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KRISLAI
“Drąsūs” Vyčių Vadai. 
Kun. Valančiaus Laiškas. 
Prieškarinis Veikimas.
Chicagos Seimelis.
Teisingoji Pusė.
Stiprinkime Savas

Organizacijas.
Rašo JOHNNIE

Sulig pranešimu iš Chicagos,
Lietuvos Vyčių “dvasios vadas” 
kunigas Valančius labai yra įpy
kęs ant mūsų darbininkiško 
jaunimo judėjimo. Ir kur gi 
jis nebus taip įpykęs.

Chicagoje mūsų jaunuoliai 
pradeda draugautis su jaunai
siais katalikais darbininkais ir
studentais. Mūsų jaunimas te-j 
nai turi sutvėręs Basketball Ly- i 
gą, ir pasisamdė katalikiškos I

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Scottsboro Negrą Jaunuolių Apeliacijoje 
Prispirtas prie Sienos Jy Kaltintojas, Th. ■ 
E. Knight, Alabamos Valstijos Prokuroras i

I ----- ------------------------------------------------ I 
navcumwAvi WASHINGTON.—Jung- teismą ir sulaužė Jungtinių 

Št. Rita High School” gymna-^inių Valstijų Augščiausia-1Valstijų konstituciją, kuri 
'me Teisme prasidėjo ape-. pripažįsta negrams pilie- 
liacijos byla dviejų Scotts-,Ičiams (bent ant popieros) 
boro jaunuolių, Haywoodo lygias teises. i
Pattersono ir Clarence Nor- 
riso. Jiedu, kaip žinoma, 
buvo nusmerkti mirt elek
tros kėdėj neva už tai, būk 
jie su kitais septyniais ne
grais užpuolę tavoriniame 
traukinyje dvi baltas merg
šes (prostitutes), kurias, 
girdi, norėję išžaginti.

Nors tie negrai darbiniu-' 
kai nieko nekalti, bet -jie 
jau senai būtų nužudyti 
elektros kedėie, jeigu ne 
Tarptautinis D a r b i n inkų j 
Apsy^inimas, kuris ir dabar 

davęs veda aPeliaciJ0S 
vyčių

sium lošti basketball.
Chicagos vyčiai užsimanė kar

tu lošti su mūsiškiais. Vienas 
jų jaunuolis net tarėsi jų šv. 
vardo” sportininkus prijungti 
prie mūsų lygos. Tuojaus 
“Draugas” su kun. Valančium 
pasidarbavo atimti nuo mūsų 
jaunimo “basketball” lošimo 
svetainę, ir davė įsakymą džia- 
nitoriui, kad daugiaus mūsų 
jaunimą nebeleistų ten lošti.

Alabamos valst. vyriau
si as p r oku ror as-tar dy to j as, 
Thomas E. Knight ban
do išsimeluot; sako, kad jis 
nedaręs skirtumo tarp bal
tųjų ir negrų, kuomet buvo 
renkama džiurė (prisaikin- 

! tieji teisėjai) scottsboriečių 
i bylai. Knight rodė ir pilie
čių surašą, iš kurio renka-1 

j ma džiurimenai. Sako, štai 
matote, yra ir šeši negrai 
; įdėti į surašą. |

Bet Tarptautinio Apsigy-1 
nimo advokatai įrodė, kad I

<lp.v Walter*H. Pollak’ir kit^tie šeši nerru vardai buvo' p,. CĮinCVIC CIT HITI FRIII DARO PIANUS
kuopoms, bet jie vis jo neklau- T. D. Apsigvmmo advokatai tik paskui klastingai Įrasvti riLoUlAMlO OU nil IX ill U UHIW 1LM1WO

Tas atsitikimas parodo spor
to svarbą mūsų jaunuolių judė
jime. Jis parodo, kad mes ga
lime net katalikus jaunuolius 
patraukti prie darbininkiško 
veikimo, ypatingai prieš 
ir fašizmą.

Kunigas Valančius jau 
apie 100 savo prisakymų

karą

South Bend, Ind.—Jau šešias savaites išstreikavo 
Oliver Chilled Plūgų dirbtuvės darbininkai, reika
laudami žmoniškesnės algos. Streikų banga išnaujo 
pakyla Amerikoj kaip stambiose, taip vidutinėse 

ir mažose pramonėse.

Doleris dar Žemiaus
Nukris, pagal Augšo
Teismo Patvarkymą

Šalies Aukščiausias Teismas Užgyrė Panaikinimą Auksinį 
Pinigą; Pripažino Rocseveltui Teisę Piginti Dolerį; Tas gi 
Kerta Tikrąją Darbininkų Algą; Blogina Jiem Būklę.
WASHINGTON. —Jung- kančiajai dolerio vertei ma

tinių Valstijų Augščiausias 
teismas atmetė dvi bylas dė
lei atmokėjimo aukso ver
tės pinigais. Viena gelžkelio 
kompanija . reikalavo, kad 
būtų leista jai atmokėti sa
vo bonų pirkikams auksu, 
nes ji tuos bonus parduoda
ma žadėjo už juos auksą. O 
tūlas John M. Perry buvo 
prisipirkęs valdžios bonu, 
'už kuriuos ji taip pat keti
no atmokėt aukso doleriais 
arba jųjų verte.

Augščiausias Teismas vyriausias teisėjas Hughes.

žėjant, labiausia nukentės 
darbininkai, kuriems tuo pa
čiu praskiestu dolerinių 
skaičium bus išmokama al
ga. Kapitalistai gi reikalaus 
daugiau dolerių už tuos pa
čius gyvenimui reikalingus 
daiktus. O ir dabar,, vos tik 
Augščiausiam Teismui pa
skelbus savo nutarimą, jau 
didieji biznieriai staiga pa
kėlė įvairių produktų kai
nas.

| Už tokį patvarkyma bal
savo Augščiausio Teismo

PRARYT LIETUVA IR UŽGROBT UKRAlNį penkių teisėjų balsais prieš įajp paį Brandeis, Stone.
i ________ Iketuris nusprendė prieš Roberts ir Cardoza; o prieš

. tuos reikalavimus; sako,’__ keturi kiti teisiai Mc-TASKVA. - Gauta pra- gos. tuomet Pilsudskis su-iioc skund§iai neirodė. kad 
™S7v. ___ __ , ~~ ______ i is ___ v__  __  • c

'nusmerkdami Scottsboro negrų vardai klastingai ar Lenkijos diktatorius Pilsud- Lenkijos imperialistams So-
• 1 • 1 — J * * ____ * T* J. ? * J ~ — 2- * . /-.Li i/iz\ iz\ rv i i va n t ti 4-1 TO /~\ T TLv»O 1 TO O *< O O W O AY/TI _

Hitlerį akis akin pasišnekėti dauiama del jos geležies ir vo auksiniais tuo laiku, kuo- ĮVJain'prin 1 aiJntnvPCP 
apie politiką. Maskvoj yra anolies kasvklų. _ .. met jie nirko valdiškus bei l’id,n-eno LsUUOlUVWC-

dabar Augščiausiame Teis-. į džiurimenų knygas. Prie
me įrodė, kad i prisaikintus i sienos tad prispirtas, pats!

kaltintojas
Tuom Knight buvo priverstas na-

“aš nežinau, ar tie nešimas

so. Valančiaus laiškas užgina 
jų jaunimui eiti į diskusijas, 
dalyvauti sporto veikime ir tt. teisėjus buvo visai neimama Įscottsboriečių 
Kodėl jis taip bijo? Argi mū- nei vienas 
sų jaunuoliai taip labai pavei- Alabamos valstijos teismai, sakyt: 
kė į katalikus?

negras. MASKVA.

---- ;— . negrus iaunuolius, padarė teisingai idėti;į knvgas tin- skis rengiasi važiuoti 
LDS Nacionahs Jaunimo Ko- suokalbiška, vienpusišką karnų džiurei piliečių”... 

mįtetas veikia, kad įtraukus vi-, 
sas jaunimo organizacijas į 
bendrą frontą prieš karą ir fa
šizmą. Vyčiuose ta kova vis 
daugiau ir daugiau pritarimo 
randa, štai kad ir Brooklyne, 
mūsų jaunimas palaiko ryšius 
su vyčiais, ir kada jau atrodė 
vyčiams geras dalykas stot ben- 
dran frontan su mūsų jaunimu, 
į mitinga atsilankė kunigai ir tuose is jaunų 
pačios “viršūnės”, kad sulaikyti iki 25 metu amžiaus, jų vie-1 A merikos baliūninis 
nuo to savo jaunimą. .tas atiduoti senesniems, o’vis “Macon.” Žinov

, , v. ..... . .. įjog skundėjai neįrodė, kad
Berlyno^ kad grąžintų Vokietijai Sileziją. dabar gaunamais popieri- 

. . _ v .’ niais doleriais jie mažiau
pas vietmė Ukraina ypap nagei- gap nusipirkt, kaip galėda-

Reynolds priekyje.

7,000 Žmonių Nušauto

$

“Macon” Orlaivis Žuvo 
del Prasto Pastatymo
SAN FRANCISCO, Cal. 

Tyrinėjama priežastis, kodėl 
nukrito į jūrą ir žuvo per-? 
eitą antradienį didžiausias 

i orlai- 
Žinovas ofi- 

Tas pats ir Clevelande, o da- jaunuolius išvaryti i versti- cierius Calvin M. Bolster 
bar ir Chicagoje.

Į galą pereito lapkričio mėne
sio vyčiai laikė savo “i 
Brighton Parko parapijos sve-1 
tainėje,.Chicagoje. Tasai “sei- WT v i TV Ci J i * iimi u 
mėlis” buvo taip gerai išgarsin- Į 1111531113 IJU utlluCUlSl kiant

Hitleris-Veja Visus
Jaunuolius iš Fabriku
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia nusprendė atimti 
darbus ir tarnybas mies- 

darbininkų

nu darbu stovyklas, pas i parodo, jog buvo įdėta per- 
buožes ir dvarininkus ver-1 silpni snyriai-griaučiai. ypač 

seirnelį” gaut beveik tik už pavalgį

tas, kaip galima. Marijonų | 
“Draugas” per kelias savaites' 
garsino; parapijose kunigai sa- sikirtimą juodkalniečių tau- 
kė savo jaunuoliams, jog kas tininkų studentų su Jugo- 
neateis į seimelį, tai labai nusi- slavu policija, tapo nušauti 
dės. Tėvams sakė savo jaunuo- du studentai. Areštuota 80. 
liūs būtinai atsiųsti, vis tiek ar ...
jie priguli prie vyčių ar ne.

Aišku, daug jaunimo ir senių, 
ir kunigų suėjo. Vyriausią kal
bą davė patsai Valančius, 
aiškino, kaip reikia nuo 
ševikų” apsisaugoti, ir uždrau
dė net kalbėti su “bolševikais.”

Štai pora mėnesių po to “sei
melio” praslinko ir jau užsima
nė keli vyčiai eiti basketball 
lošti su mumis! Ot kaip jau
nimas su; jų vadais stovi!

Kodėl katalikiškas jaunimas 
kairėja? Galima ilgą istoriją 
apie tai pasakyti. Bet svarbiau
sias dalykas, tai kad krizis la
bai į juos paveikė. Jauni žmo
nės, pabaigę mokslus, neturi kur 
dėtis. Reikia jiems laukti snie-| Todėl reikia dėti visas pa- 
go, kad galėtų darbo gauti jį 
nukasti.

“Visokių progų yra Ameri
koj,” mums jauniems ameriko
nams sako kapitalistai, radio, 
mokyklos etc. “štai išeisite

BELGRADAS. — Per su-

i tie, kurie turėjo laikyti or
laivio sparnelius- Jau por
inai balandžio mėnesį, bele- 

; virš Texas valstijos, 
nutrūko trys “Macon” spy
riai. Dabar taip pat buvo 
matoma tas “Macon” silp
numas, ir buvo jau parūpin
ta medžiaga jam taisvti.

mokslus ir viskas bus gerai.
’ Gausite gera darba ir būsite ba- 

jjs goti.” Bet dabar jaunimas, bai- 
boj_ ges mokslą, nebeturi ką veikti.

Bedarbiais tampa.

kain
Aiš- 

kelio

1 Kapitalistu prižadai, 
muilo burbulai, sutrūksta, 
ku, kad jaunimas jieško 
į geresnį gyvenimą. Yra tik du
keliai, — su darbininku klase ar 
su fašistais. Mes turime ypa
tingai jaunuoliams išaiškinti ir 
labai gerai juos supažindinti su 
tais keliais, o žinome, kad pas 
mus teisybė, ir jaunimas visa
dos pasirinks mūsų kelia. Vy
čiu vadai gi skiepija fašizmą.

stangas, kad mes savoi jaunimą 
dar tvirčiau suorganizuotume ir 
išlavintume dar geriau, kaip 
veikti tarpe kitų sriovių jauni
mo. Pasekmės bus džiuginan
čios !

manoma, jog Vokietija ža- Bet Vokietija ir Lenkija kompanijų bonus arba sė
dės talką Pilsudskiui delei dar palauksiančios, iki Ja- rus<
Lietuvos užgrobimo. Lenki- ponija sudrūtins savo pozi- j Dabartiniu laiku aukso ri axinu xtwuvsnav *«> 
ja tuomet užleistų Vokieti- ei jas Mandžurijoj ir kituo- doleris esąs tiek vertas, kaip Larksvillės kurį pereitą ke- 
jai dabartinį savo korido- se atplėštuose nuo Chimios ^^.69 popieriniais pinigais, tvirtadienį’nušovė Glen Al- 
y 1 mai’es su Danzipu; o plotuose. Tuo tarpu Hitleris |Po tiek iš vaicigjos reikala- den Kompanijos skebas, da- 
Vokietiia jįuotų Lenkijai jieško . usiartinimo _su An- vo ponus'ir' Berry nuo jvvavo 7.000 angliakasiu su 
pasidaryt išėjima i mares gbja. Jis jau pneme pasiu- kiekvieno jo užmokėto dole- žmonomis ir vaikais Laido-
Nemunu per Klaipėda. Bet lymą daryti karo orlaivynų £ J ' “ c; tTnVs

WILKES BARRE, Pa.
Laidotuvėse mainierio
F r a n ko Petrovskio /iŠ

i ai dabartinį savo

būtų užmegsta ir draugiška sutartį su Anp'liia. Už tai, 
sutartis, nagai kuria Len- manoma, Anglų imperialis- 
kai ir Vokiečiai galėtų lais- tai nekliudytu Hitlerio žy- 
vai naudot prekybai kaip giams. daromiems į rytus.
Danzigą, taip Klaipėda. i Sovietu valdžios organas i

Kitas, kur kas didesnis “Tzviestiia” nlačiai rašo a- 
Pilsudskio-Hitlerio pasimo- nie tuos Vokietijos ir Len- 
iimas tai ant Sovietų Ukrai- kiios fašistu sumokslus, ta- 
nos. Hitleris padėtų Lenki- čiaus, pabrėžia, jog Sovietai 

i jai žygyje prieš Ukraina, ir pajėgs apsiginti, net jeigu 
jeigu pavyktu tas kraštas tuo pačiu laiku juos užpultų 
atplėšt nuo Sovietų Sąjun- ir Japonija.

rio.
Augščiausio Teismo narių 

dauguma plačiame savo pa
reiškime nurodo, kad šalyie 
yra 100,000,000.000 dolerių 
“vertės” bonu, kuriuos iš
leido įvairios kompanijos, 
žadėdamos atmokėti auksu. 
Jeigu dabar būtų mokama, 
sulig aukso vertės, po $1.69 
nuo kiekvieno dolerio, tai, 

i girdi. pasidarvtų didelė fi
nansinė suirutė.

; Abvssinija Priverčiama 
Lįsia į Chiny Žemes Nusileisti Italijai

. CHARBIN. — Japonija' ADDIS ABABA. —Abys- 
Gerai” Goodyear p«tar-iH • b f • • adžke-L* •• u- a -Tiesia sT.iategmjis eizKe ginij0S valdžia sutiko is-

lius, budavoia lėktuvų sto- traukt savo kareivius iš pa
vykins ir telkia tankus į sa- siepj0 palei Italijos valdo
vo užimtąją^ dalį Chinijos koloniją Somalilandą, 

Afrikoj, ir palikt tą ruožtą 
neginkluotą. Abyssiniją bu
vo priversta tatai padaryti, 

,vengdama karo su dešimt 
'sykių stipresne Italija.

Prasideda derybos, per 
kurias bus sprendžiama pir-

Bet prasidėjus karo laivv- Japonai dar Giliaus 
__  ____ -_______ _____m *no manevrams. “Macnn" 
buvo pasiųstas be pataisy- j 
mų.

ii

navo valdžiai, pastatydama 
jai tokį orlaivį ir paimdama 
už jį 4 milionus dolerių.

provincijos Chnhar. Ren
giasi giliau'lįsti į Chiniją.

