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KRISLAI
Tautos Sveikata. 
Kapsuko Minėjimai.
Neprašyti Užtarytojai.
Klastuotojas.
Humbugas, ne Apdrauda.

Rašo Komunaras.

Rymo Katalikų Susivieniji
mo “Garsas” paduoda vieno 
“išminčiaus” žodžius:

“Laisvė tautai yra tas 
kas kiekvienam žmogui 
kata.”

Bet tame pat puslapyje kle- 
rikališkas “Garsas” deda Sme
tonos fizionomiją ir garbina 
kaipo “vadą” tą smaugiką lie
tuvių tautos milžiniškos, dau
gumos, darbininkų ir valstie
čių.

Kolonijų draugai , pradeda 
ruošti drg. Kapsuko mirties 
minėjimo prakalbas. Tas sklo- 
kos vadams Prūseikai-Butkui 
neišeis naudon.

Soči ai fašistų “Naujienos” 
apsilaižydamos persispausdina 
iš “Naujosios Gadynės’’ Prū- 
seikos mali-malienę apie drg. 
Angarietį, kaipo “Kapsuko 
prispaudėją.”

Drg. A. Bimba pabrėžė drg. 
Kapsuko paminėjimo prakal
bose, Brooklyne, kad jam to
kių “apgynėjų’’ nereikėjo iri 

• nereikia. Kur caras su savo 
žandarais ir kalėjimais nepa
jėgė nugąsdinti drg. Kapsu
ką, tai mat, pasak ‘‘Naujo
sios Gadynės” tauškalo, 
“pavergė’’ Angarietis.. .

JI

Ne tik sklokos pravadyriai, 
bet ir tautininkai klega apie 
Kapsuko “švelnumą,” lyginant 
su drg. Angariečiu.

Bet jau turėtų būt jiems ži
noma, jog drg. Kapsukas vie
šai gailėjosi, kad Amerikoj 
būdamas 1916-17 m. dar ne
gana aštriai kovojo prieš tą 
“vėjo pamušalą Prūseiką.” t 
Drg. Kapsukas pilnai priėmė 
drg. Angariečio kritiką tuo 
klausimu,—kad reikėjo dar 
tais laikais galutinai numas- 
kuot Prūseiką, kaipo besiblaš
kantį buržuazinį elementą.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers1 Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių,< 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Sovietų Sąj. Užsisakė iš 
Amerikos už 3 Mil. Dot 
Mašinų Plieno Fabrikui 

į PITTSBURGH, Pa.—So- 
vietų Sąjunga per savo Am- 
torgo atstovus užsakė Uni
ted Engineęring and Foun
dry Kompanijai pagamint 
už $3,000,000 mašinerijos 
delei naujoji Sovietų plieno 
fabriko, kuris statomas Za- 
porožstalyj. Bet tai tik ke
linta dalis visos jam reika
lingos mašinerijos. Daugu
ma mašinų ir įvairių įtaisy
mų tam fabrikui bus pasta
tyta pačioj Sovietų Sąjun
goj, nors sakoma pagal Am
erikoj darytus planus.

Naujas šovietinis plieno 
fabrikas bus panašus į mo
derniškiausią Fordo plieno 
fabriką River Rouge, Mich. 
Jis pagamins po 600.000 

įmetriškų tonų plieno “len- w *_______
tų- per metus. LATRAS DŽIMI WALKER, BUVĘS NEW YORKO

! MAJORAS, SKELBIASI BANKROTU ANGLIJU
Madrid. — Policija ėmė 

šaudyti į demonstraciją so
cialistų, protest uojančių 
prieš mirčia baudimą revo
liucinių darbininkų. Vieną 
nušovė, septynis sužeidė.

$
Kongresinė Komisija 
Remia Soc. Apdrau-

I I > “

NEW YORK. — Tūkstančiai žmonių, turinčių darbus bei tarnybas 
viename didnamyje, laukia savo eilės pėsti lipti desėtkus lubų augštyn, 
laike keltuvų (eleveiterių) darbininkų streiko. Tokie reginiai buvo ma
tyt prie šimtų “dangorčžių” (skaiskrciperių) su jų raštinėmis, sankrovo
mis bei dirbtuvėmis.

MOS IŠ LIETUVOS

WASHINGTON. — Jung- mažiau kaip po $10; kiekvje- 
;tintų Valstijų kongreso dar-'nam jr dar po $3 dėl kožno 

‘ užlaikomo šeimynos narto. .;
Bilius to pat reikalauja ir 
farmų bedarbiams bei ne-t 
pajėgiantiems dirbti. u

Tam sumanymui reikia 
! pritarimo dar keturių darbo

bo komiteto pagelbinė ko-1 
misija vienbalsiai užgyrė 

! Darbininkų Bedarbių Socia- 
, les Apdraudos Bilių H. R. 
2827. Darbo komiteto pir
mininkas Connery jau nuo 

į pirmiau pasisakė už šį bilių! 
delei valdiškos apdraudos .komiteto narių. Tuomet ijs 

! visiems bedarbiams, nuse-'e’tų pačiam Jungtinių Vals- 
nusiems ir ligotiems darbi-1 Hm kongresui apsvarstyti, 
ninkams. Pagal H. R. 2827 Minimo komiteto ir komi- 
bilių, yra reikalaujama, lė- sijos nariams darė ir daro, 
šomis kapitalistų ir vai-spaudimą įvairios darbinin- 
džios, mokėti negaunan- kų organizacijos. kad užgin
tiems bei negalintiems dirb- tų bilių H. R. 2827. Jis vra 
ti darbininkams tiek pat, į sumanytas Komunistų Par-' 
kiek jie gaudavo dirbdami,'tijos ir ineštas kongresma- 
bet jokiame atsitikime ne|no Lundeen.

110 Amerikos Bomberių 
Lekia į Panamą

SAN FRANCISCO, Cal - 
Iš Californijos išlėkė 10 di
džiausių Amerikos armijos 
bombinių lėktuvų į Panamą. 
Jie ten darys manevrus, 
kaip apginti Jungtinių Val
stijų valdomą Panamos Ka
nalą nuo Japonijos, Angli
jos bei kitų priešų. Taip

Hearsto getlonlapiuose tū
las Thomas Walker išradinėja 
išmislus ir šmeižtus prieš So
vietų Sąjungą, girdamasis, 
būk pats keliavęs po Sovietų
šalį ir matęs ten įvairiausius', Amerikos imperialistai ren- 
“blogumus.” |giasi karui ne tik namie,

Sovietų vyriausybės tam (bet ir visose savo užgrob- 
tikras skyrius dabar peržiurę- i tose srityse 
jo rekordus visų iš svetur at-1 
silankiusių žmonių ir surado, 
kad tas šmeižikas niekada ne
buvo įkėlęs kojos į Sovietų ša-1 
lį. Taigi jis savo klastas prieš 
Sovietus dirba ant vietos, Am
erikoje.

LONDON. — Buvęs New buvo dar išlaidesnis. Jam 
Yorko miesto majoras Dži- neužtekdavo $40,000 meti- 
mi Walker yra traukiamasmės algos; ir jis susiglemžė 
teisman Londone už skolas, dar šimtus tūkstančių dole- 
New Yorko Mayfair House rių kyšių iš įvairių kontrak- 
reikalauja atsiteisti $7,413.10011 ir kompanijų, kaip 
už kambarius ir kitus Dži-'tatai parodė valdiškas N. Y. 
miui patarnavimus. New; valstijos padarytas tyrinėji- 
Yorko Sommers krautuvė mas. Kuomet Walkeriui 
nori atgriebti iš Džimio i pasidarė perkarsta Ameri- 
$2,141 už pirmosios jo pa-jkoj, jis išdūmė į Europa su 
čios pirkinius. Ketina prieš j aktore Betty Compton. Pir- 
jį užvesti bylą ir Hattie majai pačiai davus jam per- 
Carnegie moteriškų parėdų skyras, Walker tuomet ap- 
newyorkine įstaiga del at- sivedė su Betty, 
griebimo $13,000.

Pasirodo, kad nirmoji jo Džimi Walker 
pati už namines šliures mo- kad esąs “bankrūtas”, gyve- 
kėdavo po $45; kad vieną nąs tik ‘iš sutaupytų savo

BEDARBIU TARYBOS SAUKIA FEDERACIJA Į 
KOVA UŽ UNIJINES ALGAS BEDARBIAMS

Lietuva Dirbs Dievus
Indijos Tikyboms

Apie tai-“Lietuvos žinios,” 
Kaune, su pasididžiavimu rašo 
štai ką:

“šiomis - dienomis Lietuvos pitalistų laikraščius rėkti po $12.50 per savaitę, 
vyriausybė yra gavusi iš Indi- prieš senatoriaus McCarren 1 Bedarbių Tarybų centro

WASHINGTON. — Roo- muos senatą, kad užkirtų jo 
'seveltas pasikinko visus ka- siūloma vergišką algą, tik. 

rėkti po $12.50 per savaitę.

SovietiniŲ Sklandytuvų 
Naujas Rekordas

MASKVA.—Penki sklan- 
dytuvai, tai yra lėktuvai be 
motorų, buvo prikabinti 
prie paprasto motorinio lek- 

įtefktas Jung- tuv0- Taip visiems iškilus.

jos žymesnės tikybinės įstai
gos laišką,' kuriuo prašoma jai 
pristatyti žymias partijas lie
tuviškų ąžuolų, nes lietuviškas 
ąžuolas yra labai vertingas 
kaip joks kitas pasaulyj; pagal 
Indijoj jau padarytus bandy
mus pasirodė labiausiai tinka
mas dideliems Budos stabams 
gaminti.

Tačiau, turint galvoje labai 
didelį atstumą tarp Lietuvos

- u-- T c c iii* Indijos, ąžuolinių rąstų
dieną ji pirko 20 porų bran- antrosios pačios uždarbių ir transportas atseitų labai bran
giausių čeverykų ir prie visai negalįs atsiteisti sko-j giai. Lietuvos vyriausybė labai 
kiekvienos poros po ranki- lų. Pirmoji gi jo.pati sako, prašoma malonėti duoti reika- 
nį krepšelį, kad tiktų prie “mielu noru aš jam pagelbė- linga leidimą, kad Lietuvoje 

būtų pastatytas specialus sta
bų fabrikas, kuris paskui iš
veš Indijon jau gatavus sta
bus. Lietuvos vyriausybė atsa
kė neturinti nieko prieš tai, 
taip kad laukiama atvykstant 
į Kauną Indijos technikų 
dvasiškių, kurie iš pradžių rū-iskel iškam trokui 
pinsis fabriko pastatymu

Dabar Londono teismui 
aiškinasi,

čeverykų spalvos. čiau, jeigu jis į mane atsi-
Bet pats Džimi Walker kreiptų.”

Stipri Talka Fašisty i Už Kritiką Valdininko 
Priešą Šveicarijoje ■ 20 Metą Kalėjimo

Šveicarijoj įvyko visuoti 
j ni piliečių balsavimai del Arkansas v

15 ™ „• senalves pa- —........ . PalakioiuS!to-.ar pa* tarnybą ar- stovų rūmas pričmė įneši-
/alpos milionus farmų bedar- sykiu, sklandytuvai paskui.nujoj ar ne. Komunistai ir butų b^iki zo metų ni
bių, naminių darbininkų bei atsikabino nuo motorinio (socialistai darbavosi pries 
tarnautojų ir tų, kurie neturi lėktuvo ir patys vieni skrą- kareiviavimo liginimą. Bal- 
pastovaus darbo. Jis taipgi,jojo. Tu.omi. feoviętų oriai1' 
nieko nežada 16-kai milionų vininkai padarė nauią pa 
dabartinių bedarbių.

Humbugiškas Wagnerio-Le- 
wiso sumanymas neva “socia- 
lės apdraudos,” yun*-, ....
tinių Valstijų kongresui, išme- susidarė ilgiausias iki šiol 
ta iš bedarbės ir senatvės pa- traukinys.

pataisymą, prie sumanymo kowįtętas iš New Yorko p?.- 
išleisti' $4.880.000,000 vie-1 
šiems pašalpiniams dar
bams. Rooseveltas žadėjo 
tuose darbuose mokėti tik 
po $50 mėnesiui. McCarren 
pridėio pataisymą, kad . be
darbiams tokiuose viešuose 
darbuose būtu mokama vi
dutinė alga, kokia gauna toj 
vietoi darbininkai apskri
tai; ir senatas priėmė Mc- 
Carreno pataisymą. Roose
veltas, todėl, per savo paka
likus ir tiesioginiai štur-

siuntė Darbo Federacijos 
prezidentui Wm. ■ Greenui 
laišką, ragindamas, kad Fe
deracija išvien su Bedarbių 
Tarybomis kovotų už tokią 
algą pašalpiniuose Roose- 
velto darbuose, kokią gauna 
unijistai. Tokie paraginimai 
yra išsiuntinėti ir Darbo 
Federacijos valstijinėms. or
ganizacijoms, miestiniams 
Federacijos unijų centrarilS 
ir lokalams.

