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Kapsuko “Įvertinimas.” 
Koks gi Palyginimas! 
“Progresistai” Politikoj. 
Tai Jums Pagelba!

Rašo T. G.

Grigaitis “Naujienose” irgi 
savotiškai “įvertina” drg. Kap- 
suką-Mickevieių. Iš pradžių 
pripažįsta, jog drg. Kapsukas 
buvo stambus asmuo lietuviško
je visuomenėje; bet paskui nu
šneka, kad, girdi, Kapsukas 
“neturėjęs” gilaus persitikrini
mo, kad jis veikęs sulig savo 
ūpo bei jausmų.

Visų pirma, Grigaitis yra mi
kroskopiškai mažas darbininkų 
judėjime, kad galėtų įvertint 
tokį didį, skaistų revoliucionie
rių, kaip amžinos atminties 
draugas Kapsukas-Mickevičius.

Antra, drg. Kapsukas įrodė 
sa*?o revoliucinių .Įsitikinimų 
stiprumą, geriausiuš savo am
žiaus metus del jų kentėdamas 
kalėjimuose, katorgose ir ištrė
mimo.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visų šalių/ 
Vienykitės! Jūs j Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite , 
Pasaulj!
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Pragaištingiausis Sen. 
Wagnerio Bilius prieš 

Streikus ir Unijas
Siūlo įsteigti Valdišką Komisija per Prievartą Laužyti Dar

bininką Streikus; Duoda Išnaudotojams Pilną Valią prieš 
Tikrąsias Unijas; Apgina Samdytoją Pelnus

Vokiečiai, Lenkai ir
Japohai Rengiasi iš
Visur Išvyti Sovietlįisjn

Hitleris ir Pilsudskis Planuoja Karą i Išstumi Sovietus iš Eurj i į 
ropos; Japonija Ruošiasi Išvaryt Juos iš Azijos; Vokietija į į

i Nori Anglijos Pritarimo Žygiui prieš SSRjSj H j
. ' • -'l'll ■ 1 ' 1 . I . I J ' I

WASHINGTON. — Sena-.skirtų trijų narių komisiją
Koks gali būti palyginimas torius R. F. Wagner įnešė Jr kad jiem būtu mokama 

‘LKapšuk0? • (kongresui monijantį suma-.PO $10,000 al<ros per m. O 
Kapsukas, savo asmens rel'įnvm„ neva “nrje§” komna- .naujos valdiškos komisijos kaly nepaisydamas, viską paau-ln«vni4 ntvd, piitb numpct i v ,

darbininkų būk-1niškas unijas, vas. 21 -J. Bet Ifą1 eigos butų štai kokios:, 
..X ... L;>------- ,-o jis užgiria tas įsikišti j bile koki “ginčą

i bosų valdomas “organizaci-
gerinimą Į jas.” 

Wagneris būk tai smer-
- |kia NRA taisyklių 7a punk- !zacjją arba jų atstovybę de- 

Pasauhmo karo metu drg. > ta; sako, kad tas punktas rvhJL,, Tq anot
insukas visas savo lėtras na-'.. ; jnnm . 1 . anOtyi a pi įgavyste, nes juom wagnerio nešimo, turėtų 

palaikoma kompamskos um-L • 
jėlės ir neduodama atstovy-' 
bes darbininkų unijų na
riams, kada reikia bendrai 
derėtis su samdytojais del

kojo kovai už i 
lės gerinimą ir už jų pasiliuo-1 tikrumoje 
savimą.

Grigaitis būklės 
pradėjo nuo savęs, kad būtų ge- 
,rai jam pačiam; tuom jis ir 
šiandien remia savo veikimą, u

žmonių Teismas Maskvoje, Matome, kaip papra
stai jis vedamas—nėra humbugų ir ceremonijų, 
kaip kapitalistiniuose teismuose. Jaunas liūdi- 
nihkas stovėdamas duoda parodymus, o po de
šinei kaltinamasis Stačias klausosi. Sovietų teis
mų nuosprendžiai greiti ir teisingi.

MASKVA. — Sovietų vai-įdėlių planai pavyktų, reiš- 
džios^ organas , ‘Tzviestija” kia> Sovietų .Sąjungai nelik

tų nei pėdos žemės pasauly- ų

tarp darbininkų ir samdyto
jų, kas liečia darbo sąlygas, 
palaikymą darbuose; kas 
liečia (darbininkų) organi-

džios organas “1
nurodo, kad valdiški Vokic-
itijos_ laikraščiai visai nesi- je Q . R. j ijos; 
drovedami siūlo Lenkijai JLenkij(į ir Vokietijds pasi- 
progą - nustumti . Sovietų |mojimui rašo ne vien sįviei 
iRusiją atgal j.Azi.)ą, visai Spau(];lj Oechoslova- 
įsvyti Sovietus is Europos, ikjjog )3uržuazįnįs laikraštisURMU J MADISON SQUARE GARDEN, sak°, Lenkija galėsi

T ----- ----- - - ------ . _ . • - ----- pasidaryt didžia valstybe-

Kapsukas visas savo jėgas pa
šventė kovai prieš žudynes, už 
imperialistinio karo pavertimą 
revoliuciniu darbininke; karu 
delei buržuazijos nugriovimo. 
Grigaitis gi, ausis suglaudęs 
sėdėjo, o kada Amerika įsivėlė 
į karą, tai jis riebiai pinigavo- algų ir kitų sąlygų. Sen. 
si; dėjo į savo laikraštį visą- Wagneris savo įnešime dek- 
puslapinius, brangiai apmoka- lamuoja) kaJ turėtu būt Ša- 
mus valdžios karo bomi skel
bimus.

N. Y., DEMONSTRACIJA PIRMADIENI ~
“Narodna Politika” ir ka
pitalistiniai laikraščiai ki-.

DEL SOVIETU SĄJUNGOS APGYNIMO! Kaip buvo vakar minėta;
Hitleris mielu noru sutin-

kijos kapitalistų laikraščiai.
Reikia, todėl, suprast, kad| teisę “nustatyti, palaikyti, 

bei pakeisti darbininkams 
sąlygas.”

Taigi po priedanga “pa- 
gelbos” unįjistams Wagne-1 
ris duoda sumanymą kon
gresui įvesti verstiną darbi
ninkų sutaikymą su išnau
dotojais, ardyti streikus ir 
užkarti darbininkams to
kias sąlygas, kokias nusta
tys valdiška komisija išvien 
su bosais.

Šaukia Draugas William Z. Foster
NEW YORK. — Drg. ba Sovietų Sąjungoj padaro 

Wm. Z. Foster, vienas iš di- .žygį pirmyn, begrimstant 
džiausiu kovotojų už darbi- i kapitalizmui vis giliau į kri- 
ninkų reikalus, kuris per į zį, įšėlę išnaudotojai kursto 
temptą veiklą darbininkų juo veiklesnę neapykantą 
judėjime net sveikatą pra- prieš Socializmo Šalį, 
rado, šaukia visus į minimą 
demonstraciją, sakydamas: jnio reikalų mipisteris Hull 

“Kiekvienas Sovietų Są-jir Robsevejtas atliko savo 
jungos draugas turi labai .purvinas roles. Jie įkvėpė i 

susirūpint, matydamas, kaip įir ------------- 1------ f
Hearst’as akuratnai šutai- nijos imperialistus ir toliau! 
k ė dar negirdėtus savo me- daryti nuolatinius žingsnius 
lūs ir piktadariškus šmeiž-įkarui .prieš Sovietų Sąjun-

Inesidėtų į tikrąsias unijas, “neužsiliepsnotų tokie jintu Japonijos militaristų “Visi išstokite prieš šį ka- 
streikai, kaip pereitą vasa- veržimusi į karą prieš Dar- 
rą,” Prie to jis pridūrė, kad bimnkų Tėvynę.

Lenkų imperialistai žada l<a -daryt karo. oriai vynų ~su- 
pasinaudoti tokia proga. , j^artjsu Anglija; tuo būdu •

Japonijos gi imperialistai jis* tikisi pasigerint Ang-

lin iššluotos kompaniškos 
i unijos; bendrose derybose 

Lengva pas kapitalistus įsi- bosais, girdi, tun būt lai- , 
gyti politikieriui “progresisto” ( koma visų dirbtuvės darbi-, 
vardą. Reikia tik smarkiai re- ninku atstovais tie, _ kurie . 
kauti .apie ‘/liaudies reikalus,” į bus išrinkti dauguma balsų, 
tuo pačiu sykiu niėkšystes da
ryti prieš darbo žmones ir žiū
rėti kapitalistų naudos.

Taip daro, Rooseveltas 
elgiasi ir vadinamas “pažan
gus” senatorius Wagner.

“Jungtinių/Valstijų užsie-

Bdt' juk ir dabar samdyk Įrankis .pries Streikus
tojai, persekiodami darbi-! Kad toks yra jo įnešimo

taip‘ninku unijų narius, mėtyda- j tikslas, pats^ Wagner savo
'mi juos iš darbo, prigrasin-1kalboj pripažino, jog tuomi
darni kitus darbininkus, kad yra norima padaryti, idant hiS prieš Sovietus su panau- gą.

• i — . • » •! • .• •’ vrxxl w Tr> VA A vai t ■vx.'A -i 14 4- n 4-^ n

Sen. Wagner, kaip žinoma, Igudaro balsų daugumą iš ne- 
įnešė kongresui sumanymą to- organiZUOtų bei kompaniš- 
kios bedarbių apdraudos, kad k darbjnįnkų> jr taip streiklaužišku savo suma- 
jiem mažiau tektų pašalpos, net • ^arb atstovai su- jis nori “tik drūčiau su- negu jie dabar gauna be sočia- unmu ucu u. . 7_jL„4--i,-___ ___ k;™->>

L„ ...... . - . .
jo įnešimo, faktinai visi bedar- teikia, 
bių apdraudos pinigai turėtų 
būt ištraukti iš darbininkų al
gų; o 16 milionų bedarbių bū-, 
tų palikta be jokįos reguliarės 
pašalpos.

Antras “progresyvio 
natoriaus Wagnerio sumanymas i 
—“pagelbėti darbininkams,” tai 
išleist įstatymą, kad jie nega-

iiexu jie uaučti gduna uv sucia- • , . , , , , , -i . . • , • i •
lės apdraudos įstatymo. Sulig tinka su viskuom, ką bosai i tvarkyti' ir pagerinti biznj.

Užgiria Kompaniškas Unijė- 
les prieš Darbininkų Unijas

Padaręs savo įnešimą, pa- 
•skui pats senatorius Wag-' 

se- neris kalbėdamas pareiškė:
“Aš pabrėžiu, kad nei vie-1 

noj vietoj šis mano įneši-. 
mas nedraudžia darbįnin-i

“Kapitab’zmo kariškų 
gončų skalijimai prieš So
vietų Sąjungą kasdien daro
si vis garsesnis. Kiekvieną 
sykį, kai socialistinė kūry-

jau ne sykį užreiškė, kad 
Sovietai turi būt išvyti iš 
Azijos, ir visas milžiniškas 
Sibiras turi priklausyt Ja
ponams. . / (

Jeigu tie fašistinių nenau-

lams, kad jie stovėtu nuoša
liai. kuomet Vokietija su 
Lenkija pradės grobimą 
Lietuvos ir kitų Pabalti in 
kraštų ir trauks karan prieš . , 
Sovietų Sąjungą.,

Jugoslavijoj Nušauta 12 Daugiau Buvusio Minis-
FK 1 • • i • »r • • v. i . • •' Hff II Al .1 • ’ <

padrąsino Hitlerį ir Japo- 1 Darbininkų ir Kaimiečių terio Meliono Suktybių

^r0S Val' ^„.vienytis ^pagrin'dais

Augšto Teisėjo Sūnus fiujSd Ž

Nužudė Studentą

nepriklausomų bei kompa- 
“* i nei nerei- 

kongresas pa
sisakytų už [ 
vien darbininkų unijų dirb- 

PAWNEE Okla. _  Fe- tuvėse. šis įnešimas anaip-

Darbo Federacijos Galva 
Užgiria tą Niekšystę

Bet į ką darbininkai tu
rėtų ypač, atkreipti atydą, 
tai kad Amerikos Darbo 

:Federacijos p r e z i d e ntas 
|Wm. Green pilnai užgiria ( 
tą bjauriausią pasimojimą1 LONDON. — Rankomis 
prieš darbininkų unijas ir susikabinę, iš lėktuvo iššo- 

. ko dvi jaunos amerikonės 
--------------- turi siųsti seserys Jane ir Elizabeth 

smąrkius protestus kongre- du Bois ir užsimušė. Jos 
Ismanams ir senatoriams nusižudė iš gailesčio del 

prfpažinima P.rieš Pragaištingąjį Wagne- dviejų Anglijos lakūnų, ku-

ro pavojų! Į milžinišką ma
sinę demonstraciją, kuri į- 
vyks Madison Square Gar- 
dene ateinantį pirmadienį 
(vasario 25 d.), 7:30 vai. va
kare !”

BELGRĄD. — Jugoslavi
jos policija nušovė penkis 
kaimiečius B rode, kur jų mi
nia susirinko protestuot, 
kad žandarai pereitą antra
dienį nužudė septynis darbi
ninkus.

Vir-PITTSBURGH, Pa 
šun iškilo naujos žulikystes, 
kurias darė Andrew W. 
Mellon, vienas iš keturių di- 
'džiausių Amerikos kapitalL 
stų, buvęs Jungtinių VaĮsti-i 
jų pinigyno ministeris. Jis

Dešimt kaimiečių buvo ■ dabar tardomas už nusuki- 
pavojingai pašauta prie ka- mą valdžiai virš $3,000,000 
Įėjimo, kur didelis jų būrys taksų nuo savo įplaukų.

Betardant Melioną pasi- 
kalaudami paliuosuot trisirodė dar štai kas. Mellon 

n . A ir 1- i . į savo kaimynus, įkalintus už 1921 metais norėjo gaut
Uvi deserys Nusižudė, Koptiskavo Manifestus tai>kad iie išvii° fašistinius jungtinių vaistu iždo mi- 

I mokesčių rinkėjus. Be kitų, nisterio vietą. Bet vra taK
> ir katalikų kuni- 'Syklė, jog šalies iždininkas 

m Anom t •• i&as Michailov, kaipo daly-Jnegali tuo pačiu sykiu už-
MADRUD. —Ispanijos so- vis kaimiečių demonstraci- siimti “verslu bei prekyba.” 

i Todėl paskutinę diena pirm 
užimdamas iždo miništerio 
vietą Mellon neva pardavė 
broliui savo banko serus už 
$10,520,495. Brolis, supran- 
tama, jam .nieko ^nemokėjo, 
nes šėrai kaip buvo, taip pa
siliko Meliono nuosavybe.:

Paskui jau beminiąteriau-... ( 
damas, Mellon supirko dau^,. . 
giau kaip pusę Šerų pįilts- ”: 
burgho Anglies Kompani
jos. kad tralehi , ją nilnąi , 
kontroliuoti. Tas pirkimas 
taipgi buvo laužvmas vai-' 
diškų taisyklių. Jis dar va- 
rė bizni per'savo bosauiatoą 
Smithfield Šerų ir Bonų 
Kompaniją, i kuria turėjo .

Wm. Z. Foster. padare demonstracija. rei-

“v i —i i iw i j • v i v« i moKescių 1is Lėktuvo issokdamos prieš Ispanų rasistus areštuotas
LONDON.

rio sumanymą ir reikalauti, rje pereitą, penktadienį žuvo 
kad jis būtų atmestas. - Sicilijoj per savo lėktuvo 

nelaimę. » Tos amerikonės 
'’būvo juos įsimylėjusios.

deralio teisėjo sūnus Phil tol nepataria padaryti bet. jannnu Patriotas Peiliu
Kennamer,1 19 metu am- kokią permainą; jis palaiko! F . - , ,

tapo pripažintas1 kai- tokią tVarką, kaip dabar rersmei<fe Laikraštininką
nA nH7ndvtn'ia« dAn-;.yra." TOKIO. — Patriotas k

Begėdiškas Mulkinimas ' ?«ke Nagasaki^į metu am- Traukinio Susidūrime SU L
žiaus, J 
tu kaipb nužudytojas dėn- yra- 
tistikos studento John Gor- 
rell’o. Bet Phil yra augs- 
to piliečio sūnus; todėl nu-

cialistai buvo slapta iš-!jos 
spausdinę 3,000 egzemplior. iJ 
manifesto, kuriuo šaukė ~ ’
dąrbininkus visoj šalyj de- Per Operaciją Atitaisytas
V • . . , v . "i * b' Apvirtęs Mergaitės Skilvyssistų valdžią daugiau nezu- r & J
dyt darbininkų, dalyvavusių 1 FALL RIVER; Mass. — 
pernykščiame sukilime.. Po- Dr. Ph. E. Truesdale per 
licįjos Šniukštai, taęiaus, už- operaciją atitaisė 10 metų 
klupo ir konfiskaVo-U visus fnerga.itęi Alycei J. McHen- 
tuos manifestus. ' .... , rv visiškai “augštvn kojom”

— Patriotas Kat-
ry visiškai “aųgštyn kojom”

, -apsivertusį skilvį (skrandį)
i Kartais kūdikis gema su 
apvįrtusiū skilviu; ’ bet kai 

, • kada skilvys apsiverčia su
augusiam per kokį sunkų

žiaus, narys “Kariško DievA clinĮ.vpx: •„ c-x-j Papuola 2,000 Buvusio 
■ — ” —Miege ŽmogusArgi čia ne mulkinimas? Draugijos,” peiliu perdūrė,

. WOODŲRIDGE,N.J: — 
neva smerkia dabartinį dar- taf0 Shoriki, leidėją di- Sustojus skersai, gelžkelio 
bo unijų prispaudimą sulig tižiausio Japonų sostinėj dideliam sunkvežimiui su 
NRA 7a punkto; o tuojaus dienraščio “Yomiuri Shim- 1,500 gorčių gazolino kubi- 
čia pat savo prakalboj sena- būn,” paties laikraščio na- lu, į jį drožė atbėgdamas 
te bazijasi, kad viskas pasi- me< Leidėjas buvo negana ekspresinis traukinys. Eks- 
liks po senovės. ikariškas tiems pamišusiems plodavo ir pasiliejo gazoli-.
Darbo Komisija - Bosų ir patriotams. nas, sudegindamas gelžkelio

Valdžios Buožė
Būk tai norėdamas “pa

tarnauti” d a r b i n inkams,

kaltintas tik antro laipsnio Savo įnešime sen. Wagner vėikiausia mirtinai, Matsu- 
žmogžudyste. Vietoj mir-     ”
ties bausmės dabar tas 
žmogžudys būsiąs pasiųstas 
kalėjiman keturiems me
tams ar daugiau.