Grean už Palaikyma 
NRA

Bomba Senatoriui Long
WASHINGTON. — Neži- 

nia kas iš vakarinių valsti
jų per paštą atsiuntė bombą;
fašistiniam senatoriui Huey! WASHINGTON. — Dar- 
Long. Bomba buvo narnų bo Federacijos geltonasis miau įvykusieji susikirtimai 
darbo ir negabiai padaryta, prezidentas Green pritaria,,tarp Italijos ir Abyssinijos 
ooj įdėta bonkutė su sprogs- kad NRA būtų pratęsta dar kareiviu: taip pat bus ban- 
tamuoju chemikalu sudužo Idviem metam, nors NRA doma “išlygint” sieną tarp 
kelionėje ir išgaravo, todėl ugdo kompaniškas unijas ir Abvssinijos ir “itališko” So- 
ir nesprogo, kuomet siunti-įduoda vis didesnę valią malilando. 
nys buvo atidarytas. Jieško- 'stambiems k a p i ta listams. 
ma 1 
siuntėjo.

tuvių procesijoj traukė 
streikuojantieji a n g 1 i aka- 
siai. Bedarbių Tarybos ir į* 
vairios kitos darbininkų or
ganizacijos. Iš plačios apy
linkės žmonės suvažiavo 20 
busų i 400 automobilių. 
Daugelis atėjo pėsti arba 
gatvekariais atvyko.

Buvo siūloma, kad grabą 
neštų unijos viršininkai, bet 
Petrovskio šeimyna vadus 
.atmetė, o pasirinko papras- 

i'"Kai del panaikinimo auk-jtus streikierius, kurie sykiu 
sinio apmokėjimo už pri- su juom pikietavo kasyklą 
vatinius bonus, Augščiausio tuo laiku, kaj skebai-žudei- 
Teismo dauguma pripažino (kos padarė užpuolimą, 
šalies kongresui su prezi
dentu Rooseveltu pilną tei-! 
se tatai padaryti. Bet, sako,' 
kongresas “pertoli nuėio,” ! 
kuomet atšaukė valdžios | GRANITE 
žadėjimą atmokėti auksu už atėmė 
valdiškus bonus. Bet, esą, Į raRtus, sučiupo kelis virŠi- 
“niekas” del to nenukentė- 'nįnkus, suvarė juos į kamė
joj todėl rooseveltinio kon-'r^ užrakino, nušovė kalėji- 
greso nutarimas pasilieka mo bokšto sargą jOnesa. ir 
galioje. . įmetėsi pro vartus laukan.

Tuoih nuosprendžiu pasi-! Buvo pab§jrę 31 kalinys, 
naudodamas, Rooseveltas su beį Į4 jų greitai tapo suim- 
savo kongresu galės dar že- tj? g iš jų pa§auti. 17 kitų 
miau mušti popierinio dole- dar tebeo-audoma. To valsti- 
rio verte, išleidžiant vis:jjnjo kalėjimo galva yra 
naujus bilionus bumaškų ir 'moteris M. R. Gallion, 
jomis “atsiteisiant.” Per- ‘

31 Kalinys Buvo Ištrūkę 
i iš Oklahoma Kalėjimo

Okla—Kali- 
iš sargybinio

Orange. N. J., miestelyj, va- 
. gis užpuolė C. L. Constant ir 

’ Tuo tarnu Italija jau pa- priverst Abyssiniją visais | j0 moteri namuose, nririšo 
bombos meisterio ir j prieš darbininkus ir smul- siuntė 30,000 savo kareivių punktais nusileist Italijos’juos prie lovos, apkraustė pi- 
"j", kiuosius biznierius. ir siunčia dar 30,000, idant imperialistams. inigus, žiedus'ir pabėgo.

« Brooklyno ir Apiehnkės Lietuviai Darbininkai, visi rytoj vakare į drg. V. Kapsuko-Mickevičiaus mirties paminėjimo masines prakalbas B r o o 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo svetainėje, kampas Union Avė. ir Stagg St.—Kalbės drg. Bimba, Mizara ir Tauras; bus ir tinkamų dainų
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turi laikrodžių, yra bjauru ir kvaila!,
Mes puikiai^žinome, jog ten veikia di

deli laikrodžių gaminimo fabrikai, kurie 
gamina Sovietų Sąjungos gyventojams 
laikrodžius ir gamina juos labai dideliais 
kiekiais!

LAISVE

N'
f I

Trečiad., Vasario 20, 1935
Į ■_ : ■ - P1; • į- ' f J  .'11111,1 < " 1

Pašktititiis a. Kapsuko 
Laiškas Amerikiečiam

a

šypsenos

SUBSCRIPTION RATES:
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
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Aukščiausiojo Teismo Aukso 
Klausimu Sprendimas

Pagaliau, Jungtinių Valstijų aukš
čiausias teismas—penkiais balsais prieš 
keturis—nutarė ir paskelbė savo tarimą 
aukso valiutos klausimu. Įvairiuose Ame
rikos valdžios ir įvairių korporacijų par
duodamuose bonuose būdavo užrašyta, 
kad už šiuos bonus bus atmokėta auksine 
valiuta. Bet J. V. kongresas, Roosevelto 
sumanymu, to nepaisydamas, nutarė su
mažinti dolerio vertę, inflatuoti dolerį. 
Vadinasi visi kontraktai, valdžios ir pri- 
vatiškų korporacijų, padaryti su skolin
tojais, tapo anuliuoti.

Ir štai tas klausimas atsiduria aukš
čiausiam šalies teisme. Ilgai ten buvo 
jis laikomas, nepaskelbiama rezultatai ir 
dėlto įvairūs spekuliantai nervinosi, lau
kė teismo nuosprendžio. Jeigu aukščiau
sias teismas būtų nusprendęs, kad J. V. 
kongreso pasielgimas yra nekonstituci- 
nis, tai, bent teoretiniai, šiandien asmuo, 
kuris turi pirkęs “auksu garantuotų bo- 
nų”, tūrėtų gauti dabartine pinigų va
liuta, už šimtą dolerių—apie 170 dol. Pa
našiai būtų ir su valdžios ir valstijų bo- 
nais.

Bet kadangi teismas išsprendė kitaip, 
sutikdamas su kongresu, tai šiandien vis
kas ir pasilieka, kaip yra.

Šis teismo nuosprendis reiškia legali
zavimą inflacijos, atpiginimą dolerio 
vertės. Dėka tam dabar reikia tikėtis 
dar aukštesnio pakilimo gyvenimui rei
kalingų produktų kainų. Wall gatvės 
spekuliantai nepaprastai patenkinti šituo 
teismo tarimu. Jau ir dabar kainos 
kviečių ir medvilnės pašoko aukštyn la
bai smarkiai. Vadinasi, tas rodo, kad 
darbininkų buitis pasunkės dar labiau. 
Inflacija—reiškia kapojimą jiems algų.

Blogas “Suraminimas”
Pereito sekma dienio New York 

“Times” įtalpino straipsnį savo bendra
darbio Walter Duranty. Pastarasis, kaip 
jau mūsų skaitytojams yra žinoma, ilgai 
yra gyvenęs Sovietų Sąjungoj ir studija
vęs tos šalies gyvenimą visapusiai. Jis 
rašo, darydamas apžvalgą viso sovietinio 
gyvenimo ir tos krypties, kuria Sovietų 
Sąjunga žygiuoja ir žygiuos pirmyn. Na, 
ir ką gi? Mr. Duranty pareiškia, jog 
pasaulio kapitalistų laukimas, būk Sovie
tų Sąjunga atsteigsianti bent daliną ka
pitalizmą, būk ji “modernuosiantis”, nu
ėjo vėjais. Tasai laukimas, nurodo ; 
straipsnio autorius, pareina iš to, kad 
kapitalistai nesuprato ir nesupranta Ru
sų revoliucijos esmės. Nesupranta, kad 
Sovietų Sąjunga eina marksistiniu keliu.

Autorius, pagaliau, užbaigia, patiekda
mas visą eilę faktų, kurie rodo, kad So- . 
vietų Sąjungoj kapitalizmas nebegrįš. 
Kurie to laukia, labai apsigauna. To
liau: Sovietų Sąjunga sunkiausius laikus 
jau pergyveno. Dabar su kiekviena die
na ten gyvenimas gerėja ir gerės.

Taigi, labai skaudų “suraminimą” ta
sai rašytojas patiekia išnaudotojų kla
sei!

Amerikos Lietuvių Darbiniu- siųsta reikalingas skaičius jo 
kų Literatūros Draugija buvo pirmos knygos ir parašytas nuo 
susitarusi su draugu V. Kapsu- 'A.L.D.L.D. Centro Komiteto 
ku, kad mes išleisime 1935 laiškas, kuriame prašėme pa
motais jo antrą knygą apie So-'ruošti antrą dalį 1935 metais, 
vietų valdžią Lietuvoje, Tuom kad mes ją galėtume išleisti 
reikalu pabaigoje 1934 metų 1936 metais/
mes gavome nuo drg. Kapsuko Į . Kada dabar skaitai jo laiš. 
sekamo turinio laišką, kuris bu- kus> sunku darosi ant širdies:

. draugas, kuris nors ir sirgo, 
silpnos sveikatos buvo, turėda
vo tankiai eiti į ligoninę, arba 

para- poilsio namus, rūpinosi darbi-

Tyli, Tyli
Pereitą savaitę užsibaigė tyrinėjimas 

H. R. 2827 biliaus. Tasai tyrinėjimas bu
vo darytas J. V. kongreso speciališkai 
paskirtam komitete. Bilių gynė šimtai 
tūkstančių darbininkų per savo- atsto
vus. Tyrinėjimas buvo nepaprastai 
svarbus. Juk tai pirmas tos rūšies—taip 
toli siekiąs ir taip plačią! apimąs—bilius 
yra įneštas j J. V. kongresą. Bet kiek 
apie tai rašė kapitalistų spauda? Beveik 
nieko. Tylėjimu jinai bandė užčiaupti, 
užslopinti tai, ko masės darbo žmonių 
pageidauja. Be,t apie Hauptmanno bylai* 
toji pati spauda tauškė puslapiais, ne 
špaltomis!

Šis faktas deda ant mūsų juo didesnę 
pareigą daugiau darbuotis, kad supažin
dinus Su šiuo bilium tas mases darbinin
kų, kurios neskaito, mūsų, spaudos, ku
rios tenkinasi tiktai tom žiniom, kurias 
joms suteikia išnaudotojų “laisva” 
spauda.

vo paskutinis.
D. M. šolomskui 

Brangus Drauge!
Senai rengiausi jums 

syti, bet tik dabar susirengiau, ninku reikalais, tik ir galvojo 
Paprastai, dėl darbų daugybės aPie rytoju, darbininkų
ir nekokios sveikatos net laiš- kovas, darbininkų reikalus! 
kų nespėju parašyti. Rašau ar-' 
ba atostogose būdamas,, arba į 
ligoninę pakliuvęs, Dabar vėl 
esu ligoninėj, Jau pasilsėjau 
šįek-tiek, už tat galiu imtis laiš
kų rašymo.

Pimiausiai labai ačiū jums už 
siunčiamą... ir kitus leidinius, 
ypatingai... leidinius. Rodosi 
reguliariai aš juos gaunu. Būi 
tų gerai, kad karts nuo karto 
prisiųstute ir kokį įmonesnį so
cialistų “Naujienų” numerį, 
ypatingai tokius,į kuriuos reikia 
mums reaguot. “Naujienų” mes 
visiškai negaunam.

Dabar del Sovietų Valdžios 
Lietuvoj. Skaičiau “Vilnyje,” 
kad ji jau išėjo... Laukiu kny
gos, ir ne vienos. Dabar reikia 
susitart, kaip su antra ja knygos 
dalim—ar A.L.D.L.D. nori, ją 
išleist, o jei nori leist, tai kada? 
1935 metais aš būtinai turiu pa
baigt ją rašyt, žinoma, jau iš- 
anksto turiu susitart del jos iš- 
lęidįma. Aš lauksiu jūsų atsa
kymo.

Jeigu tarsite leisti II dalį tos 
knygos, tai turite turėti omen
yje, kad ji bus nemažesnė už 
pirmąją dalį, gal dar kiek bus 
didesnė. Joje turės daugiau 
tilpti iliustracijų, tame skaičiuje 
ir masinių.... Turinys bus ne
mažiau interesingas, 'kaip pir
moje dalyj, bet prienamas pir
miausiai tiems, kurie jau yra šį 
tą skaitę ir šiek-tiek nusimano 
marksizmo— leninizmo klausi
mais.

Jeigu norite, tai galiu atsiųs
ti smulkų knygos turinį...

Tas turėtų būti paakstinimu 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos nariams 
ir tūkstančiams kitų darbinin
kų, kurie dar nepriklauso prie 
organizacijos, stoti energingiau 
į darbą, į kovas, į organizacijas.! kais ir turės gardaus juoko

S kapitalistai iš mūs, darbinin- 
Remkite visas kų.

Čia yra didelis ir sunkus

2827, kaip prirengti masių 
spaudimą ir išreikalauti grei
to sušejpimo visų bedarbių ir 
senatvėje esančių. Yra at
spausdintos atvirutės tam tiks
lui. Nutarta, kad darbštūs 
draugai ir draugės eis po stu- 
bas su tom atvirutėm ir pra
šinės pasirašymo. Ne tik po 
stubas, bet visur pasitikus 
žmones reikės prašyt pasirašyt 
vardą ir pavardę ir užsimokėt 
2 centu del pašto ženklelio. 
Visi darbininkai privalo pasi
rašyt: dirbanti ir bedarbiai.

Kurie dirbate, nemanykite, 
kad jūs darbas yra užtikrintas ' 
ant visados. Visokių pažiūrų' 
darbininkai privalo pasirašyt, 
nes visi norim valgyt, ar kata
likas, ar tautininkas, ar kitoks. 
Mes visi privalom masiniai 
reikalauti socialės apdraudos.' 
Užpildykim Washingtona mi-1 Kavalierius: “Na, oJ ei aš 
lionais atviručių. Tegul persi- būčiau tavo vyras, tai aš tą 
gasta tie ponai, tegul pamato [ kavą su mielu noru išger- 
masinį mūs reikalavimą. O jei-' 
gu mes tylėsim ir nieko neda
rysim, tai ir nueis viskas nie-

Mielai Išgertų
Tūloj vakaruškoj būta 

daug linksmybių, juokų, ir 
išdykavimų. Pagalios, vie- 

. na smarkoka moterėlė, pu- 
j sėtinai užpykusi kažin už 
ką ant tūlo kavalieriaus, sa
ko:

“Jei aš būčiau tavo mote
ris, kaip gyva esu, aš įpil
čiau nuodų tau į kavą!”

čiau.”

Stokite į A.L.D.L.D. dabartinio' 
vajaus metu!
Komunistų Partijos kovas, o
tas bus geriausias atsiminimas ' darbas. Nėra daug darbuotojų, 
ilgų metų kovotojo draugo Vin- tik sau jale. Taip kaip kapita- 
co Mickevičiaus-Kapsuko!

D. M. šolomskas.
f

listų tik maža dalis gyvento
jų, o visus turtus valdo, taip 

į ir geram sunkiam darbui ^at
likti yra nedaug darbuotojų, 

Račiaus mes galime išvesti 
darbininkus į laimėjimą, jei 
tik pasišventusiai ir sutartinai 

j dirbsim. Tiesa, visiem kitiem 
i tas dar neapeina, rankas susi
rėmę ir laukia, kad kiti už juos 
' dirbtų. Randasi dar tokių, ku- 

Li 1 r*e tyčiojasi ir kvailiais mus 
“raudonas,” arba “raudo-ivadina. bet kada tie “kvailiai” 

-■-> |iškovosim, tai ir jiems bus ge-
Kokia algą gauna New rab

KLAUSIMAI IK ATSAKYMAI
Klausimai

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Prašau man atsakyti į se

kamus mano klausimus:
1. Kokiu būdu galima būtų 

paaiškinti kitam, ką tai reiš
kia 
nas komunistas” ?

2...
Yorko gubernatorius ir tos val
stijos senatoriai?

3. Kas tą organizacija, kuri

šio inėnešio 20, 8 vai. vaka
ro, Darbininkų svetainėj, 775 

iBank St., Waterbury, įvyks 
vadinas “World Peaceways” ir!Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
kurios centras randasi I03'^nimo ku°P°s susirinkimas. 
Park Ave., New York mieste,! Diaa«ai n- draugės, malonėki- 
ir kuri garsinasi kovojanti.atsi!“kyti J susirinkimąJr 
prieš karą.

Draugiškai, 
W. R. 

Hartford, Conn.
Atsakymai

1. “Raudonas”, 
kas” (angliškai: red 
reds) yra buržuaz. žodis, tai-'dai'binillkas Kalatli Prigulėti: 

. ! komas prieš komunist. ir kitus! bedart»am įstojimo 5c. ir tik 
Šiap pas mus nieko ypatin- revoliucinius darbininkus. Ma-12 centai į mėnesį; dirbantiems

Du Kaimynai
Pirmasis: “Kad tu žino

tum, kaimynėli, mano senė 
uošvė tokia jau baiminga, 
kad net bijo pati savo šešė
lio.”

Antrasis: “Aš visai jai 
nepadyviju už tai, jei ap
svarstysime, kaip ji pati at
sižiūri.”

Juze ir Kazė
Juzė: “Kazele, aš turiu 

tau pasisakyti: Aš savo vy
rą padaviau ant divorso.”

