šį sykį. Tai 
pagirtinas dalykas.

'ką, L. Kiselių, F. Tumėną, M. 
Federkovitch ir D. Ryback. 
Draugą D. Ryback areštavo tik 
tuomet, kai pats nuėjo į Police 
Court pažiūrėti kaltinamųjų
draugų. Kiti areštuotieji drau-1 
gai, kurie dalyvavo tose pa
čiose pikieto eilėse, buvo kal
tinami už valkatystę. Tie visi 
“valkatos” buvo paliuosuoti—\ 
išteisinti.

Aiškiai matosi, tik iš dviejų 
šių palyginimu, kaip buržua
zijos bernai susmukę provoka
cijose, nežino nė patys, kaip 
meluoti. Nežino už ką areš- 

' tavo ir kuriam tikslui daužė 
bedarbiams galvas. (Jie pui
kiai žino—Red.}

Sekr. O. Gimienė.
(36-37)

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, 13 d. vasario, 
L.D.P. Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai turime dalyvauti 
šiame susirinkime mes turime daug 
svarbių reikalų apsvirstyti.

Sekr. V. K. Sherelis.
(36-37)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 17 d. vasario, 3 vai. po 
i pietų, 62 Lafayette St. Visi nariai 
i būkite laiku, nes tą pat dieną įvyks- 
Į ta Daily Worker suvažiavimas, ir tu-

, po vieną naują narį. Turėsime daug 
■ svarbių reikalų. Taipgi išgirsite de
legato raportą iš Washingtono Kon
greso.

Kp. Organizatorius P. Nemura.
(35-36)
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Reik pažymėti ta, kad drg.: rj? daug neužbaigtų, dalyk, apsvars-. 
vyt.

F. Tumėnas buvo areštuotas 
arti savo namų, o geltonlapyj 
“The Daily Times Journal” 
rašo, kad jis buvo užsimojęs 
kirsti policijos 
pavyko išmušti iš rankų tą 
baisų ginklą. Taip “čyfas” 
apsaugojęs savo gyvybę ir 
areštavęs savo neprietelių!

Tikimės, kad ateinančiam 
teisme, tų šunų sufrėmuoti vi
si kaltinimai bus sumušta į 
dulkes. Mes turim dar labiau 
paakstinti veikimą ir parodyti 
valdančiai klasei, kad mes ne
nusigąstam to brutališko tero
ro ir sufrėmuotų kaltinimų. 
Masės darbininkų • aiškiai pa
matė jų brutališkumą ir vis 
labiau pradeda simpatizuoti 
mūsų pusei. Netgi prisideda 
materialiniu parėmimu. Ypa-

(36-37)
Org,

NEWARK, N. J.
Čyfui ” bet tam Svarbus Susirinkimas ALDLD 

Kuopos Newark, N. J.
Šį trečiadienio vakarą, 8-tą' vai., 

įvyks svarbus ALDLD 5-tos kuopos 
susirinkimas Šv. Jurgio svetainėje, 
180 New York Ave., Newark, N. J.

Po susirinkimo bus diskusijos bė
gamais klausimais, kuriose dalyvaus Į 
ir Dr. Kaškiaučius.

Kviečia Komisija.
(36-37)

5-tos

DETROIT, MICH.
T.D.A. Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas įvyks 13 d. vasario, tre
čiadienį, 7:30 vai. vakare, Draugi
jų svetainėje, 4097 Porter St. Visi 
draugai būkite, nes reikia užbaigt se
ni dalykai ir pradėt naujus ir tinka
mai juos išpildyt.

N. Astrauskienė.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia Maskaradų 

Balių, nedėlioj, 17 d. vasario, LDP I 
tingai reik didelį kreditą ati- Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare. 1 
duoti drg. A. G. Domašiams, Dovanos bus duodamos už gražiau- 
kurie prisidėjo prie “išbėlavi- gei-a orkestrą 
mo” draugų, užstatydami savo 
namą. Išėjusius kai kuriuos 
draugus parėmė finansiniai, 
nes jie neturėjo už ką gyven
ti. Taipgi abudu išreiškė di
džiausią užuojautą , sužeistie
siems draugams tose kovose, po pietų, Lietuvių Kliubo svetainėje, 

Reik pasakyti, kad abudu 33?. E- Ith . .x „ ,.
n e p nklaUSO darbininkiškose N. Y. kalbės, taipgi bus ir koncer- 
organizacijose, bet visuomet 
remia. Pasirodo, mes turim 
labai artimų simpatikų ir jie 
remia tik iš šalies, bet kuo
met jie galutinai persitikrino 
šios sistemos supuvimą, jie pa
tys stos į kovingų draugų eiles 
ir trauks kitus. O tuomet galė
sim daug skaudesnį smūgį už
duoti valdančiai klasei ir pri
eisim prie galutino laimėjimo.

J. Juozas.

sius ir navatniausius kostumus. Bus 
šokiams—Weg. Ed

wards. Kviečiam visus Elizabetho ir Į 
apielinkės draugus dalyvaut. Įžanga ' 
tik 25 centai.

Kviečia Komisija.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. rengia prakalbas 

labai svarbiais dienos klausimais, 
sekmadienį, 24 d. vasario, 2.30 .vai.

tinę programa susidedant iš vietinių 
jaunuolių spėkų. Kviečianl visus Ches- 
terio ir apielinkės draugus skaitlin
gai dayvaut. Įžanga veltui.

(34-36) į
WATERBURY, CONN.

Visi ALDLD. 28 kp. nariai daly
vaukite mitinge 12 d. vasario, vaka- | 
re, 774 Bank St. Visi bandykite už
simokėti savo duokles, nes 17 d. va
sario Centro sekretorius D. M. šo- 
lomskas lankysis Waterbury su pra
kalbomis, tai bus galima priduot pil
na

PARENGIMAM
BARČEKIAl
-...... •■ ■ ■ ■ '......... ■ i ■ =

Už labai žemą kainą pa
darysime draugijom pa- 
rengimuose naudo jįmui 
barčekių, kuriuos užsisa
kys prieš 1 d. balandžio 

(April). ■

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, “Lais
vės” 
jums

’Vertes 
Vertes 
Vertes 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

vardu, 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:
$ 50._____ Kaina
$100_____ Kaina
$150._____Kaina
$200._____Kaina
$250._____Kaina
$300._____Kaina
$350._____Kaina
$400._____Kaina
$450_____ Kaina
$500._____Kaina
$600._____Kaina

$1.25 
$1.50 
$1.75 
$2.00 
$2.15 
$2.30 
$2.45 
$2.60
$2.75 
$2.85 
$3.00

proga, gauti barče-Tąja 
kius už taip nepaprastai 
žemą kainą, galite pasi
naudoti tik iki 1 d. balan
džio. Tad tuojau duokite 
užsakymus, kad žiemos 
sezonu galėtume padaryti.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
Ą.1 -G,' GUGIS 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.

t

r

■•i
1

I
j

I

■f

i

I

Philadelphia Žinios

mokestis. ,
* 28 kp. Fin. Sekr.