PASTOVUMAS DARBUO-
SE SOVIETŲ ŠALYJ
MASKVA. — Sovietų Są

jungoj pirmiaus per metus 
kartais net didžiuma darbi
ninkų iš vienos pramonės sen. Wagner savo įnešime 
mažu pamažu persikeldavo reikalauja įkurti Visos Ša- 
į kitas dirbyklas. Dabar lies Darbo Santikių Komisi- 
maino darbus tik apie 30 ją, nepriklausančią nuo dar- 
nuošimčių darbininkų. Reiš- bo ministerijos. Jis siūlo, 
kia, visur sąlygos geresnės, kad šalies prezidentas pa-

nas, sudegindamas gelžkelio 
; Areštuota šeši jaunuoliai, sargą-vartininką, buvusi sa-l 
kurie buvo atėję protestuot vo būdelėje čia pat. Skau- ^us 
Jungtiniu Valstijų ambasa- džiai apsvilo traukinio ma-|b.ra 
dorini del Arizonos valstijoj šinistas ir .pečkūrys; bet 
prasidėjusio judėjimo prieš sunkvežimio šoferiai paspe-i 
japonus. Tie jaunuoliai ne- jo iššokt be rimto sužeidi- me liaonbutvie daroma ban- 
šesi vėliavą su giltinės gal- mo; jiedu buvo tik sutrenk- dvmai gvdvt pamišėlius, 
vos paveikslu ir su kariš- ti, atsimušus traukiniui į duodant jiems maisto tur
kais patriotiškais obalsiaife. sunkvežimį. ' į tingiausio vitaminu B.'

LONDON. Pranešama, kėlimą, 'arba šiaip didelį 
jog Sovietų valdžia pardavė įtempimą, 
vienam Londono auksoriui ‘ _____________
2,000 buvusio caro brange- KULKA BEDARBIŲ TA- įdėjęs $68.000,000. O būfc 
nybių: jo “šventųjų” auksi-i 
niuš paveikslus, dirbtinus 
brangius velyku kiaušinius! 
ir kitus nenaudingus daik- 

!. kurie visi iškaišyti 
brangiais deimantais.’

mas valdžioie Melionas dar 
atgriebė milionus dolerių 
neva “nermokėtų” savo tak
su valdžiai, v

Nashville, Tenn. —Valstf-

Elgin, III. — Valstiiinia-

RYBOS VADUI
PITTSTON, Pa. — Kuo

met vas. 19 d. Bedarbių Ta
rybos pirmininkas John 
Muldowney susirinkusiems 
bedarbiams aiškino, kad a-
teiviai nebijot pašalpos rei- jos seimas atmetė sumanv- 
kalanti ir nepaisytų grasini- ma sugražint mokvklnms 
mų Ūtos denortin*t. nežinia teise dėstyti evob’ucnos 
kas iš gatvės šovė per lan- mokslą — apie ankštesnių . 
p'a ir kulka vo° nepataikė gvvių išsivystymą iš žeities- 

i Muldowney į veidą. nių
i 5
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Ragina Pailginti NRA
Prezidentas Rooseveltas savo paręiški- i 

me abiejų butų—kongreso-! irj senato— ’ i 
bendrai sesijai reikalauja pailginti gyvy
bę National Recovery Administration ' 
(NRA). Šis Rodse vėl to skymas, kaip ži
nia, buvo paskelbtas tiktai dviem me- ' 
tam ir su birželio 16 d., š.rii., jo laika's, 
išsibaigia. Roosevelt reikalauja kongre-' 
so prailginti NRA dar dviefn metam, nes 
kitaip, pasak jo, .“pramonė ir darbas at
sidurtų chaosam”

Jis norįs tam tikrų pakeitimų NRA 
struktūroj, kaip antai :

1. Suteikiino valdžiai daugiau galės 
bausti tuos, kurie atsisako NRA priimti 
arba priėmę nesilaiko kodektų.

2. Panaikinti kainų nustatymo klauzu
lę iš visų pramonių, apart anglies, alie
jaus ir gazo.

3. “Apsaugoti darbininkų teises”, lei
džiant jiems “laisvai organizuotis tam, 
kad sudarius kolektyves sutartis (cbllėc- 
tive bargaining).”

Roosevelt skelbia, jog dėka NRA, 
4,000,000 darbininkų pereitais metais ga
vo darbus, nors faktai rodo, kad bedar
bių skaičius šiuo tarpu nei kiek , ne ma
žesnis, palyginti su pereitais arba užper- 
eitais metais.

Tolydžio, • kuomet Rooseveltas bando 
prailginti NRA gyvavimą, tai senato fi
nansų komisijoj ir komercijos komisijoj 
šnekama apie darymą tyrinėjimo pačioj 
NRA. Finansų komisija yra pati reak
cingiausią, todėl ji bando pasiimti dar
bą, idant viską gražiai užgloščius.

Mes ne kartą nurodėme, kad NRA yr& 
niekas daugiau, kaip valdančiosios kla
ses skymas užtikrinti sau didesnius pel- 
mis. Nors tūli fabrikantai arba finan- 
sieriai prieš NRA pazurza, bet didžiu
ma korporacijų, dėka NRA, susikrovė 
milionus dolerių pelnų.

Kitaip su darbininkais. NRA jiems 
ne tiktai nepadėjo, bet labai apsunkino. 
Algos sumažintos, paskubos sistema dar
be įvesta juo didesnė, gyvenimo produk
tų kainos pakilo—visas gyvenimas pa
sunkėjo nepaprastai šiurkščiai.

Kiek tai liečia darbininkų organizavi
mosi teisę, tai ji buvo ir tebėra paneigta 
aršiau, negu kada nors Amerikos istori
joje. Paimkim plieno arba aūtortiobilių 
pramones. Kaip vienur, taip ir kitur vei
kia NRA, bet ką turi darbininkai? Įkur
tos specialės tarybos, bet jos tarnau
ja fabrikantų interesams. Pažvelgę į 
tekstiles pramonę, surasime tą patį. Per
eitų metų generalis streikas, kurį ĄDF 
lyderiai ; pardavė, parodė darbi Pinkuos 
norą. JdrgąriizUotis ir išsikauti geresnes 
gyvenimo sąlygas, tačiau, darbininkai 
būvą suvaryti atgal į darbą ir 'šiandien 
jie. dirbdami sunkiose sąlygose vėl ren
giasi kovoti. , < ., ,, ,
;Drabužių • siuvimo pramonėje—ta p'ati 

giesmė. . .. . .. . t . ’ 1"
■Visur, kur.NRA buvo pritaikyta, jinai-. 

gerai pasitarnavo . tiktai bosams, tiktai 
valdančiajai klasei; > . ’

Tub būdu panaujinimas dviem' metam 
NRA reiškia nieką daugiau, kaip bošų; 
ir valdžios pasimo jimą per tuos du metų 
žinūri^uslonl’ priemonėm slopinti darbi-

' • šešt-adienis, Vasario;23,193&4

factor,, Foil j fe Wrorig!
DaktpiU; ^‘Tėvynėjj” vferįš-

leiia:

Ndmdkam' 'nei sroviniai kultūros darbą 
dirbti, nei gi politiniai, štai, pavyzdys:. Tė- 

, vynės Mylėtojų' Draugija (TMD) ir Amė- 
. rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau

gija (ALpLD), kurių tikslas leisti knygas, 
raštus. TMD tautinio nusistatymo, o ALD- 
LD buvo socialistų—jos mirė, nors ant po- 

i pioros tebegyvuoja. i • i■

•'Kiek tai liečia1 TMD, Wp, ji mirūši. 
Ją. palaidojo d-ro Graičiūno vienminčiai.

i TMD—Me 'piritą organizačija, kūi'ią' jie 
i liūvkikščiojb. Kiek bendrovių, kiek įvąi^ 
Lrių korporacijų šusilriūfe to paties likį- ,

Bet daktaras-’ klysti teji/ kur jis kalba 
apie mirimą ‘ ALDLD. Piriiiiaūsiai: A-i 
LDLD hė'f'a socialištinė,: bet įtakoj revo
liucinių darbininkų organizacija. Ji ne 
tiktai nemire, bet stiprėja, ar šiemet 
švenčia savo 20 metų gyvavimo sukak-' 
tuves. Ši organizacjja jau išleido 38 
knygas, ir šiemet dar yieną. išleis (jau 
spaudoj). . Ji leidžia svarbų žurnalą 
“Šviesą”.

Visos mūsų organizacijos auga. Apie 
mirtį kalba tiktai; toš, kunaš vadovauja 
Graičiūfio vienminčiai!.

• V *«■•» *• •
■.............' <1 M

George Wdsliibgion ir 
koiriiihištai

Vakar buvo Jurgio Washington© gim
tuvių diena. Po visą šalį įvyko įvairių 
pramogą ir mitingų celebravimui to įvy
kio. Daug įvairių mytų įr pasakų apie 

Jurgį Washington^ :priįąšakojama ypa
čiai jaunikiui. Aišku; męs prieš tas ne- 

; pamatuotas pasakas, prieš i fabrikuotus 
zalatinimus.

Tačiau, ones pripažįstam tą faktą, kad 
Jurgis Washihgtohas suvaidino progre- 
svvę, rėvoliucinę įolę (dis' laikais^, kovo-1Į 
damas prieš Anglijos1 s tyronijąl1 • Jis bu- | 
vo apšauktas “išdavikų” ir kitokiais pra
vardžiavimais.

Visrii pariėšiai, kaip šiandien: kiekyie- 
'hias, kuris tiktai kovoja prieš* kapitaliz

mą, yra apšaukiamas “šalies išdaviku” ir 
organižudjama prieš jį'žmonių sentimen-- 
tas. ■ .(.v .. <•

Prieš komunistus, pavyzdžiui, šiandien 
vedama bjauriausia melų kampanija. Jie 
apšaukiami tokiais ir kitokiais. Kodėl? 
Todėl, kad jie kovoja už varguomenę, 
prieš kapitalizmą. Ftearst, kunigas Cou
ghlin, MacFadden ir kiti tos rūšies su
tvėrimai rėkia visais galais:.,“išnaikinti 
komunistus,” “pakarti išdavikus,” etc. 
Jurgio Washington^ gimtuvių proga mes 
atsakome, kad panašiai kada tai buvo ir | 
su Amerikos rėvdliū'ėionieriais, kovOj'ų- 
šiais prieš Anglijos išnaudoto jūs, kurie 
buvo pavergę Amerikos Jmbnes.

Amerika turtmga savo’ revoliucinėmis 
tradicijomis. Tų tradicijų, .tęsėjai 
dien , yra komunistai, kovotojai 
liAudiės priešą, kapitalizmą!

1 ’ J.'- 1 ■' i-

Drg: Faster Sveiksta
......

Prg. William :Z. FosĮęr,; Komuniste- 
Partijos pirmininkas, šiomis . dienomis 
pradjedą dąųgįau daly vau tT’Veikloj, atsi-' 
Uiso sveikatoj. Šiomis dienomis jam su
kanka 54 ^mietai • amžt^ūš*. Sukaktuvių • 
progą, Partijos Centro Komitetas išreiš- : 
kia jL tosteriui sveikinimą.. Mę£ 1tjBp' 
įau prje to • pfįsidedant ir linkimi,’’ kūd . 
d. Košte r ’ kųoveikiausiai atitaisytų, sayo 
sveikatą: pilniausiai ir tęstų tą darbą; kti- 
rį jis tęsė phY ilgus metus prieš savo sun
kų susirgimą! «... ■' ’ ' ?

šiąn- 
priėš

^xdUdi^jaf kią viehyiję, . susitarimąl Reikia* 
- ' badąre Waterbury j ė.' , . ' ’ •’ į birmiauąja šis klausimas išrišti., 

Kąip įspėjau, tam įvyko' ■ Ga- ;1:eik!a pirma ^uo klausimų su-
, Ivo nuo Prūsęikos prisakyrhą ir ias^?;kp^ kūne stovime, o tik^ , 
į j jau’viskas kitaip. ( Pi^seika ne- Vda v vienybBs klausimas 
j W įj debatus,, bįjo, ,. jis tei- dienotvarkėje. ’ ' '

. . J , js&ną^i, jkad jis turės bto Penn- ’ biezinau, ar pavyks man ko-7 ; 
nutarė J vykdiųti jylvAmjoje, bet “Naujoj: Gady- .misiją pertikrinti.’ Jeigu nepa- 4-..« J._ ,,, • ’ '

•, C. • ' ”• **A-ZK>* Į J

hą. Tema debatams, po plataus vau įkviestas debatuoti su.'Prū-

efPrilAi vg
• 4 >

Waterbiirio rio galutinai. Pernai vasarą i ’ 
lietuvių kliubas bandė surengti 
debatus man ir Prusėikai. Apsi
ėmiau, pasiūliau temą, komisi
ja priėmė ir viskas atrodė ge-

I rai. Bet Prūseika išsisukinėjo 
ir į debatus liestojo. Debatai pa
kriko.

Vasario 1, 1935, gaunu.laišką 
. iš Worcesterio. Ten susidarė ko-

I
yra “Opozicijos,” o tiys komu
nistai bėi jų ‘šįmįątikak Vėl 
batai! ištisai’ laiškas skamba .se
kamai : ... . ' •,)

'Vforęęstėr. Maęs.
Vasario 1, lš$5.

!. Drg. Al ’Bimba ■' H H , ;,i .< ■ 
Brooklyn, N. Y.
Gerb, Drauge:— ■ i 

' žemiau pasirašę .ąs’mehys yra !
komisija rėngiind debatų mūsų 

. mieste vienybės klausimu, tarp
Kom. Partijos Liet. Sekcijos ir 
Opozicijos. Kviečiame jus at
vykti kovo 17 d., 1935 m., 1 vai. 
po pietų ir debatuoti su Liet. 
Dai’b. Draugijos Centro pirmi
ninku L. Prūseika.

Tikime, kad apsiimsite 
duokite atsakymą, kad mes gau- 
tumėm prieš 11 d. vasario..

Draugiškai, 
kom.

i

-1 4 
* 

alpinėjau, taip. įvyto. ■ Ga- 5elk!a pirma ^uo klau«imP SU:2;{S

? i JaUį Vi

minimus debatus minėtą die- nėję 
i“’
apkalbėjimo, išdirbta, kaipo 
vienybės klausimui, kad atatik- 
tij: “Kas Apardė Kairįjį Lietu
vių Komunistinį Darbininkų 
Frontą,'ir Kaip Jį Atitaisyti?” 
Taipgi Komisija vienbalsiai pa
tvarkė, kad tema riebus pamai-

jkad jis turės bąti. Penn-’ bežinau, ar pavyks man ko-'
/

nesimato garsinama. Bu- vvktų, jeigu,- tačiaus, komisija’ 
. vis; tiek laikosi, kad jos temos;

apsiėmiau debatuoti su suformulavimas tūri pasilikti,- 
juo ir griežtai laikausi savo žo- sutinkuUr ta tema stoti į deba- 
džio. Su jokiais tuo reikalu Tus su D. Prūseika. 
pakeitimais nesutinku. Jeigu ■ 
Prūseika ištikrųjų, negali deba~\ 
tuoti kovo 17 d., kaip jis teisi- j’ į 
naši, tai sutinku, kad debatai 
būtų rengiami kitą kurią riienųJprQseįįos 
idant jis neturėtų jokio'pasitei- ‘ 1 
sinimo, atsisakyti. 1

seika,

misija iš šešių narių, kurių trys narna ir mitingas minėtoje die-
u.-,CT i-Smu- noje įvyks. Komisijos pageida- 

de- vimas, kad pasižadėję debato-
riai pribūtų; Komisijos vienbal- i<acĮ komisija laikytųsi savo duo- 
siai sutiko del'pasikeitimo, kad,to žodžio., ų^kyįejtinpe-į- debatus.

E. Butkus Opozicijos atstovas,

važidojąs į Pa. tuo laiku.
Bimbos laiške ■ paduotos te

mos buvo svarstytos,, bet Kom. 
pati išdirbo savotišką, kaipo 
atatinkama tema.

Prūsęikos laiške paduotas 
klausimas kas link balsavimo, 
kad įvairi i publika kaip gali 
spręsti K. P. L. S. su jos Opo
zicija vienybę? Todėl Kom. 

iri balsavimą dalyko palieka atda- 
„• ru-

| Pirmininkai bus du. Į Publi
kai įžanga bus 10c. Jei liktų 

! pinigų nuo padengimo lėšų, bus 
perduota Liet. Politinių Kalinių 
Fondui.