Areštuota 50 Gumos Bedarbis Duotųsi Nužu- 
Streiko Pikietuotojy dyt už 6,000 Dolerių

VWILLOUGHBY, Ohio. —
Streikieriai užkirto kelią

TRENTON, N.”J.—Samu- 
.. ei Prystup, bedarbis iš Bro- 

. r, i u rr .. j Ohi°loklyno, N. Y., atrašė New 
ir Rubber Kompanijos fabriko' T .... ,

ir

LITTLE ROCK, Ark. — puxoio launnv xx xvummci t vnlsriinc; o-iihprnatn.
' * valstijos seimo at- Paskui stab^ gaimmmu. Be In- kiemą. Idant pravalvt strei- T; e.n,a^?

baudžiami kalėjimu tie žmo-. 
nes, pas kuriuos ras benti; 
penkis egzempliorius darbi- 
__________ * laikraščio, kurį

dabartinių bedarbių. 'saulini rekordą su sklan'dv-vaioiiimKai .pripažins “mai-
Senato lėšų komisija gi,nus-'tuyais, parodydamį savo ga-lir 431’?02 Prieš. pailginimą., Stingu’?., i Tokios pat baus- 

tato, j* ~J *■* ‘
bininkai turėtų mokėti po 2 
nuošimčius savo algos į žada
mą soc. apdraudos-fondą. Kas 
liečia samdytojus, tai valdžia 
numuš jiems tiek taksų, kiek

|savimų pasekmės išėjo to- ninkiško I ‘‘ 
,'kios: 506,789 už pailginimą valdininkai - pripažins “mai i s- 1 /a ' v • i • • •' ‘ v » • •« m i • .

. 1vu1.u.u,.F«ivV.T}A«*.uf . • v. ", .. - m i • v Lietuvoj, taip Indijoj veda lin
ked visi dirbantieji dar- bumus ore, laike iškilmingo į Taigi fašistai vos, kelių tuk- nies reikalaujama u z kriti- tokių prietarų panaikini-

t.iiret.n nvnVofi nn 9 mjngjįmo 17 metų sukakties Staučių balsų, -dauguma- pa- .kavimą bile vieno valstijos sykiu su jų skleidėjais, iš-
nuo Raudonosios Armijos ėmė viršų, 
įsikūrimo., , ,

dijos specialistų, kurie atvyks klaužiams kėlią, policija už- 
, bus reikalingi vieti

niai darbininkąi.”
Fašistiniai - krikščioniška 

Lietuvos valdžia, vadinasi, ne- 
priešinga bizniui- iš svetimų 
dievų gamybqs. Litas yra litas. 
Bet darbininkų judėjimas kaip

ZX Z SSariSSra Demonstravo 100,000' j bedarbių ir senatvės apdrau- * KILS KAKliMĮ MUŠIKĄ
dos fondą. MORGANTOWN. W. Va

Visa prigavinga apdrauda,!—West Virginijos Universi- 
vadmasi planuojama tik pačių ^eto val(Jyba patvarkė, jog 
darbininkų lėšomis. 
moną remia ir Roosevelts.

Darbininkai, siųskite savo 
vietų kongresmanams ir sena
toriams reikalavimus į Wash- 
ingtoną, kad jie balsuotų tik 
už socialės apdraudos bilių 
2827, kaipo vienatinį tinkamą 
apdraudimą bedarbiams, nuse- 
nusiems ir sergantiems darbi
ninkams.

Anglų del Pašalpų
LONDON*—Pereitą sek-

T“* toki,bus išmesti visi studentai, imadienį Anglijoj 100,000
veltn.?. . . h t • i 1 _____ j

Įriui H. G. Hoffmanui laiš- 
puolė streiko pikietininkus, ką, kur sako: Aš sutikčiau, 
atakuodama juos nuodingų 
difjų bombomis ir buožėmis. 
Daugelis streikierių sužeis
ta, 50 areštuota. Policija su
degino ir penkis streiko pi- 
kietninkų šėtrus ties fabri
ko vartais.’Bet po to strei- 
kieriai išhaūio sudarė stip
rų masinį pikietą.

kad vietoj Hauptmann, Lin- 
dberghų vaiko nužudytojo,.. 
numarintumėte mane elek
tros kedėje, bet už tai tu
rėtumėte man duoti $6,000, 
idan galėčiau aprūpinti sa- 
vd sūnų, 14 metų amžiaus, 
ir dukterį, 12 metų. Guber
natorius atsakė, kad pasiū
lymas nėra priimtinas, su
lig New Jersey valstijos įs
tatymų.

valdininko. _ ''naudotojais.
I Nesenai seimas paskyrė -------------------

» komisiją tyrinėti Common- SSSR Konsulas Klaipėdoje 
Terleckis Iškeliamas į

1 Hamburgą
Sovietus ..Sąjungos generali

nis konsulas Klaipėdoje p. 
Terleckis iš Klaipėdos išvyksta. 
P. Terleckis skiriamas genera
liniu konsulu Hamburge. P. 
Terleckis Klaipėdoje išbuvo 
trejus su puse metų. Klaipė
diečiai suruošė Viktorijos vieš
bučio patalpose Terleckiui at
sisveikinimo vkariėnę.

wealth Kolegijos profeso
rius ir studentus del to, kad 
jie _ prisidėjo prie bedarbių 
ir pusininkų ūkininkėlių ko- 

delei sąlygų pagerinimo.vu

Pamišėlės Saužudės
LONDON. — Pomirtiniai 

tardytojai paskelbė, kad dvi 
amerikonės seserys Z „ 
Bois, kurios sykiu iššoko iš 

• lėktuvo ir užsimušė, buvo 
“nesveiko proto.” Jos susi-

kurie priešinsis verstinam darbininku demonstravo,' 
kariško muštro mokinimui, protestuodami prieš pasku- 
Už kelių valandų po to pa- tinius bedarbiu pašalpos su- 

’ ’ galią, mažinimus. Darbininkuose 
nuėjo i Įgauna plataus pritarimo su- 

universiteto raštinę ir vėl manymas paskelbti genera- 
užprotestavo prieš karoilį vienos. dienos streiką vi- 
mokslą. Jiems gręsia išme- so j šalyj delei žmoniškesnio 
'timas. Ibedarbių šelpimo.

tvarkvmo' įėjimui į 
keliolika studentu

Dėl Apsinuodijimų 
Vilkaviškyje

Papildomai teko sužinoti, 
kad iš 4 apsinuodijusiu trys 
žmones jau mirė. Pažymėtina, 
kad dabar apsinuodijo tie 4 
asmenys toje pačioje gavėję,
kurioje pernai nuo nuodingų Francijos laive “Jonart” už- 
saldainių *3 žmonės mirė. mušta 4 darbininkai.

Tunis. — Per eksploziją

C1V1 -f
» Prystup turi pašalpinj 

darbą su $12 algos per sa
vaitę; bet negali iš to pra
gyventi su šeimyna. Jis yra 

tarusios nusižudė iš gailės-tarnavęs Amerikos armijęj 
čio, kad žuvo jų mylimieji laike pasaulinio karo, 
anglai lakūnai, nukritus tų 
lakūnų orlaiviui Italijoj.

Roma. — Italija nepaliau
jančiai siunčia vis daugiau 
ginklų, amunicijos ir karei-

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
Simons žada važiuoti Vo
kietijon pasikalbėti su Hit- 

vių, grūmodama karu Aby- deriu apie tarpsąvinio apsi-
ssinijai. |gynimo reikalą..
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Prieš “Security Wage” Skymą
Jungt. Valst. senate yra įneštas prez. 

Roosevelto sumanymas, sulyg kuHuo 
jam suteikiama gale išleisti virš keturis 
bilionus dolerių pinigų viešiems dar
bams, kuriems turėtų būti samdomi be
darbiai. Šulyg tuo sumanymu, beje, pa
šalpų valdžia nemokėtų, bet kiekvienas 
bedarbis turėtų dirbti prie viešų darbų 
ir gauti, kaip Rooseveltas sako, “security 
wage” (saugumo algą) stirnoje $50 į mė-
nesį.

Aišku, kad tokia alga yra labai žema
ir aišku tai, kad tuo pasinaudodami fab
rikantai visur nukapotų darbininkams 
algas iki $50 mėnesiui. Todėl prieš “se
curity wage” skymą išstojo net ir tūli 
senatoriai, verčiami masinio spaudimo.
Susidarė taip, kad balsuojant, Roosevelto 
“security wage” skymas tapo pakeistas 
žodžiais “prevailing wage” (esamų algų 
skalė). Tai yra, kad valdžia mokėtų 
maž-daug tokias algas, kurios yra moka
mos įvairiose pramonėse. Už pastarąjį 
skymą stoja ir Amerikos Darbo Fede
racijos viršylos. Už šį skymą pasisakė 
didžiuma senatorių. Dėlto dabar eina 
kova. Minėtas Roosevelto sumanymas 
sugrąžintas atgal į komitetą persvarsty
mui. Tolydžio iš lauko vedama kova. 
Vieni stoja už Roosevelto skymą,. kiti— 
prieš jį.

Organizuoti darbininkai turi pasisaky
ti savo nuomonę tokiu svarbiu klausimų., 
•Bet kaip? Už kurį skymą?

Jungtinių Valstijų Komunistų Parti
jos Centro Komitetas savo pareiškime 
minėtuoju klausimu nurodo, kad abu ši
tie skymai netikę. Jis todėl siūlo, kad 
organizuoti darbininkai ypačiai pasisa
kytų už unijinę algų skalę.

.Reikalinga siųsti senatoriams telegra
mas, reikalaujančias, idant jie įdėtų savo
pataisymą prie minėto sumanymo, sto
jantį už tai, kad visuos valdžios viešuos 
darbuos darbininkas turėtų gauti ne ma
žesnę algą, kokia yra mokama toj pačioj 
pramonėj ten, kur veikia ir yra pripažin
ta unija!

Mes raginame visus sąmoningus dar
bininkus visur tuo reikalu veikti ir veik
ti greitai!

“Laisvės” Bazarui Pasibaigus
Dienraščio “Laisvės” bazaras, kuris 

tęsėsi pereitą penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį (vakarais), pasibaigė. Tai 
buvo ant mažos skalės pramoga, nedide
lėj “Laisvės” Svetainėje, tačiaus ji davė 
mūsų laikraščiui keletą šimtų dolerių 
pelno.

Bazaras buvo pasekmingas, kadangi jį 
draugai mūsų skaitytojai gražiai parė
mė. Visa eilė mūsų gerų rėmėjų iš to
liau prisiuntė įvairių daiktų; vietiniai 
brooklyniečiąi puikiai pasidarbavo ir su
aukojo įvairių daiktų. Mūsų draugė Žu
kauskienė (iš Newark, N. J.) surinko 
virš $20 aukų pinigais. Drg. J. Purvė
nus, brooklynietis, laimėjęs toną anglies, 
paaukojo jį dienraščiui. Visa eilė įstai
gų ir draugų rūpinosi, kad bazaras būtų 
sėkmingiausias.

Galutiną aukotojų sąrašą.paskelbs.ad
ministracija. Mes čia nuo redakcijos tik
tai norimd pasakyti didelį ačiū visiems 
tiėfns mūsų draugams ir prieteliams, ku
rie prisidėjo su aukomis, darbu ir atsi-

lankymu ir pabarė bazara pasekmingu!
Didėlis ačiū visiems! 1 '

. i . J , '

“Nfym&ręhgijši”
Nesenai įvyko Didžiosios Britanijos 

Komunistų •Partijos kongresas (Mahčhe- 
steryj), kuriame brolišku delegatu nuo 
Nepriklausomos Darbo Partijos '(kairių
jų socialistų) dalyvavo jos lyderis James 
Maxton. Jis pareiškė; kad NDP yra pasi- 
rįžusi veikti išvien su Komunistų Partija 
visais svarbiaisiais klausimais, , tačiaus, 
kuomet jam buvo priminta, kad abi šitos 
partijos galėtų ir turėtų susivienyti, tai 
jis atsakė, jog NDP dai" “nepasirengusi”
vienytis.

Nepriklausomos Darbo Partijos eili
niai nariai, tačiaus, pilnos vienybes klau
simą su komunistais kasdien vis štato 
griežčiau ib griežčiau .ir, nėra, abejo] imp, 
kad jie privers savo vadovybę vienybę 
vykinti gyvenimam1 . . , .

Šiuo tarpu Anglijoje eina 'milžiniškas 
darbininkuos bruzdėjimas prieš valdžios 
pasikėsinimą sumažinti bedarbiams so- 
cialę apdraudą. Tų kovų priešakyje daž
niausiai stovi komunistai ir kairieji socia
listai. Tiesa, daugelyj yietu ir Darbo
Partijos viršytos yra masių priverstos 
veikti.

Menama, kad gali būti Anglijoj pa
skelbtas vienos dienos visuotinas strei
kas išreiškimui protesto prieš valdžios 
bandymą nukapoti pašalpas.

Fihlandijoj, kaip ir Lietuvoj
Greitu laiku Finlandijos buržuazija 

teis žymų komunistą, Toivo Antikainen, 
kaltinamą komunistinėj veikloj, o taipgi 
“užmušime ir vagystėj.” Jam grūmoja 
mirties bausmė. Norėdama keršyti savo 
klasiniams priešams, redkeinė Finlandi
jos buržuazija, panašiai, kaip ir Lietuvoj, 
bando primesti komunistų veikėjams va- 

’• gystes- ir žmogžudystes/ kad tik pateisi
nus savo kruvinus žygius. „ •

Tolydžio iš Helsingforso pranešama, 
kad Hertta Kuusinen’iūtė, duktė žymaus 
Komunistų Internacionalo vado, turės 
kalėti,4 ir pusę metų.. Kuomet jai minė
toji bausmė•’ bu vol nuskirta,h ji apeliavo į 
augštesnį teismą, bet pastarasis paliko 
tą pačią7 bausmę. ; ; \, ■■

Finlandijos buržuazija pastaruoju lai
ku pradėjo nepaprdsttti dūkti prieš ko
munistus ir visus revoliucinius darbinin
kus.