(35-36)
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 190 Kuopos Narių Atydai 
šiuomi pranešu, kad susirinkimas 

yra perkeltas į naują vietą ir kitą

Fort William, Can
Teismas Atidėtas

Jau buvo rašyta iš 
William bedarbių klasių 
prieš verstiną darbą, prieš ver
gijos militarines kempes, kur 
susikirtime su policija^ buvo 
areštuota net 16 draugų. Visi 
buvo ^kaltinami priešvalstybi-

Fort 
kovų

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

KAS BUS VASARIO ŠEŠIO
LIKTĄ DIENĄ? ,

Tai bus vienas iš puikių ba- 1 
lių, kokis kada yra buvęs Phi- 
ladelphijoj. Orkestrą bus iš i 
7 šmotų, Johnny Bulavos. Tie 
muzikantai yra labai geri. Mo--l: 
ka gerai grajyti lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Ne-1: 
tik jaunuoliai linksmai šoka' 
prie minėtos orkestroš, bet ir i 
seni trepsi. |i

Šį balių rengia ALDLD 149 » 
kp. Minėta kuopa nelabai se- . 
nai atsigaivino ir ji jau rengia 
antrą pramogą. Netik rengia I 

'.pramogas, bet ir dalyvauja yi-
niame sukilime sulig 89 para-'lS0Se darbininkų kovose. Tad 
grafo (of the criminal code), ( visi “Laisvės” skaitytojai esate 

Teismas turėjo įvykti š. m. kviečiami dalyvauti šiame šiau- 
vasario 1 d. Į teismabutį ne- njam baliuje, vasario 16 d., 
Įleido nė vieno pašalįnio dar-|Qjrard Manor Hali; 909 W. 
bininko, apart lįūdihinkų. Ka-, Girąrd Avė. Visi ir Visos į 
nados Tarptautinio Apsigyni- balių!
mo Lyga pasiuntė iš Toronto I- ALDLD 149 kp. jau gavo 
advokatą O. Brown apgyni- du nauju nariu šiame vajuje, 
mui kaltinamųjų draugų. Po- Jei dar negavo mokesčių cen- 
lice Court norėjo taip pasielg- tras, tai greitai gaus. Bet tuo- 
ti, kaip pereitais metais su (mi mes dar nepasitenkinę. Mes 
streikiefiais—išnešė tik spren-1 manome ir mes dirbsime, kad 
dimą tam’tiek mėnesių, kitam gauti kuo daugiausia narių, 
tiek ir važiuok sveikas į kalė- kad laimėjus pirmą vietą šia

me vajuje.jimą. Jie pavartojo tokią pat 
procedūrą ir dabar, bet advo
katas O. Brown užprotestavo 
ir pareiškė griežtai, kad 1 
būtų svarstoma ne Pblite 
Courte, bet prisiekusiųjų teis
me (judge and jury). Teismas 
atidėtas lig kovo 12 d.

šiame teisme kaltino sulig
1680 paragrafo (of the ,cnmi-^LP Kliube 315 Clinton St. pradžia 
nal code) sekančius draugus -.į7;$ kviečiami atai-,
T. PJankin, M. Srdm'ko, P. Stu-, lankyti į šį susirinkimą, nes turime

Bolševikas.

byla || --i ;
oliče j PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BINGHAMTON, N.\Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 14 d. vasario.

V.' WWMMWffW!1?
t

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdasku tykia

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a fa u su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauj’a- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotie 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

(Barber Shop)
Įtaisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas
100 UNION AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.

pa-,

I

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.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
randasi lietuvišką aptieka, kurioj’e galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH

čia
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Penktas Puslapis

Kaip Gyvena Lietuvos Darbiniu
Summit, N J

kai, Valstięčiai, Buožės, Kunigai I
Ir Valdininkai?

GAMTOS SŪNUS
(Tąsa)

• * Žinoma, jei Smetonos valdžia sušelptų 
tuos mažus miestelių grintelninkus ir 
smulkius ūkininkėlius pinigiškai, tai’ jie 
g'al ir galėtų Šiaip taip pasibudavoti gra
žesnes stubeles, bet valdžia neduoda nei 
vieno cento šiame reikale. Man pačiam 
teko kalbėtis su nuovados viršininku ir 
kitais ponais, kurie vadovavo tą griovi
mo darbą. Tai tie ponai sako taip: mies
telių grintelninkai turi užtektinai pinigų 
įv^įkdinti tą valdžios planą, bet jie prie
šinas, manydami, kad valdžia jiems nusi
leis. Todėl valdžia yra priversta parp- 
dyt savo spėką ir griauti jų tuos laužus. 
?r toliaus tie ponai sake: jūs pamatysi
te, ar gyvens jie ant lauko, be pastogės. 
Vįgį pasibudavos namus. O jeigu kuris 
bus ant tiek atkaklus, lai sušąla ant šal
čio, kaip prūsokas; bus vienu maištinin-

r ku mažiau.
• Ponai Baliavoja

Lietuvos darbininkai ir ūkininkai braš
ka Į)o sunkiausia našta įvairiausių mo
kesčių. Bet fašistų valdžia tuos suplėš
tus pinigus eikvoja, neatsižvelgdama į 
savo pavaldinių vargus. Bankietai jr ba
liai pas valdininkus yra kasdieninis ap
sireiškimas. Kuris daugiau geria, latra- 
voja ir gudriau kyšius iš žmonių išsuka, 
tai tas garbingesnis fašistų tarpe. Ypa
tingai atsižymi rengime bankietų ir nak- 
tįnių orgijų lenko dvarponio dukrelės 
Chodakauskiūtės, iš kurių viena ištekė
jusi už Smetonos, o antra už ministerių 
pirmininko Tūbelio. Smetonos namuose 
ant tiek yra naktinės orgijos daromos 
(tvirai, kad kožnas Kauno gyventojas 