I J ,

i Pozicijos atstovui A. Bimbai 
'sutikta pirmenybė.; pirmas pra- 
'des kalbėti. Pirmu sykiu neil
giau, kaip po vieną valandą lai- 

ap- ko. Antru sykiu neilgiau, kaip
|po pusę valandos. Komisijos pa
gamins bendrą rezoliuciją arba 

Žinoma, debatuoti apsiėmiau dvi; bo vieną iš abiejų pusių, 
ir daviau komisijai sekamą at- kas link vienybės spaudimo de- 
sakymą:

Vasario 4, 1935. j 
Debaf'ų Rengimo Komisijai; 
Draugai: -

Aiškus dalykas, kad aš sutin
ku stoti į debatus su Prūseika; 
Tačiaus, mariau,, kad iš jūsų pa
stangų vargiai, kas išeis. Pana
šiai įvyko Wa(terburyje. Komi
sija užkvietė, sutikau, pasiūliau 
temą, priėmė, užgyrė, pranešė, 
kad tada ir f^da debatai įvyks 
ir laukiau tos dienos. Bet Opo
zicijos žmonės gavo iš Prūsei- 
kos naują prisakymą, viską 
augštyn kojom. apvertė ir de
batai neįvyko. Tai karri tie su
sirinkimai ir Jaiko eikvojimas? 
Jeigu Worcesterio Opozicijos 
draugai ištikrųjų nori debątų, 
tai turi duoti žodį, kad augštyn 
kojomis neapsi vers, kuomet 
gaus prisakymą nuo Prūseikos, 
kaip kad jų vienminčiai padarė

I Waterburyje.
Antra, komisija nepaduoda 

temos,- kurioje jį kviečia deba
tuoti. Tas labai svarbu ir rei- 

■ ., . • > ‘ ' y . ■ 1 .

kia iškalno žinoti. Nuo savęs 
pasiūlau vieną iš sekamų temų:
.,A,r pateisinamas ^Opozicijos’ ’ 

(Sklokos) streikas prieš Komu
nistą Partiją u- Komunistą In
ternacionalą? \

Kuris Imlias ir kuri vadonrybe 
tikpai .vedą^ darbininkus prie

•1 pasilįuo^aviino-..(“Opozicijos”’ ar 
' Kopyunistų Partijos ir Kdūiu- 
nistų internacionalo? '

1 Lauksiu atsakymo, ar‘ ištik
iu jų rengiate- debatus ikovo .17 

rd. ir . ar priimate vieną kurią iš 
virš .pasiūlytų temų,- arbd ko-

' kįą temą skiriate nuo savęs. ' • 
brauiįiškai', '

A. Bimbai

Kelionės 
m įkėta.

žinoma,

Debatų rengimo 
J. J. Bakšys 
John J. Green 
J. M. Lukas 
D. G. Jus sius 
J. K. šalaviejus 
J. Norvaiša.

lėšos bus pilnai

Draugiškai,
‘ A. Bimba.

< , • , .■» > < > *
Mūsų draugai dabar suprato, , 

|kad kalta ne Pennsylvania, bet 
" į- .-- r I ’-,Zoi,nU0
debatų., Jie komisijoj pareiškė, 

batuoti kurižį nors kitą diena', ‘ 
‘ “ ' ' ' ' ..... ‘ v

5 bandymas, pabėgt 
. .. uvuan,,. Jie Komisijoj pareik,
ReikaltfujU, ^a(j jejgU d. Birriba apsiima dė
si savo duo- L....YJ ..*.1.. > ‘.5. i- : .

vietoje, kviesto L.. Prūsęikos bus Jeigu .“bnoziciios”! draugai >ne '̂‘1.K
F Rntl™ On^n™ / UW1C1ĮQS , b^tUS iri tegul JIS^aSikO, kadi< ’

- ' ■ nori laikytis savo žodžio, jeigu .-: >= detiatlibtr 1 Bėt1 “Ono-1
. , -i . soKineja .pagal įgautus, pi įsany-į21c1josm. žmonės,- pasak viena

mus nuo Prūsuos, tai prašau 'drgugO). nebesutinka reikalauti^,a 
kad neeikvotumėte: mūsų,,l?rąn-.kadi Prūsėikiv stotų j Rabatus. ;, 
gaus laikę, nes mes ^turime ,pil-. ,jje. .suprato , saVo> vadO'> 

“griekbs”; > Jie, girdi, . pasakai 
Jeigu žmogus nenori (geriau, ' 
bijo) stoti į debatus, tai juk .ne.-, ,, 

mano buvo

nas rankas konstrūktyvlo, reyo-1 
liūcinio darbo. Jeigu nųošir-l 
džiai norite debatų, tai privers-■ 
kite savo laikraščio redaktorių T . T^io-i ,, ••• • • • i ' X ji V A oi • JL <4 1 1 ”
ir savo organizacijos pirminm- įsp-ta pirmapie . laiške, > kąd 
ką . apginti savo priešdai’binin- 
kišką poziciją Worcesterio dar
bininkų masiniam susirinkime.

V

lei.
i Manoma skaitlingos publikos 
turėti, lauksime jus pribūnant.

Draugiškai,
Pozicijos:

John J. Green, 
J. M. Lukas.

Opozicijos:
D. G. Jussius,
J. K. šaldviejus
J. Norvaiša.

j Worcesterio.. “Opozicijos” pase
kėjai apsivers aug^tyn kojomis 
taip, kaip apsivertė jų vienmin-

Taip pat noriu pastebėti, kad gjaį Waterburyje, kuomet gavo 
Komisijos debatų temos sufor- npp prūseikos prisakymus jo ' 
mulavimas yra labai prastas. nekąišioti į jokio debatoriaus 
Mes nepripažįstame jokio mūsų 1 urėdus:
revoliucinio judėjimo apardy-1 K Hį-ia mane_ tebesilaikau 
m°. Komunistų Paltuos n duoįo įodj,j0; (aį yra> sutinku 
Komunistų Internacionalo • ve-j .
l'iava jisai maršuoja pirmyn.|parodyti ;.............
Jeigu kas pasitraukė bei pabėgo ,iams darbininkams 
iš to judėjimo ir bando jį visais | 
būdais griauti, tai jau kitas 
klausimas. Kodėl Komisija ne-į'vtl 
nOri statyti temos klausimoj 
griežtai, principiniai,, iš esmės, i 
būtent, kririo judėjimo princi- Į-
pai, taktika, politika, ir keliai steryj yra rengiamos prakalbęs.’ 
veda, darbininkų klasę prie pa- Kalbės d’. A. Bimba ir, tarp'ki- 
siliuos.avimo, yra naudingi dar- tų svarbių klausimų, išaiškinš, 
bininkų klasės reikalų apgyni- kodėl ir prieš ką streikuoja-

11“Opozicijos”? Jųlį turi būt aiš 

litika, taktika, ir principai taip leidus prie sugrįžimo po Komu-i- • 
tebesiskiria, kaip skyrėsi, tai nė- nistų Partijos ir Komunistų In-, 
gali būti jokios kalbos apie jo- ternačionalo vėliava. • •

į debatus su Prūseika ir * 
i Worcesterio lietu- ; 

—-- —-------- ----------j Opozici^
Įjos” (Sklokos) priešdarbinih- 
■ kišką politinį veidą ir veiklą. '

A. Bimba,
NUO RED.—Kovo 1 d. vaka- 

l.re Lietuvių svetainėj Worčes-

t

suTikri “stebuklai!” Kvietė 
Prūseika debatuoti, o jau išdy
go Butkus. Prūseika jau vėl 
paspruko. Mūsų gi draugai, ku
rie įėjo debatų renginio komi
sijom veikiausia pamanė, kad 
ištikrųjų Prūseika “baisiai” 
užimtas, “turi važiuoti nelai- 
mingon Pennsylvanijon” ir tt. 
Komisijai daviau sekamą atsa
kymą :

veda, darbininkų klasę prie pa-

mui: Komunistų Partijos, arba 
* Jfųk turi būt aiš

ku, -kad. jeigu mūsų keliai, p6-

DR. J. J. KA4KIAUČIUS , 
Ml Lake Street y Newark. N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964 .,

Kalbės d'. A. Bimba ir, tarp ki-

Prūseika ir kodėl “‘Opozicijos“ 
vadai taip desperatiškai kbvo-/.- 
jbi, kad : savo pasekėjus nepri-

DARBININKŲ
SVEIKATA

Rūkymo arba kitokie dūmai .
■ erzina ir akių, ir kvėpavimo ta-, 

kų plėves ir daro žalos visamir, 
organizmui. Vėdinkite, gerai 
kambarius ir nebūkite prišvin-’ 
kušiam, prirūkytam ore’. .

I Jei akių plėvės taip tik pa- ., 
raudę, susijaudinę, tai, .ma-^ ♦ 
nau,t pakaks • boripės -rūksties,/ 
“boric, acid.” Pilną, su kaupų,., 
arbatinę .šaukštelį ištarpinkite 
stikle karšfo. . v yahdens. KaC 
•praaušo, vilgyįitę,, ..medvilnes r
gabalėlRiir ant akių.,
porą-trejętą Kartą d ienų j e ar- ‘ m 
ba ir .dažniau.-, r . ,

I Jeiįu’ kartais akys .Vra -ap-> ' 
krėščdš baktėri joriiis- ■ ir hiesi- . 

Wfso‘‘ riuo; 'borinės : rakšties - 
škiėdimo, iai gąbkite—“Argy
rol 10 per cent solut.,- 2‘ ožsj” < 9 

Lašinkite į akis kelis kartus 
kris* diena? Dažnai akys pa->. 
sidarb silpnos dėl netikusio 
maisto, ,ypąf kai permanai - 
gauni vitamino A. Akys tada; 
lyg sausos pasidaro, parausta, 
pažliūra ir menkai teįmatov, 
patamsy. Vartokite žuvų alie-,, 
jaus; taip gi kiaušinių, sviesto, • 
grietinės^ bananių, morkvų,

Akys Silpnos. Strėnas Skauda

Aš labai myliu skaityti laik
raščius ir knygas. Bet visa ne
laimė, kad man akys nelabai 
sveikos. Jau bus trys metai, 
kaip man akys nusilpnėjo. 
Kąi skaitau prie elektros švie-Į 
sos arbą šiaip būnu prirūky- 

•‘Opozicij'a” stato jau kitų žmo- tamtai ak7s 
gu, būtent Butkų. !«' blakstienos. paraudonuoja,

Debatų Rengimo Komisijos:11; JR“111 kol!‘ graužimų
* akyse. Be to, dar atsiranda

tarpe blakstienų lyg kokios 
grietinę^, ,,, ' ' '

Daktaras davė lašų į akis, 
bet nieko negelbėjo. Ėmiau iš 
vąistinėč kitokių lašų, ir' !visį 
niekp-j' .. ? „v. | Jq. 1

Jr (įa, nežinau riųd'ko, mari 
suskausta pusiaujų. Kartais 
net pasilenkt’ neduoda, 'lyg 
kad būtų kas' Vinį ‘įkalęs tar
pe kaulų bei raumenų: Daž
niau skauda dešinį šoną, po 
juozmeniui... Vienas daktaras 
spėliojo, kad gal man pra
džia reumatizmo, o kitas, kad 
gali būti inkstai. Davė vaistų, 
bet vis tiek pat.

Atsakymas.

Brooklyn, N. Y.
Vasario 14, 1935

Debatų Rengimo komisijai:
Draugai:

Jūsų laiškas, vasario 12 d., 
gautas. Sakote, kad Prūseika 
jau nebedebatuos, kad vieton jo

laiške (vasario 1 d.), kuriame 
buvau kviestas į debątus, buvo, 
aiškiai pasakyta “debatuoti su 
Lietuvių Darbininkų .Draugijos 
Cęntro pirmininku L. Prūsel- 
7fa.”> Aš ir apsiėmiau debatuoti 
su -Prūseika, o .ne c.su , kuom 
nors kitu. Savo laiške, apsiiim 
damas, stoti į debatus , su Prū
seika, pasakiau sekamą:

Aiškus dalykas, kad aš su
tinku stoti į debatus su Prū- 
seiką. Tačiaus, manau, kad iš 

' jūsų pastangų vargiai kas iš
eis. ' Panašiai įvyko Waterbu- 
ryje. Komisija užkvietė, suti
kau, pasiūliau temą, priėmė, 
užgyrė, pranešė, kad tada ir 
tada debatai įvyks ir, laukiau 
tos dienos. Bet opozicijos 
žmonės gavo. , nuo Prūsęikos 

- naują prisakymą, vislią aūgš- 
tyn kojom apvertė ir debatai 
nėįvyko. Tai kam tie'susirin
kimai ir laiko eikvojimas? Jei
gu Worcestęrįp , opozicijos 
draugai ištikrųjų nori debatų, 
tai fyri diUoti žpdg kad augs* 
tyn kojomis neapsivers, kuo
met gaus prisakymą nuo Prū-

• •X” • . i • d • » 4 .Laukiu, kas iš. to išeis. Nagi, 
gaunu jau sekamą laišką:

’ Debatų Rengimo Kom. 
'' Worcester, Mass. 
'Vasario 12, 1935. 

A. Bimbai ir ’ 
E,. Butkui.
Brooklyn, N, Y.
Gerb. Draugai;— ,

Debatų rengimo komisija ga
vo atsakymo laiškus iš abiejų 
pusių su sutikimu atvykti dėba- 
tų'oti kovo if d;, 19S5 m., 2 vai. 
po pietų,'Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St., Worcester, Mass.

rT^ _ 1*_ 1 lAK-. *. . J’y j, ,, ♦ t ’ V. *, 4

šių: Policijos ir Opozicijos lai
kytam savo posėdyj, 11 d. vaša-

dalytas dar prieš Hitiėrid už-i: del visų 4 judžių bus $1 suąur. 
'gfiebūhą valdžios. > \ : Igusierp ir 40 c. vaikams. Per-
I Kovo 29 bus roddhiaS . frau- ; kant kiekvienam paveikslui sky- 

hva r-R cūziškks judiš “The Red Head,” riiini bus ,35 c. suau^ušiėm ir 
Kovo (March) 1, IWO City puikus paveikslas. S' ' 15 c. vaikams. Praneškite vi- 

CAtral Committee rengia visą, . ' . . šiem apie šiuos paregimus,
eilę judžių, pirmutinis iš kurių Balandžio 12 yel bus r’qdo-i - Kom Rep
bus rodbmas virš minėtą dieną, mas rusiskaš pavėikšlas, vdMas I - •1 
Masonic Temple, Main St., jkol kas dar nežinomas, bus j5rą-4 < ——7—
Binghamton, N. Y. Bus rdefo- n«šta vėliati/ > • • I .Hondurase per žem.ėą.drę-
mas gražus paveikslas,* Gorkio Visi pavdlk’slai ..b4uš«^L<pą^WįKhą '• praardyta-' 
parašyta Motina. įCioj vietoj, Maconic Templę, kalnas ir atidengta liekanos Todėl komįšijbs įš abiejų pu-

Kovo 16 bus rodomas vokiš- Main St. Bus dū rodymai: 7 ir Majų įgiltos mięst0, !bUVU- - . • i- - . ».•
kas judis “Kuhle Vampe,” pa- 9 vai. vakaro. Perkant tikietus šio 1,700 nietų atgal.

Binghamton, N. Y

parašyta “Motina.

Jums akys pavarg-sta ir pa- apelsinų,, kepenų—kame ir gi 
rausta nuo skaidrios šviesos yra vitamino A. • 
ir tai j) gi nuo dūmų. Tai n i e- Apie strėnas negalima tik*
ko nepaprasto, šviesos blizgė- rai tartį. Veikiausiai jums yr.a 
jimas,. tiesiogipės šviesos ar- pertempti raiščiai, susinėrimai. 
bą atmuštos nuo. kokio spin-įbėkite karštus ir šaltus koin- 
dinčio daikto, labai erzina pri-sus pakaitomis. Braukyki 
akių plėves, ir dėlto jos pa- te,# masažuokite, maudykite, 
rausta. Reikia Vengti blizgan- karštai. Dažniau pasilsėkite,—'

A^ię strėnas negalima tik-

čių daiktų. tai labai svarbu.

. e

c.su


šeštadienis, Vasario 23, W35

•'V ' B'

Vajus už įtraukimą ALD- 
LD ir LDS kuopų į Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekvieno 
menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga šį vajų gerai 

• pravesti.

^*iiatihi ui• W.i į, Willftr*' >.į.,

'J*'' l'',^|»Įi,k'".'""tff

TreRffi Paslėpti

Kuri A LT) L D, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos j Meno Sąjungą šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį 
Kiekviena kuopa moka 

j metus.
Menu Sąjunga, 46 Ten

Brooklyn, N. Y.

klausimą, 
po $5.00

Eyek X

V. Kapsukas Kaipo Menininkas 
Ir Kritikas

Massachusetts Meno Dirvonai

Netekome didelio žmogaus—draugo. Didelis 
žmogus, vadas, revoliucionierius, dialektikas- 
materialistas žiūri į gyvenimą plačiai. Jis tu
ri būt visapusiai apsišvietęs. Tokį draugą mes 
turėjome asmenyje Kapsuko.

Vincas Kapsukas-Mickevičius rodė kelią dar
bininkams ne tik politinėse, ekonominėse jų 
kovose, bet ir kultūroje, mene, literatūroje. 
Proletarinės lietuvių literatūros Chrestoma
tijoj V. Kapsuko vardas skamba kaipo pirmo 
revoliucinio rasy tojaus.

Reikia pasakyti, kad Kapsukas buvo dau
giau, negu paprastas rašytojas. Jisai netu
rėjo daug laiko užsiimti dailiąja literatūra. 
Tik caro kalėjimas Kapsukui davė šiek tiek 
laiko kūrybai. Iš tų laikų Kapsuko literatinio 
darbo ALDLD išleido veikalą “Caro Kalėji
muos.”

“Caro Kalėjimuos” yra rašyta raportažo sti
lium. šioje knygoje viskas yra tikri atsimini
mai, pergyventi vaizdai. Tačiaus šis veikalas 
yra labai geras, skaitymui patraukiantis, me
niškas kūrinys. Iš Kapsuko veikalo “Caro Ka
lėjimuos” galima sukurti keletą vaizdų mūsų 
scenai. Jo vaizdai dramatiški ir tragiški.