Luiz Carlos Prestes
Brazilijos darbininkų dvisavaitinis lai

kraštis “Mūsų Žodis” rašo:
Po vadovybe Komunistų Partijos, kiek 

laiko atgal, Brazilijoj susitvėrė organizacija 
vardu Alianca Libertadora Nacional (Šalies 
Išvadavimo Susivienijimas), kuri pasistatė 
sau už tikslą suvienyti visos Brazilijos pri
spaustųjų gyventojų masių jėgas, be skirtu
mo politinių įsitikinimų (komunistus, socia
listus, anarchistus, bėpartinius ir eilinius 
integralistus), vieningon kovon už paliuosa- 
vimą Brazilijos iš po užsienio kapitalistų ir 
vietos feodalų-buržujų vergijos.
Per trumpą laiką, toliau nurodo laik

raštis, į šį Susivienijimą įstojo platūs 
sluogsniai pažangiosios inteligentijos, “ir 
nemažai -sąžiningų Brazilijos armijos ir 
karo laivyno karininkų bei žemesnio laip
snio kariškių.” Toliau laikraštis nuro-
do: • ,!

Alianca Libertadora Nacional, savo vado
vybės priešakyje pastatė, gerai pažįstamą
Brazilijos darbo masėm, generolą inžinierių 

Luiz Čarlos Prestes-, apie kurį mes jau anks
čiau kalbėjom, kad' Jjis buvo revoliucijos - 
galva 1924j m., O iki dabar gyveno Sovietų 
Sąjungoj, dirbdamas soc. statyboj ir: studi
juodamas Markso-Lenino mokslą ir to mok- 
slb praktišką įgyvendinimą, arba kitaip sar . 
kant, studijavo Sovietų santvarką.; Būda
mas ten, L. C. Prestes įstojo nariu į Bra
zil. Komunistų Partiją. ■
Dabar d. Prestes grįžtą Brazilijon, 

“kad savo revoliucinius sugabumus ir 
kariškus prityrimus sunaudot del pa
vergtos liaudies laisvės, kad igvyt iš Bra
zilijos užsienio plėšikus kapitalistus.”

REDAKCIJOS ATSAKYMAI | Visiems Mūsų Bendr-idar- 
 -j bianrs. —- Kurių raštai iki šiol 

Drg. Pacific. — Kapsuko n'etilpo, greit tilps. Naudoja- 
knygos apžvalgą įtalpinsime me pirmiausiai bėgamaisiais 
greitu laiku; iki šiol peįtalpi- reikalais dalykus.
nome del susikaupimo daug---------------------—
bėgamais reikalais raštų. Buvęs jūreivis John Ada-

rpy, 25 metų amžiaus, 84-61 ' n * ■ . » J' ’Parson Blvd.. Jamaica, areš
tuotas. Jis bddamas karo lai
vyno jūreiviu apsivedė dvi 
moteris : vieną. Cląrą Chester, 
Pa., o kita Mąrgaretą Sabbati- 
no, New Yorke.

“Priekalo” Redakcijai Užuojauta
“Laisves” Redakcija pasiuntė sekančio turinio 

užuojautą “Priekalo” redakcijai:
I

/'

“Priekalo” Redakcijai, 
Maskva, SSSR.
Gerbiamieji Draugai:

Priimkite mūsų gilią užuojautą delei mirties jūsų 
žymiausio bendradarbio, literato, kovotojo, Lietu
vos darbininkų ir vargingųjų valstiečių reikalų gy
nėjo, vado, Lietuvos Komunistų Partijos auklėtojo, 
Centro Komiteto nario, o taipgi nario Komunistų 
Internacionalo Centro Veikiančiojo komiteto, drau
go Vinco Kapsūko-Mickevičiauš. ■
Žinia apie jo mirtį supurtė Amerikos lietuvius dar- . 

bininkus, o labiausiai komunistus ir jiems, prijautė- 
jusi, Kapsuko-Mickevičiaus mirtis yra neišpasakytai 
didelis nuostolis1 ne tik Jums, ne tik Lietuvos darbi
ninkams ir vargingiesiems valstiečiams, bet ir mums, 
Amerikos lietuviams darbininkams, o taipgi ir viso 
pasaulio proletariatui. Drg. Kapsukas vienval padė
jo mums su plunksna ir patarimais vystyti revoliuci
nį darbininkų judėjimą lietuviuos darbininkuos Jung
tinėse Valstijose, mušti priešą, bolševizuotis.

Draugo Kapsuko šviesūs darbai, pasišventimas, 
kentėjimai del darbininkų klasės išsiliuosavimo ir 
mokymai pasiliks darbininkų klasei įkvėpimu jos ko
voje su klasiniu priešu ir kelrodžiu į laimėjimą.

Kapsukas mirė, bet jo darbai, jo mokymai, palikti 
mums, nemirs!

Tegyvuoja Lietuvos Komunistų Partija, kurios 
vadu buvo Kapsukas!

Tegyvuoja Komunistų Internacionalas!
. Tegyvuoja viso pasaulio proletariato kova prieš 
fašizmą ir visą kapitalizmą!

“Laisvės” Redakcijos vardu,
R. Mizara.

Brooklyn, N. Y.
20-11-1935.

Lietuvos Dukterų Apšvietos 
Draugija yra pusiau menševi- 
kiška. Jos surengė vakarienę 
vasario 17, Hollywood; svetai
nėj, Brighton Parke. Bet pu
blikos neturėjo, nes menševi
kai.su tautininkais turėjo savo 
pramogą, Lietuvos nepriklau
somybės 17 metų, kur daly
vavo ponai Grigaitis, Kalvaitis 
ir kiti buržuaziniai poneliai. 
Jie visi garbino Smetoną ir jo 
fašizmą. Todėl apšvietietės 
pralaimėjo su vakariene. Dar
bininkų irgi mažai dalyvavo 
pas jas, kadangi jos darbinin
kų judėjimą irgi užmiršta.

gaunama naujų narių,, organi
zacija auginama. ALDLD mo
terys rengiasi prie kovo 8 d. 
masinių mitingų ir skelbia va
jų “Vilnyje” einančio Moterų 
Skyriaus. Jos nori gauti dau
giau skaitytojų to skyriaus, 
kuris? išeina *kas . antrądienis. 
To skyriaus prenumerata $2 
Chicagoj, o už Chicągos $1.50 
metams. Pasirodo, kad Chica- 
gos moterys darbuojasi. Jos 
laiko atskirus moterų susirin
kimus ir susirinkimai būna 
reikšmingi. Bravo, moterys!

V. Kovietis.

CH1CAG0S ŽINIOS
Lietuvių Darbininkų Darbuotė

ALDLD 19 kuopa, Bridge
port apielinkėj, gerai dar
buojasi. Vasario 16 turėjo sa
vo parengimą, draugišką va
karėlį, kuris pavyko gana ge
rai ir liks nemažai pelno kuo
pai del tolimesnės darbuotės.

Taigi 19 kuopa ir vajuje ge
riausia stovi, ji naujų narių 
gavo 16, daugiau, negu kuri 
kita kuopa Chicagoje. Tai ge
ras pavyzdis ir kitoms ALDLD 
kuopoms gauti nors po tiek 
naujų narių.

LKM Choro bankietas gerai 
pavyko. Vasario 17 d. į Chi
cągos Lietuvių Auditoriją su
sirinko apie pora šimtų žmo
nių. Kaipo į bankietą, tai bu
vo labai daug, bet rengėjai 
davė gerą vakarienę ir visi bu
vo patenkinti. Taipgi buvo ne
blogas programas, pačių cho
ristų ir chorisčių. Laukiame ir 
daugiau tokių vakarų.

Lietuvių Vakarinės žvaigž
dės Pašalpos Kliubas gyvuoja 
18-toj apielinkėj. Jis irgi tu-

Draugo. Vinco .Kapsuko pa
gerbimui ant greitųjų buvo su
šauktas masinis mitingas va
sario. 19 d.,‘ Cįhicagos Lietuvių 
Auditorijoj, žmonių susirinko 
apypilnė svetainė. Kalbėję d. 
V. Andrulis apie draugo V. 
Kapsdko biografiją ip jo atlik
tus darbus darbininkų judėji
me. Nuo 1903 metų jis visą 
tą laiką pašventė darbuose ir 
vadovavime revoliucinio dar
bininkų judėjimo iki mirčiai.

• Drg. H. Jaksąiinas kalbėjo 
apie abelną darbininkų judėji
mą.

Draugas T. Kučinskas kal
bėjo apie Lietuvos nepriklau
somybės gyvenimo 17 metų. 
Jis gerai kalbėjo, nurodinėda
mas Lietuvos fašistų valdžios 

, kruvinus darbus, smaugimą 
i darbininkų organizacijų, jų 
darbuotojų kankinimą kalėji- 

t muose. Abelnai, milingas pasi- 
i baigė su geromis pasekmėmis.

ALDLD 1 Apskričio ribose 
vajus eina neblogai. Kuopose

Philadelphia Žinios
Butkaus Misija

“Naujojoj Gadynėj” No. 6 
buvo pagarsinta, kad LDD 12 
kuopa rengia labai svarbią 
prelekciją, kurios išgirsti kvie
tė atsilankyti visus 12 kuo
pos narius, “N. G.” skaityto
jus, jų simpatikus ir šiaip “ge
rus žmones,” Republikonų 
Kliubo kambaryj, kuriame, 
daugiausiai, telpa apie 50 as
menų. Tą pačią dieną—17 d. 
vasario—įvyko bent trys pa
rengimai : Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo, vyskupo 
Matulionio misija, ir’ Butkaus 
misija. Vieni draugai nuėjo Į 
tautininkų parengimą pas
kleisi lapeliais rezoliuciją 
prieš Lietuvos fašistinę teroro 
valdžią, kiti nuėjo į vyskupo 
sutikimo parengimą, o keletas 
draugų nuėjome paklausyti

(Tąsa 4-tam pus.)

rėjo parengimą vasario 17 d., 
G. Chernaųsko svetainėj, tiks
lu pagerbti ■ senus narius. Ku
rie per 10 metų neėmė pa
šalpos, tie visi gavo dovanas iš 
kliubo. Bet šis pokilis buvo 
skaitlingas publika ir kliubas 
turės gražaus pelno nuo vaka
ro. Kliubas susideda iš darbi
ninkų ir remia darbininkų ju
dėjimą.

Draugas M. Algminavičius 
mirė vasario 15 d. Jį mirtis 
pagavo netikėtai. Chicagoj 
daug miršta širdies liga, ir jis 
mirė nuo jos. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį, du sūnus, 
dukterį ir daugelį giminių A- 
merikoj ir Lietuvoj.

Velionis priklausė ALDLD 
19 kuopoj, TDA 1 kp., Bedar
bių Tarybos 15 skyriuje. Ir jis 
jose darbavosi.

Velionis M’. Algminavičia 
palaidotas vasario 18 d., Chi
cągos tautiškuose kapuose. Jo 
laidotuvėse dalyvavo nemažai 
žmonių ir dd. Andrulis su Jo- 
nikiu pasakė po prakalbą apie 
velionio gyvenimą.

■ •.j'.1

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KAšKIAUčIUS 
o71 Lake Street’. Newark, N. J.

■ - ■ ' Telephoiih: Huniboldt 2-7964

Moteris Nepastoja, ir Vyras >. 
Silpnesnis

Prašyčiau draugo gydytojo, 
kad ir man patartumėt per 
“Laisvę.” Aš esu 43 metų vy-j 
ras, vedęs jau 8 metai ir tu
riu vieną vaiką 5 metų am
žiaus. Bet aš vaktavaus nuo nepaskutinis, 
daugiau vaikų, neužbaigda-' 
mas, kaip reikia. O dabar jau 
kokie 6 mėnesiai,, kaip nebe- 
sivaktuoju, bet. moteris nepa
lieka nėščia. O aš da norė
čiau turėti kokį vieną vaiką. 
Moteris irgi norėtų, ji yra 43 
metų, mėnesinės turi gerai, 
kaip reikia, bet nepastoja nėš
čią. Kame čia dalykas būtų ir 
kas galima daryti, kad- ji pa
stotų ?

Ir mail pačiam kažkaip ne- 
betaip yra. Kai aš pradėjau 
vaktuotis, tai nuo to laiko per 
pusę nustojau noro, ir .man 
nebepasidaro taip, kaip reikia. 
Ir tarpais tenai užeina lyg 
koks diegimas. Aš turėjau

Vienas moderniškiausių Francijos karinių sųbmarinų, Casabianca, nesenai uzbaig-
tas ir paruoštas imperialistiniam karui

triperį . kokia 15 metų atgaj, 
bet pilnai pasigydžiau. Aš da
bar sveriu 180 svarų, o pir
miau, pirm 4 metų, sverdavau 
155 svarus.