pie jas žino. Spalių mėnesį, 1932 m., 
teko būti Kaune, ir vienas mano senas 
draugas pasiūlė nueiti į Valstybės Teat
rą, nes dainuosiąs Kipras Petrauskas ir 
kitos žvaigždės. Nuėjome kaip 8 vai. va
kare, nes tą laiką turėjo prasidėti opera. 
Laukiame valandą—neprasideda. Žiū- 
ttčk, kugžda į ausį mano draugas, dar 
Smetonos ir jo svitos ložos tebėra tuš
čios ir mums dar ilgai prisieis laukti tų 
girtuoklių. Kartais jie tik apie 12 vai. 
nakties atsitranko. Publika pradeda ne
rimauti. Tada ant estrados išeina teat
ro* manadžeris ir praneša: Prašome užsi
laikyti ramiai ir truputį palaukti, nes 
jo ekscelencija valstybės prezidentas yra 
užimtas svarbiais valstybės reikalais ir 
negali taip greit čia būti. Bet šį sykį 
nAims neprisiėjo taip ilgai laukti, nes vėl 
pasirodė ant estrados manadžeris ir ba
so balsu suriko: Stokit, jo augštenybė 
valstybės prezidentas įžengia į teatrą. 
Žmonės nenorom, tingėdami, išlengvo 
sustoja. Ir Smetonienė su Smetona ap
supti iš visų pusių ponų, ponių ir pane
lių įsvyravo į teatrą įkaitę, raudoni, kaip 
burokai, ir susėdo į savo ložas.

Teatro salė prisipildė aromatu odeko
lono, maišyto su šampanu ir valstybine. 
Ties teatro durimis sustojo ginkluota, 
sargyba. Laike perstatymo man skver
biasi į galvą mintys: Nors jūs, Lietuvos 
valdovai, šaudote, žudote ir visokiais bū
dais kankinate darbininkus ir vargo val
stiečius, bet jūs patys esate didžiausi bai
liai ir kinkadrebiai, jeigu jūs ir vieno 

♦žingsnio bijote žengti be slaptos ir viešos 
ginkluotos sargybos. Juk Rusijos caras 
buvo ne prasčiau apsaugotas, bet kur jis 
dabar yra? Ir netolimoje ateityj Lietu
vos darbininkai ir vargo valstiečiai pa
siųs ir jus į svečius pas Nikalojų.

Dar nepasibaigus perstatymui, mano 
^kfcuniškis draugas užkvietė sykiu su juo 
eiti į jo buveinę. Tik pas jį nuėjus ir 
pradėjus vakarieniauti, kas ten pabarški
no į duris ir šeimininkas, atidaręs duris, 
įleido du jaunus vaikinus, šeimininkas 
supažindino juos su manim. Tada vie- 

, i>as iš jaunuolių šeimininko paklausė:, aš 
mislinu mums bus* galima čia nusigink
luoti. Aš, užgirdęs žodį “nusiginkluoti,” 
pamislinau, kad tie jaunuoliai išsiims re
volverius ir bombas, bet ne. Vietoje ma
no lauktų ginklų, jie ištraukė iš užančių, 
kišenių ir kitų slaptų vietų daug brošiū-

raičių, knygų ir laikraščių ir ^pkrovė 
krėslą literatūra.

Po apkalbėjimo svarbesnių reikalų iš . 
darbininkų gyvenimo ir kovų su išnaudo
tojais prisiminėm ir apie Valstybės Te
atrą. Žinai, drauge, tarė vienas jaunuo
lis, kad valstybės teatras yra užlaikomas 
lėšomis darbininkų ir vargo valstiečių. 
Iš darbininkų suplėštais pinigais yra mo
kamos algos aktoriams ir dainininkams, 
bet tie, kurie viską apmoka, neturi lai
mės lankyti tą įstaigą. Smetonienė gi su 
savo parazitų gaujomis ir už įžangą į 
teatrą nieko nemoka. Man keistai pasi
rodė draugo pasakymas “Smetonienė.” 
Ir aš jį užklausiau: Delko Smetonienė, o 
ne Smetona? Ir jis atsakė: dėlto, kad

I Chodakauskiūtė-Smetonienė pralenkia ir 
Rusijos carienę Katrę Antrąją. Ji su sa
vo sėbrais yra Lietuvos valdytoja, o Sme
tona tiktai stovyla (statula). Smetonie
nė pas mus nešioja vardą “Katrės Tre
čiosios”.

Kadangi aš, Lietuvoje būdamas, dau
giausia gyvenau Kupiškio apielinkėje, tai 
vieną sykį sutikau vieną augštesnį Ku
piškio miestelio valdininką, kuris man 
pasiūlė bilietą (tikietą) į bankietą. Ban- 
kietas buvo rengiamas sutikimui ir pa
vaišinimui Valstybės Teatro aktorių, ku
rie iš Kauno atvažiavę lošt Apšegos sve
tainėje. Už tikietą paprašė 20 litų. Ka
dangi aš gerai žinojau, kad tokių ban- 
kietų išlaidas apmoka iš valsčiaus iždo ir, 
antra, nenorėjau paremti fašistų, tai aš 
jam atsakiau: Del ko gi visa Kupiškio 
miestelio ponija, tai yra, valdininkai, eis 
į tą balių uždyką, o aš turiu bilietą pirkt? 
Tad jis pamisimo ir sako, na, gerai, aš ir 
jums bilietą duosiu už dyką, tiktai užlai
kyki t tą slaptybėje, nes civilių žmonių 
už dyką leisti negalima. . . :

Lošimas įvyko buvusio amerikiečio Jo
no Apšegos svetainėje, Kupiškio mieste
lyje. Lošė veikalą “Valdovas”. Veika
las legendariškas.