Kazė: “padavei ant divor
so?! Ar tu iš galvos kraus
tais!? Kad aš tokį vyrą tu
rėčiau, kaip tavo, tai neži
nau kaip aš jį mylėčiau. Juk 
jis tau kas savaitę parneša 
vis naują suknelę, 
tau negeras?”

Juzė: “Bet kad 
kompanija jau apie 
žinojo.”

Ir dar

suknių 
tai su-

J. J. Butkus.
i atsiveskite savo draugus ir pa- 
1 žįstamus, kurie dar neprigu- i 
Ii. Paaiškinkite draugijos ver-1 

’tingumą tiems, kurie dar nėra 
laiškiai patyrę, kad TDA gina 
j mūs visus draugus nuo kapita- 

raudonu- 'priespaudos. O mokestis 
ar|ja labai maža, rodos, kiekvienas

B
trank Gorman, 

Hearsto redaktorių 
York Evening Journal” 
Minimas laikraštis yra 
iš labiausiai puolančių 
ninku judėjimą.
■i........ 1 m ' M '■....... ■■■■ir —

vienas iš
“New 
mirė, 

vienas 
darbi-

Niekas Netari Laikrodžių!...
Grigaitis savo laikraštyj talpina tūlos 

vokietės, kuri buvo “labai simpatizavusi 
bolševizmui,” ištraukas straipsnio, tilpu-. 
šio, žinoma “Socialističeskij Vestnik” 
(rusų menševikų laikraštyj, išeinančiam 
Paryžiuj). Toji vokietė, girdi, nuvykusi 
Sovietų Sąjungon ir ten “nusivylusi”. 
Klausite, kuo? Seni poteriai! Nėra mai
sto, žmonės alkani, apiplyšę; langai na
muose purvini... “Laikrodžių niekas 
neturi; kada žmonės patirdavo, kad ta 
keliauninkė yra svetimtautė, tai pirmas 
jų klausimas būdavo: kelinta . valan
da...” (Mūsų pabraukta.—“L.” Red.)

Niekas neturi laikrodžių! Tai, berods, 
rpdijas Grigaičio ir jo bendradarbių iš- 
'radijnas. Iki šiol jis skelbdavo, kad ten 
žmones miršta badu, dabar — “laikro
džių, jiiękas neturi.” Sulig Grigaičiu, iš
eina, taip, kad šiandien Sovietų žmonės 
netik “pavirto ubagais,” bet ir laiko neži
no. Laukia, kada atvažiuos kokia nors 
grigaitiška pana iš užsienio, kad pasakyti 
Sovietų Sąjungos žmonėms, kelinta va- 
.lapda!

Ną, ir Grigaitis dar ir toliau cituoja, 
ką “ta vokietė komunistė aprašė” apie 
Sovietų Sąjungą. O ji kvailybių pritauš- 
kė užtenkamai.

Vietoje esame priversti pastebėti, kaip 
pats Grigaitis nusiplepa: pradžioj savo 
rasinio, jis porina, kad minėtoji, vokietė 
“labai simpatizavusi bolševizmui,” o ki- 

| tur—jau ji “komunistė.” Pats Grigaitis
• Čia nusišpicuoja. Mes gi pasakysim, kad
• tos rašytojos raštas rodo, jog ji (jei to- 
| kis aptvėrimas kur nors yra) nebuvo nei 
Į “bolševizmui prijautėja,” neigi “komunis- 
; tė,” o tiktai paprasta šalaputrė. Sakyti,
kad Sovietų Sąjungoj šiandien niekas ne-

Peklos Vartai ir Uola
Chicagos “Vilnis”, polemizuodama 

So. Bostono kunigų laikraščiu,’ rašo:
SU

ne-bažnyčia yra 
“ir peklos vartai

laikraščio (“Dar-

Kunigai pasakoja, jog 
sugriaujama uola, kurios 
nepergalės.”

Bet sulig šio klerikalų
bininko”) aiškinimo, ji nėra tokia. Anot jo, 
nebus kunigų, nebus ir religijos, bažnyčios. 
Na, o kunigus lengva prašalinti. Pats tas 

• laikraštis sako, kad Meksikoj jau visai neto
li to.

Reiškia, kalba apie “nesugrįaujamą uolą” 
yra nesąmonės, nieko nevertos sapaliones 
kokio nors nenormalaus “pranašo.”

Jeigu tikrai ji butų “nesugriaunama uo
la”, tai netik mažos šalies valdžįa, nė jokia 
kita spėka, kad ir didžiausia, negalėtų pa
naikinti. Dabar gi panaikinama.

Tas } klerikalų organas besmerkdamas 
Meksikos valdžią sykiu sumuša kunigų 
“mokslą” apie bažnyčią.

Reikia pasakyti, kad apart to, klerikalų 
organas apsimeluoja, buk Meksikos valdžia 
stengiasi tikybą išnaikinti! Tarp Meksikos 
valdžios ir katalikų. bažnyčios eina kova už 
pirmenybę. Buržuazijos valdžia nori, kad 
bažnyčia tarnautų jai, o ne diktuotų, o ka
talikų bažnyčia Meksikoj nori, kad ji dik
tuotų, o valdžia jai tarnautų.

Kova tarp jų verda, taigi, už pirmenybę 
valdyme. Nusikračius bažnyčios diktavimo 
buržuazija, žinoma, konfiskavo milžiniškus 
vyskupų turtus. Jie jų turėjo po kelis mi- 
lionus dolerių vertės žemių ir kitų turtų.

Netekimas tų turtų yra pats svarbiausias 
bažnyčios viršilom daiktas. Kaip K. Mark
sas sakė, bažnyčios vyriausybė pakęs kriti
ką, visų jos artikulų iki paties SVARBIAU
SIO neliesi, o tas svarbiausias yra jų turtai.

go naujo. Apie liaudies padė
tį jus žinote iš laikraščių. Aš 
atydžiai seku “šviesą.” Deja, 
nesuspėju jai parašyt. Yra 
draugų, kurie mano, kad “švie
sa” konkuruoja su “Priekalu,” 
kad ji užkerta “Priekalui” ke
lią. Aš jokiu būdu negaliu 
sutikt su ta nuomone. An- 

»traip,. “šviesa” padeda, turi pa
dėt “Priekalui” daugiau išsipla
tinti. Jei skaitytojai priaugs 
prie sunkesnių žurnalų, tai jie 
skaitys ir vieną,' ir kitą. Kitas > 
klausimas—lesų stoka. Krizio 
metu ne vienas darbininkas ne- 

( gali abu užsirašyti. Ir ryšyj 
su tuo aš ir vėl keliu platinimo 
klausimą. Pas jus, Amerikoj, 
dabar blogai pastatytas platini
mas ypatingai žurnalų ir rim
tesnių knygų. Reikia pasirū
pinti, kad daugiau» kolektyviai 
būtų užsirašoma, kad daugiau 
būtų kuriama knygynų/skaityk- 
lų, kad kiekvienas Draugijos 
skyrius, kuopa, (ALDLD, pa- 
šalpinių ir kitų - organizacijų) 
prenumeruotų bent po 1 egz. 
žurnalo ir svarbiausių knygų. 
Pakelkite šį klausimą mūsų 
spaudoj, susirinkimuose ir kitur.

Tiek šiuom kartu. Prideda
mus laiškelius meldžiu įduok 
kam skiriami.

Draugiškai sveikindamas
. V. .Kapsukas

įsto jimas 25 c. ir 15c. į mėnesį.
Draugai ir draugės, nugalė-

ginį į kampą ir skaitlingai lan- 
kykit susirinkimus; bus svei
kiau draugijai ir mums pa
tiems.

IMIGRANTŲ PROBLEMOS

tomai, tai todėl, kad pastarie
ji savo kovos ir solidariškūmo' 
simboliu turi raudonąją vėlia-1 kd visus keblumus, meskrt tin- 
va.

2. N. Y. valstijos guberna-! 
toriaus alga $25,000 metams; 
jo padėjėjo—$10,000 metams.
N. Y. valstijos senatoriai, be-l . D ». • xTi Amerikos Piliečių Broliai Ne

gali Reikalauti Pirmenybės 
Imigracijos Reikaluose

KLAUSIMAS: Išsiėmiau pil
nas Amerikos pilietystės po
pieras.' Noriu parsitraukti sa
vo brolį, 18 metų, iš Europos, 
kaipo nekvotinį imigrantą ar
ba jam išgauti pirmenybę kvo
toje. Ką aš turiu daryti?

i ATSAKYMAS: Paliuosavi- 
I mai nuo kvotos teikiami tik 
sekančioms piliečių giminėms: 

i žmonoms ir nevedusiems vai
kams, kurie dar nesulaukė 21 
m. amžiaus, ir moterų-piliečių 

; vyrams, jeigu apsivedimas įvy- 
• ko prieš liepos 1 d., 1932 m. 
Pirmenybę kvotoje tik Suv.

i Valstijų piliečjų tėvai ir vyrai 
ui čtugijub n jus isuisii mitiniu. , •... . moterų-piliečių, kur apsivedi-

, . .v. mas įvyko po birželio 30 d.,narių suėjus, daugiau minčių i- ū i t.-‘ 1932 m., ga i reikalauti.

' rods, gauna po $2,500 į metus.
3. Veikiausia tai bus kokia 

nors buržuazinė pacifistinė or
ganizacija. Su jos mieriais ir 
tikslais mes nepasipažinę.

5-XII-34
P.S. Parašykite, kaip patin

ka mano knyga “Pirmoji Lietu
vos Proletarinė Revoliucija ir 
Sovietų Valdžia” Amerikos dar- 
binipkams, ir į ką reikėtų an
troje dalyje didesnės domės 
kreipti.

Draugui Kapsukui buvo pa-

M. B.

li aplikaciją pasiųsti į District 
Director of Immigration and 
Naturalization. Turėsi prista
tyti apsivedimo leidimą ir seną 
pilietystės certifikatą (antras 
popieras).

Waterbury, Conn
Iš Praeito ALDLD 28-tos 

Kuopos Susirinkimo

Sausio 12 d. buvo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 28 kuopos su
sirinkimas. Narių atsilankė 
ne mažai, bet ne pusės, kiek 
yra kuopoj. Visi nariai buvo 
šaukiami per atvirutes. Drau-; 
gai, negerai, kad neįvertinat 
draugijos ir jos susirinkimų.1 
Jūs patys žinote,, kad daugiau

būna, daugiau ką galima nu-, 
tarti ir nuveikti.

Buvo pakeltos 
apie 
ant gatvės. Buvo daromi viso-!

. diskusijos pi|jeįystgs Certifikatas Nauju
Laisvės pardavinėjimą Vardu

Klausimas:—1931 m. išsiė
miau pilnas pilietystės popie
ras, bet jau ištekėjau už vyro, 
ir vartoju savo vyro pravardę. 
Aš noriu, kad mano naujas

Atei viai-J arei viai.

KLAUSIMAS: Apleidau sa
vo laivą jau penki metai atgal, 
ir nuo to laiko niekad neišva
žiavau iš Suv. Valstijų. Su- 

• prantu, kad ateivį jūreivį, jei
gu jis čionais šioje šalyje gy
vena per tris metus, kad nors 
ir nelegališkai, negali išdėpo"- 
tuoti. Jeigu tai teisybė, ar ga
liu legalizuoti savo buvimą ir 
prašyti pilietystės?

ATSAKYMAS: Klaidingai 
Tamsta supranti įstatymą. Tei
sybė, kad prieš priėmimą 

, migracijos Akto iš 1924 
ateiviai-jūreiviai nebuvo 
portuojami po trijų metų 
sistojimo šioje šalyje. Bet 
sprendimas Augščiausio Teis- 

imo aiškiai nustato, kad ateivis- 
| jūreivis, kuris apleido savo 
laivą po priėmimui 1924 m. 
Akto, gali būti bile kada išde- 
portuotas. Ir todėl Tamsta ne
gali legalizuoti savo reziden
ciją. Lieka viena išeitis, jeigu 
nori tapti Suv. Valstijų pilie
čiu, tai yra, apleisti Suv. Vals
tijas ir vėl įvažiuoti su tinka-

lui
ni-, 
de- 
ap- 
nu-

ki planai, kaip būt geriausia 
ir daugiausia galima išplatin
ti mūsų dienraštį “Laisvę”. 
Prieita prie išvados, kad būt 
geriausia gaut smarkų vai
ką. ar mergaitę, kurie parda- vardas būtų užrašytas ant pi- 
vinėtų ant gatvės. Tam dar- lietyslės popiėrų. Kaip galiu 
bui išrinkta komisija iš dvi--tą atlikti?
jų draugų. | Atsakymas: Turėsi išgauti

Antras tarimas, tai apie So- naują pilietystės certifikatą, ma imigracijos viza, 
cialės Apdrau'dos Bilių H. R. I už kurį reikalauja $5.00. Ga- PLIS,
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Geros NaujienosDarbininkė ir Seimininkė
Žibintuvas
Parašė A. Triapičkin

(Tąsa)
Aušrai pradėjus švisti per užlaidas jo lan

gų, Nikalojus atsisėdo rašyti savo skundą.
žodžiai, kuriuos jis rašė, ritosi į skirtingas 

puses lyg norėdami ištrūkti iš po rankos. 
Jo paišiukas drebėjo. Eilės arba atsiskyrė to
li viena nuo kitos arba susiliejo krūvon. Jis 
verkšleno ir graužė paišiuką, išversdamas 
savo raudonas, užsidegusias akis į lubas— 
jis negalėjo surasti tinkamų žodžių.

“Aš reikalauju tarybos,” jis rašė, “kad iš
mestų mane iš komunos, nes aš negaliu pa
kęsti, kad mano asmeninė nuosavybė būtų 
vagiama nuo manęs nakties laiku ,taip, kaip 
įvyko pereitą .naktį, kada Nikalojus Matro
sov pavogė mano žibintuvą, kas yra prieš 
patvarkymus.”'

Kaž kas subeldė į duris.
“Įeik,” tarė Nikalojus, greit slėpdamas 

laišką po staltiese.
Jo balti dantys žibėjo purviname veide, 

kada su plačia kūdikiška šypsą Kolka at
sistojo ant slenksčio, laikydamas 
Nikalojaus žibintuvą.

“Ho, dėde Nikalojau. Daug ačiū 
lempą. Aš nepasidaviau Tihonui
naktį, nežiūrint, kad mano traktorius stovė
jo veik valandą. Pasispyriau priekin ryte.” 
Kolka kalbėjo gyvai, nepatėmydamas, kad 
Nikalojus veik nesprogsta iš pykčio. Jis iš
bėgo užtrenkdamas duris.

Nikalojus norėjo išpilti visą upę karčių, 
piktų žodžių, kuriuos jis prirengė per ilgą, 
nemiegotą naktį, bet nekalta šypsą Kolkos, 
kuris sugrąžino jo lempą su širdingu paa- 
čiavimu, kažkaip išvarė tuos žodžius iš jo 
atminties.

Ir tiktai kada Kolka išbėgo, pasiutęs pik
tumas, padadintas dar iritacija ’ bemiegės 
nakties, apvaldė Nikalojų—piktumas ant 
Kolkos"Ar ant visos komunos.

Jis. užrakino duris ir sėdosi baigti savo 
skundą.

“Aš reikalauju manęs prašalinimo iš jū
sų eilių” jis pridūrė.

Jis daugiau neberado žodžių, nežiūrint de-

rankoje

už tavo 
pereitą

damų pastangų pagauti dar kokią reikšmin
gą frazę.

Aštrus skambutis perdėtinio varpelio su
judino jį; Greitai įdėjo sulankstytą skun
dą kišenėn, lyg kokį vogtą daiktą.

Visą dieną prie darbo Nikalojus šalinosi 
nuo kitų narių komunos. Jis buvo tylus ir nu
siminęs. Į visus klausimus apie triukšmą 
prieangyj pereitą naktį jis tik sumurmėdavo 
per dantis:

“Tiktai barnis; nieko tokio!”
Daugelis komunos narių dalyvavo tary

bos susirinkime. Debesiai tabako dūmų buvo 
ant tiek tiršti, kad pajėgė paslėpti iškabą 
viršaus stalo su užrašu 
Svarbūs ekonominiai 
diskusuojami.

“Na, Vania, duok 
Pavliuk, energiškas
tarybos sekretoriui, kuris buvo užimtas su 
pluoštu raštų.

“Skundas Nikalojaus Kūprino,” pareiškė 
sekretorius keistu tonu, spaudžiant kiekvie
ną žodį ant klausytojų.

“Na, tai pirmyn, skaityk,” tarė Pavliuk.
Kada sekretorius skaitė, visų dalyvių akys 

tapo atkreiptos į Nikalojų. Jis stovėjo kertė
je, prie šėpos ir kandžiojo savo lūpas, pirma 
viršutinę, paskui apatinę lūpą. Jis žiūrėjo į 
savo purvinus batus ir nudavė esąs ramus. 
Bet visi patėmijo, kaip jis 
rodė mažesniu.