Šiame kūrinyje vaizdžiai nupiešta, kaip re
voliucionieriai kovojo su caro žandarais ir 
žemsargiais. Kartais buvo kruvinų kovų, kar
tais gudria taktika, gera strategija tekdavo 
apgauti caro bernai. Tačiaus ilgas kovos ke
lias ėmė daug aukų,—gyvasčių. Ne kas kitas, 
kaip tik šios kovos ir V. Kapsuką nelaiku iš
plėšė iš mūsų tarpo.

Kapsukas, kad ir neturėdamas laiko nuo
latiniai dalyvauti dailiosios literatūros kūry
boj, dažnai jisai buvo gabus ir gilus kritikas. 
Ne kas kitas, kaip tik V. Kapsukas gerai iš
kritikavo ir Kl. Jurgelionio poeziją apie “braš
kantį beržą.” Kapsukas pasakė, kad tai buvo 
“braškėjimas” socialistų oportunistinių idėjų. 
Jurgelioniai išgriuvo iš darbininkų tarpo. Jie 
užmiršti.

Ir vėliaus V. Kapsukas rašė literatūros kri
tikos “Kibirkštyje”, o dabar “Priekale”. Vė
liausiai tilpo d. V. Kapsuko literatinis straips
nis “Priekalo” num. 9, 1934 m. šiame rašiny 
Kapsukas tinkamai nušviečia Sovietų Sąjun
gos rašytojų suvažiavimą. Sekamai V. Kap
sukas apibūdina proletarinių rašytojų kūry
bos liniją:

“Toji bendroji sovietų literatūros linija—tai 
yra socialistinis realizmas. Socialistinis rea
lizmas—tai yra pamatinis sovietų dailiosios 
literatūros ir literatūros kritikos metodas. So
vietų rašytojai savo dailės kūriniams turi sem
ti sau medžiagą, temas, vaizdus iš turtingos 
sovietų tikrovės, iš jos Dnieprostrojų ir Magni- 
tostrojų tvėrėjų gyvenimo ir kovų, iš geroiškos 
čeliuskiniečių epopėjos, iš mūsų kolchozų gy
venimo, iš visos socialistinės statybos, kuri 
eina visose SSRS kertelėse ir keičia jos išvaiz-* 
dą ir žmones, griauja šimtmečiais susidėjusias 
jų pažiūras, sodžiaus sustingamą, užsisklėidimą 
ir tamsybę, naikina moterų beteisę padėtį ’ir 
visas vergijos liekanas, gimdo naujus žmones, 
nematytus socialistinius gerojus,.>.kurie nugali 
gamtą ir įvairius sunkumus. Bet beklasinė so
cialistinė visuomenė negali būt sutverta be at
kaklios kovos atgyvenusių klasių prieš naują
ją tvarką ir jos statytojus. Atsiranda viso
kių kenkėjų, žalotojų, kurie įvairiausių prie
monių griebias, kad tik sutrukdyti socializmo 
statybą. Prieš juos eina negailestinga kova. 
Ant naujos socialistinės bazės pamato keičiasi 
darbo žmonių sąmonė, susidariusi per šimtus 
metų ant smulkaus privatinio ūkio, pavergimo 
ir išnaudojimo pamato; vienok tas pasikeitimas 
atsilieka nuo jų ekonominės padėties pasikei
timo. ‘Tai sudaro didelį įvairumą. Visą tą 
įvairumą, visą gyvenimą su jo prieštaravimais 
ir kova turi gerai žinoti rašytojas, kad galė
tų jį teisingai atvaizduoti kūriniuose, ne sche
matiškai, o duoti tikrenybę jos revoliuciniam 
vystymesi, duoti didžiosios, mūsų gadynės ti
pus, veikiančius tipiškose apystovose, sujun-. 
giančius didžiausią praktiškumą su nematytu 
geroizmu ir grandiozinėm perspektyvom. Tuo 
būdu socialistinis realizmas turi būti sujung
tas su revoliuciniu romantizmu.”

Šis pamatinis rašytojų suvažiavimo pozici
jos apibūdinimas mum patodo, kad V. Kap
sukas ir paskutiniais savo gyvenimo mėnesiais 
rūpinosi proletariniu menu, literatūra ir jos 
vadovybe.

Tikimės, kad vėliaus teks dar šioje vietoje 
kalbėti apie V. Kapsuką, kaipo literatą ir me
nininką. šiuo tarpu mes pasiliekame vienu 
dideliu veikėju mažesni.

gražiai dainuoja, taip pat patenkina publiką. 
Tai kam jieškoti jėgų kitur ir tuomi savą
sias nustelbti?

neperžvelgus atstovų sąstato ir nepaly- 
jo su atstovų sąstatu, koks buvo keturi 
atgal, šiame suvažiavime iš senesniųjų 
veikėjų radosi tik dd. Grybas, Bakšys

Jaunuoliai Priešakyje Mūsų Veikimo
Sekmadienį, vasario 10 d., So. Bostone, su

važiavo mūsų apskričio chorų atstovai, kad 
apsvarstyti reikalus būsiančio pavasarį apskri
čio koncerto ir rengiamo bendro visų chorų 
išvažiavimo sekančią .vasarą.

šiame suvažiavime ir man teko dalyvauti 
atstovu nuo Liaudies Choro, Lawrence. Jau 
apie keturi metai, kaip buvau dalyvavęs šios 
apielinkės menininkų platesniam suvažiavime. 
Reikia’pripažinti, kad šis, keturių metų, lai-1 
kotarpis padarė didelių, svarbių permaiftų 
mūsų menininkų tarpe.

Prasidėjus suvažiavimui, nebuvo galima pra
leisti 
ginus 
metai 
mūsų
ir dar vienas ar du, o kiti visi jaunuoliai ir 
jaunuolės, kurie keturi metai atgal su tėvais 
atvažiuodavo į mūsų piknikus ir kitokius pa
rengimus. Kai kada girdėdavome juos mūsų 
parengimuose sakant darbininkiškas eiles (de
klamuojant) ar šiaip kitokiu būdu pasirody
davo parengime.

Gi dabar tas jaunimas suaugęs—merginos, 
vaikinai. O svarbiausia, kad jis jau spėjęs 
atsistoti priešakyje apskričio viso veikimo.— 
Veik visa apskričio valdyba ir svarbieji ko
mitetai susideda iš jaunuolių, veiklių, ener
gingų darbuotojų; kiti jau solistai, dar kiti— 
aktoriai, net ir chorvedžiai. Tai puikus pa- 
žengimas pirmyn! Tai ženklas, kad darbinin
kų menas ir abelnas judėjimas įgyja naujų, 
tvirtų, gabių jėgų. Ypatingai Norwoodo jau
nuolės, dd. E. Zubraitė' ir E. Yarmalavičiutė, 
pasižengusios pirmyn. Taipgi lawrenciete d. 
P. Kaškevičiutė ir gražus skaičius iš kitų ko
lonijų.

♦

Yra Labai Svarbu Auklėti Menininkus

Kad New Yorko dainininkai yra populiariš- 
kesni už mūsiškius, tas dar nėra faktu, kad 
jie geresni dainininkai; faktas yra tame, kad 
newyorkieciai turi po ranka laikraštį, turi kur 
kas daugiau gabių rašinėtųjų į laikraštį (tikiu 
newyorkieciai nęužpyksit ant manęs del šio 
išsireiškimo), tuo būdu jiem suteikiamas pil
nas įkainavimas jų siekių, o mūsų daininin
kai yra nuskriaudžiami šiuo žvilgsniu.

Draugai, būkime patriotai savo jėgų, o svar
biausia, įkainuokime mūstj jaunuolių pastan
gas: Statykime juos ir į didžiuosius paren
gimus, rašykime apie juos, nes ir del mūs mū
sų spauda atvira. Tik tokiu būdu mes juos 
popuiiarižuosime, tas Suteiks jiems didesnį 
ūpą daugiau lavintis. Taip prieš juos iškelsime 
ir sulyginsime su kitų apielinkių menininkais.

Ypatingai apskričio metiniuose koncertuose 
turi būti pirmoj vietoj statomos vietinės jė
gos. Tokie koncertai turį būti metinės prole
tarinio meno jėgų parodos. Tik per tokius 
koncertus mes ir galime padaryti palygini
mus, kokį progresą padarę mūsų chorai, dai
nininkai ir kitokį menininkai, 

s r '

Gerai, kad chorų atstovai paliko apskr. ko
mitetui priruošti būsiančio koncerto progra
mą. Tikiu, kad apskričio komitetas pasirū
pins duoti pirmenybę mūsų apielinkės proleta
riniam menininkam dalyvauti programoje.

A. P. Taraška.

Vėl Nauja Solistams Daina
Meno Sąjunga buvo atsilikus nuo leidimo 

dainų solistams, žinoma, chorai, masinis 
dainavimas, turi būt pirmoje vietoje. Bet 
taip pat reikalinga duoti medžiagos ir mūšų 
solistams, kurie dalyvauja darbininkų judėji
me. . .

Todėl čia, žemiau,1 talpinapie naują solis
tams dainą, kurią pagamino mūsų bendra
darbis, P. Sagėms,; kuris gyvęna Sovietų Są
jungoje. . , , , ( . j

Oi, Tu, Vakarėli, 
žodžiai F. čemiševo Muzika M. Kovalio 
Vertė P. Saženis . (gįm. 1907 iri.) 
Oi, tu, vakarėli, tylioji lankele...
Eik greičiau pas mane, juodbruve mergele.
Pasileisim bėgti link sraunaus upelio, 
Dar sparčiau ims plakti karštoji širdelė.

Sėsim prie upelio žaliojoj pievelėj, 
Nusilenks meilingai glūosniai-svyruonėliai. 
Sudainuos vėjalis mums miško dainelę, 
Nusijuoks mėnulis, išvydęs porelę.

Pasakosiu tykai mielai apie mokslą, 
Jauną jos veidelį pamatysiu rausvą. 
Ach, senai juodbruvė nor eit į mokyklą, 
Ach, senai širdis jos rūpestingai plaka.

Mūs mokykloj yra nemažai mergelių, 
Linksmųjų mergelių—iš gojų, lankelių... 
Mieloji juodbruve, noriu tau patarti, - 
Iki pradės aušti, pasėdėkim kartu.

Sudainuos vėjalis mums miško dainelę, 
Nusijuoks mėnulis, išvydęs porelę. 
Oi, tu, vakarėli, tylioji lankele...
Eik greičiau pas mane, juodbruve mergele.

Eik greičiau. ..

Sausis

Išlaidos

Jurata Juraitei, “Pradžia” 10.00
Persiuntimas .60
K rasos ženkleliai 5.00
Už rašalu 3.00
Popiera dainoms 1.65
P. Petrauskui, darymas dainų 7.50
“Inkvizicijos” muzika
L. Kavaliauskaitei, už veikalų

10.00

kopijavimą 2.00
Užraktai del šėpos 1.00

1 Viso 40.75

Vasaris

Popiepa rnimeografui .65
Muzikos Lygai už dainas 1 5.00
Literatūra • .80
Už stencilius 5.00
Stampos 5.00

Viso 16.45

Kovas

Už didelius konvertus 2.50
Rašalas rnimeografui 1.75
Už popierą 14.00
P. Petrauskui už darbą
P. Petrauskui už dvi dainas

7.50

(padarymą)
“Laisvei" už spausd. “Tik už 

ateivio Tekėtų”
Už veikalų persiuntimą iš Chi-

8.05

4.50

3.88cagos
2 vei-

7.00 
kon-

5.00

"‘""54.18

Kavaliauskaitei už spausd.
kalų

Pasveikinimas K. Partijos
vencijai

Viso

Balandis

P. Petrauskui už dvi dainas

Viso
Gegužis

Protokolų knyga
3 veikalai

8.60

8.60

.49

.65

kad mūsų jaunieji meni- 
progresą ne vien organi- 
bet ir abelnam meno kė-

apskrityj net keturi jau- 
chorus: Yarmalavičiutė—

Niekas neginčys, 
ninkai daro didelį 
zaciniame veikime, 
lime.

Šiuo tarpu mūsų 
nuoliai vadovauja
Norwoode, Pranckaitė—Gardneryj, Petrukevi- 
čius—Lawrence, So. Bostone ir Haverhill ir 
Potsius—Montello. Niukiutė gabiai vadovavo 
So. Bostone chorą apie per keturis metus. Ji 
dabar vadovauja Bostone merginų grupę, kuri 
tankiai pasirodo mūsų parengimuose ir įvai
rina parengimus pritaikintais judėjimais prie 
dainų ir kostiumais.

Tiesa, kad jaunieji chorvedžiai nėra profe
sionalai ir pasitaiko klaidų bei trūkumų. Bet 
kur pas choro narius yra gerų norų ir įverti
nimo, ten tas taisoma ir progresas eina spar
čiai pirmyn.

Tačiaus, kai kur atsiranda vienas — kitas 
choristas, kuris pradeda susiraukti del netiks
lių nepilnumų, pradeda kuždėti, kad 
tas jau negera”.

Tas kuždėjimas jokio gero neduoda 
rui, nė jaunam chorvedžiui. Jei iš
pasirodo kuris, nepaisantis siektis augščiau, 
nepaisantis vengti padaryti] pirmiau klaidų, 
tokiam reikia atvirai, draugiškai, padaryti pa
stabas prie visų choriečių—susirinkime. To
kios pastabos bus jiems ir kitiems pamokos. 
Bet jokiame atsitikime besitarti pusiau slap
tai jaunuolį “išjoti negarbingai” iš choro.

Garsinkime Savo Menininkus

tas ir

nė cho- 
jaunujų

Mūsų apskrityje randasi kelios jaunos drau
gės ir draugai, kurie deda savo jėgas ir net 
centus, kad daugiau prasilavinti muzikoj, kad 
pralavinti balsą ir tt. Jau puikiai jie yra pa
dainavę ne viename mūsų organizacijų pa
rengime.

Tačiaus, kada mes kalbame apie didesnius 
mūsų parengimus, pamirštame savo jaunus 
menininkus ir nueiname jieškoti jėgų kur nors 
kitur.

Pav., kad ir pereitame chorų atstovų suva
žiavime,. kada buvo kalbama apie sudarymą 
programos apskričio koncertui, daugelis drau
gų nuėjo net į New Yorką ir kitur jieškoti 
dainininkų, o apie vietinius mūsų jaunus dai
nininkus veik visai pamiršta. Tai yra skau
dus pasireiškimas, atsižvelgiant į tai, kaip vie
tos jaunuoliai stengiasi prasisiekti, net suk
dami mūsų meno veikimo ratą.

Kad man yra. tekę girdėti New Yorko, bei 
kai kurių kitų apielinkių jaunuolius dainuo
jant, turiu pasakyti, kad mūsiškiai taip pat

Newark, New Jersey 
Veikalas “Tamyla”

Vasario 3 dieną čia buvo su
vaidinta brooklyniečių Aido 
Choro grupės įdomus veikalas 
“Tamyla”. . - ‘ -

Jau šiuoss žodžius rašant pra
slinko 3 savaitės nuo veikalo 
suvaidinimo, tačiaus spaudoje, 
apart kelių žodžių, daugiaus 
niekas nei nebando parašyti. 
Neteko sužinoti, kas yra veika
lo autorius. Tačiaus turiu pa
sakyti, kad autOTius nesijaus 
dirbęs ant veikalo dienas ir 
naktis veltui. Ir jeigu Meno 
centras dar nėra nutaręs tą vei
kalą išleisti, tai, mano supra
timu, turėtu ruoštis prie 
mylos” išleidimo. Tik gal 
sutrumpinti reikėtų.

“Tiesa, “Tamyla” nėra

“Ta- 
kiek

taip 
•jau tinkamiausias veikalas šian
dien vaidinti. Jis nėra vaizduo
jantis klasių kovas, bei kelian
tis liaudį prie klasinio susipra
timo taip jau aiškiai, griežtai, 
kaip, sakysim, “Alkis” ar “In
kvizicija”. Bet “Tamyla^’ yra 
nepalyginamai geresnis, ųegu, 

į sakysim, “Nebaigta Kova” ar 
i “Vestuvės Pušyne” ir danę ki

tų, tuščių “veikalų”, veikalėlių. 
Bet už tai “Tamyla” puikiai 
vaizduoja vergiją moterų ir 
dvasiškijoš šmugelį. Taip-pat ir 
religinių gaivalų įvairias sukty
bes. “Tamyla”, kaipo tokis vei
kalas, pilnai tinkamas Menui iš
leisti ir vaidinti po plačįas lietu
vių kolonijas.

V'AID YLOS—VAIDINIMAS
Šiuom kartu brooklyniėčiams 

nuo savęs atiduodu kreditą už 
gana gerą sulošimą. Man teko 
matyti jau keletą veikalų brook- 
lyniečius vaidinant. Tačiaus šis 
vaidinimas buvo vienas iš ge
riausių.

Gal būt mes tobulinamės mė- 
ne, gal būt paveikė į dd. brook- 
lyniečius pastaraisiais laikais 
paleista gniūžtė geros kritikos 
per spaudą ar tam panašiai. Ir 
rolės buvo gan tinkamai išskir
stytos, ir prie būdelės mažiau 
kreiptasi pagavimui žodžių. 
Pats susitvarkomas nępalygiria
mai tinkamesnis, .tobulešhis, 
žvainesnis. '

Dar viena garbė brooklynie- 
čiams priguli, tai, kad jie turi 
savo tarpe tokią lošėją, “Tamy
la”—Buivydaitę, kuri nesiskiria

nieku nuo profesionalių lošėjų. 
Ir ištikrųjų, ta mergaitė, tai, 
rodosi, įgimtas vaizdas toje ro
lėje. Tai tipas lošėjos. Tai pa- 
vyzdis visiems, kurie 
veikalus.

veikalai
Už veikalus
Lyros Ghoras, duoklės

Viso

6.55
1.00
5.00

$24.65

vaidina Gegužis

Už veikalus
Gerai lošė Nalivaika ir pats i^du0^°“s’ Chlcago’

Juškašio veikalo vedėjas d.
Tačiaus, atsižvelgus, prieš jau
nuolę, ’Buivydaitę, jie tik suau
gę “beibės.”