Atsakymas

Jūs, Drauge,- ne pirmas ir 
. . To kis netikęs
besisaugojimo būdas, neužbai
giant atatinkamai, pagadina ir 
moterį ir vyrą. Viena, kad 
toks besisaugojimas moters 
neapsaugoja nuo nėštumų, o 
antra ir svarbiausia, tatai su
darko ir vyro ir moters lyti
nį ..aparatą.

Moteriai nuo tokių nepilnų 
susinėsimų ilgainiui išsivysto 
organuose sukepimai, slogos, 
baltosios; sumenkėja lytinis 
jausmas ir susidarko nervai. 
Vyrui irgi pasidaro sukepimai 
pačiose esmingose organų da
lyse, ir ilgainiui eina menkyn 
jo lytinės . pąjęgo,s, . išsivysto 
bejėgybė, impotencija.

Kaip, dabar daryti, kad Jū
sų moteris galėtų apsivaisinti? 
Tai nelengva atsakyti. Ten 
pat ,^nt vielos gydytojas, as
meniškai ištyrinėjęs abiejų 
būklę, lengviau galėtų ką pa
sakyti. Jeigu Jūsų moteriai, 
nuo netikusių susinėšimų, yra. 
stibrinkimų bei sukepimų gim- 
tuvėje arba jos->. kakle, tai 
karšti besiplovimai galėtų pa
lengvinti tokią būklę. Galima 
plautis, lengvu, sūriu skiediniu, 
ištarpinus. šaukštą druskos į 
kvortą gana šilto vandens. 
Plautis rytais ir vakarais, lei
džiant apykarščiam skystimui 
pabūti kanale po 10-15 ir 
daugiau minučių. Karšti kom
presai ant pilvo apačios irgi 
patartina jai daryti.

Skydinės liaukos preparatai 
gal , kartais galėtų suteikti di
desnio veiklumo kiaušidėms. 
(ovaram) : “Thyroid tablets, 
gr. 1, 100 tablets.” Tegul mo
teris ima po vieną prieš valgį, 
per kelis mėnesius.

Apie Jūsų pajėgumų silpnė
jimą ilga istorija. Gal kitą 
kart kada; teks apie tai kaa 
pranešti. ' '

men%25c5%25a1evikai.su
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EXIBV1

Darbiniu 1<e ir Šeimininke
Žibintuvas tilto. Tai buvo jis, dėdė Nikonas, kuris pa

siuntė Kolką mokintis ant traktoristo.
Nikonas buvo jau dešimtis metų komunoje

Easton, Pa.
Parašė A. Tri

* (Tąsa
“Na, Nikalojau Fedotič, 

“ar tu tikrai nori apleisti mus?”
“Ir išeisiu!” atsakė piktai Nikalojus, nesiju

dindamas iš savo kampo.
“Ir vis del tos lempos?” užklausė vienas ko

munos narys.
“Šiandieną buvę lempa, ryfoj jie išvers ma

no skrynią ir pasiims viską.” Atrodė, kad jis 
išspaudžia žodžius labai sunkiai, žiūrėdamas į 
lubas. “Patvarkymuose yra užrašyta, kad nie
kas negali pasisavinti kito ypatišką nuosavy
bę. Ar aš neatidaviau savo arklį, karvę, kin
kymus, namuką, nieko’ nesigailėjau...”

Ir staiga Nikalojus atsiminė, kaip tankiai 
jis, ypatingai pirmose dienose, susigavo save, 
pavydėdamas komunai visko, ką jis atnešė, 
prisidėdamas prie jos, kaip išlėto ir kaip skau
džiai šis jausmas pradėjo užgyti, ir net dabar 
ne kartą jis jausdavo aštrų skausmą žaizdos, 
kuri neužgijo per apvalius metus.

Atiduodamas visą savo nuosavybę komunai, 
Nikalojus, delei priežasties, kurios jis pats ne
suprato, neišleido jos taip, lengvai iš savo akių. 
Nuo pradžios jis būdavo eina į didžiulį komu
nos tvartą kas vakaras po vakarienei, atsar
giai apsižvalgo aplinkui, ir pakiša šmočiuką 
sausos duonos apyaklai kumelaitei, kurią jis

♦ atvedė į komuną. Jis peržiūrėjo pieno knygą, 
atsargiai skaitydamas, kiek pieno davė jo Pes- 
trianka. Jis jautė keistą džiaugsmą, užslėptą 
nuo kitų, kada jis pamatė, kad jo karvės pieno 
produkcija didinosi. Eidamas pro šalį eilės 
vežimų jis, pamatęs savo vežimuką, jį paglos
tė su džiaugsmu savininko, kaip kad daryda
vo pirma dienų komunos.

“...Ir jeigu tai privatinė nuosavybė, tai 
reiškia, kad niekas negali ją. savintis, o štai 
Matrosov’as nachališkai pasiėmė ir gali vėl 
tatai padaryti. Išmeskite mane, aš noriu išei
ti,” spyrėsi Nikalojus.

Kolka smarkiai mirksėjo savo šviesiomis 
blakstienomis, nesuprasdamas, kad tai jis, 
Kolka, buvo priežastimi to viso, to viso, apie i 
ką dabar komunos nariai taip smarkiai argu- į 
mentavo. Niekuomet jis nemanė užgauti bei t 
įžeisti dėdę Nikalojų, su kuriuom jis kasdien 
juokavo ir kalbėjosi, kaip ir su kitais komu
nos nariais, laukuose, darbe, valgomame kam
bary; juk jis sugrąžino lęmpą gerame stovy 
ir tą pačią dieną.

“Ar galiu užklausti Matrosovo tik vieną 
klausimą,” tarė koliekas kalvis 
kreipdamas į Pavliuką.

Tai jis buvo, Nikonas, kuris 
metų senumo Kolką iš miesto 
nutvėrė purviną, verkiantį našlaitį prie miesto

ausė Pavliukas,

Nikon’as, atsi-

Žiupsnis Linksmų
rjp ♦ ♦
Žinių

(ir vyrais) streikierėmis daly
vaudamos jų kovose galime su 
jomis arčiau susipažinti ir savo 
pusėn prikalbinti.

Ofisų apvalyme dirba dauge
lis lietuvių moterų. Jos tankiau
siai esti toliau atsilikę nuo kla
sinio susipratimo. Bet išnaudo
jimui didėjant jos yra verčia
mos kovoti už duonos kąsnį ir 
kovoja pasiryžusiai. Jeigu mes 
parodysime joms savo užuojau
tą—simpatiją ne vien tik žo
džiais, bet ir darbais, tai nėra 
abejonės, kad tos darbininkės 
padidins mūsų eiles, kas mums 
būtinai reikalinga. Taigi, drau
gės, kurios metai laiko tam at
gal pasitraukėme iš veikimo 
“del pasilsėjimo”, dabar turime 
stoti vėl darban. O visos nors 
ir po biskutį padirbėsime, pa
matysime, kad pasekmės bus ge
ros.

K. Romondiene.

Vis Tos Chicagietes
Ar girdėjote, kad ALDLD 1

Apskričio . Moterų Komitetas, . o- 1 . - - - - - ’ <gavimu?

Į “Beje, o kaip d. O. Janušaus
kienė, ar jau pralenkė mane su 
“Working Woman” skaitytojų 

r >
J. K. Navalinskienė, 

Forest, City, Pa.

ir negalėjo įsivaizdinti, kaip reiktų gyventi 
lauko pusėje. Komuna buvo jo viskas.
plaukai ant jo galvos darosi vis aiškesni ir 
tankiai jis dedasi akinius ant nosies, kada pri
sieina skaityti ’ bei rašyti. Nikonas žino ko
munos patvarkymus atmintinai.

“Pasakyk mums, drauge Matrosov, kaip tu 
supranti nuosavybę?” paklausė Nikonas, lenk
damas galvą ant popieros, gulinčios ant sta
lo.

Kolka atsistojo. Tai buvo pirmas kartas, 
kad dėdė Nikonas pavadino jį rimtai “draugu 
Matrosov” akyvaizdoje visų, šis faktas dau
giau surūpino Kolką, negu pamatinis klau
simas, kurį jie rišo. “Kodėl jis taip padarė?” 
jis mąstė. “Kodėl ne Kolia ar Kolka?” Ko
dėl “drauge Matrosov?”

Jis nesuprato apie ką Nikonas kalbėjo ir be
jėgiai mirksėjo akimis.

“Na, jeigu kas nors norėtų pasiimti tau pri
klausantį dalyką,” Nikonas bandė išaiškinti, 
žiūrėdamas į Kolką ir judindamas rankomis, 
kad geriau nurodžius, “jeigu kas nors, padė
kime, pasiimtų tavo marškinius. Ką tu da
rytum?”

“Ką aš daryčiau?” Kolka atkartojo, nusi
šypsojęs ant tokio lengvo klausimo. “Nagi, 
pereitą sekmadienį Tiška—Tichonas Dimarev,” 
jis pataisė, atsimindamas, kad jeigu jis, Kol
ka, vadinamas “draugu Matrosov,” tai neiš- 
puolė Tichoną vadinti Tiška. “Pereitą sekma
dienį jis dėvėjo mano žakietą. Na, ir kas čia 
tokio? Pereitą savaitę aš užsidėjau jo batus, 
kada vykau miestan. Aš nieko nežinau apie 
nuosavybę. Mes, reiškia, mes trys, turime vie
ną skrynią ir niekuomet jos nerakiname. Ima
me kas mums reikalinga, kada reikalinga ir 
viskas. Na, ir jeigu kas yra reikalinga, ką 
kitą gali daryti?”

“Kokiomis teisėmis, drauge Matrosov, pasi
savinai Nikalojaus Karpunino lempą,” aštriai 
klausinėjo Pavliukas, “ji buvo jo privatinė 
nuosavybė.” .

“Bet f aš negalėjau arti be lempos nakties 
laiku. Traktorius stovėjo,” aiškinosi Kolka, 
atsikreipdamas į visus, nustebintas, kad jie ne
pajėgė suprasti net tokį paprastą dalyką. 
•‘Dyįmarevas, Tiška, sau aria, o mano trakto
rius stovi; Kaip tai gali būti? Aš lenktynia
vau su Tiška. Ir kaip aš galiu išpildyti savo 
normą be lempos? Negalima. Aš nuėjau ir 
pasiėmiau dėdės Nikalojaus lempą. Ir kam 
Čia tokis trukšmas? Aš negalėjau dirbti be 
lempos, o arimas turėjo būti atliktas.”

“Ar jis sugrąžino lempą geroj tvarkoj?” 
paklausė pirmininkas Karpūnino.

“Taip,” atsakė nenoriai Nikolajus.
Vertė B. E. Senkevičienė.

(Tąsa bus)

žili Tarptautines Darbininkių kufio ribose randasi Chicago ir 
Dienos Apvaikščiojimas apielinkė, su balandžio 1 d. pra- 

h » j . v J dės leisti “Vilnies” Moterų Sky-
i v reTJ8ia si'rių savaitraščiu? Tos moterys,
[apvaikščiojimą šeštadienį, 9 d. kurios del kokių nors priežas- 
>kovo, Baker’s Hall, 36 N. 7th gjų negali užsirašyti “Vilnį” 
St. Easton, Pa. Bus prakalbos, dienraštį, už $2 Chicagoje ir už' 

lšok!a!.lr *vairi pro-rama- Par-,$1.50 už Chicagos ribų, galės 
bininkiško teatro grupė sulos 1a- 'užsirašyti “Vilnies” savaitraštį, 
bai gražų ir juokingą veikaliu- kuriame bus Moterų Skyrius, 
ką “Doktor Krupps, Specialis-1 Užrašinėjimas 
tas.” ........................  '
nuos keletą revoliucinių dainų.1 chicagietėms/ bet

Dienos Apvaikščiojimas
ALDLD 13 kp.

L*' i

Už kelių dienų gaunam laiš
kutį, kad ta pati draugė vėl ga
ivų 3 naujas skaitytojas. Mato- 

Q te, nieko nėra negalima: kar- 
itais pavyksta labai gerai, kar
tais mažiau, bet kiek nors vis 
galima atlikti. Viena brooklyr 
nječių taipgi pridavė porą “W. 
W.” skaitytojų, bet ji prašė jos 

kol daugiau 
gaus; reįąkia, dar dirbs.

“W. Woman” kovo laida greit 
'bus gatava. Apart kitų puikių 
raštų, tilps du geriausi kontesto 
atsakymai ir kontesto skelbi
mas - pranešimas, kas laimėjo 
kontestą.

Drauges Puikiai Parėmė 
“Laisvės” Bazarą

Mūs skyrius redakcinės ko- 
Imisijos narė ir gausiausia jo 
[bendradarbė, d. B. E. Senkevi
čienė, eastonietė, prisiuntė 7 
gabalus gražių rankdarbių.