Cleveland*) Žinios

Draugė J. K. Navalinskienė, 
iš Forest City, Pa. rašo:

“Draugai-gės ! Aš irgi pri
sidedu prie bazaro, \nors su ma~ 
'ža auka, pasiunčiu porą užval- 
Scalų ir staltiesiukę. Taipgi no
gėčiau žinoti,

VALGIŲ GAM! 
NIMAS

Francūzų Šutinys
Paspirgink ant skaurados

moterų mitingus. . Dabar kas ' 
pirmadienį laikys moterų disku-1 
sinius—1 avini mosi mitingus. 
Aišku, kad pas jas dalykai pa
sitaisys, kur ir buvę silpnesni.
|šis tas daroma atsteigimui mo- 4 riekeles kiaulienos. Sukapok

kiek vertės tos ^terų skaičiaus Roselande. Ten 1 didelį cibulį ir pridėk prie
[stampų knygutės del Lietuvos buvo puiki, masinė kuopa, bet kiaulienos. Supjaustyk į ma-
politinių kalinių, galėtumėt ir po vienybės buvo susilpnėjus.1 žus šmotelius 2 svarus jautie-

Nevalia rūkyti.” 
komunos reikalai buvo

čia deklaracijas,” tarė 
pirmininkas, komunos

susitraukė ir at-

skaitomi, aiškiai 
Kada skaitymas

žodžiai skundo, Vanios 
atsimušė kambario tyloje, 
užsibaigė, tuoj pasipylė iš visų kampų bal
sai, komunos nariai pradėjo diskusuoti ir 
argumentuoti tarpe savęs.

Tiktai du stovėjo nuošaliai nuo viso triukš
mo—surūgęs Nikalojus, atsirėmęs į šėpą, ir 
nustebęs Kolka, kuris jieškojo akimis tarpe 
veidų komunos narių lyg užtarimo ir pilnai 
nesuprasdamas kame buvo jo prasikaltimas.

Jo maža riesta nosis, jo mėlynos vaikiš
kos akys ir biskį atsikišus viršutinė lūpa da
rė jo veidą kokiu tai paprastu ir kūdikišku.

Jis buvo pakviestas susirinkiman iš meis- 
tamės ir atėjo čion visas aliejuotas, darbi
niais užvalkalais, nežinodamas kodėl jį rei
kalavo.

Vertė B. E. Sėnkevičienė.
(Daugiau bus)

Apleistas Darbas Tarp 
Darbininkių Moterų

Pas mus, kaip ir visur, 
panaikinimu LDSA kuopų, 
mažėjo veikimas tarpe darbi- riai jau turi. .* 
ninkių moterų. Tiesa, yra atsilikti nuo taip svarbaus dar-^ 
draugių, daug dirbančių abel- bo. Pasistenkite, draugute, at-! 
nam darbininkų judėjime, bet \siųsti kaip greičiausia ir man I 
organizuotas darbas tarpe mo- ’-menų.” 
terų darbininkių daug atsiliko. . *
Moterys mažai lanko sūsirin- vanas; bus dienraščiui 
kimus. Didžiuma buvusių naudos.
LDSA narių nors ir užsimokė- pareikalavimo pasiuntėm. Tai 
jo Į ALDLD, bet visai nesirū- puikus pavyzdis—pareikalauti 
pina pačia organizacija. O ką daugiau, kur ne ganėtinai pa
ir bekalbėt apie gavimą nau- 'siuntėm. 
jų narių. Tankiai darbininkė 
moteris nedrįsta imti balso su
sirinkime, kur randasi vyrų. 
Taipgi susirinkimuose, nebūna 
ant dienotvarkio moterų rei
kalai, arba klausimai, kurie 
labiausia paliečia darbininkę 
moterį.

Į ALDLD 15-to apskričio me
tinėj konferencijoj delegatai 
suprato tą svarbų reikalą. Prie 
apskr. komiteto išrinko tris 
drauges: Bagdonienę, Sklerie-j 
nę ir Mažeikienę, šių draugių 
pareiga rūpintis organizavimu 
ir palaikymu darbihinkių mo
terų organizacijoj. Kooperuot; 
su Apskr. komitetu, kad dau-į 

Igiau būtų J

su man vieną prisiųsti.
su- kiti ALDLD 219 kuopos na-

Mačiau, Gėry sėkmių jums, draugės. nos, sudėk į puodą su kiaulie- 
Clevelande taip pat išrink- na cibuliais ir užpilk kiek

Aš irgi negaliu +as moįerų komitetas prie ap- nori verdančio vandens. Pri-

Dėkingi esame draugei už do- 
geros

Knygelę taipgi

Mat, siųsta buvo tik
ALDLD kuopoms ir tik po po
rą, o į didesnių kolonijų kuo
pas ne daugiau keturių. Mūsų jtaip sau del mados, 
supratimas ir 1

skričio komiteto. Visos orga- ' dėk druskos ir pipirų ir virink 
nizaciniai sumanios ir atsako-. valandą ir pusę. Tada pridėk 
mingos draugės. Jau turėjo 
susirinkimą.

Skaudžiausia vieta bus apie 
ant i rytus, patį Brooklyną ir Naują

ją Angliją. Negalima sakyti, 
kad čia draugės jau nieko ne
veikia. Veikia, tūlos iš jų ir 
gana daug: veikia visur, tik ne 
darbe tarp moterų. Jei turim 
kur moterų komitetus, tai tik 

Net tū-

6 bulves, supjaustytas plonais 
griežinukais ir virink iki bul
vės bus minkštos. Tada su
maišyk 2 šaukštu miltų trupu
tyje vandens ir įmaišyk į šu
tinį. Nuimk nuo ugnies ir 
duok į stalą. Skanus ir pigus* . <; 
maistas. . yį

Keptos Ropės
Nuplauk keletą ropių ir per-

seimas ir buveŪks, kad draugam kuopŲ vaidybose W?uk per pus,. Sudėk ii bKO- 
neužkrauti draugus perdidelė- tas klausimas atrodo menkas. dell, kuris nebijo karščio, už- 
mis kvotomis, nes draugai-gės Vienoj iš mūs garsių kuopų, Pilk t,'uputi ?’en0> apdek 
supranta savo klasinę pareigą .pasirodo, finansų sekretorius to 
ir sulyg išgalę pareikalaus dau- J klausimo net metiniam raporte 
giau. Tą pavyzdį turėtų pasek- neturėjęs, o iždininkės 
ti visi draugai ir draugės, ku- mintas raportas nustumtas pa- 
rie jaučiasi norį ir galį pasi-,baigai mitingo iki buvo pervė- 
darbuoti, o knygelių nedateko 

i kuopoje. Pav. 1-ma kuopa, 
jBrooklyne, pareikalavo septynių 
knygelių.

mis kvotomis, nes draugai-ges

Darbas Tarp Moterą
Pereitą savaitę davėm pras

toką naujieną, bet reikia pasa-

Vienoj iš

paga-

lu, nariai nekantravo eiti namo. 
Neįvardinu kuopos, nes manau, 
kad jos sekamas mitingas ištai
sys tą nedateklių ir daugiau su
sirūpins šia problema.

1 žais šmoteliais sviesto, pridėk 
druskos ir pipirų pagal sko
nį ir kepk iki bus visai minkš
tos. Tada apipilk tokiu miši
niu : Ištarpink didelį šaukštą 
sviesto, įmaišyk pusę šaukštu
ko sausos muštardos ir truputį 
druskos ir pipirų.

M. B.—Waterbury, Conn.

Draugės Mažeikienės marš
rutas jau tik už 10 dienų. Broo-,

igiau būtų kreipiama domės ^a(j yra jr gerų vietų, štai klyne kalbės 9 kovo.
1 kuopose apie darbininkių trau- draUges chicagietės turi moterų smarkiai rengtis.
j kimų ir palaikymą oiganiza- ;ięOmįtetus visose kuopose, turi

Draugas Vincas Kapsukas-Mickevičius 
—Švyturys Darbininkių Kovoj už Laisvę

i to didlapiai, pradėjo leisti 
Į prieš kovingus darbininkūs 
bjauriausius melus, ypatingai 
atbauginimui dar ne visai kla
siniai sąmoningų moterų. “So
cialistai griauja šeimynas!” 
“Socializmo gadynėj bus ben
dras moterų 
“Prie socializmo vaikus atimi
nės!” 
da ir pamokslininkai, šių me
lų atmušimui d. Kapsukas pa
rašo brošiūrą “šeimyna Se
niau, Dabar ir Ateityje,” ku
rią išleido LMPSA (vėliau 
LDSA).

I Nuvertus Rusijos carą, d. 
Kapsukas nusiskubino Euro
pon, kad padėjus darbinin
kams kovoti prieš buržuaziją 
bei carizmo liekanas ir tverti 
socialimą. Tačiau ir tų didžių
jų kovų sūkuryje nepamiršo 
mūs organizacijos ir spaudos: 
rašė patarimus ir raštus, rūpi
nosi gavimu bendradarbių. 
Moterų darbininkių reikalai 
jam buvo taip brangūs, kaip 
pati revoliucija, patsai sočia- tinęs statybos darbe 
lizmas, kuriam jis visą gyveni
mą paaukojo. Nors caro ka- 
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Vasario 17 d. užgeso vienas 
šviesiausių žibintų, rodžiusių | 
darbininkėms kelią į laisvę. Su 
mirčia draugo Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko lietuvės darbi
ninkės ypatingai netekome vie
no iš. pirmiausiu, ir labiausiai 
pasiryžusių sankeleivių mūsų 
sunkioje kovoje už žmogaus 
teises ir galutiną pasiliuosavi- 
mą.

Dar ankstybuose lietuvių 
darbininku judėjimo metuose 
draugas Kapsukas pilnai per
matė reikalą šviesti ir organi
zuoti moteris kovai. Ir jis ne-j 
pasitenkino gerais linkėjimais. > 
Škotijos lietuvių “Rankpelny
je” ir kitur jis rašo įvairiais 
moteris liečiančiais klausimais. 
Atvykęs Amerikon d. Kapsu
kas tariasi su draugėmis, dis- 
kusuoja jų problemas ir dra- 
sina-ragina darbininkes imtis 
anuomet didelio žygio—leidi
mo savo laikraščio “Moterų 
Balso.”

“Moterų Balsui” išėjus, 
Kapsukas buvo nuolatiniu 
bendradarbiu ir patarėju, 
perspėdinėja drauges, kad ne-Įtorga ir įtemptas darbas re- 
nukryptų nuo tikro tikslo— voliucijos metu bei sunkme- 
klasių kovos—į buržujų mote-|čiai pakirto jo sveikatą, tačiau 
ru peršamą sufragizmą. Jisai tarp ligos ir begalės darbų ji- 
pirmutinis iškelia lig tol Ame-.sai spėjo sekti Lietuvos dar- 
rikos lietuvėms darbininkėms ibininkių gyvenimą ir parašė 
mažai girdėtą ir neaiškų Dar- mums labai svarbią istorinę 
bininkių Moterų Dienos, kovo (knygą “Lietuvos Darbininkės 
8 klausimą. Jis “Moterų Bal- ir Poniųlės,” kurią išleido 
co” vasario laiddje, 1917 m., LDSA 1928 metais.

Matė d. Kapsukas darbinin-

naudojimas!

staugė buržuazinė spau-

I kinti reikalavimu balsavimo 
teisių. Jis puikiai įmato ir at
jaučia darbininkių ir vargin
gųjų valstiečių kančias “ne- 
prigulmingos” ir fašistų val
domos Lietuvos kalėjimuose 
bei karceriuose ir įvertina jų 
pasiaukojimą kovai už laisvę.

Tų darbininkių meilė ne
duoda jam .užsimiršti ir ligos 
metu, jis dirba, renka žinias, 
rašo ir savo darbą jis aukoja, 
tariant jo paties žodžiais, pa
rašytais knygoje: “Lietuvos 
darbininkėms, drąsiai stoju
sioms į mirtiną kovą del galu
tino kapitalo vergijos 
vimo.” v

“Tai galima atsiekt 
vos keliu, revoliucijos
Prie to eina visos susipratusios 

vargingosios
Lietuvos 
rašė d. 
knygą.
Partijos

sugrio-

tik ko- 
keliu.

.cijoje. Komiteto narės turėjo 
savo susirinkimą, kur dalyva
vo ir d. Rudienė. Buvo išdirb
ta planas, kaip pagerinti vei- 
kimą tarpe moterų.

Nutarta: 1) aplankyt visas 
nares pakalbint lankyt susirin- 

j kimus, 2) užmegsti ryšius su 
: Coreleto moterų kliubu ir 3) 
šaukti atskirą moterų susirin
kimą 26 d. vasario, 920 E. 79th 
St., kur bus diskusuojamas 
darbininkių moterų tolimesnis 
veikimas ir tarptautinė darbi
ninkių moterų diena. Po to 
susirinkimo bus vakarėlis. Vi
sos draugės turi įsitėmyti 26 d. 
vasario ir netik pačios ateit, 
bet ir savo pažįstamas drau
ges atsivesti. Taipgi nutarta 
šaukti extra susirinkimą Colin- 
woode apie vidurį balandžio 
mėnesio, kur bus diskusuoja- 
ma 1 d. gegužės, kaip geriau 
prisirengti prie Tarptautinės 
Darbininkų šventės apvaikš- 
čiojimo. Tenai d. Mažeikienė 
duos raportą iš kitų kolonijų 
moterų veikimo. Ji bus sugrį
žus iš plataus maršruto.

Buvo diskusuota apie suor
ganizavimą moterų koręspon- 
čių grupės, kur moterys rašinė
tų iš savo patyrimų į Darbinin
kių Skyrių, kaip į “Laisvės”, 
taip į “Vilnies”. Galutinas 
planu išdirbimas paliktas se
kančiam komiteto susirinki
mui.

Working Woman Vajus

d. 
jo 

Jis

so” vasario laidoje, 1917 
nuodugniai išdėsto jos istoriją 
bei kitų šalių darbininkių at- kių skundus, kaimiečių aima- 
siekimus sąryšyje su ta diena, navimą, dvariokių ir tarnaičių

Karo metu, padidėjus masių skurdaus gyvenimo raudas, 
išnaudojimui, skurdui ir kan-( Nepasislėpė nuo jo budrių 
čioms pradėjo ir labiausia, pa- akių nei pohiulių pastangos 
vergta liaudies dalis—moterys'nukreipti darbininkių kylančią 
—atbusti. Darbininkų priešai, Į kovą prieš išnaudotojus į su- 
kaip ir dabar geltonieji Hears-ifragieČių šūkavimus pasiten-

darbininkes ir 
valstietes, vedamos 
Komunistų Partijos,” 
Kapsukas, baigdamas

Taip, Komunistų
vedamos, daugelis mūs surado
me savo vietą klasių kovoje, 
ji dar pagelbės masėms lietu
vių darbininkių surasti tą ke
lią. Už tai d. Kapsukas taip 
brangino partiją: katorgoj, 
revoliucijos sūkuryje, socialis- 

ir net 
mirties prieblandoje dirbo, ko
vojo, gyveno partijos gyveni- Auditorium, South 
mu, kentė jos kęsmais, džiau
gėsi jos laimėjimais.

Netekome nuoširdaus mūs 
reikalų gynėjo, vado, mokyto
jo, bet mes neraudosim, neigi 
krausime akmenis jo atmin
čiai. Mes statysime d. Kapsu
kui vertingą paminklą, buda- 
vodamos jo brangintąją 
tiją—Komunistų Partiją, 
sutrauksime į ją minias 
riaušių Lietuvos liaudies 
terų ir sūnų, pasiryžusių, ko
vingų ir kilnių, kaip pati pro
letarinė revoliucija, kurios iš
laisvinta liaudis bus istoriniu 
paminklu mūą mylimam mo- ką veikimą. Tik bendrai veik- 
kytojui d. Kapsukui.

Mažytė. Iterys galėsime pasiliuosuoti iš

Tarptautinė Darbininkių 
Motery Diena 8 Kovo

par-
Mes
ge- 

duk-

Tarptautinė Moterų Diena 
bus minima 8 d. kovo, Public 

Hall, St. 
Clair Ave. & E. 6th St., 8 vai.
vakare. Bus geras muzikalis 
programas ir geri kalbėtojai 
bei kalbėtojos. Visų lietuvių 
darbininkių moterų pareiga 
platinti tikietus tam paminėji
mui ir sumobilizuoti lietuves 
moteris tam dideliam moterų 
dienos paminėjimui. Taipgi ra
ginti ir vyrus draugūš-darbi- 
ninkus lygiai darbuotis moterų 
tarptautinei šventei, čia vyrai 
dd. turi moterims padėti, atsi
vedant savo moteris, kurios 
nedalyvauja mūsų judėjime, 
kad jas įtraukus į darbininkiš-

darni vyrai darbininkai ir mo-

“Working Woman”, angliš- 
,kas darbininkių laikraštis pa- 
; siryžo gauti 1,500 naujų skai
tytojų. Mes, lietuvės mote
rys, taip pat turėtume pasidar
buoti ir gauti mažiausia bent 
50 skaitytojų. O mes tą ga
lime lengvai padaryti. Perei
tą metą vienas chicagiečių ap
skritys gavo daugiau “W. W.” 
prenumeratų, o per visą Ame
riką keleriopai tiek galima su
kelti, tik reikia dirbti.