G. A. Ja.

$2.00
III.,

5.00

Viso $7.00

Auka Conn.
Apskričio

Viso

’ Birželis

Valstijos Meno

LieposMeno Sąjungos Centro 
Biuro Posėdis Nedėlioj

Mene Sąjungos Centro Biuro i Aido Choras, Detroit, Mich., 

posėdis įvyks sekmadieny vasa- Men0 Sąjungos 4 kp., duoklės 
rio 24 d., 1935, “Laisvės” name,: Auka nuo seimų parengimų 
10 vai. ryte, šiame posėdyje tu
ri dalyvauti visi' C.B. nariai ir 
alternatai. Taip pat posėdyje 
dalyvaus ir III Apskričio Komi
teto nariai. Visi drauaai ir 
draugės privalote atsilankyti 
laiku.

V. Bovinas, Sekretorius.

• Laisvės Choras. Hamt., Mich.,
1 I duoklės ir veikalai

!A. Žvirblis, veikalai

Viso

Rugpjūtis

Lvrnc Choras, duoklės
28 kn. Waterbury, 
duoklės

ALOLD 
Conn.,

Viso

5.00

$5.00

7.50
1.50

5 OO 
5.00 

10.00

$29.00

10.00

5.00

15.00

Meno Sąjungos Finansinė 
Atskaita už 1934

Įplaukos

1, 1934 Balansas
Sausis

Aido Choro ir Prolet. Meno 
4 kp. duoklės už 1933

Aido Choras, Worcester, 
duokles

Bangos Choras, Toronto

Viso sausio men. įplaukų

, Vasaris

Liaudies Choras, Lawrence, 
Mass., duoklės ■ ' l .

Eva Simans, auku
P. Baltrušaitis, ‘Moteris

Gatvėje”
Laisvės Choras, Hamtramck,

Mich., duoklės
Lyros Choras, Phila., duoklės
C. šaltis, už veikalus
Laisvės Choras, Hartford, Conn, 

duoklės ir veikalai
Jaunimo Choras, Montreal, 

dainos
Ig. Urb.onas,. veikalai

Viso

Sausio $99.53

'Rugsėjis

Aido Choras, muzika 
Sietyno Choras, muzika 
Aido Chorss, duoklės 
V. Raduski, dainos 
Laisvės Choras, S. Boston, 

duoklės
šiuplevičius, dainos
Dainų Dienos auka (Conn.) 
Aido Choras, duoklės 
Laisvės Choras, Hartford, 

Conn., dainos

Viso
Spalis

Viso

Liepos

P. Petrauskui už dainas 
Muzikos Lygai

Viso

Rugsėjo

Muzikos Lygai už dainas 
Meno Skyriaus antgalvis 
B. šalinaitei už muziką 
Stampos
Už stencilius (duota P. Petraus

kui) , <

Viso

Spalis 
už lentynųA. Aleksynui 

ryma
Už veikalus
I,aiŠkai ir vokai 
Saženiui. už veikalą 
Persiuntimas pinigų 
Persiuntimas dainų (stampos) 
P. Petrauskui už darbą

Viso

Lapkritis

Nalivaikos kelionė į Wilkes 
re, Pa. 

“Laisvei”

pada-

už

1.14

3.45
4.00

7.45

4.40 
45.00 

15 00 
5.00

5.00

34.40 ‘

1.90
6.50
5.00

.60

.17
9.50

51. 94

Bar-
5.40
5.00

”~~To’4O
skelbimų

Viso

Gruodis 
štampas“Laisve į1

Už veikalų katalogą P. P.
Stampos
“L.” už laiškus

už 5.00 
5.00 
9.30 
4.75

24.05Viso

SUTRAUKA 
Balansas 1 d. sausio, 1934

i metų _____________________  $99.53
Viso įplaukų 1934 metais ..-333.45

”$432.98.
----- .Viso išlaidu 1934 metais--------249.365.00 į. ________

Lieka ižde 1 d. sausio, 1935 
metų _________________ _ $183.62

Sekretorius V. Bovinas 
Iždininkas F. Pakalniškis

275 
1.00 

10.00
1.00

1000 
roo 

15.00

6.00

$51.75

Už4 veika^ą°“Moterfš^ Gatvėie” ^3^50 Aido, Ch^Fas’ ^ain0S ,8°
— — Mncc Aušros Choras, Rochester,

mm N. Y., duoklės
Vilijos Choras, New Britain, 

’ ■- ’ Conn., duoklės
$28’50 Grybas, Norwood, Mass., už

• I , dainas (1933 m.)
.Lyros Chords; Shenandoah, 

• , j (prisiųsta 1933)

5.00 • Viso 
3.55 1 , (

f
Plecenis, 

n Liaudies

Lapkritis
dainos
Teatro centras

Pa.

n pa icauu truvian
taa* Vilijos Choras, Waterbury,’ 

' Conn.,- duoklės
' ° J» Mockaitis, už veikalus

8.60
Can.,

.95
2.00 .

ALDLD III Apskritys, auka
t ' ♦

Viso ,

- $33.85

10.00

5.00

2.00

7

Kovas
Litviniutč, už veikalų

“Pradžia”
Sietyno Choras, Newark, 

duoklės
E. Simans, aukos

Viso

2.40 
N. J.

5.00
.50

$7.90
Balandis

J. Latvėnas, dainos
Bangos Choras, Elizabeth, N. J.

duoklės
Sukackienė, veikalai
Aušroj Choras, duoklės ir

1.20

'10.00 
.90

Gruodis
J. Wolf, už veika’us 
I DS 28 kuopa, duokles 
LDS 92 kp., duoklės 
LDS 1 kp. duoklės' * 
LDS 1 4 kn„ duoklės 
Liuosybės Dailės Ratelio 

duoklės
M. Pūkis, “Moteris Gatvėje” 
LDS 86 kp., duoklės
LLR Choras, Norwood, Mass 

duoklės
ALDLD 39 kp., duoklės 
LDS 26 kp., duoklės
L. K. M. Choras, Chicago, 

duoklės
ALDLD 188 kp., duoklės

1 Viso

Aubum,Me.
Vasario 10 turėjom ALDLD 

31 kuopos susirinkimą. Skai
tyti laiškai, pirmiausia Kana-

16.50 Į dos “Darbininkų žodžio” at
sišaukimas pagelbėti išleisti jį 
savaitraščiu. Iš kuopos iždo 
paskyrėm $2 ir tarp narių su- 
rinkta $1.30, ’viso $3.30. An- 

‘gelo Hemdon bylos vedimui iš 
kuopos paskyrėm $1.50 ir su- 

5.00 rinkom tarp draugų $2.80. Vi- , 
so $4.30. ,

Per 7 apskritį buvo atsiųsta 
knygutė ant $5 del “Daily 

5 00 Workerio”. Visų štampų ne- 
b*vo galėjom ’ išparduoti, tad iŠ 
5.00 kuopos iždo paskyrėm $1.50/ 

įviso bus $5 “Daily Worke- 
riui”. Politiniam kaliniam 
taipgi bus renkamos aukos. 
Dirbame, kiek išgalime.

Narių pasimokėjusių jau

$34.30

$22.50

Choras
10.00
2.00
5.00

10.00
5.00
5-00, turime 25, iš jų 16 pasimokė- 

10.00 jo Po $1.50, o 9 po 10c. Nepa-
5.00 simokėjusių liko tik 5 nariai. 

$74.00 • Sekr. A. Kaulakis.
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PHILADELPHI JOS ŽINIOS
Kas Veikiama n* Kaip

Delegatai iš D a r b i n inkų 
Kongreso už Socialę Bedarbių 
Apdraudą išdavė raportą tri
jose vietose, buvo trys masi
niai mitingai: Chesteryj, W. 
Phila. ir Lietuvių Muzikalėj 
svetainėj. Visose vietose buvo 
pasekmingi mitingai. Pasek-' 
mingiausias buvo Richmond ■ 
dalyje. Lietuviai rengė kartu | 
su lenkais delegatais, tad ir 
žmonių buvo gana daug. Visi 
delegatai išdavė raportus ge
rus iš kongreso ir parodė, kas 
jau yra veikiama sugrįžus iš 
kongreso. Iki šio laiko jau 
veik visos organizacijos likosi 
įtrauktos prie to darbo. Komi
tetas, kuris susideda iš dele
gatų nuo visų organizacijų, 
laiko savo susirinkimus kar
tą kas mėnuo.

Sekantis susirinkimas bus 
vasario 24 d., Lietuvių Muzi
kalėj svetainėj, kaip 2 vai. po 
pietų. Tad visi organizacijų 
delegatai būtinai dalyvaukite, 
nes turėsime kelius svarbius 
klausimus kalbėti.

Šioj vietoj reikia pasakyti 
ačiū Lietuvių Muzikalės Sve
tainės Bendrovei, kuri davė konferencijas reikia gerai pri- 
svetainę veltui laikyti masinį 'sirengti. Būtinai reikia atlan- 
susirinkimą ir duoda laikyti, kyti 
susirinkimus komitetui. Taipgi Į draugijas savo 
davė ir Lietuvių 
Klnibas Moyamensing Ave. I h.R. 2827 bilių ir reikalauti, 
Svetainę masiniam i 
mui, kuris bus kovo 17 d., 2 nai ir 
vai. po pietų. Delegatai iš- įr siųsti delegacijas pas vals- 
duos raportus. Tas vienas tijos ir miesto viršininkus ir 
jau parodo, kad Phila. visi reikalauti, kad‘jie kovotų už 
stambieji kliubai ir kitos orga- H. R. 2827 bilių, kad jis liktų 
nizacijos nuoširdžiai remia H. ’ įstatymu. Tiktai taip veikda- 
B. 2827 bilių. .mi mes priversime ponus pri-

' “ --------  imti tą bilių.
Reporteris.

I dos bilių dar tik prasideda. Ir 
buvusis kongresas davė gana 
daug pasekmių, pradėjo ap- 

1 vienyti visus darbininkus, ne
žiūrint kokių pažvalgų ir įsi
tikinimų nebūtum. Visus dar
bininkus vienodai spaudžia iš
naudotojų klasė. Ir darbinin- 

i kams tik viena išeitis tėra, tai 
i kova prieš išnaudotojus vi- 
■ siems bendrai.
Į Mes, lietuviai, 
tautos, turėsime 
veikti. Sekantis 
sėdįs tars tolimesnį veikimą. 
Vienas iš svarbesnių punktų 
bus pasiuntimas delegacijos į 
Harrisburgą, į legislatūros po
sėdį reikalauti, kad 
2827 būtų pravesta 
man. 
prieš dedamus naujus taksus 
ant gyvenimo reikmenų. Tak
sai, vietoj ant gyvenimo reik
menų, turi būti uždėti ant tur
tuolių, ant tų, kurie turi pa
jamų virš $5,000 į metus ir tt.

kaip 4r kitos 
dar daugiau 
komiteto po-

H. R. 
gyveni-

2. Pareikšti protestą

Tą darbą turėtų atlikti ir 
kitos kolonijos. Kurios dar ne
turėjo konferencijų už II. R. 
2827 bilių, tai turėtų tuojaus 
sušaukti. Šaukiant tokias

visas organizacijas ir 
teritorijoj ir 

Tautiškas1 galima sušaukti. Netik užginti

susirinki- kad tos valstijos kongresma- 
senatoriai užgirtų, bet

Kova už bedarbių apdrau-

kitas “no good”, įvairių nepa
matuotų užmetimų ir kaip tik 
tiems, kurie nedaro jokių 
kompromisų su bosais. Reikė
tų nors kartą gerai pagalvoti 
trems niekuomet nepasitenki
nusiems, kam iš to yra nau
da? Juk daugiau negu aišku, 
jei vienybės ir susiklausymo 
nebus, tai bosams bus atviros 
rankos savo užmačiom. Juk 
bosai išimčių nedaro, kaip 
kerta algas, kerta visiems, ka
talikui, tautininkui, bolševi
kui ir kokiu tik nebūsi kito
kiu. Arba, kuomet atleidžia, 
tai maždaug tas pats. Kad 
taip yra, niekas neužginčys, to
kiu būdu darbininkų kova pri
valo būt nukreipta prieš tik
rą priešą, kapitalistų klasę, bet 
ne jieškoti kokių ten kriuku
čių bei kablelių darbininkų 
klasės tarpe. Pamatysite,, kad 
toji bendra kova prieš išnau
dotojus, kaip tik ir sucemen
tuos darbininkų, jėgas ir laips
niškai išdildys tuos taip va
dinamus “nesusikalbėjimus”. 
Prie darbo tad, o darbo labai 
daug!

jų mirties priežastis, tai per
daug mylėjo stiprius gėrimus.

i Darbininkiškafn judėjime 
nedalyvavo, bet ir kunigam 
nesidavė mulkinti. Prieš ve- 
lionies mirtį, kuomet ji sun
kiai sirgo, vietos davatkos įsi
nešė kryžių ir kitus įrankius 
ir tuoj pradėjo siūlyti kuni
gą. Mirtina ligonė davatkas 
varė laukan, sakydama: “Jūs 
su tuom kryžium ir tais rožan
čiais sutrumpinot amžį.” ĮĖmė 
verkti ir sako: “Aš nenoriu 
kunigų nė davatkų patarnavi
mo, nei tų šventų kapinių, ma
ne palaidos ant laisvų miesto 
kapų, pas mano vyrą Povilą”. 
Tuomet davatkos mato, kad 
nieko nepeš ir 
prapuls, nešdinos 
vartydamos. Mat, liko neuž
ganėdintos velionės pasielgi
mu.

dūšia” jos
lauk akis

Bi- 
du 

del

vi

Liet. Darbininkų Susivieni
jimo vietinė 67 kuopa laikė 
šusirinkimą 14 vasario. Tarp 

I kitko nutarė išrinkti delegatus 
sutvėrimui apskrities Naujoj 
Anglijoj. Paaukavo iš iždo 
del Bedarbės Apdraudos 
liaus H.R. 2827 ir išrinko 
delegatu į miesto tarybą 
minėto biliaus.

Dabar Montello beveik
sos liet, pirmeiviškos organi
zacijos yra prisidėjusios prie 
minėto biliaus aukomis ir de
legatais, kurie darbuojasi, 
siųsdami reikalavimus į Wash- 
ingtoną senatoriams ir kon- 
gresmanams, kad paremtų mi
nėtą bilių.

Del organizavimo LDS jau
nuolių kuopos darbuojas J. 
Ormanas, iš Brooklyn, N. Y. 
Čion darbas eina sunkiai, jau
nuoliai nenori skirtis nuo se
nųjų, sunku bus jaunimo kuo
pą sutverti.'

Šalna.

Baltimore, Md
Dar Viena Ataka Ant 

Darbininkų
Kuriems dar nebuvo aišku, 

kad pereitą didįjį audėjų 
streiką pardavė Germanas, 
dabar ir tie jau persitikrino. 
Kuomet Gormanas, atšaukda
mas streiką, didžiavosi, kad 
“we won big victory” ir vasa
rio mėnesį bus viskas pafik- 
syta audėjų “naudai”, tai da
bar jau matosi toji “nauda”. 
Štai Standard Silk Co. jau at
leido gerą dalį darbininkų ir 
su likusiais operuoja tik ketu
rias dienas, vietoj penkių ir ma
noma, kad dar daugiau . atleis. 
Phillipsburgh Silk Co. (Mc
Ginley) eina prie nukirtimo 
algų I yra nemažo pasiprieši
nimo, nes ši dirbtuvė geriau
sia organizuota, jei kirs algas, 
tai, veikiausia, darbininkai su
streikuos. Apie Onondaga jau 
buvo pirmiau rašyta, kad ten 
nukapojo algas. Wallace Silk" 
Go. taipgi silpnina darbą. Su1 
kitomis audinyčiomis irgi pro
spektai nekokie.

Matosi, kad čia bosai, daro į 
manevrus, nes pastaruoju lai-i 
ku nemažai rašoma ir kalba
ma apie? atnaujinimą audėjų 
streiko- ir kad šį kartą tikrai 
paėmus bosus už pakarpos ir 
privertus išpildyti darbininkų 
reikalavimus, tai fabrikantai 
dabar jau iškalno daro viršmi- 
nėtus žingsnius, idant pakir
tus ūpą darbininkų. Iš kitos 
pusės, bosų triksas yra tas: 
dabar numuša algas ir atsitiki
me streiko, jei reikėtų pakel- 

^įi, tai tuomet tik tą numuši- 
ma grąžintų. Reiškia, jie ren- 
gia^į ir tą daro organizuotai.

Iš darbininkų pusės, tai tik paskui 
kovlngesnis elementas deda gaunąs 
pastangas, kad užkirtus bosų tytojų. 
pasirpojimus; didžiuma tebe
žiūri pasyviai, o kaip kurie, 
tai vietoj cementuoti darbinin-) Stefanija Z a j a n č i auskienė 
kų jėgas kęvai prieš tikrąjį apie trisdešimt metų senumo, 
visų darbininkų priešą—bosus, Jos vyras, irgU jaunas, mirė 
dar bando pešti demorafiza- ^u viršum metai atgal. Paljko 

’ cffos tarpe unijos narių- ir dvi nedideles mergaites. Ve- 
abelnai darbininkų, jiems‘ir lionė yra žinoma, kaipo Pet- 
organizatorius negeras ir tas ir ro Grigo žmonos sesuo. Abie-

Baltimorės Miesto Ponai

Darbininkas.