Žingeidu, kaip eina šis va- , 
jus. Stoka tuo klausimu' žinių. §į skyrių, labai daug 
Užsibaigus vajui pasekmės bus mūs 
sužiūrėtos ir paskelbtos. Jausi- [ALDLD narių ir mūs judėjimo 
mes nesmagiai, kurios būsime rėmėjų kolonijose 'pasidarbavo 
neatlikę savo pareigas. Bet štai jr prisiuntė bazarui aukų dir- 
ir labai džiuginanti žinia tuo biniais ir pinigais, 
reikalu:

“šiuomi prisiunčiu 5 naujus 
“Working Woman” skaitytojus. 
Tai tik vienos savaitės darbas. 
Kaip tik gavau pavyzdinių ko- čia moterų 
pijų (sample), tuoj ir prade- draugių gaminių ir aukų atro- 
jau kalbinti užsirašyti virš mi- dė daugiausia. Tas rodo drau- 
,nėtą žurnalą. Taigi čia jums gių susidomėjimą dienraščio ,pa- 
prisiunčiu ir money order dėtimi ir nuoširdų darbštumą. 
$2.50. ... ę Red. Kom.

Doktor Krupps, Specialis-j Užrašinėjimas “V.” savait-
Taipogi jaunuoliai sūdai- ;rašči0 jau prasidėjo. Ne. tik 

r* Himnui « . • . _ L jp V1SO1TIS '

Grieš stygų trio klasiškus ir po- murng reiktų smarkiai pasidar-1 Vardq neskelbtj’
puliarius muzikos gabalėlius. buoti> kad tas draugių puikus 
Lietuviška orkestrą suteiks mu- sumanymas būtų įkūnytas. Rei- 
ziką šokiams, o gaspadinės 
prirengs skanių užkandžių iš 
silkių, naminio pyrago, arbatos 
ir tt. Kalbėtoja bus d-gė Elena 
Jeskevičiutė, iš Brooklyn, N. Y., 
LDS Centro Sekretorė. Ji yra 
plačiai žinoma, kaipo gabi kal
bėtoja, tad išgirsime daug ką 
naujo netik vien apie Tarptau
tinę Darbininkių Dieną, bet 
abelnai iš plataus darbininkų 
judėjimo.

Kaip matote, vakaras bus la
bai įvairiu ir suteiks patenkini
mai visiems. Turėsime gerą 
progą prakalbą išgirsti, pama
tyti lošimo, išgirsti geros mu
zikos ir dar pasišokti prie links
mų polkučių garsų. Įžanga į 
viršminėtą vakarą nepalygina
mai žema, tik 10 centų. Visi bū
kite ir—

kia padėti ir raštais, kaip “Lai
svės”, taip ir “Vilnies” sky
riams. Pavaikščiokite, draugės, 
po stubas tais dviem reikalais: 
gavimui naujų narių į Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją šiame jubilie
jiniame vajuje ir “Vilnies” sa
vaitraščiui skaitytojų. Darbas 
duos pasekmių.

Working Woman Vajus
Apart atsiuntusių aukas per 

žinomų 
skyriaus skaitytojų bei

Aš Būsiu.

Draugė Sliekienė Serga

VALGIU GAMI
NIMAS

Jie visi bu- 
įvo arba dar bus atžymėti baza- 
ro pranešimuose. Pažymėtina 
tas, kad, pažvelgus į raštelius 
prie daiktų, pamanytum, jog 

bazaras, kadangi

Višta Itališkai
Šis būdas sutaisymui vištie

nos yra skirtingas nuo visų ki
tų ir nors biskį brangiai atsiei
na jo pagaminimas, tačiaus 
nors retkarčiais galima sau pa- 
sivelyti. Pabandykite! Mūsų 
šeimynoje yra labai populiarus 
valgis, tad manau, kad pas 
drauges šeimininkes ras sau 
pritarimo, čia paduotos skait
linės pakanka penkiems suau
gusiems valgytojams.

Turėkite išvirtą vištą papras-, 
tu būdu. Sriubą galima paduo
ti su ryžiais bei tyrą vien tik 
su biskeliu žaliui žirnių ir šmo
tukais morkų ir papuoštą žalo
mis petruškomis. Vištą galima 
išvirti net dieną pirma, sakysi
me šeštadienį, o ant rytojaus 
jau daug lengviau sutaisomi 
pietūs.

Paimkite svaro makaronų 
ir išvirinkite 2 kvortose van
dens. Atskirai padarykite Sme
tonoj. padažą (sosą), paimkitfį 
3 šaukštus sviesto ir ištarpyki- 
te, pridėkite 3 šaukštus miltų, 1 
šaukštuką druskos, biskį pipirų 
ir viską gerai ištrinkite. Įpil
kite 3 puodukus riebaus pieno 
arba 2 puęd. pieno ir 1 puod. 
saldžios Smetonos. Viską gerai 
sumaišykite ir virinkite, kad 
sutirštėtų, per 3 minutes.

Nupilkite vandenį nuo maka
ronų, pridėkite 3 didelius šauk
štus sviesto, 4 šaukštus tarkuo-

1 to geltono sūrio ir 1 puoduką 
sutaisyto Smetonos soso. Sumai
šykite ir supilkite į apvalią for-' 
mą (su skyle viduryje).

Vištieną nuimkite nuo kaulų 
(imant daugiausia baltą mėsą) 
ir supjaustykite ilgais plonais 
kąsneliais. Į puoduką įdėkite
2 šaukštu sviesto, puoduko 
pjaustytų grybų ir lai šunta 
5 minutes, tada sudėkite vištą 
ir atlikusius 2 puoduku soso. 
Dadėkite dar druskos ir papri
kos ir pavirinkite dar 10 minu
čių. Suplakite gerai du kiau-*' 
šiniu su 1 šaukštu pieno ir su
pilkite puodan, greit nukaitant, 
kad nesutrauktų ir nuolat mai
šant.

Tada ant didelio pusbliūdžio • 
atsargiai apverskite formą su 
makaronais. Jie turi nesubyrėrf 
ti, bet atrodyti visi išvien. Į vi
durį supilkite vištieną. Ant vir- • 
šaus storai apipilkite tarkuotu, 
sūriu ir įdėkite visą pusbliūdį 
10-čiai minučių šiltan pečiun, 
kad sūris biskelį išsileistų.

Tuoj aus paduokite karštą. 
Lengviau pagaminti, negu čia, 
skamba ir tikrai užsitarnauja 
pagyrimo.

B. E. S.—Easton, Pa.

Draugė Agota Sliekienė ser
ga [savo namuose, 3121 Elroy 
Ave., Pittsburgh, Pa. Apteikė
me nuo d. J. D. Slieko laišku
tį, kuriame tarp kitko rašo, kad 
jo draugė serga jau trečia sa
vaitė ir beveik nekelia iš lovos. 
Darbas ir rūpestis pakirto jos 
sveikatą.

Draugė Sliekienė daug yrafnantis mūsų šventei, b nuvu .‘r- 
dirbusi del darbo klasės sveika Į turime padaryti nors trumpą kų kovose, 

'būdama. Mes labai jūsų, drau-1 peržvalgą mūsų nuveiktų dar- 
ge, apgailestaujame ir linkime * 
greitai pasveikti ir dirbti mūs 
judėjime. Mes labai mažai tu
rim iš moterų gerų veikėjų, 
kaip draugė A. S. Taigi, drau- 
gai-draugės aplankykite d. Slie-

Besiartinant 8 Kovo—Tarntautinei ja 
Motery Dienos Šventei

CLEVELAND, Ohio.—Arti- |nius reikalus, kaip prie pašal-
i- 8 kovo, i P°s davimo įstaigų, taip ir strei-

Štai darbininkės, dirbančios 
bų ir to, kas artimoj ateityje 'prie apvalymo ofisų dideliuose 
prieš mus stovi. Tą dieną viso bildinguose, tai vienur, tai ki- 
pasaulio darbininkės 
panašias peržvalgas ir 
savo ypatingus, kaipo 
reikalus. Tiesa, mūs 

1- 5 nėra koki tai skirtingi
oe uiuenų įsKiimių.J61" toli—nepamirškite pasiųsti jai'sos darbininku klasčc? 

---------  laikraščiu eidėius kurie nasi-i b ’ ™etbet moterys turi dar Ishingtone, įvyko tokis inciden- Jaiko ant sensaciniu žini„ !priduosime Jai 
’tas. Valdžios kaštais yra už- n- <. *. • • ■, • greitesnio pas\, ...... Hauptmanno teismui užsibaigus . .Į laikoma valgykla, kuri patar- u,lol. mums vieiems

atvedė dešimts 
j komuną. Jis

ĮVAIRIOS pastabos lionierkaitė apsivedė veik pasi-Įkienę> kuriems arti> 0 kuriems 
slėpus, be didelių iškilmių, ži-į- --•* - .............
noma, 1

Kova Aštunta 1
Tarptautinė Darbininkių Die- [ 

na jau čia pat. Visur bus 
giami masiniai mitingai, vienur Aįarns, kongresmanams, senato- 
tarptautine papėde, kitur lietu- |rjarns jr įvairios rūšies “tau- 
viški. Prie mitingų reiktų tin- L,, atstovam3. Tie ai bū. 
karnai is kalno prisirengti. Nei , .. , 
pakanka vien tik pastatyti kai-;™* sargybos’ patemijo, 
bėtoją ir užbaigta. Yra reika-ikad valgyklos patarnautojai dė- 
linga turėti užtektinai tinka- naujas uniformas su aukso 
mos tai dienai literatūros, žur- guzikais, ant kurių randasi ke- 
nalo “The Working Woman”, turios raidės “USSR”. Oh, tu 
kalbinti atsilankiusias darbinin-! augšČiausis! Ponai net sudrebė- 
kes į mūsų organizacijas, ypa- jo. Juk raidės “USSR” reiškia 
tingai į Literatūros Draugiją, Sovietų Sąjungą! Nejaugi ir čia i 
turėti apsčiai, kad ir senesnių tas raudonasis amaras įsiskver- 
LDSA ir ALDLD išleistų mo-^bė ir gadina jaukią ir “džentel- 
terų klausimu knygų. Ypatingai monišką” atmosferą valgyklos? 
reiktų plačiai paskleisti d-go .Užvedus tyrinėjimą sužinota, 
Kapsuko “Darbininkės ir Po-.^aJ raidės viso labo reiškė

ren-[ nauja “gerbiamiems” pilie- nubiednėjo” ir buržuazinių lai
kraščių špaltos. Bet grįžtant 
prie panelės Duke mes suran- 
me, kad jos milžiniškas turtas 
buvo jai paliktas jos tėvo, taba
ko magnato. Kiek prakaito, 
kiek sveikatos padėjo tūkstan
čiai tabako darbininkų to pono 
plantacijose, baisu ir įsivaizdin
ti. Ir dabar tie pinigai bus su
naudoti įsteigimui fašizmo (dik
tatūros šioj šalyje, kad geriau 
[pavergus ir tvirčiau pažabojus 
tuos pačius darbininkus, kurie 
tą milioninį turtą pagamino.

padaro tur sustreikuoja, ir jų streikai 
aptaria [būna kovingi, kad streiklaužiai 
moterų [nelabai drįsta ten rodytis, iš- 
reikalai 
nuo vi- 
reikalu, 

------------------------ ir tokių 
i energijos del (reikalu, kuriu mūs draugai vy- 

greitesnio pasveikimo. O ji rai negali taip gerai suprasti 
vieiems labai reikalin- bei atjausti. ' Taigi tam ir yra 

ga, kaipo kalbėtoja ir veikėja.! pašvęsta šioji diena, 8 kovo,
Reiškiu jums, brangi drauge, 

užuojautą jūsų ligoje.
Jūsų Draugė Forestcitietė.

20,000 NORĮ ATGAL Į 
[FILIPINŲ SALAS

SAN FRANCISCO, CaL- 
20,000 filipiniečių norėtų iš 
Amerikos važiuoti namo, 

j bet neturi lėšų. Jie kfeipia-

» --- t------ ...
skyrus profesionalius mušeikas.

Dabartiniu laiku streikuoja 
skalbiamų šlebių siuvykla, L. N. 
Gros Co., kur dirba veik išimti
nai moterys. Apie tą streiką 
vietinė kapitalistinė spauda veik 
nieko nerašo. O tas streikas yra 
labai kovingas. Dirbtuvėj ran
dasi keletas skebų, kurie ten 
ir nakvoja. Jiems maistą pri
statyti kitaip kompanija nega
li, kaip tik per paštą; Suvieny
tų Valstijų pašto trokąi įveža 
valgius, taigi valdžios tokia 
įstaiga, kaip paštas, prisideda 
prie laužymo darbininku strei- 

programu, ko< Teįsrnas išdavė indžionkši- 
na, prieš streikierius, uždraus- i • Jdamas pikietavimą, bet tas a • * 1 "I • i •

kad svarstyti mūsų ypatingus 
reikalus.

Kaip mes, Clevelando lietu
vės darbininkės, prie tos dienos 
rengiamės? Tarptautinis mas- 
mitingas tą dieną (8 kovo) 
įvyks Public Auditorium, South i 

(Hali, su muzikaliu y-----------
gerais kalbėtojais ir tt? Įžangos 
tikietai tam masmitingui nors 
ir platinasi, bet ne taip spar- ^^Merius“ viėton“‘f’nugąždintt 
ciai, kaip pageidaujama. Tuo dar labiau paskatino prie dar

Kapsuko
1 niulės”. Tikiu, kad dar he visi į “United States Senate Restau- 

ją turi, o tai interesinga, kaip rant”. Nežiūrint ponų atsidūsi- 
ir visi mūs mirusio draugo raš- mo, guzikai. tapo nuimti, šį 
tai, knygutė. Iš angliškos lite- įvykį gana juokingoj formoje 
ratūros galima parsitraukti pi-1 aprašė buržuazinis liberališkas 
gių brošiūraičių: Women and laikraštis “Philadelphia Re
Equality, parašė d. Undžienė;[cord.” 
What Every Working Woman

t ’Wants, Grace Hutchins; Wo
men in Action, Sasha Small; 
The Position of the Negro Wo
men, Eugene Gordon; ir vė
liausiai išėjusi iš spaudos “Mo
ther Bloor”. Visos tos brošiū- 
raitės parsiduoda po 2 centu. 
Knygutes galima gauti per 
“Working Woman”—50 E. 13th 
St., New York City.