Perstatymas idealizuoja karalius ir ku
nigaikščius ir kokie jie yra geradariai 
savo pavaldiniams, ir kaip jų pavaldiniai 
turi šliaužioti ir klupinėti prieš tuos pa
razitus, nevidonus. Man yra daugelis 
pasakoję, kad Smetona labai norįs ap
sivainikuoti Lietuvos karalium. Todėl ir 
jo aktoriai per veikalus veda tą propa
gandą. Perstatyman susirinko veik vien- 
tik ponija. Darbininkų ir valstiečių visai 
mažai buvo. Po perstatymo, 'visi akto
riai nugužėjo į valsčiaus svetainę į balių. 
Paskui sekė ir visa ponija. Ir kokių čia 
ponų ponių ir panelių nebuvo! Štai, ve, 
taikos teisėjas, Vabolas, nuovados virši
ninkas Lukoševičius, Kupiškio klebonas 
Butrimas, tyrinėtojas (sledovatelis) 
Stasiukaitis, antstolis ir ką tu čia tuos 
visus ponus ir surokuosi! Tik raudo
nuoja ir geltonuoja apsikarstę visokiais 
šniūrais ir epoletais. Už stalų susodino 
pirma aktorius, o paskui, pagal rangą ir 
•einą, kitus ponus. Stalus apkrovė įvai
rių įvairiausiais valgiais. Bokalus ant 
augs tų kojų pripylė šampanu, konjaku 
ir kitu brangiu gėrimu. Laike puotos 
griežia < iš . Panevėžio miesto tam tyčia 
pakviestas orkestras, žodžiu, už vargšų 
valstiečių ir darbininkų pinigus linksmi
nasi Lietuvos valdininkai su savo poniom 
ir panelėm ir kunigai su savo sugulovė
mis! Kada jau ponai ir ponios gerai 
įkaušę, tada pradėjo kai kurie persimai
nyti vietomis, ir prie manęs atsisėdo pri- 
stavas Lukoševičia. Užbaigus vakarienę, 
prasideda toastai ir linkėjimai Smetonai 

. ir Smetonienei ir visi girti ponai rėkia 
“ura” ir sykiu geria iš bokalii šampaną ir 
konjaką. Toliaus aktorius, kuris lošė 
kunigaikščio rolę ir aktorė, kuri lošė 
bogdichano dukters rolę, atsistoja ir var
giai stovėdami ant kojų, abudu paima ta- 
cas, kuriose stovėjo pilni bokalai pripilti 
šampano, konjako ir kitų brangių gėri
mų, pakelia augštyn, surinka: “Valio jo 
ekscelencija Lietuvos prezidentas ir pre
zidentienė.” Orkestras užtraukia šalies 
himną.

Iš Di^btiwiu Ir U.TW Unijos
Į Morris Silk Co. savininkė yra 
j moteris. Jos sūnus užveizda, o 
'duktė knygvedė. Motina kasie- 
|rius, pinigus laiko kietai, šiaip 
jtaip ta dirbtuvėlė krutėjo, bet 
nudėvėtų dalių atnaujinimui 
pinigų “nebuvo.”

Kasierius savo sūnų perdė- 
tinį išsiuntė dviem savaitėm 
atostogų, o duktė knygvedė pa
siliko lig laikine užveizda, kol 
brolis sugrįš, tuo tarpu savi
ninkė pasisamdė naują užveiz- 
dą ir pasakė darbininkam, kad 
nuo dabar šitas žmogus tampa 
gaspadorium dirbtuvės.

Visi darbininkai tuoj sus
treikavo, metė darbą ir duktė 
knygvedė, ir ji išėjo streikai! 
prieš motiną ir naują gaspado- 
rių. Už pusės dienos streikas 
buvo laimėtas, motina' pralai
mėjo ir pasidavė, o naujas gas- 
padorius dingo.

Sūnus, sugrįžęs iš atostogų 
prieš naujus metus, gerai pa-| 
vaišino visus darbininkus už 
krabrastį. Bet už savaitės, at
ėjus algos dienai, nėra pinigų, 

j darbininkai vėl išėjo į streiką, 
i išėjo kartu ir sūnus užveizda 
su dukteria knygvede. Po trijų 1 • t ♦ 1 I • * 1

RENGIA DIENRAŠTIS “LAISVE

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 22,23 ir 24 February
1935

"LAISVES” SVETAINĖJE
419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y

Jau yra sudovanotų ir supirktą daiktų vertės $1000, 
kurie bazare bus parduodami už visai žemas kainas

Kas Vakaras Šokiai
Griežiant Gerai Orkestrai

(Daugiau bus)

su dukteria knygvede. Po trijų « ' _ . . v v. > j > . . - .
dienų streiko, motina* ant savo ! Bus gėrimų ir užkandžių; yra sudovanota gerų valgių ir gėrimų 

i pastatė. Dabar naujas perdėti-! 
jnis dirbtuvėj, sūnus už knygve-j 
1 dį, o dukterį išsiuntė į mokyk- į 
Ją. : 
Jrado pakeitimui senų 
I naujas. D a r b i n inkai 
, nuošimčių unijistai.

J. Shahnanzorian Silk
Šioj audinyčioj sunkiausia 

padėtis visokiais unijos klau
simais del to, kad čia-yra dar
bininkų, savininko giminių, ir 
dalis nuolankių vergų. Užveizda 
laužo unijos taisykles visokiais 
būdais. |

Tik po sutarties padarymo 
i mokėt keturius ir ketvirtadalį 
I cento už mastą, permainė dalį 
'.audeklų ir vėl nedamoka ketvir
tadalio cento.

5 d. sausio laikytam visuoti- , 
nam susirinkime nutarė vien
balsiai paskelbti streiką ir pa- 
nedėlį susirinkti prie audiny- 
čios ant pikieto. Kada buvo, 
pranešta darbdaviui, kad strei
kas tapo paskelbtas jo audiny- 
čiai, tai darbdavis pareikalavo, kviečiu dalyvauti patiems ir 
kad boardo komitetas susirink- raginti kitus būti šiame Bedar

bės, Senatvės ir Socialės Ap- 
draudos mitinge, kuris įvyks 
vasario 19, 8 vai. vakaro, Lie
tuvių svetainėje, 6835 Superior 
Ave.

kuriuos svečiai galės naudoti už žemą kainą.
Dabar jau ir pinigų atsi-1 

dalių į j 
šimtu

Co.

ĮŽANGA 10 CENTŲ ASMENIUI

(t*! Aim ^ia nam” ra^an^' drabužiy, maisto produk- tblvIvV ir visokiu smulkių dalyką ir dalykėlių, 
' kuriuos turėsim parduot už visai žemy kainą.

sus pasiekė tas obalsis, kuris se. 
ragina visus Amerikos darbi
ninkus, kad nors dalinai prisi
dėtų prie to taip svarbaus dar
bo. Jūs, žinantieji tą obalsį, 
aiškinkite j j jo nežinantiems, 
taipgi kvieskite visus i šį ma
sinį mitingą, Atsilankydami į 
šį masinį susirinkimą visi ben
drai išstatysime reikalavimą. 
O aš esu tikras, kad mes galė
sime išreikalauti viską, ką tik 
mes norėsime, jeigu mes visi 
veiksim bendrai.