Vajus baigsis 1 d.' balan
džio, tad paskubinkim. Gavu
sios daugiausia, bet nemažiau 
200 metinių prenumeratų gaus 
Pilną Setą Lenino Raštų, viso 
8 knygas, arba setą alumininių 
puodų. f.

Gavusios 10 prenumeratų 
gali atsinaujinti arba naujai 
užsirašyti “W. W.” veltui, o 
už 5 pren. gaus naujai išleistą 
brošiūrą “Motinos Bloor Gy
venimas”.

Bile kas gali pervesti savo 
kreditą už prenumeratas ki
tam vajininkui-kei, kuri sie- 
kiasi gauti didžiąją dovaną. 
Gera proga apskričiam lenk
tyniuoti pasiskyrus savo vaji- 
ninkę ir visiems jai pagelbs- 
tint. Atnaujintos prenumera
tos bus priskaitomos del gavi
mo dovanų.

Tuo pat sykiu “W. W.” rei
kalauja ir finansinės paramos, 
jei norima, kad laikraštukas ir 
toliau būtų išleidžiamas už 
50 centų metams ir po 5 c. pa
vienės kopijos. Dėlto prašo 
siųsti bei rinkti Moterų Die
nos pasveikinimus. Aukos ne
mažesnės $1 bus .Skelbiamos 
žurnale, bet ir mažesnės aukos 
bus labai įvertinamos.

Dabar, kada eina ALDLD 
vajus ir tuo tikslu bus eina
ma po stubas, būtų nemažai 
galima užrašyti “W. W.” ir 
lietuvių jaunuolėms. Joms pa
darytume naudoš užrašydami 
“W. W.” Didžiuma lietuvai
čių jaunuolių tebeskaito bur
žuazinius šlamštus ir tas nuo
dija jų klasinę sąmonę. Skai-

tydamos “W.W.”, jos būt nau
dingesnės pačios sau asmeniš
kai ir visai darbininkiškai vi
suomenei.

Ypač klasiniai sąmoningos 
motinos turėtų aprūpinti savo 
jaunas dukteris šiuo žurnalu. 
“W. W.” prenumerata yra 50 
c. metams. Kopijos kaina 5c. 
ALDLD ir LDS kuopos priva
lo užsisakyti pavienių kopijų 
platinimui. Rašykite sekamu 
antrašu : Working Woman, 50 
East 13th St., New York, N. Y.

Ananaso Pajus
Išmaišyk gerai 14 puoduko 

sviesto, 1 puoduką cukraus ir 
Privalomi3 kiaušinių trynius. Pridėk 1 

keną ananaso (crushed pine
apple), 
valgomo 
puoduke 
sumaišyk 
išplak kiaušinių baltymus ir 
pridėk prie mišinio.

Turėk gatavas pajaus ble- 
kes su paprasta pajaus tešla 
išklotas, supilk ten mišinį ir 
kepk vidutiniai karštam pe
čiuje.

E. V. — Johnson City, N. Y?“

Išmirkyk 1 šaukštą 
krakmolo vienam 

saldžios Smetonos ir 
viską kartu. Dabar

šios nelygybių ir išnaudojimo 
kapitalistinės sistemos.

Darbietė.

DARBININKIŲ DIENA
Kovo 8 yra Tarptautinė 

Darbininkių Diena. Ją atžymė
ti reikia ir galima visokiais bū
dais: tarptautiniais mitingais, 
lietuviškais masiniais mitin
gais, parengimais su programa " •'Ik
ir prakalbėlėmis, lavinimosi 
susirinkimais, draugiškais su
ėjimais, kur būtų iškeltas TDD 
klausimas. Rašykit j savo sky
rių. M. Sk. Red.

Pyragčliai-Pirožai
Įsipilk miltų į bliūdą ir, pa- 

pylus šalto /vandens, mįnk^k 
gerai i *’- ** -Y-1: -
Turėk 
slyvų,
3 slyvas į tešlos gabalėlius; su 
stiklu ar puoduku supjaustyk 
tešlą, kraštelius su plunksna 
pavilgyk šaltu vandeniu ir 
tampriai užraityk aplink. Dėk 
į pasūdytą smarkiai verdantį 
vandenį, virk 15 minučių pa
dengtam puode. Kada pyra
gėliai išplaukia virš vandens, 
tuoj pilk ant koštuvo. Turėk 
gatavą paspirgintą aliejų su 
cibuliais ir užpilk ant pyragė
lių. Valgyk karštus.

Dilgėlė—Cleveland, Ohio,

tešlą. Plonai išvoliok.
pamirkytu džiovintų 

išimk kaulelius, dėk po

Nauja Moterų Liga
Nors pas darbininkes mo-{ 

teris nesenai pradėjo vystytis 
girtuokliavimas ir rūkymas, bet 
labai sparčiai auga, kai malia
rija ar kitokia užkrečiama li
ga, nuo kurios yra sunku greit 
pasigydyti.

Mes, darbininkės moterys, 
neturim sekti buržujų mums 
brukamus papročius, mes 
tuom nepagerinsim savo gy
venimo, bet dar didesnį vargą 
ir ligas užsitrauksim ant savęs 
ir kūdikių, nes vaikai, maty
dami ką jų tėvai daro, mėgi
na ir jie tą patį daryti.

Man teko tankiai matyti 
vaikus nuo 10 metų rūkant 
cigaretus. Tas kūdikis eina į 
pražūtį. Jis stengias kokiu 
nors būdu gauti pinigų. Nekar
tą tas būna vaikui pradžia va
gystės. Kartais motina duoda 
vaikui kelis centus pietų nu
sipirkti: vaikas lieka be pietų, 
o perka cigaretus ir nuodina' 
save, nes mato, kad jo tėvai 
ir mokytojai tą daro, tai ir no
ri būti lygus.

Kartą mačiau moterį pri'e 
Erie ežero sėdint ant smėlio "'•* 
su 6 metų mergaite. Moteris iš
traukė iš burnos cigaretą ir, 
numetus ant smėlio, nuėjo 
vandenin. Mergaitė, paėmus 

Igalą cigareto, traukia dūmus, 
o motina, pamačius, kvatoja, 
kaip beprotė. Teatro moterų < 
kambaryj (rest room) mačiau, 
kaip jauna mergina iš dėžučių 
rinko cigaretų galus, supylė 
skepetaitėn 
šelin. Esu 
ant gatvės 
galus.

Gal kas
negalim daryti tą, ką vyrai 
daro? Bet ar bus darbininkai 
sotūs, ar apsigins nuo bado 
tais nuodais? Juk tik vargšai 
tą daro. Antra, žmogus paė
męs nuo gatvės galus ciga
retų deda į savo bumą, bet J 
jis nežino, koks žmogus iš
spjovė tą cigaretą: gal džio- . 
vininkas, o gas su dar baisės- f 
nėm ligom. Ir kokios pasek-

(Tąsa 4-tam pus.)

ir susidėjo krep- 
mačius moteris ir 
renkant cigaretę

pasakys, ar mes
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NAUJA MOTERŲ LIGA mbkCŠČltlŠ ŪŽšim'okŠti, tai ir vi- šilavinimas klasiniame judeji-Pef paštą. Todėl labai pa-, masis 1:30 vai. po pietų. Lietuvių
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(Tąsa iš 3 pusi.) 
mes tokiam išalkusiam rūko
riui, kuris nepajėgia save nuo 
to suvaldyti.

Jeigu paklausi girtuoklio ar
ba rūkoriaus, del ko tą daro, 
tai jis atsako, kad del sma
gumo, bet tas netiesa. Ką, 
žmogus gėdinas negirtas pada
ryti, tai girtas padaro. Susi- 
jieško būdą 
pročiu, kad 
šeimyną ar 
policija net 
geležinių grotų, kaip žvėrį. 
Neapsvaigintu protu žmogus 
gali būt visada linksmesnis, tu
rėt gerų draugų, kurie jam ga
li suteikt nelaimėj smagumą ar 
suraminimą, nes į blaivą, ne
sugadintu protu žmogų visi- 
žiūri kaipo į prakilnesnį.

Gamta žmogų suteikė protą' padaryti daug pelno. Pirmiau- 
augštesnį už visų gyvūnų, bet ■ šia francūzai pradėjo pardavi- 
žmogus neįvertina tos bran-inėti ir viešai ■ rūkyti, paskui 
gios dovanos ir jieško būdo, pasiekė Rusiją ir kitas šalis.

Rusijoj, 1882 m., Kryme bu- 
sveikatą gadinti ir tuomi gy- vo užsėta tabaku 2,000 dešim- 

Tabakas 1 tinių, o 1885 m. jau 4,000 de
šimtinių. Taigi, Rusijoj kas
met išdirbdavo tabako tris 
milionus pūdų. Už akčyžes, 
muitus valdžia kas-met paim
davo 25 milionus rublių. Taba
kui sunaudodavo geriausius 
žemės plotus. Iščiulpdavo svei
katą pigiai apmokamiem dar
bininkam, kuriais daugiausia 
būdavo moterys ir vaikai. Dau
gelis jų, gerdami tas nuodin
gas dulkes, gavo džiovą ir ki
tas ligas.

Vilniuje, Bolšaja gatvėje, 
prie šv. Jono bažnyčios buvo 
Jėzuitų klioštorius ir aptieka- 
vaistinė. Ten pardavinėdavo 
gyduoles, likerius ir tabaką.

moteris ■ Katalikai žiūrėdavo į tuos zo-

padaryti save be- 
pergązdinti savo 

kaimynus, kartais!
surištą įmeta už;

kaip save apsvaiginti, savo

geria ir rūko? Valdžia taipgi 
nieko nesako? Nesako, nes čia 
viskas ant pelno stovi. Iš taba
ko ir gėrimo turčiam dideli 
pelnai; daktaram ir policijai 
taipgi naudą. Jeigu darbinin
kai pamestų tuos nuodus, tai 
daug pakenktų išnaudotojų 
klasei, o sau padarytų daug 
gero, nes žmonės būt sveikes
ni ir laimingesni, pasekmin— 
giau galėtų kovoti už savo rei
kalus, nesiduotų save tiek iš
naudoti ir greičiau pagerintų 

i savo būvį.

Amerikoj pirmiau • pradėjo 
rūkyt tabaką. Vėliau gabeno 
Europon, bet kunigai buvo 
priešingi, laikė už grieką ir 
smarkiai baudė savo “aveles.” 
Toliau pamatė Europos gro
bikų klasė, kad ta žolė gali

venimą sutrumpina, 
yra nuodai. Kelis lašus išspau
sto tabako skystimo-nikotino, 
įpylus į galioną vandens, lais
tant kvietkas ir medžius, už
muša vabalus, o jei pasitai
ko daugiau to nuodo įpilti į 
vandenį—augalas džiūsta.

Rūkorius, įtraukdamas taba
ko sulčių į vidurius, kad ir ne
greitai suserga, bet laipsniškai 
džiūsta ir tie, katrie su juo 
gyvena, nuo to nukenčia. Vie
nam galva svaigsta, o kitas ne
paiso, 
šuolių, 
burną 
erzint, 
kenčia 
rioš 
greitai pakerta tabakas ir deg
tinė. Nueikit į beprotnamius, 
jūs ten rasit didesnį skaičių 
moterų girtuoklių. Jeigu nėš
čia moteris rūko tabaką ar ge
ria, tai tie nuodai patenka dar 
n^;r usio vaiko kūnelin, o 
paskui jis kenčia visą savo am
žių nuo visokių ligų.

Gal kas pasakys, kodėl dak- ( daugelį metų kenčia, 
tarai nedraudžia, o dar patys

Yra dar ir tokių tam- 
kurie kitam tiesiog į 

dūmus pučia, kad pa- 
.Nuo tokio. tabokiaus 

visi silpnesnieji šeimy-
nariai. Ypačiai

koninkus, kaip į augštas ir 
šventas ypatas, tai išėję po pa
maldų ir pirkdavo tabaką. 
Katras ir nerūkė, tai trynė ir 
į nosį pylė, laikė geru daiktu. 
Ir taip tie bažnyčios ir klioš- 
torių žmonės prisidėjo prie 
įvedimo žmonėse blogų papro
čių, nuo kurių žmonės per

Dilgele.

Iš Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 5 Kuopos Istorijos

NEWARK, N. J. — Pasiro
džius reikalui tverti pas mus 
ALDLD ir jau esant sutvertai 
1 kuopai, Brooklyne, mes, 
Newarko lietuviai darbininkai, 
nekurie iš eilinių, pradėjom 
kalbėti, kad reikia tverti ir 
Newarke kuopą. Viršūnėse bū
dami kiti draugai sakė, kad P°*.a draugų ma-

ši draugija mums, lietuviams 
darbininkams nenaudinga ir 
dar net blėdinga, nes mes tu
rime socialistų sąjungą ir tik 

’'joje reikia veikti. O jeigu su
tversiu! čia kuopą, tai užmu
šim darbą socialistų sąjungoj.

FREEHOLD, NEW JERSEY

“Žalias Trūkimas”
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliūbas perstatys trijų aktų 
- Veikalą “žalias Trukšmas”,

Šeštadienio Vakare,

Vasario (February) 23
j Wemrock Svetainėje

Manalapan Road, 1 mylia nuo 
Freeholdo

Šį veikalą “žalias Trukš- 
mas”, yra svarbu pamatyti ne
tik freeholdiečiams ir apielin- 
kės farmeriams ir miesteliams, 
.bet ir tolimesnėm vietom, kaip 
Trenton, Perth Amboy, New 
Brunswick. Taigi, draugės ir 
draugai, neapleiskit šios pro
gos. Matykite visi: seni, jau
ni, ir maži, o būsit visi užga
nėdinti. Svarbiausia tai tas, 
kad šitą veikalą sulošti atva
žiuos artistai iŠ Newarko.

Veikalas prasidės lygiai 7-tą 
valandą vakare. Svetaine bus 
atdara nuo 6 vai. vakarė. Po 
vaidinimui šokiai prie geros or-

įnėm, kad ši organizacija rei
kalinga ir naudinga, kuri gali 
sulošt, jei ne tuč tuojau, tai 
bent ateityj svarbią rolę Ame
rikos lietuvių darbininkų judė
jime. Pasikalbėję trys drau
gai, nutarėme turėti kuopą 
Newarke ir sutraukti visas pa
žangias spėkas prie šios kuo
pos.

Rugpjūčio 31 dieną, 
m., sutvėrėm Literatūros Drau
gijos kuopą Newarke, kur gau
nam numerį 5-tą. Kuopą sutvė
rėm iš 7 narių, tačiau kiekvie
ną susirinkimą gaudavom vis 
naujų narių, taip, kad vieną 
metą buvom pasiekę ligi 50 
narių. O reikia prisiminti, kad 
mes sutvėrėm virš minėtą kuo
pą viršutinėj miesto daly, kur 
labai mažai lietuvių gyveno.

Gi vėliau ir žemutinė j 
, (pakalnėj) dalyj buvo įsteigta 
. kuopa num. 15. Tačiau, kiek
• kartų kreipėmės į 15 kuopą
• subendrint veikimą abiejų kuo

pų, k. t.: rengti prakalbas, 
diskusijas, kitokias pramogas, 
vis būdavo be pasekmių, nes, 
kaip pirmiau nurodžiau, tie 
buvę drg. ne tik nieko nevei
kė patys šioj, draugijoj, bet ir 
mums sakydavo, kad: “ši 
draugija tik leist knygas ir, 
kaip tos knygos išleidžiama, 
susirinkti, knygas išsidalinti,

sas jos veikimas.” Tai, žino
ma, perdėm klaidingas buvo 
tų draugų protavimas.