'si į valdžią, prašydami ap-lT tjrime susirūpinti ir pasi- didesnfo masinio pikietavimo. 
stengti, kad lietuvių, kaip mo-j d . v

i lipinu salas, kurias, kaip ži- me mitinge kaip galint didesnis 
noma, valdo Jungtines Vai- būrys.

Juokdariai
Nesenai šalies sostinėj, Wa-

Apsivedė “Turtingiausia 
Mergina”

Doris Duke, kurios “dievo 
duotasis” turtas siekia šuvirš 50 
milionų dolerių, šiomis dienomis 
apsivedė su Morgano giminai
čiu tūlu Cromwell, dideliu rėmė
ju kunigo Coughlin ir ameriko
niško styliaus fašizmo. Buržua
zinė spauda negali atsigėrėti 
panelės Duke “paprastumu” ir 
tt. Įsivaizdinkite, turtuolė mi-

Moterys Miršta Drąsiai mok€t 1§šas sugriž5m” i Fi-
Budelis Hitleris nukapojo 

galvas dviem moterim, kurios 
buvo nuteistos kaipo šnipės, 
tarnaujančios Lenkijos valdžiai. 
Sulyg aprašymo tūlo egzekuci
jos liudininko, tos dvi dar jau
nos moteriškės ėjo mirtin išdi
džiai, su pakelta galva ir žiūrėjo 
tiesiai budeliui į veidą. Jos ne
pratarė nei žodžio, tyliai atsi
klaupė ir padėjo galvą ant ka
ladės, o budelis, 69 metų vyras, 
apsimovęs blizgančiu cilinderiu, 
su fraku ir baltomis pirštinaitė
mis nukirto joms galvas seno-, 
višku dideliu kirviu. Tai vis 
“augštos kultūros” išdąvas.

Ne svarbu, kas* tos moterys 
buvo. Jos nebuvo komunistės. 
Jos veikiausiai dirbo už pini
gus, tačiaus faktas yra, kad jos

stijos. Filipiniečiai skun
džiasi, h;ad amerikonai laiko 
juos “svetimšaliais” ir to-

- ■. . I Vasario 13 d., matpmai,’ kasterų, taip ir vyrų dalyvautų ta- L- gkebų apsirg0 ir norgta jveg. 
,t.i daktarą, bet pikietninkai su
kėlė tokias “ovacijas”, kad dak- 

Kitas dalykas, tai mes turime1 taras nedrįso nei bandyti įeiti, 
labiau susirūpinti, kad gauti grįžo sau. Šeštadienį, 16 d. va- 
daugiau lietuvių moterų į mūsų sario, keli skebai bandė išeiti iš 

_ , . . Pikietninkų arti
1 *1 •• f • i «• UgU^IgU llvLU V1Ų lllU vtj X 14 J II1140 octl 1\4, KUi 1del!jiems beveik negalima darbininkiškas organizacijas, j dirbtuvės.gauti jokio darbo. ALDLD kuopas, į L.D.S. ir į 500 ypatų ir šiaip pašalinė pub- 

Komunistų Partiją. Kuomet lika, prijaučianti streikui, tuos 
xx.vx^xxw XK.X.X- mūsų buvusi kuopa susivienijo skebus taip pavaišino, kad vie

niui ir kaipo tokios turėjo žūti.!su ALDLD organizacija, tai ne- nas atsidūrė ligonbutyje ir jau 
Drajugą Thaelmanną būtų suti- kurios iš mūs visai iš veikimo daugiau niekad neskebaus; o 
kęs tokis pat likimas, jeigu ne pasitraukėm, o taip neturėjo kitas bandė su policijos pagalba 
pasaulio darbininkų protesto 1 T"1 .•
balsas. Tačiaus pavojus dar 
nėra prašalintas ir .kruvino Hit- 
lerio<budelio ranka gali krist' 
ant d. Thaelmanno kaklo. Ne
apleiskime to didžio vokiečių 
proletariato vado. Tęskime ko
vą už jo paliuosavlmą!

buyo pavojingos Hitlerio reži-

būti. Juk mes susivienijom to- įlipti į gatvekarį, bet nepasise- 
del, kad galėturhe pasekmingiau kė ir policija turėjo savo veži- 
veikti ir dirbdamos bendrai su ’me nuvežti, kad jo kailį išnešus, 
vyrais galime tas organizacijas 
padidinti, kaip narių skaičiumi, turėtume irgi tose kovose daly- 
taip ir atlikimu didesnių dar- vauti. Mes didžiumoj nedir
bu. Mes, kaipo darbininkės, pa- bam, tai galėtume laiks nuo lai- 
rodome sumanaus kovingumo ko nueiti į tas pikieto “laines” 
mūsų klasės kovose už kasdieni-, ir drauge su kitomis • moterim

Mes, lietuvės darbininkės,

BENDRADARBIAMS
Del stokos vietos negalėjo

me visų raštų sunaudoti. Bus^ 
sunaudoti sekamuose nume-. 
riuose, tad prašome nepaliauti 
rasinė jus. Ypatingai pasistengi ' 
kite parašyti, ką turite įdo
miausio sekamam numeriui, 
kuris jau bus Darbininkių Die- . 
nos leidinys.

Skyriaus Red.
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Ketvirtas Puslapiu L'ĄIS VH

Philadelphia Žinios
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Butkaus “filozofiškos” lekci- 
- jos.

Prieš lekciją mes stebėjo
mės, kuomet opozicionieriai 
visur garsinosi, kad Butkus 
bus ir duos svarbią lekciją, ir 
kad užkvietė savo skaitytojus, 
savo narius, simpatikus ir 
“šiaip gerus žmones.“ Stojosi 
mintis, kur jie padės tuos 
žmones, rengdami tokiame ma
žame kambaryje. Tūli manė, 
kad jie tiksliai rengia ankštoj 
vietoj, kad pašalinių neįeitų 
ir Butkaus nekibintų. Dėlto ši 
misija atkreipė kiekvieno aty- 
dą.

LDD 12 k p., girdi, turį 50 
narių; o kiek skaitytojų, sim- 
patikų ir kitų, tai galėjo su
sirinkt apie 200 žmonių. Bet 
ąpsirikom. Susirinko tik apie 
20 iš opozicijos, iš mūsų pusės 
tyuvo 7 ir apie 2-3 pašaliniai. 
Pasiliko dar tuščių sėdynių. 
Tas parodė, kad opozicijos 
tvirtovė silpnėja ir tie patys 
žmonės nepaiso Butkaus nesą
monių.

•Kas liečia jo temą, tai ta 
pati prieškomunistinė “kriti
kos” tema, kurios jis laikosi 
visur “kritikuoti“ ir pašaipas 
daryti iš pasaulinio darbinin
kų vado-Komunistų Internacio
nalo ir jo pildančiojo komiteto.

Smerkė Komunistų Interna
cionalą, kad jis nešaukiąs pa
saulinio komunistų kongreso 
išrišimui kivirčių opozicijos 
su pozicija. Argumentus ėmė 
iš 6-to kongreso, 10 plenumo. 
Būk paslėpimui “diktatoriško“ 
nusistatymo 3-čio Komunistų 
Jfltecnąciopalo jie nešaukę ko
munistų kongreso per 7 metus, 
kad paslėpti ir užsmaugti opo
zicijos augimą. Iš jo kalbos 
taip ir aiškėjo, kad Komunis
tų Internacionalas turi sušauk
ti kongresą del ei Butkaus- 
Pruseikos argumentų. Kaip jie 
skilo, tai sakė kovoją tik 
prieš Lietuvių Biurą—drg*. A. 
Bimbą. O dabar, kur jau nu
klampojo Butkus.

“Kritikuoja“ viso 
komunistinį veikimą, 
bininkišką judėjimą,
joj užviešpatavo fašizmas, ko
munistai kalti; Austrijoj fa
šizmas laimėjo, komunistai 
kalti; Ispanijoj panašūs daly
kai. Jungtinėse Valstijose ne
kyla darbininkiškas judėji
mas todėl, kad Komunistų 
Partija klaidingą taktiką nau
dojus unijų klausime. Komu
nistų Internacionalo ir pasau
linių • Kompartijų dabartinė 
taktikos mašina gimdą tik 
mechaniškus robotus—veikėjus.

Po šios lekcijos pateko “N. 
G.” pastarasis numeris, ir žiū
riu, kad žodis žodin atitinka 
Butkaus argumentams, tar
tum, ka atmintinai išmokęs. 
Vyriausią argumentą 
jo, tai kad 
“pasibaigęs”

delegatą nesiuntė į Washin£_ 
toną, nes lietuvių organizaci
jos rengėsi eiti pas Lietuvos 
fašistų valdžios atstovą užpro- 
testuot. Tai del to neturėjo 
reikalo daugiau siųsti. Visur 
bloga, klaidos, nepasisekimai, 
bet nieko nepažymėjo, koki di
deli laimėjimai pasaulio darbi
ninkų klasės Sovietų Sąjungoj, 
Chinijos Sovietų, viso pasaulio 
darbininkų klasės pakrypimo 
link komunistinio veikimo. 
Kad karas neįvykęs, tai tik 
dėka toms priežastims, kurios 
atitolina karą. Tai koks čia 
pralaimėjimas? Butkus sako, 
kad J. V. Komunistų Partijoj 
esą tik 
narių, o 
šo, kad 
duokles

buvo 
kodėl

k

PARENGIMAM
BARCEKIA1
Už labai žemą kainą pa
darysime draugijom pa
rengimuose naudo jimui 
barčekių, kuriuos užsisa
kys prieš 1 d. balandžio 

(April).

Treciaq., Vasario 27, 1935

Turtingiausia pasaulio mergina—Doris Duke, kurios 
tėvas paliko jai milionus dolerių, išplėštus iš tabako 
pramonės darbininkų, ištekėjo už James R. Crom-. 

well. Daugelis darbininkų, sukrovusių tuos 
turtus, badauja.

vo savaitiniam raporte, kad 
ant Relief “rolls'* pribūna kas 
Savaitė po pusantro šimto be
darbių. P. Beck raportuoja, 
kad jau šiandie Baltimorėj ant 
Relief yra 30,264 šeimynos ir 
110,646 pavieniai.

Tai nesvietiškai dideliais 
Šuoliais Baltimorės darbinin
kai žengia į bado nasrus. Juk 
tik kelios savaitės, kai aš pa
daviau “Laisvėj“ Baltimorės 
pašelpinių darbininkų skaičių, 
kur buvo dar tik 27,000 šei
mynų ir apie 100,000 pavienių, 
o šiandie pažvelkim, kur Bal
timorės darbininkai nulipo.

Jau Baltimorėj net ir bur
žuaziniai laikraščiai užslėpt 
nepajėgia didėjančios bedar
bės, jau ir didlapiai pradeda

To komiteto pirmas susirin
kimas įvyks 28 d. vasario, toj 
pačioj svetainėj, kaip 8 vai. 
vakare.

PRANEŠIMAI E KITUR
GARDNER, MASS.

Gardner Lyros choras rengia pui
kų vakarėli, 2 d. kovo-March, Lie
tuvių svetainėje, 205 Main St., 7 v. 
vakare. Bus gera programa, skanių 
valgių ir gėrimų. Pelnas skiriamas 
naujai svetainėj, ant lietuvių kem
pes. Kviečiam visus skaitlingai daly- 
vaut, linksmai vakarą praleist ir kar
tu paremt organizaciją.

Komitetas.
’ (49-50)

CLEVELAND, OHIO
< (Collinwood)

TDA Collinwood distrikto kuopa

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda
(LEVAN DA USK AS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

AJVJO, jau II UlUldpifll pidUUUd VUIIH1WUUU viioviin.uk/ nmwpo.

tnlninf mafvmiN knin darbi rcnEia smagų vakarėlį, 2 d. kovo, 5 laipini matymus, Kaip ąarOl- pas draugus Petrauskus, 1451 
] J ■

Na, o kas atsitiko su lietuviš- ĮLgįįį1 ___
kų geltonlapių koresponden- ti, bus duodama skanių užkandžių už 
tais, ar jie dar vis nemato įįaXtai;kiet° kuriS kainuoja 
Baltimorės darbininkų skur-, 
do? O mažum “Keleivis” ne 
talpina tokių korespondencijų,! 
kur rašoma apie darbininkų j 
skurdą.

■ žinoma, “Keleivis” atsto
vauja tik savo biznio reikalus 
ir gina buržuazijos interesus: 
“Laisvė“, “Vilnis” ir visa re- 

, _ ocin.yvi. įau vioi avciiYiuc j/<
voliucinė spauda yra palaiko-,ti ir paskui pasilinksminti, 
ma plačiųjų darbininkų 
šių.