Taigi, draugai, dar sykį

kad boardo Komitetas si 
tų, jis norįs tartis. 6 d. sausio ' 
buvo sušauktas boardo narių! 
susirinkimas, bet ant paskirto 
laiko darbdavis neatėjo. Buvo 
pakviestas ypatiškai ir prižadė
jo būt už pusvalandžio, bet pra
ėjus tam laikui, jis dar nepa
sirodė. Dar kartą buvo pašauk
tas griežtai ir tuojaus: “Ateik, 
arba ne, tai ir. viskas.” Ir 
tuojaus pribuvo, bandė viso
kiais būdais išsisukti, kad ne
reikėtų sugrąžint tas ketvirta
dalis cento.

Boardo komitetas pasakė, 
kad nėra jokių išsisukinėjimų, 
sugrąžink ketvirtadalį cento ir ! 
dirbk, o jei ne, tai panedėlį dar- L' 
bininkai streikuos. Darbdavis i “ 
pamatė, kad boardo komitetas 
yra naujas, su didele permaina 
ir nesulaužomu pasiryžimu už 
darbininką reikalus, todėl pasi
davė !

Tai 
eitam 
rinko 
ninku 
nuo šių metų pradžios visa uni
jos eiga pasikeitė, kaip dvasi
niai, taip ir materialiniai.

Beje, užpereitam susirinkime 
keturius narius išmetė iš UTW 
unijos už streiklaužiavimą autu
vų dirbtuvėje.

Autuvių darbininkai dar te- 
bestreikuoja.

J. Griciunas. 
t 

f

Cleveland, Ohio.
Masinis Susirinkimas

“Clevelande yra šaukiamas 
masinis mitingas apkalbėjimui 
Bedarbės, Senatvės, ir Socialės 
Apdraudos Biliaus HR 2827.

reikia padekavot’ užper- 
susi'r inkimui, kuris iš- 
daugiaus kovingų darbia 
į boardo komitetą. Todėl

Brangūs draugai; gal ne vi*

P. Nemura.

Angelo Herndon Kalbės 
Naujoj Anglijoj

Angelo Herndon, jaunas ko
vingas negras mainierys, ku
ris yra nuteistas nuo 18 iki 20 

i metų baisiai! Georgia valsti
jos “chain gang” kalėjiman, 
i už tai, kad jisai organizavo 
negrus ir baltus bedarbius 
darbininkus reikalauti pašal
pos, kalbės sekamose Naujos 
Anglijos vietose:

Barre, Vt., 
vasario, 7 :30 
ni Hali.

Worcester, 
vasario.

New Bedforde, šeštadienį 
16 vasario.

Providence, sekmadienį, 17 
vasario, 8 vai. vakaro, Swe
dish Workman’s Hall, 59 Ches
tnut St.

Taipgi pranešama, kad bbs 
mitingai ir kitose kolonijose. 
Todėl minėtų ir kitų vietų dar
bininkai privalo tėmyti vietos 
pranešimus tuo reikalu ir skai
tlingai dalyvauti, kadangi tai 
labai .svarbu ir sykiu įdomu 
išgirsti Herndon kalbant apie 
Scottsboro jaunuoliu ir savo 
bylą, apie baisias' ekonomines 
sąlygas ir valdančiosios klasės 
priespaudą pietinėse valstijo-’

antradienį, 12 
vakaro, Seampi-

penktadienį, 15

$1000
Mitingus rangia Tarptau-i 

tinio Darbininkų Apsigynimo' 
Naujos Anglijos distriktas.*

K.

SKAITYK LAISVE \
IR KITIEMS UŽRAŠYK

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”-
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

O

I5AIt5A: Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau Įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.
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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 nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., . , Brooklyn, N. Y
Puse Bloko nuo '“Laisves” Svetaines

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję k kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite .pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems ^egtinįų, kreipkitės pas mus.

ICIlIGflICHICtIlCItlOinCIIIDlHCIIinillCinciflOlllCHi-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi 
mas bus atatinkamiausias ir už' 
prieinamą kainą. NuliūdiiYro 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Ojregon 5136 
Keystone—Main 1417

• • . • i < i
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Tel. STagg 2-5043

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Sykj Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Sestas Puslapis LAISVU

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

6) Namų reikale, jis atžy-

V. V., kp. organizatorius.

Notary Public

t Matulionis ilgai pasakojo prastu klausovai, būk Sovietai Sąjungai užmetimus duoti at- 
pie tai, kad yra trys grupės, bedarbius pakavoja, kaip kas sakymą.

Trumpoj Žinutės 660 GRAND ST

2 000.000

F

Keturi gaisrininkai apalpo

£

5
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atsakė, kad bad- 
1921 metais, bu-

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Susirinkimas atsibus “Lais- 
svetainėje, 419 Lorimer

kad yra

kad i jų narių. Todėl nepamirškite

kė tą padaryti, kalbėdamas 
apie kitką.

Mano nuomone, reikėtų su
rengti darbininkams prakalbas 
ir į visus padarytus Sovietų PAJIEŠKOJIMAI 

PAJIEŠKAU
Pajieškau Tarusios Yvanauskaitčs 

iš KarklyniŠkiu Stakliškių parapijos. 
Ji pati ar kaę kitas malopesite man 
pranešt ‘ šiuo antrašu, už ką. būsiu 
labai dėkingas:'

(Kajetonas Yvajiauskas)
Charles miller,

20 WEST 100 St., New York City;
(36-38)

Ar tiesa, kad 
žmonės

3) “Na, kaip 
gyvena?” Mat, ir kun. Balkū 
nas darbininkais susirūpino.

Policininkas Thomas J. Cul
len, 27 metų Amžiaus, neužil-| 
go bus teistas už užpuolimą 
ant 13 mętų mergaitės Anna 

142 St.,

išsilaikys Sovietų natvėie moka algas.
8) “Prie caro Rusija buvo

statė klausimus vyskupui, mėjo, kad Sovietai budavoja, 
: “Drąsiau, budavoja namų,

PRAŠOKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
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 aplaikysite siuntini. /

dabar mūsų<“Lais- 
|vės” bolševikai giriasi, kad ten 

kalbėjo, apšvieta išsiplėtė, kaip yra?” 
“Pradi-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA forniŠuotų kambarių 
biznis ir visi rankandai. Yra 18 kam
barių ir visi išrandavoti. Galima gi
ras pragyvenimas padaryt.