Bet gi 5 kuopa taip nemąs-' reiškia, 10 susirinkimų į metus, 
te. Ji rengė prakalbas, aiški
no lietuviams darbininkams 
šios draugijos vertę. Rengė te
atrus, balius, išvažiavimus ir 
turėjo geras pasekmes, nes visi 
nariai bendrai sutartinai veik
davo, už tad ir pasekmės bū- mą bėgiu 20 metų. Šios kuo
davo geros. 5 kp., turėdama pos laikotarpiu buvo visa eile 
veiklių draugų, įsisteigė 1916 sekretorių, šių žodžių rašyto- 
metais ir savo gražų ir turinin-i jui teko būti per apie šešis me- 
gą knygynėlį. iI 
Veikimas 5 Kuopos Ligi Su

sijungimo Su 15 Kuopa
Kaip jau virš minėjau, po! A. Vasiliauskas ir kt.

susitvėrimo. 5 kuopos Newarko Į 5 kp. darbininkiško judėji- 
viršutinėj miesto daly (pa- mo palaikymui išaukojo šim- 

prastai vadinama kalnuose), j tus dolerių pinigų, o gal ir iki 
už apie metų laiko įsikūrė 15 tūkstančio. Tai nudirbtas la- 
kp. žemutinėj miesto daly (pa- bai ir labai naudingas darbas, 
kalnėj). Kaip greit įsikūrė 15 darbas nepavaduojamas 
kuopa, taip greit 5 kuopa iš- (tinas ateityje, 
rinko iš savo kuopos komisiją, 
kurioje ir man teko būti, kad 
pasekmingesniam veikimui tu
rėti iš abiejų kuopų bendrą 
veikimo komitetą ir geriau 
darbuotis. Tačiaus, šiandien 
faktiškai ir politiniai mirę, bu
vę tos kuopos vadovybėj na
riai nei klausyti nenorėjo apie 
bent kokį veikimą šioj organi
zacijoj, pakartodami tą savo 
seną nusistatymą : 
organizacijoj 
tik išsidalinti 
iš centro ir 
nes duokles, 
k p. nariams 
kaip tik tenkintis savo spėko
mis ir varyt darbininkišką dar
bą pirmyn. Keturių metų lai
kotarpiu, ši kuopa sekančiai 
veikė: Suvaidino 2 perstaty
mus. Surengė 3 prakalbas, 2 
piknikus, 3 balius, 2 išvažiavi
mus. Paskleidė šimtus knygų-' tik mes pradedam 
brošiūrų apšvietos naudai. Su-1 taip greit mūsų judėjimas ir 
traukė į savo tarpą net ir ka
talikų darb. Pinigiškai išauko
jo apie 200 dol. darb. reika
lams. Per keturis metus savo 
gyvavimo, 5 kuopa, turėjo 28 
susirinkimus ir pirko “Laisves” 
Bendrovės 2 Šerus už 10 dol.'Pi'ie auklėjimo šios taip bran- 

jPinigiškos apyvartos per tą j gios, taip nepavaduojamos or- 
laiką turėjo $433.67. Galų ga
le, matydami, kad 15 kp. mie
ga ir miegos gal dar ilgai, nu
tarėm, kad 5 kp. su 15 kp; ga
lutinai susivienyt į vieną kuo
pą ir bendrai varytų darbą pir
myn. 1919 m., rugsėjo mėne
sį, mano pastangomis sušauk
tas abiejų kuopų bendras su
sirinkimas. Ir po visapusiam 
apsvarstymui galutinai nutarta 
panaikinti 15 kuopos numeris, 
ir gyvuoti vienoje kuopoje, 
pasilaikant numerį 5-tos kuo
pos. Taigi 5 kp. susijungė, su 
15 kuopa turėdama 39 narius, 
$37.80 pinigų ir knygyną 
vertės apie 50 dolerių. Tai to
kį darbą atliko 5 kuopa bėgiu 
savo 4 metų gyvavimo. Aiškiau 
sakant, ligi susijungimo su 15 
kuopa.
Bendrai Daug Nuveikta Gėry 

Darby
Kad pilnai, smulkmeniškai 

Inušviesti Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 5 kuopos veikimą, tai šių

me.
Per tą dvidešimtį metų kuo

pa turėjo 200 susirinkimų, kas

Nupirkta r e k o r dų-protokolų 
knyga rugpjūčio mėnesį, 1915, 
iš 500 puslapių, didelio for
mato, 5 kuopos dar ir šian
dien naudojama ir iš jos gali
ma matyti visą kuopos veiki-

tus. Kiti draugai buvo: T. 
Kaškiaučius, J. Paukštaitis, J. 
Kairys, J. Stanelis, P. Kunz, 

1 A. Palubinskas, W. Skeistaitis,

Einant Prie Užbaigos, 
Dar Reikia?

ir bū-

Ko

Minė-

Nieko šioj 
nereikia veikti, 
atėjusias knygas 
užsimokėti meti- 
tai ir viskas.” 5 

niekas neliko,

|AI •

kestros. Įžangos tikietai po 35 
centus. Vien šokiams 25 cen
tai.

Kviečia Visus rengėjai.
Pasimatysime 23-čią vasario

geidaujama, kad pasimbketumėt. Ku- Darbininkų svetainėj, 920 E. 79th St. 
rie dar nesate gavę d. Kapsuko kny- Kviečiame visus,t kuriems tik laikas 
gos, ateikite atsiimti.

Finansų Sekr. J. J. Bakšys.
(43-44)

WILkES BARRE, PA.
Gerbiami draugai ir draugės kurie 

lankote mokyklą, tai malonėkjte su
sirinkti nedelioj, 24 d. vasario, 2 vai. 
po pietų. Mes turim apsvarstyt to
limesnį veikimą mokyklos ii' sykiu 
bus apsvarstyta planai 
kuris įvyks 10 d. kovo, Darbininkų 
Centre, 325 E. Market 
nepamirškite dalyvaūt, 
labai

parengimo

1 pavelys dalyvauti, lavintis ir susipa
žinti su leninizmo mokslu. Lekcija 
sekančiam nedėldieniui yra: “Mark
sizmo pamatai”. 1) Trys šaltiniai ir 

j trys sudėtinės marksizmo dalys. 
Skaitymui literatūra: N. Lenino raš
tai No. 1, puslapis 21 iki 28; Komu
nistų Manifestas; Materiališkasis is
torijos supratimas puslp. 14 iki 32.

Komisija.
(43-44)

St. Draugai, 
nes tai yra

Komisija.
(43-44)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Brolių Draugyste rengia ba- I 

lių subatoj, 23 d. vasario, M. Karo- 
levich svetainėje, 733 Brunswick 
Ave. Kviečiam visus Elizabetho ir 
apielinkės draugus ir drauges skait
lingai dalyvaūt šiame baliui kur visi 
galėsite linksmai praleist laiką ir 
paremt darbininkišką organizaciją. 
Bus gera orkestrą kuri grieš ameri
koniškus ir lietuviškus šokius, taipgi 
bus gardžių valgių ir gėrimų. Pra
džia 7 vai. vak. Įžanga tik 25 cen
tai.

Kviečia Komitetas.
(43-44)

BRIDGEPORT, CONN.
Bedarbių Apdraudos Liet, komite

tas šaukia platų .susirinkimą nedelioj, 
24 d. vasario, 7 vai. vak., 407 La
fayette St. čia bus aiškinama skir
tumai įvairių bedarbių bilių, ir svar
bu žinot kiekvienam darbininkui ku
ri bila teisingai stoja už jo reikala
vimus. Tad visi privalo ateit, vyrai, 
moterys ir jaunuoliai. Įžanga veltui.

Komisija.
(43-44)

MINERSVILLE, PA.
Bedarbių Taryba rengia tarptauti

nį balių, ketverge, 21 d. vasario, 7:30 
vai. vak., Milerio svetainėje, 5th ir 
Sunbury St. Visų tautų darbininkai 
yra kviečiami dalyvaūt, nes turėsim 
programą, gerą orkestrą šokiams ir

. ........... _. Šokiams grieš 
Wagnerio stygų orkestrą. Širdingai 
kviečiam visus.

Komitetas.

svarbu visiems.

Draugės ir draugai!
darni sukaktuves 20 metų Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos gyvavimo, 
mes neturim pasikakinti jos 
nuveiktais gerais darbais. Tie
sa, mes galim pasidžiaugti, pa
sididžiuoti turėdami savo dar
bininkiškame tarpe tokią kul
tūros apšvietos organizaciją, 
kurį nudirbo tokius milžiniškus ’gardžių užkandžių, 
darbus praeityje.

Tačiaus ateitis priguli darbi
ninkams ir tik ilgumas ar f 
trumpumas laiko priguli nuo 
mūs pačių. Mes privalom tin
kamai pasididžiuoti, kad turim 
tokią stiprią organizaciją, ko
kios nei viena mūsų t klasinių 
priešų srovė neturi. Bet vie

kas faktas yra faktu, kad kaip 
snūstelti,

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų ba

lių, kuris įvyks subatoj, 23 d. vasario, 
7:30 vai. vak., Catholic Lits. Hali, 
126 N. 10th St. Turėsim gardžių^ val
gių ir gėrimų 
orkestrą 
č i am -visus apielinkęs draugus daly 
vaut, 
tūom 
kišką

B

DIDELIS NUPIGINIMAS 
Dviejų dolerių vertės knygų 

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.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo 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.

PARENGIMAM
BARČEKIA1
Už labai žemą kainą pa
darysime draugijom pa
rengimuose naudo jimui 
barčekiy, kuriuos užsisa
kys prieš 1 d. balandžio 

(April).

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės” 
jums

Vertes 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

“Lais- 
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.

j

sykiu mūs pačių reikalai labai 
nukenčia. Aš geidžių, aš ra
ginu ir tiesiog reikalauju nuo 
kiekvieno ir kiekvienos sąmo
ningų darbininkų, kibti smar
kiau, energingiau prie darbo,

ganizacijos, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos, padvigubinti per šį vajų 
jos narių skaičių iki 10,000. 
Tai bus tinkamas paminėji
mas jos 20 metų.

G. A. Jamison.

Policija areštavo gelton
plaukę Anna McAvoy, 22 me
tų jauną ir smarkią merginą. 
Ją kaltina, kad ji gelbėjus 
plėšikams.

Bruno motina iš Vokietijos 
prisiuntė jam $3.20 pinigų pa
galbai. Kartu rašo, kad ji tik 
tiek ir turi.

I PRANEŠIMAI Iš KITUR
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žodžių rašytojas nemato gali-

PHILADELPHIA, PA.
Am. Liet. Darb. Lit. draugijos 105 

kp. rengia prakalbas kurios įvyks 
nedėlioj, 24 d. vasario 7:30 vai. va
kare, Russian American Hali, 8640 
Eastwick Ave., S. W. Phila., Pa.

Kalbės drg. D. M. šolomskas iš

mybės, del daug priežasčių: 
Reikėtų parašyti atskirą kny-į 
gutę. Ir laikas nepavelina. 
Tad tik pažymėsiu aplamai, 
kiek ši kuopa prisidėjo prie 
klasinės apšvietos ir kultūros 
pakėlimo Newarko lietuvių 
ir tarptautiniame judėjime.

Sutraukė prie darbininkiško 
judėjimo šimtus Newarko lie
tuvių darbininkų. Labai daug 
prisidėjo prie pakėlimo dailės, 
darbininkiško meno srityje. 
Daug prisidėjo prie klasiniai 
praląvinimo ir* tiesioginio vei
kimo darb. kadrų, aktyvistų. 
Suvaidino daug veikalų ir pa
skleidė šimtus tūkstančių dar
bininkiškos literatūros. Suren
gė desėtkus apšvietos vakarų 
—prakalbų, prelekcijų, disku
sijų ir tt. Vis tai kultūros, ap
švietos darbai ir tinkamas pra-

šokiams grieš Zeikų 
iš Orwigsburg, Pa. Kvie-

praleisti linksmai vakarą ir 
pat kartu paremsitę darbinin- 
organizaciją.

Komisija.
(43-44)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

nedelioj, 24 d. vasario, Lietuvių Tau
tiškoj svetainėj, 928 E. Moyamensing 
Avė., 10 vai. ryto. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt. Taipgi kurie dar 
nepasimokčjote savo duoklių, greitai 
tą padarykite, nes centrui labai rei- j 
kalingi tie pinigai Cpntrac noo-ali , 
išleist knygų ir į 
jeigu nariai nepasimoka laiku duok
lių. ............................................

ii. Centras negali , 
platint literatūros, I

Atsiveskite ii' naujų narių.
Valdyba.

(43-44)

JERSEY CITY, N. J.
Visų lietuvių atydai! Kaip pirmiau 

buvo garsinta, kad Laisvės Draugi
ja rengia balių, kuris turėjo įvykti 
23 d. vasario, Ukrainian Home; da
bar praneša visiems, kad tas balius 
atšauktas ir vėliau bus. pranešta 
draugams, kada jis įvyks. Praneškite 
ir savo draugams apie tai.

Komisija. • 
(43-44)

CLEVELAND, OHIO 
Bendras Lenkų-Lietuvių Parengimas 

Subatoj
23 d. vasario, Lietuvių Darbinin

kų svetainėje, 920 E. 79th St. 7:30 
vakaro, yra rengiamas bendras va
karas: ALDLD 22 kp. su Lenkų 
Darbininkų Kliubu. Visi 22 kp. nariai 
turime stengtis atsilankyti ir kartu 
būtinai atsiveskime po svetį-draugą 
kandidatą j mūsų organizaciją. Pasi- 
rodykime, kad mes lietuviai turime 
nemažiau pritarėjų, kaip ir mūsų 
draugai iš'Lenkų Darbininkų Kliubo. 
Čia šiam parengime turime parodyti 
savo darbininkišką solidarumą su len
kais darbininkais.

Bus gera orkestrą iš 6, kuri patiks 
jaunimui lygiai ir suaugusiems.

Bendra Komisija.
(43-44)

CLEVELAND, OHIO
Savitarpinio Lavinimosi Mokyklos 

Reikalu
Savitarpinis lavinimasis perkeltas 

iš nedėldienio ryto j pdpietį. Sekantį 
nedėldienį, 24 d. vasario įvyks lavini-visą visuomenę skaitlingai dalyvaūt 

ir išgirst šį gerą kalbėtoją, kuris 
į mums daug ką svarbaus ir pamoki
nančio pasakys.

Kviečia Komisija.
(43-44U

BAYONNE, N. J.
Šį Ketvergą Svarbios 

Prakalbos
Amerikos Darbininkų Literatūros 

Draugijos 212 kuopa rengia šias 
prakalbas, kad išaiškinti eilę svar
bių darbininkams klausimų, kaip tai Įtaisyta pagal naujausią madą; 
bedarbės, Lietuvos dabartinės pade- tarnavimas kuo mandagiausias: 
ties, gręsiančio karo, taipgi ALDLD ’ -- ’
rolę darbininkų judėjime.

Prakalbos bus 21 vasario, 7:30 va
kare, L. Ų. Kliubo salėje, 10 West 
22nd, St. Įžanga veltui. Kalbėtojais 
bus J. Siurba ii* S. Sasnauskienė.

K.
(43-440

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos susirinkimas 

vyks nedelioj, vasario 24, 10:30 vai. 
ryto, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St., Draugai būtinai ateikite ir 
pasimokėkite metines .duokles, šiemet 
su duoklėmis yra skirtingai, negu 
buvo praeityje, turit pasimokėti iš ,

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

pa- 
dar- 

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

i-

Visi
kyti .... 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas 
100 UNION AVENUE, 

Brooklyn, * N. Y.

NAMAI

1st. 1892

Daimontai
HARMAN

. Siemniiį . 
Laikrodžių
Vedybinių

9
8

Mes

Laike 
puikią

Laikrodėliai
■■ Brangakmenai
perkame seną auksą

vasario mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

O

o

"o

o

5
o"

o

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
* 107 UNION AVĖ.

' Brooklyn, N. Y. c

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
ji
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
Laisvei’* Atvežė Bitininkas Končius

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

kaina: Kvnrta 75C.( Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus. t
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w (Tąsa)
Jų tarpe trys jaunos merginos. Visi su 
rėteliukais ir krepšeliais atėję grybų 
rinkti. Mes visi miške gražioje aikštelė
je susėdom ir pradėjom kalbėti. Mums 
besikalbant, viena mergina patėmijo ir 
^atkreipė visų atydą į vieną pusę, kad 
koks ten žmogus slaptai tėmija mus ir 
vis slenka per mišką artyn prie mūs. Jų 
veidus padengė koks tai liūdnas nusimi- 

‘nimas ir baimė. Aš gi, žinodamas, kad 
čia ateina draugas G., pradėjau jiems 
kalbėti: Argi fašistų šnipai būtų tokie 
drąsūs, kad vienas ir dar į mišką drįstų 

' eiti? Bet jeigu būtų ir šnipas, tai ką jis 
galėtų mums padaryti, juk mes čia visi 
atėjome grybauti?

Kada d. G. priėjo ir truputį pasikalbė
jo, tai aš pirmutinis jį paklausiau: Ar 
/ra Lietuvoje tokia jėga, kuri galėtų vi
sus darbo žmones paliuosuoti iš bado, bė
dų ir vargi; ir iš Smetonos valdžios jun
go? Jis atsakė, kad yra. Ir ta jėga, tai 
darbininkai, bežemiai ir mažažemiai val
stiečiai. Kurie, vadovaujami Komunis- 
tų-Bolševikų Partijos ne tik kad nutrenks 
nu*o sosto Smetoną ir Smetonienę su vi
sais jos meilužiais, bet sykiu įsteigs dar
bininkų ir valstiečių valdžią Lietuvoje. 
Ir jis plačiai išdėstė, kaip Lietuvos dar- 

* bininkai ir valstiečiai turės tvarkytis po
litiniai ir ekonomiškai, bet kad tą atsiek
ti, tai reikia organizuotis. Paskui tie dar
bininkai apipylė aiškintoją visokiais 
^klausimais. Pirm išsiskirsiant, visi drau
gai sudėjo prisiegą, kad viską užlaikyti 
slaptybėje. O antra, tai kovoti. Atsi
sveikindamas, draugas G. davė keletą 
darbininkiškų knygelių ir vieną egzemp
liorių laikraščio “Balsas”.<

Prisiminus Draugą Petrą Varkalį
Augščiau aš minėjau draugą Petrą 

Varkalį, iš Kreivėniškių kaimo, Kupiš
kio valsčiaus. Draugas Petras Varkalis 
buvo sūnus mažažemio; jo tėvas turėjo 
tris hektarus (dvi ir pusę dešimtines) 

► žemės. Sušaudytas buvo laike krikščio
nių demokratų valdžios už dalyvavimą 
revoliuciniame judėjime. Kadangi drau
go Petro motina, tame laike, kada aš bu
vau Lietuvoje, dar tebebuvo gyva, tai 
vieną sykį nuėjau pas ją pasikalbėti. Už
klausiau jos: Gal būt aš jums atnaujinsiu

4 širdies skausmą ir vėl atversiu jau užgi-_ 
jusias žaizdas, bet aš norėčiau plačiau 
sužinoti apie vieną dalyką. Aš, dar bū
damas Amerikoje, skaičiau darbininkiš
kame laikraštyje “Laisvėje” apie sušau
dymą jūsų sūnaus Petro, bet “Laisvėje” 

Jbuvo trumpai parašyta. Todėl aš norė
čiau plačiau sužinoti.