BGSZ

T
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i OftGSIN
GENERAL REPRESENTATIVE

at AMTORG, 261 Fifth Ava.. H.Y.

kurios priklausėte prie LDSA 24 kp. 
ir jai dabar priklausote prie susivie
nijus su ALDLD 57, 190 ir 22 kp. 
podrauge Coreleto Kliubo ir visos 
moterys, kurios interesuojatės mote
rų ir darbininkų reikalais, būkite ir 
savo drauges pakvieskite dalyvauti.

Mot. Komitetas.
rr^'i • 1 (45-47)

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

kaina: Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

* Del Torgsino Orderių 
kreipkitės arba į ban
ką savo apielinkėje 
arba į autorizuotą 

agentą > • I

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
. i *

“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

ko, ir kompozitorius Hans Eisler.
Įžanga 35c.

Kviečia Rengėjai.
(44-46)

į.
«

pitalistinė spauda ir dabar ne-' 
rašo perdaug apie krizio sun
kumus. Tą pati daro ir gel-| 
tonlapiai, “Keleivis,” “Naujie-' 
nos” ir kiti toki šlamštai. Na, 
darbininkai, prisiskaitę tokiuo
se laikraščiuose skelbimų apie 
“gerus” laikus, davai namus 
pirkt, negana vieno, bet dar Cleveland, tad visi darbininkai pri- 
pO kelis. O Čia burzuazmej mums turi pasakyt. _ 
spaudoj mato apgarsinimus,) 
kad “galima nusipirkt namą 
ant labai lengvų išmokesčių ir 
labai mažai reikia įnešt, tik 
$100, o balansą mokėk kaipo1 
randą.” Čia nekuriems dar-1 
bininkams pasirodė labai leng
vas ir prieinamas būdas pa
silikti turtingu. Jeigu darbi
ninkas turėjo $1,000, tai galė
jo nusipirkti 10 namų! Taip 
nekurie darbininkai ir padarė, 
manydami, kad 10 namų turė
damas, už kelių metų dar tiej< 
galės turėt ir taip aukštyn 
“eis.” O pats namų savinin
kas tįk randas kolektuos, par- i 

ke sėdės ir didelį cigarą rūkys.
Kiti darbininkai pirkosi na- ) 

mus kitokiomis išlygomis, 
rie turėjo susitaupinę 
tūkstančių dolerių, pirko 
mą už šešis ar septynis 
stančius dolerių, skolindami! 
pinigus iš bankų. Ant tų na-' 
mų ėmė morgičius, pirko ki
tus ir tt. Bet krizui užėjus, 
namai atpigo, randos nupuolė, 
namai tušti paliko, darbo ne
teko, taksų nėr iš kur surinkt, 
na, tai ir sėdėk parke, rūkyk,čia. 
cigarą.

Tai va kodėl miestas turi 
tūkstančius namų, kuriuos ma
no sugriaut ir į 
parkus taisyt, 
gražins miestą. 
Aiškus dalykas, 
Jiems bus gražiau mašinomis 
važinėt po miestą, kuomet me
džiai žaliuos, kvietkai žydės. 
Bet kiek darbininkas galės pa
sidžiaugt į tą vietą žiūrėda
mas, kur jo namas buvo, kur 
jis gyveno? Jam ten nevalia 
bus nei užeit, nes jis purvinas, 
apiplyšęs, išalkęs, išrodo kai 
baidyklė.

Toki darbininkai pasirenka 
sau vietą, kaip tai, po tiltu 
Fredrik Avenue ir Pennsylva
nia geležinkelio, kiti prie Ben- 
tlo St. ir Pennsylvania geležin
kelio, išsikasė pakrantėj urvą, 
nuo “dumpų” prisinešę senų 
blekiu, užsidėjo stogą, ir gy
vena, kai senoj Rusijoj, caro 
laikais, pagal Kaspijos mares, 
Baku miesto apie-linkėj gy- 

, kurie buvo

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia prakalbas 

) 6 d. kovo, 7;30 vai. vak. D’Aquirio 
Į Hall, Providence Rd. (Bull’s Head). 
I Kalbės, drg. S. C. Mažeikienė iš 

valo dalyvaut ir išgirst ką ši drauge
Kviečią Rengėjai.

(45-46)
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Ru
porą 

na- 
tūk-

jų tas vietas 
žinoma, pa- 

Bet kam ? 
buržuazijai.

CLEVELAND, OHIO
Piknikų Daržo Bendrovės Draugijų 1 

Atstovų Susirinkimas
Vasario 25 d., pirmadienį, 7:30 v. 

vakare, 920 E. 779th St., įvyks PDB- 
DA susirinkimas. Visi draugijų at
stovai, kaip nauji, taip ir seni, t. 
y. pereitų metų turite atsilankyti. 
Yra daug svarbių reikalų aptarimui. 
Pasistengkite visi būti laiku. I

Sekr. S. Mažeikienė.
(45-46)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Vaikučių Žiburėlio dfaur 

gyjėlė rengia kazyrių vakarą, arba 
“Whist Party,” subatoj, 23 d. vasa
rio, 7 vai. vak., 29 Endicott St. Bus 
programa, galės visi lošt kazyres. 
Turėsim gardžių valgių ir gėrimų. 
Visiems linksma, kad mūsų sūnūs ir 
dukterys moka skaityt ir rašyt lie
tuviškai, tad visi privalo ateit ir pa- 
rėmt šią draugyjėlų, kartu praleisit 
ir linksmą vakarėlį. Įžanga tik 25 
centai.1

Kviečia Komisija.
(45-46)

CLEVELAND, OHIO
Specialis-Etxtra Moterų Susirinikimas

Vasario 26 d., antradienį, 7:30 v. 
vakaro, 920 E. 79th St., įvyks PDB- 
to apskr. moterų komitetas šaukia 
moterų extra susirinkimą apkalbėji
mui moterų svarbių dalykų, kur 
darbininkes moteris labiausiai palie- 
x:''. Todėl visos draugės moterys,

saNOTARY {Tel. Stam? 2-0783 ]
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.

k

SO. BOSTON, MASS.
; Nepraleiskite Progos

Sekantį sekmadienį, vasario 24 d., 
vai. po pietų, puikioj Repertory 

Teatro svetainėje, 264 Huntington
į Avė., Bostone, (priešais Symphony 
Hall) įvyks pasauliniai garsaus kom
pozitoriaus Hans Eisler priėmimas ir 
koncertas. Programoj dalyvaus Lais
vės Choras, Rusų-Ukrainų Choras, 
žydų Freiheit Choras ir visi chorai 
bendrai dainuos, Darbininkų Teatro 
Grupė, geras solistas, iš New Yor-

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

(RUSSIA)
Siųskite Torgsin orderį į Sovietų Sąjun
gą savo giminėm ar draugam ir padėki
te jiems pirkt iš Torgsino krautuvių, ku
rios yra kiekvienam didesniam mieste 

U.S.S.R.
Tose krautuvėse yra laikoma apie 

15,000 augštos rūšies skirtingų vietos 
gamintų ir importuotų daiktų; DRA
BUŽIŲ, AVALINĖS, apatinių, MIL
TŲ, cukraus, džiovintų i?' konservuo
tų daržovių, kavos ir kitokių VAL- 
GChMŲ DAIKTŲ; prie gaspadinys- 
tės reikmenų, tabakų ir kitko.

| VIETAS, KUR NĖRA TORGSINO 
KRAUTUVIŲ DAIKTAI BŪNA GREIT 

PASIUNČIAMI PER PAŠTĄ
t Kainos prieinamos, palyginant su kainom Amerikoje

Patarnavimai Torgsi
no eilinėse krautuvė
se visur prielankūs, 
tvarkingi, < greiti ir 

mandagūsNeužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko- 

! sulio arba gerklės Č^žinimo, 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- 

: vieną, po augščiau paduotu antra
šu, o mes jums prisiusimo.

Persiuntimą apmokame.

Ką
Sumanė Padaryti su Darbinin
kų Namais, Kuriuos Atėmė už 

1 Taksų Negalėjimą Užmokėti
Ponas W-. W. Emmart, na

rys City Plan Commission, pa
siūlė sumanymą, kad tie na
mai, kurie yra ir bus atimti iš 
darbininkų už taksų neužmo- 
kėjimą, būtų sugriauti ir toj 
vietoj padirbti parkus, žole 
apsėtus, kvietkais ir medžiais 
apsodintus. Tuomet, girdi teškendavo turkai, 
apielinkės gyventojų namai caro laikomi šunies vietoj 
paliks daug vertesni išžiūroj.

žinoma, majoras Jackson 
pridavė sumanymą City Plan 
Commission del svarstymo. La
bai gera programa, bet kam? 
Mažum kiti mano, kad mūsų Pranešimas Plačios Apielinkės 
susiediją pagražins? Taip, bet Draugams, Organizacijoms ir' 
tegu jie nemano, kad jie už i Visiems Pritarėjams, kad Aido 
tai neužmokės, čia reikia ži- Choras Rengiasi Prie Savo Di- 
noti, kad tokioj vietoj taksai 
žymiai pakils, ir tokiu būdu 
ir kitus darbininkus iš namų 
išvys.

žinoma, miestas turi ką to
kio daryti su ątimtais iš dar- 

'bininkų namais, o. jų turi tuk- Tam puikiam bankietui tikie- 
stančius ir dar tūkstančius jų 
gaus, čia paduodu tik vie
ną pavyzdį: Paimkim sekciją 
nuo -Mosher St. iki North

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

*

Wilkes Barre, Pa.

dėlės Iškilmės—10 Metų 
Sukaktuvių

Paminėjimui savo 10 metų 
sukaktuvių Aido Choras ren
gia didelį bankietą, kuris 
įvyks 17 d. kovo (March).

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

tai pritaikinti prie blogų be
darbės laikų, tik 50c.

Todėl visi draugai ir apie
linkės organizacijos prašomų 
nieko .nerengti tą dieną, ;bet 
visi dalyvauti tame svarbiame 
bankiete ir sykiu su choris- 

kaip girdėti, visur atsižy- O tokių sekcijų yra tiek ir tais linksmai praleisti tą ap

Montello, Mass
Visai nesenai po Naują An- Avenue, tarpe Stricker St. ir 

gliją važinėjo SU maršrutu i Fulton Avenue, kur gyva ga- 
“sklokos” tėvas L. Prūseika lybė tuščių ir apleistų namų, 
ir, ' ’ ’ . ........................ ■ ' '
mėjo dideliu girtuokliavimu. 
Po- prakalbų, ant rytojaus, 
lendžioja po kliubus ir šiaip 
svaigalų užeigas ir svaigina 
save. Kaip kur jam prie svai
galų- pavyksta apgauti’ suvar
gusį darbininką, užuašo tą 
pragaištingą laikraštį ir tuomi

i dįdžiuojaį, T
N. G.” naujų skai- j

Štai visai- nesenai čion mirė

tiek.
Tai ve kokia demokratijos 

Šalis! O tie patys darbininkai, 
kurie namų neteko ir šiandien 
priversti ant “dumpų” gyven-| 
ti, pora metų
rėkė šunišku balsu ant 
Sovietų. Sąjungos, kad ten pri- 

kad jis grafišką nuosavybę konfiskuo4- 
ja. Na, o kas čia; Amerikoj, at
sitiko? Taip, Sovietai konfis
kavo turčių nuosavybę ir pa
vedė ją darbininkams, o čia 
atima iš darbininkų namus ir 
atiduoda turčiams.

Čia yra kaltė daugumoj pa
čių darbininkų, nes darbinin
kai neskaito darbininkiškų: 
laikraščių, todėl nepermatė 
ateinančio krizio. žinoma, ka-

vaikščiojimo dieną, taipgi pa
sitarti, Savo mintis išreikšti,- 
kas būtų gero Aido Choro at
eičiai.

Draugai visi sutiks, kad
tam atgal į choras lošia svarbią rol’ę dar

bininkų eilėse ir yra svarbu 
jo palaikymas ir išauklėji
mas. O; kurie draugai dar 
esate nesusipažinę su mūs Ai
do Choru, esate kviečiami at
silankyti į minėtą mūs 10 me
tų paminėjimo bankietą it su
sipažinti su mūfe choristais, 
draugais ir rėmėjais.- Bankie- 
tas bus vienas iš didžiausių, 
draugiškas. B an k i etas prasi
dės 6 vai. vakaro. Po bankie- 
to galės ir pasišokti, kurie no-, 
rėš. Komisija.

I Sovietų Saldainiai, 
i Naudokite Sovietų Saldainius 

parose ir kitpkiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė7nc 
, 6 Skirtingų Rfišiį ■ U
Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu' prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų. '

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Est.onijos darbo.

NAUDOKIME

! SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
i Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

■ ' ..

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
, KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ

IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
I Mes perkame geriausios rūšies , miltus—tas reiškia, kad mūsų 
! duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

, į kitus miestus.
Tel. s Evergreen 8-95'38 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

/



Barbutė, jinai dainuoja

Kaip Gyvena Lietuvos E>ai*L>iiiiri- 
kai, Valstiečiai, Buožėj Riiiligai 

Ir Valdininkai?
-GAMTOS SŪNUS

(Tąsa)
Viena mergina, kaip voveraitė, įciuožė į 
stulpą, o antra greit jai padavė kartelį, 
ant kurio jau buvo pririšta vėliava. Ant
roji, jąvus kartelį, rūpestingai pradėjo 
dirbti" ir rišti prie stulpo kartelį su vė
liava. Kada pamačiau, kad jos baigia 
darbą, išėjau iš pasislėpimo vietos ir 
pradėjau .išlėto artintis prie jų.. Jos ma
ne pamatę, manė, kad tai jų draugas 
B—s. Bet koks jų buvo nepaprastas nu
sistebėjimas, kada, vietoje jauno B—s, 
jos pamatė prieš save stovintį visai ne
matytą savo gyvenime vyrą. Sustojo abi
dvi, rodosi norėjo bėgti pasislėpti, taip 
netikėtai užtiktos, bet nebėgo. Nerima
sties apimtos, jos nekantriai laukė, ką aš 
darysiu. Aš gi jom tariau: Vėlinu lai
mės jums, jūsų darbe. Abidvi buvo dar 
visai jaunos merginos. Jos nekurį laiką 
tylėjo. Bet vėliau viena, kuri buvo su
augesnė, drąsiai atsakė: Taiį>, mes esa
me raudonos revoliucionierės. Gal būti 
ši valanda yra paskutine mūsų laisvės, 
gal būti jūs areštuosite ir išduosite mus, 
bet turite žinoti tą, kad istorija yra su 
mumis. Ir panašiai jos rėže-kalbėjo man, 
nepaisydamos.

Aš joms sakiau, kad esu toks pats dar
bininkas, kaip ir jos, Tuo .laiku pasirodė 
draugas B—s ir tarė, ko jūs čia baratės 
ir ginčijatės, dabar ne laikas, diskusijas 
vesti. Ir tuojaus klausė merginų, ar 
stipriai jos pririšo raudoną vėliavą, jei
gu ne, tai jis įlipęs pataisysiąs. Jos at
sakė, kad stipriai. Ir ant greitųjų visi 
trys, pasiskirstę lapelius, nusiskubino, 
nes jau pradėjo švisti.

Kaip vėliaus paaiškėjo, draugas B—s 
pirma nebuvo sutikęs tų merginų ir joms 
nepasakė, kad ateitų pas mus ir pasiim
tų literatūrą. Delei to ir susitikimo vie
toj įvyko tarpe manęs ir tų draugių ne
susipratimas.

Vienas mano senas pažįstamas atėjo

pas mus ir užįcvietę?i kad,.puvąžiuQtum 
pas juos, nes viena .ypa-ta, norinti susipa
žinti su manim.. Paviešėjus pas jį keletą 
dienų, mano senas, pažįstamas, pakvietė 
pasivaikščioti, susipažinti su apielinkė- 
mis. Ję pasiūlymą, priėmėm.1 Išėję,, eida
mi palengva ir grožėdamiesi gamtos gru
žių ir nepaprastu tykumu, priėjome ir 
ežero krantus. Ežęras labai didęlis, nes 
išilgai turi apie.lį) kilometrų. Ežero vi
duryje ir pakraščiuose matosi ,k,eĮętas.sa
lų, apaugusių gražiais lapuotais. me
džiais. Eidami pakraščiu, priėjome. ne
toli vienos salos ir. mano draugas sako, 
gal norite persikelti ant salos? Ten tur
būt rasime daugiau draugų. Ir tada 
draugas padavė kokį, ten ženklą ir tuo
jaus nuo salos pradėjo plaukti nedidelė 
valtelė, ir priplaukus prie krašto, mus 
visus susodino ir nuvežė ant salos. Sala 
didele, ant salos yra daržinė, pilna šie
no prikimšta. Apvaikščiojus ir apžiūrė
jus salą,. rodosi, kad pati gamta priren
gė tą kampelį susirinkimams (Sako, kad 
čia ir 1861 ir 186Ž m., laike sukilimo 
prieš caro valdžią darydavę slaptus susi
rinkimus ir pasitarimus). Čia, ant sa
los jau radome apie 60 darbininkų ir val
stiečių, kurių dalis taip pat nieko, nežino
jo, kad bus susirinkimas. Kalbėjo du 
draugai, vyras ir viena mergina, o vėliau 
diskusijose ėmė balsą didesne ^ąliį susi
rinkusiųjų. Apie vidurnaktį, po priedan
ga nakties tamsos, visi buvo perkelti ant 
krašto ir išsiskirstė savo keliais. ;
... Mes gi su savo senu draugu,, sugrįžo
me į jo- buveinę. Mums tik parėjus, gal 
už kelių minučių, atėjo du jauni vaikinai 
ir viena mergina, kurią aš jau buvau ma
tęs. Mano draugas perstatė tą merginą 
mums, paaiškindamąs, kad ji yra jo duk
tė, užbaigusi mokytojos(mokslą, bet da
bar ne tik kad neturi darbo, bet dar yra 
fašistų valdžios,. gaudoma.