Kreipkitės sekamu antrašu: C. 
Brown, 21 Liberty St., Brooklyn, N, 
York.

Trys blokai nuo Brooklyno tilto.
(34-40)

SKAITYKIT IR PLATTN i 
KTT “L A IS VE”

SUSIRINKIMAI
NEW YORK, CITY.

ALDLD 23 kp. susirinkimas jvyks 
nenktadienj, 15 d. vasario, 7 vai. va
kare, pas draugą, Ch. Matthews, 410 
W. 33rd St. Apt. 4, Visi nariai būki
te, ir naujų atsiveskite.

Valdyba.
(36-37)

ISkalavimai
REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, yra vienas mažas kūdikis. 
Reikalinga, kad gyventų čia ant vie
tos. Turės savo kambarį; mokestis 
$20 i mėnesį. Rašykite arba telefo- 
nuokite seekamai:

Minnesota 9-5571,
Rašykite:
Mrs. Salt, 172 E. 57th Street 

Brooklyn, N. Y.

fl III | |OrtO Atviri kojų skauduliai, Garankš- K||ajĮj Į lĮlIJA čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■■■ matizmas, Kelių Sustingimas,

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

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

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Antrai, Vasario 12, 1935

kuliantai labai lupa. Bet abel- 
nai Matulionis kainas ant ap- 
siavų, maisto, drabužių padarė 
didesnes, todėl, kad jis maistą 
rokavo svarais, o Sovietų Są
jungoje vartojama kilogramai,

Kunigas Balkonas iš Vyskupo Matulionio Darėsi tik Ant
spaudą prie Visokią Savo Išmistų prieš Sovietą Sąjungą. Jis 
Varde “Visą Klausytoją” Statė Klausimus. Publikai Nebuvo

Leista Statyti Klausimus.
Kunigai myli kalbėti apie 

demokratiją, bet geriausiai jų 
veidą atvaizduoja Klasčiaus 
svetainėje atsibuvusios ‘vysk. 
Matulionies prakalbos. Kuni
gai buvo apsistatę policija ir
Šnipais. Apie klausimus arba j (kilogramas yra 2^2 svaro), 
balso gavimą—nėra nei kai- ] Atrodė, kad Matulionis iš kai- 
bos. Kunigas Balkūnas, kaip!nų darosi sau kopėčias lipti į 
kokis orakulas, atsistojo prie-: dangų, 
šakyje ir varde “visų klausyto
jų” J ...................
vis drąsindamas: 
drąsiau, čia galima ir 
revoliuciniai kabėti.”

1) Kunigo 'Balkono 
simas : 
tų Rusijoje 
ėda?”

Matulionis 
mečio laiku, 
vo rašoma, kad vietomis valgė 
baduoliai žmogieną. Sakė, kad 
ir 1933 metais tūli pasakojo, 
kad tas buvo Ukrainoje, žino
ma, kad 1933 metais tokių 
įvykių nebuvo, bet vyskupas 
pakartojo melus.

2) “Ar tiesa, kad pereitais 
metais 6,000,000 žmonių iš 
bado mirė?” Matulionis atsa- sakė: “Kaipgi nėra, 
kė, kad buvo laiškų, kad mirė bedarbės nebus, 
kokis ten Nikalojus, Ukraine-' šakoti apie kokį tai socialistą, j gelį kartų “vyskupėlis” atsisa- 
je. Bet nei užginčijo, nei pa- kuris 1920 metais važiavo į 
tvirtino, kun. Balkuno išmislą. Sovietu šalį, paskui numirė.

darbininkai Sakė, buvo bedarbių, beČ kaip 
jis atvažiavo, tai pranyko. 
.Matulionis norėjo, kad jį su-

bet nespėja 
kontr- pribudavoti. Tuom kartu jis 

sakė, kad nėra lygios nuomos 
klau- ' kainos.

Sovie-
ž m ones

Jis sakė, kad bran
giau del “netrudovogo naro- 
da”, reiškia, pigiau darbinin
kams, o brangiaus tiems, kas 
nedirba—kunigams ir tt. Kar
tu jis sakė<-kad bažnyčioms 
net kelis desėtkus kartų dau
giau rokuoja už elektrą, kaip 
kitiems tikslams.

7) Kun. Balkūnas klausė: 
“Mūsų bolševikai giriasi, kad 
Rusijoje nėra bedarbės, argi 
ten nėra ? Taipgi, ar moka be
darbiams šalpą?”

Matulionis pasiraukė ir at- 
Matulion-is atsa- sakė: “Kaipgi nėra, kaipgi 

Pradėjo pa-

apie, tai, kad yra trys grupės,' bedarbius pakavoja, kaip 
kad pirmoje yra sunkaus dar-' atvažiuoja iš kitur. Keistai mi
to darbininkai. Jie daugiau- kalbėjo. Nabagas ir to neži- 
siai gauna algos ir visko dau- no, kad Sovietų Sąjungoje nuo 

* giau gali pirkti; kad algos ne- į 1930 metų ne tik nėra bedar- 
vienodos. Jo kalboje buvo bių, bet dar apie 
šiek tiek ir tiesos. Bet Ma-1 darbininkų stoka. Kada buvo 
tulionis tiksliai užtylėjo, apie bedarbiai, tai jiems ir mokė
tai, kad dabar Sovietų Sąjun-!jo šalpą, o dabar juk nėra jų. 
,goje nėra duonos kortu, kad žinoma, kurie tingi dirbti, tai 
kiekvienas gali tiek pirkti duo- tiems nemoka. Visgi Matulio- 
nos, kiek tik jis nori. jnis pripažino, kad Sovietai se-

4) “Ar
valdžia?” Jis ir kiti darbinin
kų priešai jau 18 metu tau- tamsi, žmonių daug nemokėjo 
kia Sovietų mirties, bet nie-,ra§yti, o 
kad nesulaukia ir nesulauks. | 

Matulionis ilgai ’ 11
bet tiesioginio atsakymo neda-i tMatulionis atsakė:
vė.

Sąjungoje kalinių daugelis yra 
visai nesaugojami, kaip ve, 
100,000 kalinių iš visos šalies 
kasė Baltijos-Baltų jūrų kana
lą, kur juos niekas nesaugojo. 
Kalbėti, kad trečdalis gyven
tojų yra kalėjime, gali tik di
delis melagis.