Privatiški laikraščiai, 
naujanti 
tys savo 
mulkinti 
neįgautų 
juk tada jie jiesektų tokį klai
dinantį laikraštį.

Todėl, lietuviai darbininkai, nuoliai turi kokių problemų. Tad rei- 
“Keleivio,“ ‘ Naujienų, ir dalykus perstatyti, svarstyti. 
d4LUg-kitU' Jietųvuj.. 1 r reįkali^a pasimokėti duok,
, i 4. • j ’ 168 už 19.35 m., nes centras nezinc

20 ar 26 tūkstančiai 
“Daily Workeris” ra- 
virš 31 tūkstantis 

mokenčių narių. .
Po Butkaus lekcijos 

klausimų. Užklausta, 
opozicija neauga ne tik lietu
viuose, bet ir tarptautiniai ? 
Be jokių faktų atsakė, būk 
opozicija auganti ir darą 
spaudimą į Komunistų Inter
nacionalą. Buvo užklausta 
apie opozicijos platformą, ku
ria remdamiesi galėtų užka
riauti darbininkų mases ir su 
kuria sėkmingiau ir greičiau 
būtų galima panaikinti kapi
talizmą. Jis atsako, kad jie 
turį platformą, bet neišaiški
na ir nepasako nei vieno pa
ragrafo, kuris, remdamasis 
faktais, galėtų tuos stebuklus 
įrodyt.

Kas liečia Vokietijos, Aus
trijos, Ispanijos fašistų laimė
jimus, tai jąm buvo nurodyta 
diskusijose, kuriom davė bal
są po 10 minutų, kad tuos lai
mėjimus fašistams atnešė so
cialdemokratų išdavikiški va
dai, darbo unijų biurokratai, 
kurie atšaukė, .priešinosi Ko
munistų ' Partijų šaukiamiem 
generaliam streikam; jie de-l 
moralizavo revoliucinį veiki
mą, •r

Butkui buvo pastebėta, kad 
iš senos socialistų partijos 
daug pirmaeilinių vadų šian
dien tūli Washingtone ir tar
nauja buržuazijai.

Jis pats pareiškė, aiškinda
mas apie primetamas algas, 
kad ponas Gitlovas gaunąs 
$60 savaitinės algos nuo uni
jos ponų. Tai kodėl tas ponas 
taip toli nuprogresavo, juk 
jūsų opozicijos kolega? ,

Gaila žiūrėti, kaip tas žmo
gus persimainęs. Gaila žiūrė
ti į tuos opozicijos draugus, 
kurie savu laiku daug dirbę 
mūsų judėjime, daug pasiau
koję. Dabar atrodo nusiminę. 
Jau neturi tokio gyvumo dis
kusijose, kokį jie turėjo pir
miau, gindami principą savo 
klasės veikimo. Bile aiškini
mą darbininkų klasės judėji
mo, dabartinės pasaulinės si
tuacijos perspektyvą, jie vadi
na, kad tik revoliucija ir re
voliuciją, o jos vistiek nesima
to. Pats Butkus ir opozicijos 
sekėjai žiūri į revoliuciją, būk 
ją gaminąs augimas Amerikos 
Komunistų Partijos, o ne eko- 
nominės-politinės sąlygos tarp
tautinėje plotmėje. Senas

vadai buvo, kiek jie nukentė
jo, vadinasi, užtai norima juos 
nužudyti. Buvo jam pareikš
ta, kad drg. Kirovo nužudy
mui daug pasitarnavo opozi
cijos darbas. Tai jis tik nusi
šypsojo.

Buvo siūloma, kad surengti 
debatus Butkui su Bimba, ar 
Mizara 
niniai

tai jis atsakė asme- 
negalėsiąs dalyvauti 

Philadelphijoj, bet Pruseika, 
tai galėsiąs. Bet Pruseika sy
kį atsisakė, kada Republiko- 
nų Kliubas buvo nutaręs. Aš 
pilnai įsitikinęs, kad Phila
delphijoj dalis arba visi opo
zicijos sėkėjai spjaus 'ant But- 

|kaus ir grįš ten, kur jie pri
klauso, kur jie dirbo pirmiau 
darbininkų klasės naudai.

Bendoravičius nurodė, būk 
“Laisvės’ ’ rengiama vakarienė 
tiksliai buvus rengta, kad jų 
vakarienei pakenkt. Bet kada 
data buvo palipta, tai visai bu
vo nežinoma 
nė, nes buvo 
tur svetainė, 
nerengė per 
nikus tą pačią dieną, 
“L.” buvo rengiami? Jūs ne- 
pajėgėt toliau tęsti, nes žmo
nės važiavo į “L.“ pikniką.

Kas liečia tuos asmenišku
mus, tai jie atsibodę. ALDLD 
6-to Apskričio pinigai buvo 
užgriebti neteisingai. Delega
tai buvo išrinkti, kurie net 9 
mėn. nesilankė nei į vieną su
sirinkimą, už tai ir buvo per
rinkta. Kad ir būt palikta, 
vistiek 27 delegatai buvo 
prieš 13-15 delegatų.

Tiek to, tie visi mažmožiai 
puldo pažangą, trukdo veiki
mą, o tas neneša darbininkų 
klasei naudą, o tik blėdį. Dar
bininkų judėjimas turi būt tai- 
s o m a s - b u davojamas, o ne 
griaujamas.

Butkaus pamokslai neneša 
darbininkų klasei naudą, o 

daryti sau stiprų argumentą, * Vincas Sakosi džiaugiąsis nu- tik blėdį. Butkus naudoja ku- 
_________________________ nigišką taktiką: plūsta, tyčio- 

;-| Drg. Vogonis pasakė, jog jis jasi, pašiepia ir numykia mi-

pasaulio 
visą dar- 
Vokieti-

naudo- 
3-čias periodas 
be revoliucijos 

darbininkų klasės naudai. Iš 
3-čio periodo jis bandė pasi-

bet jis užmiršta, kad 3-Čias'ejęs su opozicija, 
pėripdas tebesitęsia ir jame iš• ( 
sipildys tas, kas yra pabrėžta, pirmiau manė, kad opozicija 

Jis sako, kad Komunistų In- perdaug nuskriausta, bet +da- 
terpacionalas ir J. V. Kompar- bar jam atrodo, kad ji yra vi- 
tija padarę ir darą tam tikrų siškai priešdarbininkiška, ir 
pasisukimų, permainų, pana- “Naujoji Gadynė“ jam smirda 
šių, ką jie pirmiau nurodę, iš tolo, nes negalima skaityti 
Jei ir daroma pasisukimų, tai tų nesąmonių.
vistiek darbininkų klasės nau-i Drg. Bulauka išsireiškė, 

ir tik jau ne tokių pasisu- 
ką Butkus giriasi. But- 

kaus-Pruseikos p a s i s u kimai 
atvirai ir aiškiai veda savo rė
mėjus prieš visą darbininkiš
ką judėjimą. Juk jis pate pa
silakė, kad į sušauktą Bedar- negalima sutikti, nes tada ppo - 

• bių Apdraudos Kongresą, Wa-.zicija geriausią argumentą tu- 
sbingtone, pasiuntę tik 4 dele-Į retų šmeižti, mulkinti dąrbi- 
gatųs tarptautiniai, j kuriuos ninku dalį.
bok užpuolęs kongresas kari-Į Bet ar jūs žinpt, kaip But- 
duriuje ir sumušęs. Nesiuntę kus į tą klausimą rėžę. Sako, 
daugiau delegatų todėl, kad tik pirmą tokį žmogų girdė- 
jie nematę reikalo. Lietuvos‘jęs su tokiu pareiškimu. Vi- 
jlolitkalinių nerėmią, nes jie sas pabalęs ir įpykęs gina sa- 
peturį ryšių, tai veikiausiai nei, vo draugus, koki jie žymūs

• V.V., tuuugus icnauonuo, įpui
ninkai žengia į ašarų pakalnę, Clermont Rd. Bus programa, šokiai, 

gėrimų.
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky-

Kviečia Rengėjai.
(49-50)

sklokos vakarie- 
paimta visai ki- 

O ar “skloka“ 
kelis metus pik- 

kada

tarėjų. Tas. labai gerai. Bet, 
draugai, pritarėjai, pritarėjais 
ir būsite. Tačiau nepamirškite 
to, kad nėra tokio prakilnaus 
darbo, kaip būti Kompartijos 
nariu. Mums, šių dienų įvy
kiai parodo, kad anksčiau ar 
vėliau komunizmas užkariaus 
pasaulį. Kad tą dieną paar- 
tinti, tai visų Kompartijos pri
tarėjų pareiga netik, kad pa
tiems tapti Kompartijos 
riais, bet atsivesti ir 
draugus.

na- 
savo

tuos 
darbi-

žinome,
kovoms

Parti-
Partija

Čia aš kreipiuosi į 
Binghamtono lietuvius 
ninkus, kurie yra artimi Kom
partijos rėmėjai. Mes jaučia
me, kad su kiekviena . diena 
darbininkų būklė vis sunkėja 
ir darbininkų tarpe kovingu
mas auga. Mes taipgi 
kad darbininkų klasės 
vadovauja Komunistų 
ja. O kad Komunistų
—darbininkų klasės vadas, bū
tų stipri ir galinga atlaikyti 
kiekvieną susirėmimą su val
dančiosios klasės spėkomis, 
'tai ji turi turėti daugiau na
riu, daugiau kareivių. Drau
gai, nariai į Komunistų Par
tiją neateina iš dausų arba iš 
kur kitur. Jie’ atsiranda iš tų 
pačių darbininkų tarpo, iš 
Kompartijos pritarėjų.

Tad, draugai, Kompartijos 
pritarėjai, nebebūkite vien 
pritarėjais, bet tapkite tikrais 
už darbininkų klasės reikalus 
kovotojais. Tapkite Komunis
tų Partijos nariais!

Kompartijos Nare.

Baltimore, Md.
Bedarbė pas Mus Didėja

Industrijose darbai mažina- 
si. Nežiūrint NRA, darbai su
mažėjo nuo 79.1 rugsėjo mė
nesį 1933 m. iki 77.3 gruo
džio m. 1934 m. O dabartiniu 
laiku “pay rolls” nupuolė nuo 
68.8 iki 66.4, kuomet pragyve
nimas pakilo nuo 110.1 rugsė
jo 1933 m. iki 124.9 sausio m. 
15 d., 1935 m.

m a-

tar-
pa-buržuazijai, yra 

bosai ir jų tikslas 
darbininkus, kad jie 
klasinio supratimo,

SCHENECTADY, N. Y.
I TDA balius atsibus nedėlioj, .3 d. 
| kovo-March; 6 vai. vakare, Lietuvių 
Kliubo svetainėje, 703 Windsor Terr. 
Prieš šokių pradėjimą bus trumpa 

" kurią sakys draugas 
Clarence Carr, prezidentas “Leather 
Workers Union”. Jis visiems darbi
ninkams turės daug ką svarbaus pa
sakyti. Tad visi ateikite pasiklausy-

Kviečia Rengėjai.
(49-50)

SOUTHBURY, CONN.
Į ALDLD 225 Kuopos Narius

Viršminėtos kuopos susirinkimas 
įvyks 3 d. kovo, pas draugus Iva
nauskus, tai yra ten pat ir tuo pat 
laiku, kaip ir pereitais metais. Bū
tinai visi ir visos dalyvaukite. Tu
rime daug svarbų reikalų, žurnalas 
“Šviesa” jau atėjo nariams pirmu 

i kart tiesiai Į namus. Gal kas ne
gavo. Gal angliškai skaitanti jau- 
kalinga visiems dalyvauti mitinge ir 
dalykus perstatyti, svarstyti.

1-1. ±. • •;’ 168 už 19.35 m., nes centras nežino ikrascių skaitytojai, pamąsty- .įarn siuntinėti šviesą, o kam ne.1 
kite gerai, keno ir kokios kla-i Dabar yra Amerikos Lietuvių Dar-! 

, w. . -4.^ bininkų Literatūros Draugijos vajus,sės laikrascius JUS skaitot ir .Vietinis apskritys rengia maršrutą 
kokia klasę jūs palaikot? Jei- d. Mažeikienei. Mums irgi reikalin- 
gu esate darbininkai, tai skai- .naujų narių, suaugusių ir jaunuolių. ,----------- ------------------------ -- . J

čius: “Laisvę“ ir “Vilnį.”

Cleveland, Ohio
Bedarbių Apdraudos Klausi-1 
mu Masinis Mitingas Puikiai 
Pavyko; Sudaryta Platus Lai
kinas Komitetas iš 16 Draugi
jų; Pirmas Komiteto Mitingas

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

Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertes 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

automatas padarys 
barčekius sekamom 

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

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

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

t J. P. i 
« (49-50) 

bingh^totCn. Y.
Aušros choro susirinkimas įvyks 28 , 
d. vasario, Lietuvių Piliečių Kliube, Į 
7:30 vai. vakare. Kviečiam visus at
silankyti, ir naujų narių atsivest pri
rašyt prie choro.

A. M. 1
(48-49)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks* 

penktadienį, 1 d. kovo, 7:30 vai. va
kare, 3014 Yemans. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi 
atsiveskite ir naujų narių.