(Daugiau bus)

CLEVELANDO CHRONIKA sius lošėjus. Bet svarbiausia 
publika stebėsis iš choro naujų

Kaip ir visoj Ohio valstijoj, 
taip ir Clevelande užgulė 
biednuomenę dar vienas “slo
gutis”, tai “sales tax’’. Prade
dant nuo 9c. turi žmogus mo
kėti po centą ir daugiau į tą 
kiaurą maišą—valstijos iždą- 
specialės mokesties. Sako, tai 
del palaikymo mokyklų ir ki
tų įstaigų.

žmonės jau pradeda prieš 
tai bruzdėt, nes ir taip pragy
venimas pakilęs,, kad, prie NR 
A nustatyto uždarbio, darbi-

gyti pirksi—taksos, badu nu
mirsi ir taksos; Community 
fund mokėk, ir taip toliau, ir 
taip toliau.

Beje, kalbant apie “komiu- 
niti fondą” prisiminė, kuomet 
rudenį, buvo vajus už “komiu- 
niti fondą,” t^i advokatas, po
nas Newton D. Baker, buvęs 
karo ministeris ,pt*ie Wilsono, 
pasakė “įspūdingą” prakalbą, 
agituodamas piliečius ir kitus, 
kas tik “išgali”,, .aukauti į tą 
fondą, kad palengvijitį„mies-

ninkui sunku galą su galu su- tui aprūpinti nelaimingus ir 
durt. Nes algos, kurias NRA.laikais miestas negalįs.iškolek- 
politikicriai buvo nustatę ma
žiausiomis, dabar vis daugiau 
vietų pasidarė augsčiausiomis.
O kaip gali pragyventi tie, kų- 
rięms prisieina maitintis iš pa
šalpų? Jau vienur, tai .kitur 
darbininkai pradėjo organi
zuotis koyai prieš sales tax.

Per Bedarbių Tarybas ir 
mažų namų savininkų organi? 
zacijas, pietvakarinėj miesto 
dalyje, buvo užklausta 30 
krautuvininkų, ką jie mano:

beturčius, nes ypatingai šiais 
tuoti taksas. Ir nespėjo aidas 
tos prakalbos nuskambėt, kaip 
tas pats ponas nuėjo. į.tęismą, 
kad pastoti miestui kelią iško- 
lektavimųi, taksų iš miboninės 
Fisher Body kompanijoj su
moje 17; milięnųj dolerių ! ,Ąr 
tai čia žmoniškumas? Ar tei
sybė? Dąrbininkai suras teisy
bę tik per sąvo organizacijas, 
su lpriųt pagęlpa padarys ga
lą ne tik visokiom neteisiu

uaroute, jinai dainuoja dvi 
dainas, chorui pritariant. Pe- 
žra6* j-— A. Kuzmickas, jaunas 
ir įeras lošėjas, jisai yra pra- 
vadyrius viso kaimo jaunimo. 
Kazys—V. Judzentavičius, labai 
tinka savo rolpje ir gerai atlo
šia, jisai užkamanduoja jauni
mą “Vaitą Lupt,” choras ap
dainuoja vaitą. 2 Dvarolcas—5, 
Kavaliauskas, gerai atlošia rolę 
ir.tikrai išrodo, kaip dvarokas 
rolėje.

I Bet žvarbiausia reikia paste
bėti, tai mūs jaunesnius lošėjus, 
kurie pirmą kartą pasirodys lo 
Šime jr, ko nepralenkia senes
nius aktorius savo rolėse. Tąi 
yra Onytė—M. Wylioniute, jau
na, graži mergina, kuri nori 
priverst Juozą ją mylėt. Jinai 
metasi prie Juozo ir rėkia 
“smauk, smauk savo rankomis. 
Pasakyk, ąr tu,myli,mane ar 
ne?” Gerai savo uždavinį at
lieka. Mnrytė — O. Kupstiukė, 
kuri irgi pavydi Juozo Justei 
ir publika turės gardaus juo
ko, kuomet jinai sakys sakinį: 
“Pasižiūrėkime, kad aš gražesnė 
ųž jus. Tai Juozas turi būt ma- 
'iio.” Labai gražiai atlošia kai
mo vaikino rolę Jonas — J. 
Markevičius, irgi jaunas lošė
jas. 1. Dvarokas — E. Wylio- 

inis, jisai atsineša proklamacijas 
apie dvaro streiką. Geras lošė-.jday 
jas. Vestuvui, muzikantai bus 

Į Visų žinoma ir pagarsėjus Zeikų
Orkestrą.

Nepraleiskite progą pamatyt 
šią operetę. Ateikite ir atsives
kite kitus draugus praleist tą 
vakarą linksmai su choru. Cho
ras visoumet savo publiką už
ganėdina ii; palinksmina.

., Choro Mokytoja, j 
Zdaniutė-Judzentavič ienė.

Binghamton, N. T
Kovo (March) 8. Komunis

tų Partija rengią tarptaūtišką 
Moterų Darbininkių Dienos 
minėjimą. .Kalbėtoja bus 
WiUjana; Burroughs,. iš Nęw 
Yorko. Parengimas įvyks Lie
tuvių svetainėj. Darbįninkai- 
kės yra kviečiami atsilankyti.

Vasario 19 d. prasidėjo 
Binghamtono Darbininkų Mo-

CHICAGO DRESMEIKE- 
RIŲ RĖiKALAVlMAI
CHICAGO, Ill. — Išėję 

streikan 6,000 “dresmeike- 
rių” reikalauja pripažint 
unijų, mokėt bent po $16 
algos per savaitę mašini-

Kiekvienam, norinčiam įstoti į 
mokyklą, kainuos $1 kursas.

Antradieniais bus mokina
ma .Elementary. English. No
rintiems pramokti anglų kal
bos ir rašybos patartina įstoti 
į šį kursą.

•Ketvirtadieniais bus moki-
narna Trade Union History'niams .siuvėjams, pridėt 15 
and Tactics ir Principles of 
Communism. Pamokos prasi
dės /virš minėtom dienom 7 :30 
ir tęsis iki 8:45. Mokytojai 
yra George Martin ir Bob 
Halstead.

nuošimčių algos kirpikams 
ir įvest 36 valandų darbo 
savaitę.

ITALIJA VISIŠKAI PRI
SIRENGUS KARUI

ROMA. — Italijos karo
1 taryba skelbia, kad šalis vi-

i Neužmirškite Binghamton 
Workers Educational CJub 
“open forum’’kas sekmadienio sais atžvllgiais parengta 
Hali, štate St. Kalbėtojai yra karul l5rl.eS. Abyssjniją, JĘ1’ 
Sander Garlin, “Daily Work-abyssimecių valdžia- ne- 
er” a bendradarbis, Clarence Pūdaiys reikiamų Italijai 
Hathaway, “DW” redaktorius, nusileidimų. Dieną ir naktį 
Stephen Williams, Pennsylva- gabenama ginklai, amunici- 
nia universiteto profesorius, ir ja ir kariuomenė į Afriką 
kiti. Apgailestaujama, kad la-(prieš Abyssiniją. 
bai mažai lietuvių lankosi į 
šiuos parengimus.

Bus pranešta vėliau, kurio
mis dienomis virš minėti sve
čiai kalbėtojai bus, 
yra užkviesti.

. SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

* i

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, .Ves
tuvių, kitokių igrupių 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 ,
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
’ ’BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191 «

11.......  ■ ,|ri ...... 1 ... ....

512

bet jau

Daily-Svarbu visiems
Worker” ir “Soviet Russia To- 

” Binghamtone galima 
gauti pas Robins, 1J/2 Main 
St., prie Court St. tilto. Pa- 
sistengkite visi įsigyti po kopi
ją ..

Publicity Director.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

.(Barbei* Shop) <
(taiByta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

LIETUVIŲ

Valizy Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu 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.

iMumii

1st 1892

H'

L Laikrodžiu
.Vedybiniu

Daimontai
Laikrodžiai

■■I Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

vasario mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir- 

': kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Ayes.-

Laike 
puikią

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS!

• ąąylninkas '> įij i • '
Pirmas Lietuvis Palaikantis Puikų Kabaretą 

ALUS

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:

J<

lai

e
5
ū

g 
g 
g 

g 
o

g 
g 

g 
g 
o

Visi
kyti . , . _. ....
pasidabinti savo 'plaukus ar veidą -

CHARLES’ UP TO DATE
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE,
Brooklyn, N. Y.

< < a v r

VYNAI — DEGTINĖS , .
Kabaretas gražiai įtaisytas, visuomet linksma nuo

taika, malonu smagiai laiką praleist. ' .
GERI VALGIAI IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

ORANGE CABARET
914 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Prašom užeit arba telefonuokite Tel.: Evergreen 7-8991spėkų jaunuolių, kurie užims kykla ir tęsis per 12 savaičių, 

tinkamas roles operetėj, Jau
nuoliai ,jsų pasiryžimų mokinasi ” 
savo roles ir labąi gerai atlieka F 
savo pareigas. Mano -manymu, f 
publika bus patenkinta- šiuom f 
vaidinimu, kaip ir per Grigutį.1 F 
Jame yra 23 gražios dainos. F 
Choras šoks keletą lietuviškų F 
šokių, kąip kad Lietuvoj š°kda- F 
vę, o prie to labai svarbią rolę E 
choras turi atlikt ne vien daina- p 

|vįme^ bet ir judėjime.. Visas 
choras lošia kartu su lošėjais, i

Jau buvo rašytą apie opere-' 
tės turinį,t bet. ^ikią bęn kiek 
publiką susipažii)diiįt ,su lošė- 
jais.t, $ekąmi draugai chąrječįąi; 
vaidins . roles: Sefleris, .vokietis 
kąrčiamninkas ,K.. .Naravas. >; 
Drg. Naravas labai, ger.ąs lošė
jas ir ąavo... roję..gražiai atlie
ka, kaipo karčiamninko. Justė, 
jo duktė—Z.daniųtė-Judzęntayi- 
čie.nė;, dainuoja solo ir duetus.; 
Mąrmalas, Justei peršamas ka- i 
yąlieriųs—P. Grabauskas, visų —

tinkamas roles, operetėj, Jau-
L.-..,.*.*.

• 4

i t1/ t.- L. _ i ii__k.

MMMMMM M MMM MMMMMMMMMMMMM

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW p. ballas
(BIELIAUSKAS) .

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

rr-.-r-?—   —i;''./—n------ -'..r r—”
Puikiai įrengtos, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

t ■ ■ 4 . . J .. .

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

1439 South 2nd Street, 
-PHILADELPHIA, PA. .

Telefonai: Bell—-Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

1 1 • s į / i į Į J

i i ■

■A. t' <v>’sr.£lL-a.. J. 1 . r. J z, 1 t V t

įpylimas lošėjas jr įainininkas, 
dąinuoja duotą su Juste, susiba
rą.; jam kaip įilę..pritinką kąya- 

,, - i r- m o t r • ' i x- ■ i Slieriąus rolę vaidint ir artistiš-apie sales tax ? Ir iš tų tik giem taksam.ir mok esti m, bet . \ v r x-r rdl. j . . . v. . . .. .. x i ' • kąi nulosią. Juozas, tikras. Jų^-du atsirado,, kurie pntaną to- ir pačiai kapitalizmo tvarkai, Q
kiam akyplėšiškam dalykui, o 
kiti visi nusistatę prieš tai, nes 
ir biednesniem biznieriam tas 
yra “peilis po kaklu”.

‘ ' ■" 2 •* D-' f’
Kuomet ėjo agitacija už 

“sales tax’’, tai buvo sąkoma, 
kad tos taksqs sumažins kitas 
mokestis, ypatingai ant nuosa-.. 
vybių (real estate). .Bet dabar 
Cleveland© miesto valdininkai 
jau vėl patiekė gyventojams 
naujus balsavimus už specja- 
les mokestis. Ir,vėl atsiranda 
“svarbūs reikalai.” Ir kur tam 
visam galas? Už žeiųės skly
pelį taksos, už jnamelį.taksos, 
už elektros šviesą taksos, val-

iioiHQiiiama inHiipnn^r4in°iHi°ini.iiii.|Wn^ii°iiii»iiii«iiiMiii°iiii°iiii°iiiianEnwi

tėę mylėtinis — S. Kuzmickas, 
dainuoja solo ir duetus su Jus
te. Jisai progresyvis kaimo dar- 
'bininkas ir gerai , atlieka rolę. 
Nastujė, Seflęrio tarnaitė— B. 

Į Judzentavičiutė. Jinai yra pir- 
jmųtinė jaunuolė,..kad taip gra- 

. Lyros Choras su vigu smar- žįai savo visas, praeitąsias . ir 
kurnu . rengiasi > prie suvaidini- 'dabartinę rolę atlieka,, dai- 
mo operetės “Vestuvės Pušy- !nuoja solo apie 
ne,-l ■ " r”’ !!
nandoah High ScUpoj Auditor.

t ApielinkėS draugės ir drau
gai visi pamylėjo Lyros Chorą 
ne tik del gražaus dainavimo, 
bet ir lošimuose. |
• Šį kartą publikai teks vėl ma- ka svoto rolėje. Barbutė — y. 
tyt savo mylimus ir pagarsėju- Ruzmickienė, smarki ir tinkama

kuri yra to viso priežastimi.
Kronikierius.

Shenandoah, Pa,
dai-

• Vargdiene-
kuris jyyks.kęyfl 3 d., She-'lę... Svotai—E, Motuzienė ir J.

, Slaviškas. Drg. Motuzienė yra 
seįia lošėja ir visuose lošimuose 
gerai pasirodė, ją publika la
bai pamylėjo. Į)rg. J. Slaviškas 
yra naujas. 1,ošėjas , ir.labai tin-

S 4 * .

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

•>.ifJ 'tu ~ v-Šis didelis nupiginim&s tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
„ij.c .. SAVININKAS L ••

409 Lorimer St., M Brooklyn, N. Y.
1 Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kan?pas .Union Avė. ir Grand St.a 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių Ulę, degtinių Jūs esate, girdėję jr kokių tik pageidąujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai-

* rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

g_____________________ _________________________ __________________________________
^GlllGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIiGIIIGIIIGIIIG|HGiHGIIIGIIIGIIIOHiGIIIGIIIGIHGIIIGIIIGIIIGIllGIIIGIIIG?
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

i

l5rl.eS


I

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare

' TV*1. Evergreen 8-8707

VALANDOS:
94-12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų,' Republic 9-3040

IIWIPWIIW magi

1 Valandos—9 A. M. iki 8 R M.' 
i’O sėkmadieniais 9 iki 8D • 
L z; KALBAME WBT1

’ M.
KAI .

. bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
čiepų {leidimai

MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė. ir Irvine PI. 

NEW YORK

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET,

Dr. A' PĖTRIKA ■ 
' (IMANTŲ, GYDYTOJAS) ';

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

* VALAeiii)OS‘ ' ’ •' '
9-^12 ryte 
1H-8 vakare ., • 

'i.Į'fBenktadieniaia uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105 

------

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
499 GRAND ST. ' , .

•: i . r •( v ; ' v , •: \ > ■■ r. . ■

DR. JOHN C. NETERŠ
; (iBETRAUSKAŠ) ,,

? f < - = 65-80 OKASO: AVENUE

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA / qv 

Visokių Rūsių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviukų? 
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi J PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, : ' į “Laisves” Name
SAVININKAI j J.' P. i MARČIUKAI

Mfltaį

teitas Puslapis LAISVI

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

v W1LUAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8?10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien. Seredomis ir Subatomia 
/ ’ nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

rtEDfcLIOMIS 4 FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto K.XA’.'Mrd'st

■■ i ■■

, Trumpos Žinutės

nuo

Paterson, N. J.drg.

Vabalas.
ant

jungą, kad būk ten yra ba- Raskevičius, A. Wolynevicius,

šikų.

pat
darbininku^ terorizuoja. (44-46)

Tarntnnfink D n r h i n iriku >geras Pragyvenimas padaryt. . * arptaUlinis D a r D 1 n mKų j Kreipkitės sekamu antra

Dalyvaukite IDA Dideliame Bazare

■, i. • i-

T a r p t a utinis Darbininkų įsigyti. Taipgi kiekvieną dieną 
Apsigynimas turi labai daug yra labai gera koncėrtinė pro-

Worcesterieciai Atsiuntė Liū 
dėsio Telegramą

LAIDOTUVIŲ pfR^KTpRIUS 
libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas- veselijoms. 
krikStynoms ‘ ir pasIvažinSjimaimF

darbininkams algas 
streiko ; nebus, p*

'i ’ a ’ • 5 i ’

KAZYS RUKŠTELIS 
Gyvas ir Sveikas u

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

svečių turi puikią užeigą po 
’ . antrašu:.

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

KLAIDOS PATAISYMAS
“L.” No. 43, korespondenci- 

joje *i& Jurgio Draugijos yra

klaida, kur sakoma: 
šių narių moterims 
$18,000,” 1

: ; • Tykus Narys.
-------------------- 1--------u...........

ir tada' solistų dainininkų.' Bus 
* j- r > - /;|trttmpų • prakalbsiu.
; > ; i ; f .< i / >' • t i < i i i i

PARDAVIMAI
PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 

biznis ir z visi rakandai. VYra 18 
.kambarių ir visi išrandavoti.' Galima

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

' York;
Trys blokai nuo. Brooklyno tilto. > 

(42-47)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJJMAI

Pajieškau darbininko dirbti
farmos, turi suprasti apie farmos 
Jnrba. Pagėidauiama, kad būtu na- 
vienys. Su mokesčiu susitaikysim. 
Kreipkitės sekamu antrašų: 2522 
Bedford Mre.. Brooklyn. N. Y., Apt. 
IC, arba klauskite superintend ant.