12) Balkūnas klausė: “Kaip 
dabar yra su fabrikais?” Ma
tulionis atsakinėjo: “Dirba, 
stato, budavoja, bet nespėja 
užtenkamai dar pribudavoti.” 
Jis tą pat sakė ir apie gyve- 
namius: “Budavoja, stato, bet 
nespėja užtenkamai pribuda- ALDLD vajus už gavimą nau- 
voti.” Balkūnas sako, 
žmonės žmones ėda, o Matu-; atsivesti draugų prirašymui į 
lionis pasakoja, kad tiek daug draugiją, 
jų yra, kad nei namų nespėja 
budavoti. vės

ar dabar Brooklyn.

A.L.D.L.D. 1 kuopos Mėne
sinis Susirinkimas

Šį ketvirtadienį, vasario 14 
d., 8 vai. vakare, įvyks Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi | 
nariai ir narės privalo daly
vauti. Turime daug svarbių 
reikalų. Kadangi pereitas su
sirinkimas neįvyko, tai šiuo/ 
susirinkimu turime daugtau 

• / ■ f . i
susirūpinti.

žinote, draugai,

St., jam atsakė: “Tai aš pada-’ 
riau, nes mano kojos dega.” 
Turickis yra areštuotas ir kai-, 
tinamas už bereikalingą gais
rininkų pašaukimą.

. - I

William Bloom, virėjas, 210 
E. 88th St., pereitam kare tar
navęs ant Vokietijos subma-' 
rinų, areštuotas ir kaltinamas 
vagystėje. Bloc^m teisinasi, 
kad jam vagystę p'rimeta be 
jokio pamato.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI

13) “Ar prie caro 
buvo Rusijoje geriau?” Ma
tulionis tiesioginio atsakymo v , e
nedavė. Jis pasakojo, kad l Suareštavo Dauą Darbminky, 
“stato, budavoja, gyvena.” | Intelektua]U įr Aktorių 

Abelnai, Matulionis atsar-; A .c . , o, • Aštrėja kova prie Ohrbachgiau puolė Sovietų Sąjungą, , . ,departmentimo storo, kuris 
randasi ant 14th St. ir Union 
Square New Yorke. Darbi
ninkai ir darbininkės tebestrei- 
kūoja. Štoro savininkai turi 
Išėmę indžionkšįną. Bet perei
tą šeštadienį darbininkai ir jų 
simpatikaį surengė masinį pi- 
kietą. Policija padarė žiaurų 
užpuolimą. Suareštavo 49 
žmones. Apart tos krautuvės 
darbininkų, pikieto linijoj bu
vo ir likosi suareštuota keletas 
intelektualų ir 13 aktorių gar
saus veikalo “Sailors of Catta
ro”.

Suareštuotų teismas prasidė
jo vakar ir tęsis visą šią dieną. 
Teismas įvyksta Essex Market 
kortaųzeje.

LaGuardijos valdžia giriasi, 
kad 164,066 skirtingos krautu-', 
vės, valgyklos ir užeigos renka l 
ant.j.pardavinių taksus ir moka 
miestui. Tie taksai yra bjau
rus gyventojų apsunkinimas ir 
sąmoningi darbininkai prieš 
juos kęvo-ję. i

‘ r i 4 "r  ................ . <
MIRTYS—LAIDOTUVES
Vasario ■ 11 d., mirė Agnes 

Vasiliąusljtįellęj. 69 , metų am-; 
žiaus,; gyvėnd ■ po. num.' 95-31 i 
Liverpool St., Jamaica, N. Y.1 
Palaidota bus vasario 13 d., 
Šv. Jono kapinėse. Laidotuvėm 
rūpinasi graborius J. Garšva.

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

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

♦ *

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

negu puola Grigaitis, Michel- 
sonas—socialistai, arba ameri
kiniai fašistai ir kunigai. Iš 
šono žiūrint atrodė, kad kun. 
Balkūnas labai negražiai el
giasi su “vyskupėliu”. Nors 
“vyskupėlis” ir “šventas” žmo
gus, kaip jį Balkūnas net kelis 
kartus pavadino, bet Balkūnas 
jį drąsino, kurstė, stūmė prie 
to, kad tik tas pridėtų ant 
spaudą ant kiekvieno kun. Bar
kūno pastatyto klausimo. Dau-

Jis čia ir nesąmonių pri- nes mokyklas yra priversti vi- 
pasakojo, būk Sovietų Sąjun- si vaikai lankyti. Į augštesnes 
goję į Komunistu Partiją po nepriima veltui popų, buvusių 
prievartą varo; būk girdi nu
skirta kokiam rajonui, kiek jis 1 
turi duoti Komunistų Partijai, 
tai kiti darbininkai ir varo 
savo draugus po prievarta į 
partiją; kad būk jis kalbėjęs 
su viena “komuniste”, kuri 
Jam net rankas ant gatvės vie
šumoje bučiavus ir kad būk 
ta moteris sakius, kad jai “lie
pė arba Komunistų Partiion 

’ štoti arba būti išvytai iš Rū
dijos.” čia pasirodo, kad vys- 
kūpas Matulionis arba nieko 
bežino apie Komunistų Parti
ją,’ arba kalba nesąmones. J 
Sovietų Sąjungos Komunistu 
Partiją ne tik po prievarta 
nieką nevaro, bet net ne visus 
priima. Ilgą, laiką reikia būti 
Partijos kandidatu, pirm, negu 
patampi nariu. Taipgi tankiai 
partijoje yra valymas ir neti- 
kusiuš elementus meta laukan. 
Veikiausiai, taip kalbėdamas 
Matulionis manė, kad įrodys, 
kad Sovietų valdžia nėra tvir-| 
ta, bet tai nesąmonė, kuriai. kūpąs Matulionis daugiausiai 

retai kas gali tikėti. | netiesos pasakė. Mat, jis pat-
5) Kalbant apie kainas, Ma- sai už šnipinėjimą buvo atsidū- 

\ ' yra ręs kalėjime, tat ir kaltina So-
kooperatyvai, kur darbininkai vietus. Jis sakė, kad Riusijoje 

maista ir kitas žmonės dalinasi į tris dalis: 
vieną dalis jau sėdėjo kalėj!-

tulionis atžymėjo, kad

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Wl |Ų| M M MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Gra1)orius
BROOKLYN, N

|caro oficierių, “kulokų” ir 
’torgovcų’ vaikų.”