Senelė pradėjo man pasakoti: Vieną 
/sykį, tai buvo pavasarį, tik ką sniegas 
buvo nuleistas, atvažiavo žvalgybininkai,

padarė kratą ir, nieko troboje neradę, 
nuėjo, štai, į tuos krūmus ir atsinešė 
bunduliuką kokių ten popierių. Žvalgy
bininkai, rodydami mano sūnui, sako: 
“tu prakeiktas maištininke, mes senai ži
nom, kad tu platini komunistinę literatū
rą, bet ligi šioliai negalėjom atrasti, bet 
dabar pakliuvai, tu kalės vaike...” Ir po 
mano akių pradėjo kumščia per galvą 
daužyti mano sūnelį. Bet ir mušamas 
mano Petrukas jiems atsakė, kad jūs 
patys atsivežėt tą literatūrą, o ne krū
muose radot. Ir gerai sukruvinę mano 
sūnelį, surakino retežiais rankas ir ko
jas ir, įsimetę į vežimą, išsivežė.

Petrą teisė karo lauko teismas Pane- 
vėžyj ir nuteisė sušaudyti. Ant teismo 
nei jokių liudininkų Petrukui pasistatyt 
neleido. Liudininkais buvo tik žvalgy
bos agentai ir žvalgybininkai, kurie pa
rodė, kad pas mano sūnelį radę tris kul
kosvaidžius, dešimtį šautuvų, daugybę 
revolverių ir amunicijos... Teisme ap
kaltino už rengimą ginkluoto sukilimo 
prieš fašistų valdžią ir nuteisė sušaudyti. 
Budeliai buvo pasiūlę paduoti prašymą 
Lietuvos prezidentui del pasigailėjimo, 
bet Petras griežtai tą žvalgybos pasiūly
mą atmetė. Norint teismo ir sušaudymo 
dieną budeliai slaptai laikė, bet visgi tė
vai sužinojo ir abudu nuvažiavo į Pane
vėžį paskutinį sykį pamatyti savo sūne
lį ir atsisveikinti ant visados. Bet bude
liai neleido pasimatyti.

Bet aš, kaipo motina, didžiuojuosi tuo, 
kalbėjo senutė, kad išauklėjau tokį sūnų, 
kuris numirė kovodamas už gražią ateitį 
visų pavergtųjų ir išnaudojamųjų ir mir
čiai drąsiai žiūrėjo į akis. Jis pradėjo 
dainuoti “Internacionalą”, bet budelių 
kulkos, perverdamos jo krūtinę, sustabdė 
dainą.

Už trijų mėnesių po sūnaus nužudymo, 
mirė ir mano vyras, palikdamas mane 
vieną su mažais vaikais. Ir taip ponų 
valdžia vieną mano duonpelnį nužudė 
tiesiai, o kitas žuvo del pirmojo mirties.

Draugas Petras Varkalis savo trumpo 
gyvenimo veltui nepraleido; jis turėjo 
didelę įtekmę tarpe jaunuolių, kurie, po 
nužudymo jų mylimo draugo, padarė 
prisiegą dirbti po Komunistų Partijos 
raudona vėliava neužbaigtą draugo P. V. 
darbą.

Apie Vieną Pokilį
Vieną sykį ateina pas mus vienas jau

nuolis, draugas nužudyto Petro Varka
lio, kuris visados būdavo linksmas, bet 
šį sykį jo veide mes patėmijom liūdesį 
ir nusiminimą. Paklausus, kame prieža
stis, jie greitai atsakė, kad šnipai seka 
jo pėdomis ir kur tik nenueina, žiūrėk, 
jau už kelių valandų žvalgyba toje vie
toje daro kratą.

(Daugiau bus)

Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin-
• kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
■ —------------------------------ GAMTOS SŪNUS---------------------------------—

, ALDLD 15-to Apskričio Rezoliucijos
/Užgiriam Lietuvių Kongresą 
Prieš Karą ir Fašizmą

Mes, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 15-tas Apskritys, laiky
to] metinėj konferencijoj, sau-

♦ 27 d., 1935, 920 E. 79th St., 
Cleveland, Ohio, vienbalsiai 
užgiriame Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo sumanytą vi
suotiną suvažiavimą lietuvių 
darbininkų organizacijų prieš 
karą ir fašizmą.

4į. Mes dėsime visas pastangas,
* kad kuodaugiausia ALDLD 

15-to Apskričio ribose lietuvių 
organizacijų įtraukus į šį su
važiavimą, nes karo ir fašizmo 
pavojus labai greitai auga ir 
tik organizuotų darbininkų

<< veikimas jam kelią gali pa
stoti.

Mes atsišaukiame į visas 
lietuvių darbininkų organiza
cijas, be skirtumo politinių ir

kitokių įsitikinimų, išrinkti de
legatus į minimą kongresą, 

i kur kartu su visomis Jungti
nių Valstijų Amerikos lietu- 

įvių darbininkų organizacijo- 
jmis bendrai vesime kovą prieš 
, karą ir fašizmą.

Už Paliuosavimą Scottsboro 
Jaunuolių

Jau senai yra faktais įrody
ta, kad devyni Scottsboro jau
nuoliai nekalti. Bet Alabamos 
valdančioji klasė, tikslu, kad 
paskleisti neapykantą tarpe 
baltų ir negrų darbininkų, kad 

įgalėjus abiejus išnaudoti, pa
sikėsino sudeginti nekaltus 
elektros kėdėj e.

Mes šaukiame visas darbi
ninkų organizacijas ir ALDLD 
kuopas kovoti už Scottsboro 
jaunuolių paliuosavimą. Visi 
remkime Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą, kuris veda 

jų ir kitų revoliucinių kovoto
jų gynimo darbą.

Toliaus mes raginame vi
sas ALDLD 15-to apskričio 
kuopas rengti diskusijas rei
kale darbininkų vienybės ir 
baltojo šovinizmo nuodų ble- 
dingumo, kuriuos skleidžia iš
naudotojų klasė, kad darbinin
kus pjudžius vienus su kitais. 
Tik susivieniję be skirtumo 
spalvų ir rasių galėsime pasi- 
liuosuoti iš kapitalistų vergi
jos.

Sveikinimas Draugų 
Kanadiečių

Mes ALDLD 15-to Apskri
čio delegatai ir svečiai meti
nėj konferencijoj, kuri įvyko 
27 d. sausio, 920 E. 79th St., 
Cleveland, Ohio, sveikiname 
ALRLD Pirmo Rajono Komi
tetą už iššaukimą į proleta
rines lenktynes, visus Kana
doj gyvenančius rajonus, kad 
gavus kuodaūgiausiai naujų

LAISVE

narių į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugiją 
visoj Kanadoj.

Mes linkime draugams ka
nadiečiams kuogeriausių pa
sekmių tam svarbiam darbe!

Taipgi sveikiname jūsų di
delį žygį pradėjime leisti 
“Darbininkų žodį” kas savai
tę, kurio išleidimui padarėte 
netikėtinai didelį darbą, sukel
dami tokią sumą pinigų. Dirb
kite brangūs draugai, ir mes 
su jumis už bendrą tikslą— 
darbininkų klasės pasiliuosa- 
vimą.

Mes kviečiam visus paremti 
“Darbininkų žodį” užsiprenu
meruojant ir platinant jį pa
vieniais numeriais tarpe Jung
tinių Valstijų darbininkų.

Konferencija aukauja $5 
“Darbininkų žodžio” paramai 
iš 15-to apskričio iždo ir ra
gina ALDLD kuopas remti 
Kanados darbininkų laikraštį.

Už Komunistų Partijų
Komunistų Partija yra vie

natinis vadas darbininkų kla
sės visose darbininkų kovose, 
kaip už tuoj autinius darbinin
kų reikalus: bedarbiams pa
šalpą ir socialę apdraudą, taip 
už galutiną darbininkų pasi- 
liuosavimą iš dabartinės pries
paudos ir įsteigimą darbininkų 
ir farmerių valdžios Amerikos 
Jungtinėse Valstijose.

ALDLD 15-to apskričio kon
ferencija ragina visas kuopas 
turėti savo susirinkimų tvar
koj K. P. darbuotę ir gelbėti 
jai visose darbų kampanijose. 
Taipgi raginti savo narius sto
ti į savo klasės partiją.

Reikalaujam Laisvės Lietuvos 
Politiniam Kaliniam

Antanui Smetonai, Lietuvos 
Prezidentui

Jau devinti metai fašistų 
valdžia su jum, Antanai Sme
tona, priešakyje žiauraus te
roro priemonėm valdo šalį. 
Per ta laika desėtkus darbinin
kų ir revoliucinių valstiečių 
nužudė arba nukankino kalė
jimuose, o kitus šimtus laiko 
kalėjimuose ir vis nauji ir nau
ji nuteisimai geriausių Lietu
vos sūnų ir dukterų ant ilgų 
metų į kalėjimą. Lietuva ma
žiukė šalis, o joje yra apie 500 
politin. kalinių, nuteistų ilgam 
terminui į sunkiųjų darbų, ka
lėjimus.

Tik paskutiniuoju laiku ke
lis desėtkus nuteisė darbinin
kų, kovingų valstiečių ir stu
dentų į katorgos kalėjimus, 
kad jie skaitė priešfašistinę li
teratūrą, kad reikalavo sau 
elementariškiausių teisių, kad 
jie kovojo už darbo žmonių 
reikalus.

Jūs, Antanai Smetona, val
džios teismas dažnai nuteisia 
ilgiem metam kalėti provoka
ciniais liūdymais pasiremdami. 
Ta rodo nuteisimas Onos Ka
minskienės ir jos dukters. Jūs 
teismas tas moteris pasmerkė į ----- :---------------
katorgos kalėjimą pasiremiant Už Giedojimą Rokiškio Baž-
policijos liūdymais, būk pas 
jas rado nelegalūs literatūros. 
Tačiaus faktai sako, kad nei 
motina, nei duktė nemokėjo 
skaityti. Tai ką tos moterys 
galėjo daryti su ta literatūra?
Aišku, policija pirma padėjo 
lieratūrą, o paskui padarė 
kratą. Tokių provakacinių kal
tinimų pilna.

Politinių kalinių padėtis ne
įmanomai skaudi; stačiai jūs 
tuos geriausius Lietuvos sūnus 'las 
ir dukteris vejate į kapus. Iš 
politinių kalinių laiškų iš Kau
no, Šiaulių, Panevėžio ir Eže- 
rėnų kalėjimų matome, koki 
kankinimai kalinių. Maistas 
baisiai prastas, ant oro nelei-
džiat pasivaikščioti, karceriais 
baudžiat, provokatorių prikim
šta tarp politinių kalinių ir jūs 
budeliški sargai juos kankina, 
kad greičiau nuvyti į kapus.

Mes, Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
15 Apskritys, laikytoj konfe
rencijoj sausio 27 d., 1935 m., 

920 E. 79 St., Cleveland, Ohio, 
vienbalsiai reikalaujame Lietu
vos politiniam kaliniam page
rinti maistą, duoti geresnes ka
meras, leisti pasivaikščioti ant 
oro, leisti skaityti darbinin
kiškus laikraščius ir knygas, 
prašalinti provokatorius iš po
litkalinių tarpo ir nebausti 
karceriu.

Toliau mes reikalaujame, 
kad būtų einama prie besąly
ginio visų politinių kalinių pa- 
liuosavimo.

Mes laikome jus, Antanai 
Smetona, ir jūs valdžią atsa- 
komingais už Lietuvos žmonių 
kentėjimus. Jūs nualinote Lie
tuvos kraštą ir žmones pas
kandinote į baisius vargus.

Mes reikalaujame, kad lie
tuves žmonėm būtų grąžina
mos civil ės teisės; teisės dar
bininkam organizuotis į darbo 
unijas, į savo politines organi
zacijas, leisti laikraščius ir 
kurti savo kultūrą.

Mes toliau nutariame, kad ši
tos rezoliucijos kopija būtų pa
siųsta Antanui Smetonai, ku
ris yra galva fašistinės dikta
tūros, jo valdžios pasiuntiniui 
Washingtone ir spaudai.

Rezoliucijų komisija:
J. Stripeika,

' J. N. Simans, 
J. Rudis.

Naziai Nukirto Galvas
I Dviejų Tariamų Šnipių 
i BERLYNAS. — Pagal 
fašistų “liaudies tribunolo” 
nuosprendį, liko nukirsta 
galvos augštoms vokiečių 
ponioms Benitai von Fal- 
kenhayn ir Renatei von 
Natzmer, kaipo šnipėms, 
kurios išdavinėjo Vokietijos 
kariškas slaptybes sveti
moms šalims. Pirmoji buvo 

i tarnavus larke pasaulinio 
karo, kaipo kaizerio val
džios dokumentų sudėstinė- 
toja. Sakoma, kati iki pa
skutinio laiko abidvi priei
davo prie augštų valdininkų 
ir išgaudavo iš jų sekretus, 
kuriuos brangiai parduoda
vo kitoms šalims. Bet vei
kiausia Hitleris nukirto 
joms galvas kaipo abelnai 
neištikimoms viešpataujan
čiai dabar fašistų šaikai. 
Lenkijos pilietis šnipas, ba
ronas G. von ’ Sosnowski ir 

,Vokietijos pilietė Irene von 
Jena nuteisti kalėjiman iki 
gyvos galvos.

Nusižudė del Revolverio
TRENTON, N. J.—Gazu 

užsitroškino 'Slackwood vie
šosios mokyklos prižiūrėto
jas J. L. Condle, 74 metų 
amžiaus, todėl, kad jo re
volveriu susižeidė du moki
niai. Jis graudinosi, kad bu
vo neatsargiai palikęs revol
verį ant stalo viename mo
kyklos kambaryje.

nyčioj 1 Men. Kalėjimo
Už viešą demonstraciją ir 

giedojimą Rokiškio parapijos 
bažnyčioj pralotas Labanaus
kas kaltinamuosius patraukė 
atsakomybėn. Rokiškio Apie- 
1 ink ės Teismas, remdamasis 
praloto ir eksperto kun. Kubo 
parodymais, kaltinamuosius 
nubaudė po vieną men. kalė
jimo lygtinai.

Jie, mat, užtraukė “aniuo- 
dievo”, kuomet nepatin

kamas jiem kunigas įlipo sa
kyti pamokslą; tuo būdu ir ne
davė jam kalbėti.

Eksperto kun. Kubo parody
mu, esą kad ir šventa giesmė 
giedama nelaiku, yra šventva
gystė.

Išeinant iš teismo sales tarp 
savęs susipešė davatkos. Jų 
pavyzdžiu pasekė ir vyrai. Rd- 
kiškiečių susidomėjimas šia 
byla buvo toks didelis, kad 
teismui teko kviestis net poli
ciją, kuri sutvarkė nerimau
jančią minią.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

D. A. Bimbos Prakalbų 
Maršrutas Mass. Valst.

Maršruto reikalai galutinai 
sutvarkyti ir prakalbos rengia
mos sekamose dienose ir vie
tose :

24 d. vasario, 2 vai. dieną, 
Montello, Mass, Tautiško Na
mo svetainėje.

24 d. vasario, 7:30 vakare. 
So. Boston, Mass., Lietuvių 
svetainėje.

25 d. vasario, vakare, Brid
gewater, Mass., Lietuvių Kliu- 
be.

drauges energingai pasidar
buoti, kad į mitingus savo ko
lonijose sutraukus kuodau- 

■ giausia lietuvių darbininkų. 
.Turėkite paskyrę susirinki
mams pirmininkus išanksto. 
Būtinai turėkite vėliausių bro

šiūrų platinimui. Ypatingai 
brošiūros “Krikščionybė Ar 
Komunizmas” ir “Naujas Ka

iras” turėtų būti plačiausiai 
’ paskleista. Mūsų organizaci
jų sekretoriai ir veikėjai pri- 

ivalo susirinkimuose stengtis 
: gauti narių mūsų organizaci
joms ir skaitytojų mūsų laik
raščiams.

Penktas Puslapis 
........ ..... .. —r... ...... -..........

26 d. vasario, vakare, Nor
wood, Mass., Lietuvių svetai
nėje.

27 d. vasario, vakare, Ha
verhill, Mass., Lietuvių Kliubo 
svetainėje.

28 d. vasario, vakare, Law
rence, Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje.

1. d. kovo, vakare, Worccs- j 
ter, Mass., Liet, svetainėje, 29 
Endicott, Street.