. - . • (45-47)

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

•. • ! <

PARDAVIMAI
PARSIDUODA f i

PARSIDUODA bėer ga/den, įvairiu 
tautų apgyventoje vietoje, taipgi 

kartu yra ir restauracija, biznis ei
na gana gerai. Priežastį patirsite ant 
vietos. Kaina* $600. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 83 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. I., N.. Y. . . ,.

Masinio Mitingo Pirmininkui, 
Piliečių Kliube, 
Brooklyne ’

Worcesterio Lietuvių Ko
munistų Frakcijos sUsirįnki- 
mas apgailestauja mirtį mūsų 1 darbininkus, 
didžiojo vado draugo Kapsu
ko.

Worcesterio Frakcija.

Painters and Carpenters
■ ? ” ’.į-' ;Taisome , ir malįąvojąme namus iš vidaus ir is lauko

A< BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street,

C

Y T WWW

NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Lietuvos Kcmunisty Partijos Cent. Komitetui 
Užuojautos Rezoliucija del Mirties Draugo 

Vinco Mickevičiaus (Kapsuko)
Brooklyn, N. Y.

Vasario 21, 1935
Mes, Brooklyno lietuviai darbininkai, susirinkę vasario 

21 d., 1935, j masinį mitingą, suruoštą paminėjimui mir
ties Lietuvos Komunistų Partijos vado, ir vado Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų valstiečių,—Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko—susipažinę su jo darbais—reiškiame savo gilią 
proletarišką užuojautą Lietuvos komunistų Partijai del 
mirties josios vado, kovotojo prieš fašizmą, prieš išriau- 

dotojus, už socializmą. . . . • . . -
Netekimas didžio revoliucionieriaus, kovotojo padaro 

didelę spragą, atneša didelį nuostolį visam Lietuvos re
voliuciniam darbininkų judėjimui, o taipgi ir viso pasau
lio darbininkų judėjimui. Tačiaus mes esame įšitikirię, 
kad šią spragą Lietuvos darbininkai uždengs didesniu pa- 
sirįžimu ir kovomis prieš fašizmą ir išauklėjimu naujų 
vadų, kovotojų.

Mes pasižadame dar su didesne energija remti revo
liucinį darbininkų judėjimą Amerikoje ir Lietuvojį švie
sūs mirusiojo kovotojo Kapsuko darbai ir mokymai pasi
liks mums įkvėpimu ir nurodymais mūsų kovoje su klasi
niu priešu.

Kapsukas mirė, bet jo darbai, jo mokymai nemirs!
Tegyvuoja Lietuvos Komunistų Partija, kurios auklėto

ju ir vadu Kapsukas buvo!

Ką Reiškia Hearsto Melai Apie Sovietų 
Sąjunga-Karo Pavojus

šeštadienis, Vasario 23,1535
i i, . .............. ....................................................................... ................. ........ .......... ....... a. ,ii.i

“Laisvės” Bazaras 
Jau Eina

Gražiom Dovanom Apdėta 
Stalai ir Lentynos Aplink 

Visą Svetainę.
Bazaras Bus Tris Dienas:

22-23-24 Vasario-Feb.t
“Laisvės” Svetainėje! > Į

419 Lorimer Street

' ŠOKIAI KAS VAKARAS
. ĮŽANGĄ 10 CENTU

Daugiau dovanų gavome 
šių draugų:

Pinigiškai aukavo šie:
A. Jesmantas, iš Newark, N.
J., prisiuntė blanką ir aukoto
jų vardus: ALDLD 136 kp. 
aukojo $1; drg. F. Jesmantas 
aukojo 50c; drg. K. Staras ir 
A. Jesmantas po 25 centus.

Drg. M. Ražanskienė, iš Ne
wark, N. J., atvežė blanką su 

(aukotojų vardais: A. Rožans- 
i skas, J. Ražanskas, W. Ra- 
žanskas aukojo po 50 c.

Wm. Baltrušaitis ir Joseph 
, žemaitis, abu iš Central Broo- 
I klyn patys aukojo po 50c, ir

kapi-1 surinko aukų nuo sekamų 
todėl j draugų : drg. A. Nikerevičius 
bjau- ’ aukojo $1; drg. Anthony Ga-

Dar niekados pirmiau taip vargą ir padaryti galą 
nebuvo prakiurusi kapitalisti- talistinei tvarkai. Taigi 
nė spauda prieš darbininkų ir dabar yra skleidžiama 
kolektyviečių tėvynę—Sovietų riausi melai apie Sovietų Są- balis aukojo 57c; draugai D. 
Sąjungą, kaip dabar. Kodėl w >
taip yra? Todėl, kad dabar su das, vargas ir tt. Katalikiški A. Block, J. Bertavičius, M. 
visu pasiutimu Vokietijos ir kunigai iš “Darbininko*’ prisi- Lawrence, W. Misiūnas, 
Lenkijos fašistai ii* Japonijos deda prie melų,, būk Sovietų Kraucučukas pų-50c; draugai, 
imperialistai rengiasi karan 
prieš Sovietu Sąjungą. Ameri
kos imperialistinė spauda jau 
prirengdinėja tam karui dirvą 
ir todėl skleidžia visokius’me
lus, kad sudarius darbininkų 
miniose nepaisymą Sovietų Są
jungos, kad tų minių opiniją 
prirengus karui.

Sovietų Sąjungoje su dide-1 rengiamos prakalbos, kad; iš- 
liu pasisekimu budavojamas aiškinus karo pavojaus prie- 
socializmas, darbininkų būklė žastis ir tą, kodėl Washingtp- 
nuolatos gerėja, valstiečiai ap- no ponai paskutiniu laiku pą- 
sijungė į kolektyvus, jie gavo blogino diplomatinius ryšius 
daug . mašinų žemės apdirbi- su Sovietų Sąjunga. 
mui, jų darbas palengvėjo,! " ------ Ji —:
kultūra šalyj pakilo. Gi tuom 
pat kartu kapitalo šalyse jau 
šeši metai baisus krizis ir de
šimtys milionų darbininkų ir 
jų šeimynų narių badauja. 
Tas1 varo kapitalistus ir visus 
išnaudotojus į pasiutimą, jie 
bijosi, kad ir kapitalistinių 
šalių darbininkai ir darbinin
kės gali' sukilti prieš savo

Drg.' J. Juškienė, iš Central 
Brooklyn, aukojo vyriškas pa
jamas. Drg. P.'. Gustaitis au
kojo arbatinį setą. Drg. J. Bi- 
bartas, iš Brooklyn, N. Y., au
kojo fruit dish ir didelę dišę.

BMT Co. traukiniai buvo 
sustoję-ant West Ęnd linijos. 
Į kelias minutes šimtais žmo
nių užsikimšo požeminių tr'au- 
kipių stotys.-

John Szabact, 55 metų, 232 
E. 13th St.,' mirė ligoninėje. 
Jis netikėtai patsai persišovė 
bevartydamas ginklą.4 žmogus 
krapštė užtaikytą' revolverį, 
tas iššovė ir kulka pataikė į 
galvą. ■'

Įvyksta prakalbos vasario 
24 d., pradžia 3 vai. po pietų, 
62 Lafayette St., Paterson, N. 
J. Bus geri kalbėtojai, nes 
šias prakalbas rengia 2 Aps
kritys. Tad ALDLD 84 kuo
pa kviečia Patersono lietu
vius atsilankyti ir išgirsti pra
kalbas. Taipgi yra svarbu pri
klausyti šioj organizacijoj. 
Ypač dabar reiktų įstoti, nes 
dabar yra vajus gavimui nau
jų narių į Literatūros Draugi
ja- .• :• V,

Protestai Kubos Reikalu
Darbininkų organizacijų de

legacija apsilankė pas Kubos 
konsulatą, 17 Battery Place, 
ir įteikė griežtą reikalavimą, 
kad Kuboje būtų sulaikyta 
darbininku^ areštai ir baisusis 
teroras. Kuboje jau daug ine- 
tų’kaip eina baisi darbininkų 
kova. Pirmiau vieni gaivalai 
plakė ir terorizavo darbinin
kus, su Machado priešakyje^

šalyje žmogus žmogų ’ ėda,: B., Palinskas, ,M.. Chevedchi- 
kad tik daugiau paskleidus nas, B. Tamkus, J. Lombardi, 
melų, kad tik darbininkai ne- K. Gegžna, A.' Gergitis, J. 
stotų ginti darbinirikų ir vals^ Juška,- L.5 Aleksejus, A. Gė- 
tiečių valdomą Aalį-L-Sovietų čiūš, A. Jukha, K. Samenas, 
Sąjungą nuo kapitalistinių plė- po. 25c; Ona Liepienė—15c. 

' , Daiktai? Aukojo Sekami
Apie tai faktus išgirsite at- ■ ' ’■ Draugai

einantį pirmadienį, kurį yra; - . '' : .
U. Suzanna Kązokytė, iš Ja- jie buvo nuversti, ■ tai dabar 
maica, N. Y>, aukojo rankom | Mjendięta ya^žra taip jau i 
išsiuvinėtą padūškaitę. Iš She
nandoah, Pa., Lyros Moterų 
Kliubas (Sewing Girele) pri
siuntė gražią didelę išsiuvinė
tą paduškėlę. Sekamos pen
kios draugės padarė ją: V. 
Kuzmickiene, V. Kuchinskie-. 
nė, A. Žemaitienė, H. Litca- 
vičienė, ir H. Svensonienė. 
Drg. A. Naginienė, iš Keene, 
N. II., prisiuntė rankom pada
rytą “buffet” setą. M. Yakš-
tienė, iš Woodhaven, apdova- siunta prieš darbininkus ir sa- 
nojo bazarą su Ukelele, ir pa-:vo piktumą nuvaro pirmiausiai 
duškaite. Karpavičiai iš Brook- ant ateivių kovingų darbinįn- 
lyno aukojo “camerą.” Drg. kų, juos areštuojant ir depbr- 
Laukaičiai, iš Maspeth, N. Y., tojant. Dabar Ellis saloje yra 
dukojo didelį gramofoną. Drg. . laikoma eilė darbininkų de- 
Ą. Mūreika, iš Brooklyno, au-' portaviipuij.j kųrię šioje galyje 
kojo rankinį lAikrodėlį (wrist 'išgyveno visą geriausią:' savo 
watch). Drg*.L Banasevičius,' gyvenimo dalį, padėjo sveika- 

’jaunas lietuvis: aitistas, iš tą dirbdami, yra vedę ir dau-

Prakalbos įvyks pirmadienį, 
25 d. vasario, 7 :30 vai. vaka
ro, didžiausioje Madison Sq. 
Garden svetainėje, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Kalbės 
kongresmanas E. Lundeen, ku
ris įnešė į kongresą H. R. 2827 
bilių; J. W. Wise, C. Lamon,. 
profesorius Chas. Kuntz, Dr. 
Young, J. B. Matthews ir kiti 
labai geri kalbėtojai.

Reikalauja Sulaikyti 
Deportavimus
Apsigynimas padavė 
vimą Jungtinių Valstijų Dar
bo Department™, kad būtų 
sulaikytas John Ųjich ir kitų 
darbininkų deportavimas. Iš
naudotojų valdžia vis daugiau

bylų apgynimui darbininkų ko- grama, kurios-išpildyme da- Brooklyno, paaukojo vieną sa-' gelis turi vaikų.j Darbininkų 
lyvauja gabiausios darbinirikų Vo piešinių. Prg,, M. Rožans- pareiga nešti protestus ir -reį- 
dailės spėkos. Bile dieną iki 5 kien^ė, ,ištNe)vąTk, ,N. J., ąųko- kdlaUt sustoti' deportavus dar- 
valaridai vakaro įžanga veltui,’jo bu*išsiuvinŽtu‘pillow castes’, bininkusr ‘ ‘ - -- r t . i

votojų, kurie yra areštuoti 
streikų lauke ir kitose darbi
ninkų kovose. Tikslu sukelti 
tajn reikalui pinigų yra labai 
didelis bazaras. Prasidėjo ir 
tęsis dar 23 ir 24 dienorpis va
sario. Bazaras yra Manhattan 
Lyceum svetainėje, 66 E., 4th 
St., New Yorke. Jame yra la
bai daug visokių daiktų pigiai

o vėliau-yra 30 centų ypatąi.
Visi darbininkai ir darbi

ninkės yra prašomi atsilanky
ti į TDA baząrą, kad pąrėrnuą 
Tarptautinį Darbininkų Apsi-^ 
gynimą, nes jis turi daug ir 
didelių kovų.

Viši ir Visos į “Laisvės” Bazarą
r . * .* ’’.k f «

jVaįar, d. vasario, “Ėąiš- 
i vės” svetainėje, 419 Lorimer 
St.; Brooklyn, prasidėjo “Lai
svės” metinis bazaras. Kaip ir

o mirų-'visada, darbininkai ir pažan- 
išmoketa gfcš biznieriai mūsų dienraš- 

turėjo būti $1,800. fiųi sųaųkavo labai daug vil
kių daiktų, kuriuos galima pi
gini įsigyti.

Kapitalistinė spauda 'nesLi “Laisvės” bazarai visada 
tveria pasiutimu prieš strei- būna geri kaip tuom, kad 
kuojančius namų ir keltuvų yra; daug visokių daiktų, taip 

Jiems ; primeta ir tuom, kad būna gera dar-1 
viską, net ir tai, kad. jie buk bininkiška programa. Koncer- 
kalti, kad tūlos senos moterys tinėje programoje dalyvaus 
bėdayoja, jkad joms y reikia, Aido Choras; Pirmyn Choras 
pėsčioms augštai laipioti. Greąt; Necko; Aido Choro 
kompanijos moka tinkariias' Mdr^inų, Ensemblis ir ■ Visa eilė į 

,d

Taigi yra kviečiami visi ir- 
visos dalyvauti “Laisvės” ba-į 
zare, kuris prasidėjo penkta-’ 
dieni, bet tęsis šeštadienį ir 
sekmadienį, 23 ir 24 dieną va-: 
ąario. Būkite vist ir atsiveskite 
savo pažįstamus.

DAILY 
^SPECIALS

SATURDAY AND SUNDAY 
FEBRUARY 23RD AND 24TH

PURE CANDIES
Maple Pecan Cocoanut ,
Kisses 4O|t Value—£ 
Chocolate Covered
Cocp&nut Royals . , «Aj 

40* Value—fiiU poMtd
Spiced Operas and Strings « q > 

50^ Value—fallp^and 
Chocolate Covered Thynmints

50* Value—/»ZZJ*dmn/ 24 
Home Made Assortment

70* Value—:fall 340 
Home Made Chocolate , -Q . 
Angel Cake 40* Value

AT THE FOUNTAINS
Chicken Salad Sandwich and , p. 
Coffee or Hot Chocolate ■ «f į J 

regular 25*
Chocolate Marshmallow

'Sundae regular 20*
CAkė and Ice Cream * ‘

i regular 1'5* AVr
Strawberry Ice Cream Soda ea

.1. regular 15* Av

IM STORES-Om Mir yu

Išgirskite Drg. Amterį
Nedėlioję,, 24 d. vasario, 4 

vai. po pietų, International, 
Workers Order svetainėje,; 
125 Boerum St., Brooklyne, 
atsibus labai svarbios prakal
bos. Kalbės drg. L Amter, te
moje: “Roosevelto 1935 Metų 
Bado Programa.” Visi darbi
ninkai ir darbininkės dalyvau
kite masiniai, nes drg. Amter 
dirba bedarbių labui, tai jis 
daug naujo pasakys, kaip ko
voti už bedarbių reikalus. I

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL jW8TA8d
LIETUVIS GRABORIUS ■ 

f ■ j-, J
Senai dirbąs graborystčs ,pr$- •; 
fesijoje’. ir Brooklyno' itpfetih- 
kėj plačiai žinomasi Tik dab^r '■ 

Į. atidarė savo ofisą ir patarriabja :
balsamavimu ir \ palaidojimu ’į

' mirusių.; ?..•* v :

1 Veltui Chapel Šermehim
Parsamdo automobilius šerme- ■ 

; riims, vestuvėms, krikštynoms ;
ir kitokioms parems

■ _■ Saukite dieną ar. ivaktj t '

: 423i Metropolitan Avė;
į' Brooklyn, N. Y. į

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS ’i ■,, . - 6—8 vakare •

! 1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj
. ; . , ; • I • Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
2 P«. P- '« 6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius1 ■» 'jX £jr Sekmadienius.• 
' Tel. Juniper 5-4488

Ml IO Atviri kojų skauduliai, Garankt-
r I: I ill 1^1 čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

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

yra gydonios be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L.A. BEHLA
Vokiety s ; Kofų Ligų' Specialistas ’ ;

!»■—.. ,...................................—— —„...i.. —......j—i     _i.... , »  ............................. ..

Brooklyn, N. Y.

H BĮĘLIAUSKAS 
*8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. .

Tel.: Folcroft 1-6901

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graboriuš (Undertaker)

Telephone Stagg 2-4469

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už . prieinamą kainą
pRrmmdau putomobi.livs , vestuvėm, 

pararti, krlkitynom ir kitokiem 
reikalam.'*'................ •

402 Metropolitan Avė.
■ f,(Arti Mdrcy ^vepue)( / į

' ? Brodklyfi, N. Y. - ■ *

j Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
. Gydomą Kraujo 
- Nenormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
.Nervų L i g os. 
Bendras Nusilpt 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 

, įK a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Ž a; r n ų Lig os, 
Mėšlažamės Li
gos, Hembrrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (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