Reiškia, ten mokyklos yra 
darbo žmonėms, o ne popų 
vaikams.

9) Apie darbininkų valan
das, tai Matulionis nurietė la
bai negražiai. Jis sakė, būk 
darbininkams buvę prie- caro 
lengviau dirbti 9 v^andas, ne
gu dabar 7 prie Sovietų. Tą 
jis gali sakyti čia, bet nepasa
kys Rusijos darbininkams.

10) Rinkimų reikale, Matu
lionis taipgi netiesą sakė: pa
gal jį, rinkimai, tai taip: bal
suok prieš valdžios pastatytus 
kandidatus, arba už. Sovietų 
Sąjungoje kandidatus stato ne 
valdžia, bet kiekvienos darbo 
šakos darbininkai. Jie savo de
legatus ne tik išrenka, betrei-

■ kalni esant, gali ir atšaukti, 
prašalinti iš vietų, jeigu tie 

i delegatai nepildo 
. reikalavimus.

11) Kalėjimų

darbininkų

reikale vys-

Abelnai kalbant, “vyskupė
lio” prakalbos nepavyko, žmo
nių buvo labai mažai, daug se
nų moterėlių, vyrų daugelis 
snaudė, garsiakalbis stovėjo, 
mes nereikėjo, aukų nerinko, .
tik prie durų išeinant, pastatė McManus, 510 
du vyrus, kad jiems kas įmes- Bronx, 
tų, bet jie stovėjo su tuščio- ----
mis kepurėmis. Policija raivė-| Policija surado pagrindyje 
si, neturėdama ką veikti. ’namo 1975 2nd Ave., New 

“Laisves” Korespondentas. Yorke, už virš $15,000 visokių 
--- narkotikų;

Tarptautinio Darbininkų Ap-| x Bell ~ valgyklos 
sisynimo 17 Kp. Mitingas patarnautojas, yra areštuotas

Rytoj, vasario 13 d., 8 vai. ir kaltinamas bandyme apgau- 
vakare, “Laisvėj” įvyks Tarp- ti jauną moterį ir išvilioti iš 
tautinio Darbininkų Apsigyni- jos pinigų, 
mo 17 kp. mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai ir narės pri
valo dalyvauti. kovoje su gaisru, kada degė

T.D.A. dabar turi vesti ke- namas 36-10 Broadway, Asto- 
lias dideles bylas. Dabar eina rijoje.
didelė byla Sacramento, Calif., I 
kurioj bandoma 10-čiai metų! 
pasiųsti/ kalėjiman 18 < 
ninku. Scottsboro berniukų 

į byla pasiekė Augščiausį teis
mą. Kitas negras darbininkas, 
Clide Allen policijos buvo su
muštas ir nuteistus ant 35 me
tų kalėjiman. šis keisas labai 
panašus Scottsboro jaunuolių 
bylai. Paskui eina Hemdono 
ir Mooney gynimo reikalai, čia 
pat New Yorke prie Ohrbach 
krautuvės suareštuota ir bu? 
teisiama kelids dešimts darbi
ninkų. Visus tuos darbininkus 
gina mūsų T.D.A. Be to, mes 
turime pasiskyrę šelpti vieną 
jauną politinę kalinę Lietuvo
je.

Todėl, draugai, ateikite į 
mitingą ir užsimokėkite duok
les, dalyvaukite svarstyme vi
sų svarbių organizacijos rei
kalų.

J. Saulėnas, organizatorius.

pigiai gauna
reikmenis, ka$ yra “Torgsino
krautuvės, kur galima pirkti me, kita sėdi, o trečia dar sė- 

* uŽsiėnio valiuta arba auksu, ir dės.
sp'ekul&ntąi. Jis sakė, kad spe- kas negalį pasakyti.! Sovietų

Didesnės kvailystės nie-

£
i?

Aleksander Gitlleman, 31 
darbi- metų, 293 Livonia Ave., Broo- 

į klyn, yra nuteistas nuo 71/? iki • 
15 metų į Šing Sing kalėjimą. 
Jis buvo kaltinamas padegi
muose.

Gazo ir vandens komisie- 
nieriai ramina Brooklyno pu
bliką, kad pešibaugintų del to, 
kad paskutiniu laiku daug'be
laimiu, atsitiko iš gazo prie
žasties. Vienok tie ponai, vie
ton raminimų, geriau pasirū
pintų sutaisyt supuvusias gazo 
paipas ir kitus perlaidus, del 
kūnų tiek daug nelaimių at
sitinka. > ' ' * * .

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Buvęs teisėjas Edward Ber- 
mingham nuteistas keturiems 
metams į Sing Sing kalėjimą. 
Jis prisipažino, kad vogęs pi
nigus būdamas teisėjo vietoję. 
Sako, kad jam pavyko suvogti 
įr kyšiais gauti apie $20,000.*

Pereitais metais New' Yor- 
ko žydų patriotų organizaci
jos sukėlė $2.169,892 aukomis. 
Tie pinigai buvo neva su
vartoti* žydų .šelpįmui, kuriuos 
persekioja Hitleris Vokietijo- 
j'ę, ir apgyvendinimui ‘ žydų 
Palestinoje. .

Kada gaisrininkai' pribuvo 
ant 59th St., ir > Amsterdam 
Ave. ir kapitonas paklausė: 
“Kas pašaukė ugniagesius?”, 
tai Alex Turički, 174 W.?-94th

NAMAI

Vedybiniu

> Įst. 1892

Daimontai
HAljMĄN

Sieninių 
Laikrodžių

Laikrodėliai
Brangakmenai

Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mėnesio duodam* 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės, j

.. ----- ‘i

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo «u 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamy kainą 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

! Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N f n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, * 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i gtąs, 
Mčšlažamės !Li-

Į gos. Hemorrhoidai, • Nervų Įdegirhas 
i ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
iSciatikos (kojų didžiųjų nervų), No- 
' sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- ’ k 
I jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Lutos, 
, ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydd- 
I mos greitai ir su patenkinančiomis 

__ —i pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
i sau nesuprantamą nesveikumą, atei- 

_____  (kite su pasitikėjimu pas mane paši-
I tarti.

■... Kraujo Tyrimai. laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NĘW YORK “f
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. j* 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

GARSINKITES “LAISVĖJE