Prašome visus draugus ir

PA IN-EXPELLEE

kO
Nuo Rcinnatiškų 

Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

k palengvina skausmus ž

Ik. KILLS PAIN 4

7 dienos | LIETUVĄ
Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 

Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir 
Europa Bremerhavene užtikrina patogią kelionę 
į Kauną.

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai žino
mais kabinimais gar
laiviais.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo

Informacijų klauskite 
pas vietinį agentą 
arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
..............57 BROADWAY, NEW YORK ...g^ssas

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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NE W YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Rytoj Visi Dalyvaukite Drg. V, Kapsuko 

Mirties Minėjimo Prakalbose
• Pirmadienį mes liūdną žinią 

gavome iš Maskvos, kad mirė 
ilgų metų veikėjas Vincas Mic- 
kevičius-Kapsukas. Daug elis 
amerikiečių pažino draugą 
Kapsuką, kada jis Jungtinėse 
Valstijose gyveno 1916 ir 1917 
metais, redagavo “Kovą” ir 
auklėjo bolsevistinius kadrus.

Drg. Kapsukas išvyko į Ru
siją, kaip tik buvo nuversta 
caro valdžia ir drąsiai ir ener
gingai dalyvavo bolševikų re
voliucijoje. Jis buvo pirmas 
Petrograde finansų komisaras. 
Vėliau dalyvavo daugelyje 
karo frontų. Draugas Kapsu
kas buvo pirmininkas 'Pirmo
sios Lietuvos Sovietų valdžios.

Šį ketvirtadienį, 21 d. vasa
rio, 7:30 vai. vakaro, Ameri-

į kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje, 80 Union Avė.,

| Brooklyne, įvyks gedulingas 
susirinkimas—prakalbos mi
nėjimui draugo Vinco Micke
vičiaus-Kapsuko.

Kalbės drg. V. Tauras, ku
ris kartu su drg. Kapsuku dir
bo prie “Kovos” redagavimo.

Kalbės drg. R. Mizara, ku
ris vienas iš mūsų draugų ve-1 
liausiai buvo Sovietų Sąjungo
je ir matėsi su drg. Kapsuku.

Sakys prakalbą drg. Anta
nas Bimba, Komunistų Parti
jos Lietuvių Frak. Centro Biu
ro sekretorius.

Visi darbininkai ir darbinin
kės ateikite masiniai į 
prakalbas, nes jos vienos 
svarbiausių. Įžanga veltui!

šias 
iš

AIDO CHORO NARIAMS

Draugės ir Draugai!
Ketvirtadienį, 21 d. va

sario, 7:30 vai. vakaro,

Kliube, 80 Union Avė., 
Brooklyne, atsibus gedulin
gas susirinkimas drg. Vinco 
Kapsuko mirties minėjimui. 
Rengėjai neturėjome progos 
Aido Chorą visą arba jūsų 
atskirus narius užkviesti, 
nes visi suprantate, kokis 
tai ūmus reikalas. Visus 
kviečiame per “Laisvę,” 
kad dalyvautute to vakaro 
programos išpildyme. Visos 
ir visi būkite laiku, o mes 
širdingai būsime jums dė
kingi.

Prakalbų Rengime Kom.

Pasmerkė LaGuardia
Brooklyno Edison Co. darbi

ninkai laikė susirinkimą ir 
pasmerkė miesto majorą poną 
LaGuardia. Dalykas tame, kad 
6 darbininkai, kurie dirbo uni
jos labui, buvo išmesti iš dar-j 
bo. Ponas LaGuardia tą iš- • 
naudotojų žygį užgyrė. Tada; 
darbininkai surengė prakal
bas, kaip ir viešą teismą ir 
pasmerkė kartu išnaudotojus 
ir majorą LaGuardia.

Papildė 76 Kriminalystes
Suareštuota du jauni vyrai, 

j Thomas Galvin, 22 metų am
žiaus, 26 Convent Ave.,’New 

[York, ir F. Alexander, 29 me- 
(tų, 70 Post Ave., New York. 

*5" į Juos kaltina, kad jau jie yra 
’°“, atlikę 76 įvairias vagystes, 

j plėšimus ir kitokias krimina
lystes. Sako, kad vėliausiu lai- 

| ku jie buvo pavogę troką su 
arbata. Kapitalistinė tvarka 
pagimdo visokius piktadarius.

“Čapajevas’ Dar Rodomas LaGuardia Laužys Namų 
Darbininku Streiką

New Yorke jau tūkstančiai 
streikuoja vidaus namų patar
nautojų ir keltuvų darbininkų. 

ĮViso tų darbininkų yra virš 
200,000. Didžiuma jų organi
zuoti ir energingai stojo ko
von. Miesto majoras ponas 
LaGuardia grūmoja jėga su- 

i laužyti jų streiką. Tas ponas 
rengiasi pastatyti streiklaužius 
arba net policininkus keltuvus 
valdyti. Darbininkai nenusime
na. stovi kovos lauke gerai, ir 
jeigu jie visi išeis, tai nei

• Cameo teatre, 42nd St. ir 
Broadway, New Yorke dar vis 
rodo (Sovietų vėliausią judį 
“Čapajevas“ arba “Raudonas 

Komandierius.” Jis yra vienas 
iš geriausių veikalų, pilnai iš
laiko darbininkų liniją, yra 
geraii techniškai pagamintas, 
daug gražių dainų, muzikos. 
Daugelis jį jau matė bent du 
kartus ir vėl nori mhtyti.

Puolimas ant Munšainieriy
Miesto viršininkai pradėjo 

pasiutusi puolimą ant tų, ku- streiklaužiai, nei policija, nei- 
rie pardavinėja degtinę be,------------- --.gi patsai LaGuardia negalės
laisnių. Nuo 4 d. vasario jau Įjuos suvaldyti, jie savo tikslą 

atsieks.yra areštuota 1,523 asmenys 
ir 13,458 doleriais nubausti. 
Dalykas yra tame, kad labai 
brangios laisnės pardavinėji-

Gloria Edna Florence, buvu- 
_ si “modelis” naujų madų, pa- 

mui degtinės ir alaus, tai dau-' reikalavo persiskyrimo su sa- 
gelis bando ir be jų apsieiti,' vo vyru A. Conway. Ta mote- 
bet už tai valdininkai 
baudžia.

labai .ris sakosi, kad ji dabar jaučia
is! nei vedusi nei singelė. •

“Laiįsves” Bazaras
JAU VISAI ARTI

Penktadienį, 22 d. Vasario (February)

•
 Dainuos Aido Choras. Šokiai

nuo 7:30 iki 12 P. M.

Šeštadienį, 23 d. Vasario (February)
Dainuos Choras Pirmyn, iš 

Q Great Neck. Šokiai nuo 6
P. M. iki 12.

Sekmadienį, 24 d. Vasario (February)
Dainuos Aido Choro Mergi- 
nu Ensemblis. Muzika nuo 

5 P. M. iki 12 P. M.

“LAISVĖS” SVETAINĖJE
427 Lorimer Street, •> Brooklyn, N. Y. #

įžanga Visom dienom ioc

Iš Jurgio Drg. Susirinkimo
Jurginės Draugystės Nariai 
Buvo šaukiami Atvirutėmis, 
Pažymint, kad Susirinkimas 
Šaukiamas Sutvarkymui Ligo

je Pašalpų ir Abelnai Kitų
Draugystės Išlaidų

Tas susirinkimas įvyko 15 
d. vasario didžiulėj Grand Pa
radise svetainėj, Havemeyer 
ir Grand St. Susirinkimas bu
vo skaitlingas, narių dalyvavo 
apie 700. Turiu priminti, kad 
Jurgio Draugystė tokio susi
rinkimo neturėjo nuo 1924 me
tų, kaip buvo daroma nauja 
konstitucija.

Prisieina žymėti, del ko šis 
susirinkimas buvo šauktas. 
1934’metų pusmetiniame susi
rinkime per Draugijos valdy
bą tapo pranešta, kad Drau
gijos turtas jau ne auga, bet 
puola. Draugija puola, kaip 
nariais, taip ir finansais. Bu
vo plačiai išaiškinta per sek
retorių J. Draugelį, kaip laips
niškai puola žemyn Draugijos 
turtas nuo 1930 metų. Narinių 
mokesčių pribūna kas met ma
žiau, o ligoj pašalpos išmoka
ma vis dauginus ir daugiaus. 
Tas parodo, kad draugijos na
riai sensta ir daugiau serga, o 
naujų narių mažai prisirašo. Į 
Ant

kaip buvo, bet reikia mokėti 
už mirusią nario mote

rį po 25 centus, nes nario mo- 
i terei mirus Draugija išmoka 
nariui $200, o mokesčių už tai 
jokių, negauna. Masiulis pažy
mėjo, kad 1934 metais mirė 9 
moterys ir jeigu 900 narių bū
tų mokėję po 25c centus, tai 
būtų pasidarę apie $2000, o 
mirusių narių moterims išmo
kėta $18,000. Antras pasiūly
mas, tai panaikint trečią sky
rių pašalpos, kur mokama po 
metų sirgimo po $3 ir nemokė
ti už pirmą savaitę sirgimo 
pašalpos. Tada mūsų Draugi
ja, sako, galės gyvuoti ir ne- 
gręs Draugijai pavojus, kaip 
kad daug Brooklyno draugijų 
mirė.

Bet nariai ne. tik nesvarstė 
Masiulio pakeltą klausimą, bet 
ir neparėmė jį, kad būt svars
tomas. Klausant, atrodė, kad 
nariai yra išsivaizdinę, kad tik 
valdybai algas numušim, tai ir 
bus viskas gerai ir Draugystė 
nepuls. Aš nesakysiu, kad 
valdybai negalima algos mušt, 
gal geras dalykas ir tas, bet 
kad tas nepagerina Draugys
tės reikalų ir kad Draugystei 
negręstų pavojus tai taip nėra.
Šiandieną nėra klausimas šim-j 
to ar penkių šimtų dolerių,! 
bet tūkstančių. Mes turim pa
sakyti, kad valdyba pakėlė tą 
klausimą, tai yra geras daly
kas ir mes turėtume juo susi
domėti, o ne tik šturmuoti. 
Nežiūrėkime priešdarbininkiš- 
kų politikierių, gal vienas ar 
kitas valdybos narys jiems ne
patinka, tai mes neturėtume to 
paisyti, o žiūrėti į dalyką, kad 
būtų draugystei ant sveikatos. |

Kaip mes nerėkausim, kaip 
nepyksim, bet vis tiek turėtu
mėm susidomėti, kad neprisi
eitų taip, kaip prisiėjo dauge
liui draugijų, kurių jau šian
dien negirdėti nei vardo New i 
Yorko apielinkėje.

Tykus Narys.

Trumpos Žinutės

DA!LY
specials

WEDNESDAY, FEBRUARY 20TH

R4BIB (ŠAlhOIlIBS
Old Fashion Molasses
Assortment VIa

401 Value—full pound -Lift
Black Walnut Brittle ,

40 f.Value—full pound
Swiss Cream Wafers a

’***kti— 40t Value—full pound */jC
Chocolate Covered
Plantations a

40,! Value—full pound
Home Made Mocha Cake 

4O< Value

AT THE FOUNTAINS
Sliced Chicken Sandwich 

regular 20f
Caramel Sundae regular 15c w 
Buttered Toast with Tea . 
dr Coffee regular 20i J-Up
Pineapple Ice Cream Soda

regular 15^ AUp

186 STORES-One near you

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

REIKALINGAS patyręs namų pri
žiūrėtojas (janitor) del garo šildy- I 

tu namo. Bus duodama 4 kambariai | 
veltui ir užmokestis už darbą Kreip- į 

i kitės greitai sekamu antrašu: 16 i 
Maujer Str. Apt. 2, Brooklyn, N. Y. !

(42-43) j

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 
biznis ir visi rakandai. Yra 18 

kambarių ir visi išrandavoti. Galima 
geras pragyvenimas padaryt. » 

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

Trys blokai nuo Brooklyno tilto.
(42-47)

KAZYS RUKŠTELIS
Gyvas ir Sveikas

Jis pasilgęs savo senų pažįstamų 
kriaučių ir cukerninkų. Labai pa
geidauja pasimatyti. Priėmimui 

svečių turi puikią užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

tn« tm mi tnt tM MW wv tfv wv mi w irw w mm

IXO III | ĮOrtO Atviri kojų skauduliai, Garankš-
Įy Į J f Į Į J Į 111Į j įj čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
1 X matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vaf. 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

New Yorko . oro biuras ma-' 
Ant pusmetinio susirinkimo no, kad šią savaitę bus geras ( 
tapo išrinkta komisija iš 5 na- oras ir tas pagelbės miestą iš- j 
rių, del suradimo priemonių, f valyti nuo sniego ir ledų, ži- 
kad prašalinus tas trūkumas, poma, miestas jau senai būtų 
Į komisiją įėjo J. Karpus, S. buvęs išvalytas, jeigu LaGuar- 
Karvelis, Karaktinas, Pelac-(dia būtų pavėlinęs samdyti 
kas ir J. Draugelis. Minėta ko- /prie darbo nedarbius. j
misija pagamino net 17 klau
simų arba pagerinimų, vadi- M.
nas del Draugijos gerovės. Ko-, moteris, kuri pereitą savaitę 
misija sakė, kad jie pagamino norėjo 
daugiau klausimų ir už 
bašninką prezidentą Wilson.

Aš nesakyčiau, kad tas ko- 'Jos vyrelis, 
misijos planas buvo taip jau 
geras ant šimto nuošimčių, ir 
kad taip jau prastas ir gi ne

galima sakyti. Bet, kad jis rei
kėjo rimčiau svarstyti. Aš ne
minėsiu tų klausimų, kuriuos 
susirinkimas priėmė, kaip tai 
mažinimas valdybos algų, nes 
tas Draugijos neišgelbės nuo 
puolimo žemyn, kur gal pasi-1 dokumentų pagaminimas. Bet 
darys į* metus $300 taupinių, vokiečiai šimtais dolerių auko- 
bet ir ta skaitlinė pasidaro'ja, kad sudarius reikalingą 
ne vien iš valdybos algų, bet sumą ir jie eis į aukštesni teis- 
su visom įvairiom komisijom. Imą.

Visų pirma reikia supažhv ALDLD NARiAM
dmti skaitytojus su dabartine 
Draugijos ligoje pašalpa. Ser- 

Igantis narys gauna per 6 mė-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

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 S-6901

Rosendale, policininko

nusišauti, matydama 
na- savo vyrą gulinti, kaip negyvą, 

Ijau pradėjus taisytis. Mat, tas 
, norėdamas ją pa

bauginti, buvo iššovęs ir “keč- 
atrodytu 
nusigan- 
visai nu-

upu” apsipylęs, kad 
kruvinas. Jo moteris 
do ir, kad kiek būtų 
sišovus.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-0 CO L SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzininio, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
viena, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

>

Hauptmanno apeliacijos pa
davimas į valstijos teismą atsi
eis nuo $5,000 iki $25,000 vien

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kadangi šį ketvirtadienį 
m . . v . i įvyksta drg. V. Kapsuko mir

gesius po* $12 ^savaitę šalpos, x-es pamjngjimo prakalbos, tai 
o pei kitus 6_mėnesius $6, Pas- . kUOpos susirinkimas lieka nu- 

ui pei 6 mėnesius po $3. Na- ^eb;as į kitą ketvirtadienį, va
rys per 18 mėnesių išima pa-'iSario (Feb j 28 d. Visi drau- 
šalpos iš Draugijos iždo $546, privalo būt prakalbose 
tai yra didelė suma pinigų, °. Amerikos Lietuvių Piliečių 
narys moka ant mėnesio tik Kliube> 80 Union Avė., Brook- 

lyne.
M. Misevičienė, Sekr.

75 centus narinių mokesčių.
Bet, jeigu būtų nariai ant 

susirinkimo rimčiau svarstę 
savo Draugijos reikalus, gal 

(būtų ir gerų pagerinimų pasi- 
Irodę. Bet nariai susirinkime
šturmavo, o ne svarstė rimtai yra plakatų apie . prakalbas, 
klausimus. S. Masiulis buvo rengiamas drg. Kapsuko įnir
davęs sumanymą, kad pašai- ties paminėjimui. Ateikite ir 
pa $12 ir $6 tegul pasilieka, pasiimkite platinimui.

DRAUGŲ ATYDAI

Laisvės” raštinėje dar daug

5 Telefonas: Evergreen 7-7770 g

PAUL GUSTAS i
? LIETUVIS GRABORIUS 8
2 Senai dirbąs graborystės pro- S 
g fesijo.ie ir Brooklyno apielin- c
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
2 atidarė savo ofisą ir natarnauja g 
5 balsamavimu ir palaidojimu o 
2 mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- O 
2 nims, vestuvėms, krikštytoms g 
§ ir kitokioms parems S
2 Šaukite dienų ' ar naktį Y

g 423 Metropolitan Avė. | 
g Brooklyn, N. Y. g

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kaiiną
Pnrsam'lau automobilius voahivąm, 

parfm, krikStvnom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e 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 g os, 
Mėšlažarnės Li

gos. Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikės (kojų didžiųjų nervų). No

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 

. sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai. laboratoriniai Iš
bandymai, X-spindvliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai , >
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. Ir Trvinr PI.

NEW YORK
Valandos—-9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