Sekr. A. Varaneckienė.
(48-49)

ELIZABETH, N. J.
TDA kuopos mitingas įvyks 27 d. 

vasario, 8 vai. vak., 408 Court St. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyt. Kurie draugai dar nesate TDA 
kuopos nariais tai ateikite ir. prisi
rašykite, mokestis tik 20c. į mėne
sį. Visi žinote, kad TDA gina visų 
darbininkų reikalus tad ir jūs sto
kite už ją ir darbininkai dirbkime 
bendrai.

Sekr. A. S'.
(48-49)

SHENANDOAH, PA.
Lyros choras suvaidins vieną iš 

gražiausių veikalų nedėlioj, 3 d. ko
vo, High School Auditorium. Veika
las yra operetė, “Vestuvės Pušyne.” 
Lošimas prasidės 6:30 vai. vakare. 
Įžanga tik 50 centų.

Kviečiam visus apielihkės ir iš to- 
liaus lietuvius dalyvaut, užtikrinam 
kad būsite užganėdinti. Visi daly
vaukite.

Kviečia Lyroms Choras.
(48-49)

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

{taisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE. 
Brooklyn, N. Y.

Vasario 20 d., Lietuvių sve
tainėje, 6835 Superior Ave., 
buvo sušauktas platus masinis 
susirinkimas Bedarbių H.R. 
2827 Biliaus klausimu. Jį šau
kė delegatai draugijų, kurie 
dalyvavo^5-7 dd. gausio Wash
ingtone, Kartu su visos Ame
rikos delegatais, kurie atsto
vavo virš 2 milionų. organizuo
tų darbininkų ir farmerių.

Šiame mitinge kalbėjo 
Frank Rodgers nuo Cleveland 
Miesto Komiteto Bedarbių bi
liaus klausimu. Nuo Mažų Na
mų Savininkų Federacijos 
Č. Greenfield ir tos pačios 
deracijos adv. N. Davis, 
jų prakalbų buvo priimta 
zoliucija užginant minėtą 
lių. Kartu pir. P. Nemurai
sišaukus į draugijų narius į- 
eiti į laikiną komitetą, apsiė
mė nuo 16 draugijų žmonės, 
kurie sudarė lyglaikiną komi
tetą.

fe- 
Po 
re- 
bi- 
at-

P e o p 1.e’s Unemployment 
League reikalauja nuo miesto, 
Valstijos ir -federalės valdžių, 
kad tuoj aus atidarytų, viešus, 
darbus, bedarbius suimtų į 
darbus ir mokėtų jiems unijos 
algas. Taipogi P. U. L. reika
laują, kad Statę Emergency 

. Relief administratorius reika
lautų nuo Washington© val
džios, kad fedarališki darbai 
būtų apmokama darbininkams 
unijinėmis algomis, o ne ske- 
bų algomis.

_ . . šis PUL pranešimas
nariu. Ir štai pasekmės* Vasa- buržuaziniam laikraštyj 
rio 20 d. laikytame susirinki
me priimame tris naujus na-1 
rius. Tas reiškia, kad yra I, . o 
draugų, kurie supranta bei į- • un’
vertina komunistinį veikimą ir 
tampa raudonosios armijos 
kareiviais— Kam partijos na
riais.

Lietuvių tarpe irgi yra ar
timų Komunistų Partijai pri-

miškai.
Rausvietis.

Binghamton, N. Y
Komunistų Partija Auga
Savaitė atgal Komunistų

kad Sovietų Sąjungai nereikė- Partijos kuopos susirinkime 
jo išleisti Trockį, reikėjo jį kalbėjome apie gavimą nauju 
nugalafrint. Tą reikėjo padą- parių į Kompartiją. 7 
ryti su Zinovjevų, Kamene- 
vu. žinoma, čia drg. Buląuka 
išreiškė savo mintį, su kuria

Po ap
kalbėjimui, kiekvienas narys 
davė žodį, kad iki pirmąjaii 
gegužes gausime po du nauju ‘ tilpo 

“The 
|Sun“ už 17 d. vasario, 1935 m.

Taipogi tam pačiam laikraš- 
puslapyj 20- 

tam štai koks antgalvis uždė
tas: “Relief Load Here Jlea-1 
vier Last Week, 147 Families 
Added to Rolls,“ Ponas Ho
ward C. Beck, miesto Relief 
administratorius paduoda Ša

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskelbusi D-ro Rpbinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reįjęalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

giiiamaniaiiiaiiioiiioiiioiiioiiioiiiBHioiiisiiiamomaiiisiiioiiiamaiiiaiiisiiiBiiisiiiamsij

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parėms degtinių, kreipkitės pas mus.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS

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

viioviin.uk/
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
GAMTOS SŪNUS

(Tąsa)
Na, ir sutikau; gavau paskolą ir užmo

kėjau “dievui” penkis tūkstančius litų. 
Valstybės bankui neišmokėjau laiku nuo
šimčių, tai du sykiu nubaudė. Kadangi 
nei bausmės negalėjau pamokėti, tai at
važiavo antstolis, apraše 24 hektarus že
mės ir iš varžytinių pardavė už 12,000 
litų, ir visus tuos pinigus paėmė valsty
bės bankas. Dabar gi Kupiškio smulkaus 
kredito bankas aprašė dar likusius 10 
hektarų žemės, gyvulius, trobesius ir 
drabužius, ir jeigu tamsta nesuteiksi pa
skolos 5,500 litų, tai už dviejų savaičių 
bus varžytinės ir mane su žmona ir tre
jetu vaikų išmes iš namų -alkanus ir nuo
gus. Mano paskutiniai žodžiai buvo: Pa
skolint negaliu, nes aš pats pinigų netu
riu Ir šie mano žodžiai trenkė į jį, kaip 
perkūnas, ir aš nei nepamačiau, kaip tas 
vargšas Alekna plumpt prie mano kojų, 
apkabino ir verkia, kaip mažas kūdikis. 
Gelbėk mane, gelbėk mano vaikučius iš 
bado nasrų. Ir, ištikro, tas vargšas ku
nigo auka mane pastatė į tokią bejėgę 
padėtį, kad apie tai sunku ir išreikšti sa
vo mintis.

Už dviejų savaičių buvo parduota iš 
varžytinių jo ūkis, ir jis su mažais kūdi
kiais išmestas į ubagų eiles.

Lietuvos fašistų agentai čia, Ameriko
je, garsina visokių gerybių Smetonos val
domoje šaly. Tik važiuok ten ir gėrėkis, 
bet kada parvažiuoji ir tenka išsikalbėti 
su Lietuvos pairiotaiš-fašistais ir valdi
ninkais, tai mažne visi labai neprielankiai 
žiūri į Amerikos lietuvius. Girdi, jeigu 
Amerikoje gyvenanti lietuviai būtų tikri 
tėvynainiai, tai savo dolerius čia atvežtų 
ir tuo būdu pakeltų Lietuvos šalies tur
tus ir ekonomiškai šalis pakiltų.

Jeigu kam prisieina pabūti Lietuvoj 
ilgiau, kaip vieneri metai, tai jie gero
kai tave ir paskuta. Aš pats ant savo 
kailio patyriau tą visą Smetonos plėšikų 
machinaciją. Aš, išvažiuodamas, išsi
ėmiau Amerikos pasportą dviem metam; 
ant vieno pasporta išvažiavo ir mano 
žmona ir duktė vienų metų ir 10 mėne
sių amžiaus. Lietuvos konsulis, P. Dauž- 
vardis, New Yorke, užvizavo pasportą 
ant metų, kuriam pamokėjau 10 dolerių. 
Kadangi Lietuvoje pragyvenau 17 mėne
sių, tai mano viza pasibaigė ir aš turėjau

gauti pas Panevėžio apskričio viršinin
ką prailginimą. Kadangi reikia didelė 
bausmė pasimokėti, jeigu pragyveni nors- 
vieną dieną su išsibaigusio termino vi
za, todėl, kad išvengus tos bausmės, aš 
pats asmeniškai nuvažiavau į Panevėžį 
pas apskričio viršininką, dar 15 dienų 
pirm išsibaigsiant vizai.

Nueinu į apskričio viršininko raštinę 
ir, priėjęs prie vieno didelio pono,., pa
klausiau, kuris čia iš jūsų yra apskričio 
viršininkas. Tas ponas nieko nesako ir 
nuduoda negirdįs, bet tik rašo ir rašo. 
Tada aš, nekurį laiką pastovėjęs, tam po
nui vėl sakau, kaip ilgai man reiks čia 
stovėti, nes aš turiu reikalą kas link pra
ilginimo vizos. Tada tas ponas užgirdo, 
nes suprato, kad aš esu svetimšalis, ( o 
su svetimšaliais jie apsieina visgi man
dagiau). Pakėlęs augštyn savo frąncū- 
zišką barzdelę, paklausė: Kokios šalies 
esi pilietis ir kokios priežastys yra, kad 
negalėjai suspėti išvažiuoti? Aš jam at
sakiau. Tada tas činauninkas sako: O, 
tai tamsta paduok prašymą apskričio 
viršininkui ir suminėjo viršininko titu
lus. Ir, žinoma, manydamas nuo ame'ri- 
kono gauti “ant arbatos”, pridūrė, kur 
čia tamsta dar vaikščiosi ir jieškosi, kas 
parašys prašymą, prašom čia sėstis, o aš 
jums parašysiu. Ašz atsisėdau prie kito 
stalelio ir tam ponui sakau:, Jeigu ponas 
pavelysi man, tai aš čia sėdėdamas pats 
pasirašysiu prašymą, nes man matos, kad 
ponas turite ląbai.daug dąrb° (Mat, ką- 
da aš jį pirmą sykį pakalbinau, jis nuda
vė, kad labai daug turi darbo). Tada tas 
ponas norom-nenorom pavelijo man pa
čiam parašyti prašymą. Aš, išsiėmęs po- 
pieros ir fantaninę plunksną, parašiau 
prašymą. Tadą tas ponas, paėmęs tą 
mano prašymą ir skaitydamas, susirau
kė, kaip devynios pėtnyčios. Perskaitęs, 
sako: negeras prašymas, nes tamsta1 pa
rašei, kaip lygus pas lygų. Mane net 
piktumas paėmė, ir aš jam pasakiau: jei-’ 
gu prašymas yra negeras, tai aš noriu 
ypatiškai matyti apskričio viršininką’. Ir 
po nekuriu argumentų, tas ponas, maty
damas mano kategoriškus reikalavimus, 
ištiesė savo smailų, pirštą ir parodė du
ris, pro kurias galiu įeiti pas apskričio 
viršininką.

(Daugiau bus)

Kokadjo, Maine, Rooseveltburgo Vergu 
Gyvenimas ir Vargai

L AliO

duš, fiios iždus, kuriuos darbo |-—$2.51. Aukotojams širdin- kokių pasekmių priveda taip
gąs ačiū už paramą Lietuvos 
revoliucinių darbininkų. 

. ; i • ■ p > > ‘T , i

Vėliau sekė klausimai kal- 
■■ . i • z : . 7 t 1 •• * » » 4 . 4 I '

bėtojui. Apart poros rimtų 
klausimų, kiti, taip vadinamų į 
opozicionierių, klausimai ne
galima pavadinti klausimais, . „ .
bet priekabiavimais Maždaug j * ‘p7rti?a. Vie"nybžs“

tijos ir atskirų jos narių be jo-| 
kių faktų. Tinkamai .buvo at
sakyta į visus klausimus ir už
metimus. Kad Pruseika daro 
tokius užmetimus, tai jis turi 
išrokavimą ir naudos iš to, ta- 
čįaus.koks išrokavimas bei 
nauda eiliniams opozicionie
riams sekti Pruseiką ? Juk 
Pruseika “streikuoja7’ prieš 
darbininkų klasę (tą ir kalbė- 

. .—"^.,^7--- 17 ------- - x - jtojas nurodė), tai kokį laime-
radio kalbėjo Anna L. Strong, !jįmą tikisi eiliniąi. op^icionie-

žmoi)e$ supila savo krauju ir 
prakaitu.

Radio Cenzorius
Tai senas katalikas airys, 

Harry Donnelly, eiiiąš septin
tą dešimtį metą .savo am
žiaus, silpnai matantis akimis, 
didelis girtuoklis. Kaip didžiu
mą tos rūšies elementų, nuo
latos užlindęs į kampą už tuš
čių alinių dėžių, vynioja ant 
pirštą kokius tai burtininko 
burbulus, suvertus ant vielos 
ir ką tai pašnabždomis, sau 
kalba. Aš jo klausiau, ką tie 
jo burtai reiškia. Jis man at
sakė, kad jis meldžia nuo Ja- 
hovos “karalystės dangaus” po 
mirties.

Praeitą savaitę, kuomet per

vadinamos opozicijos.
Manau, kad kalbėtojas sa

vo kalboj apie vienybę pusė
tinai nušvietė, kokiais būdais 
vienybė atsiekiama, tie būdai 

! niekas kitas,, kaip dalyvavimas 
klasių .kovoje, bet ne “strei-

,” kokį P^useika veda prieš
buvo užmetimai ant Kompar-i • • , _ . ,, !... . . . . |—sake kalbėtojas,—sėdėti ant

pečiaus nebus.
Simpatikas.

SKAITYKIT IR ĘLATIN 
KIT “.LAISVĘ”

Penktas Puslapis

*

Apie šitą “burgą” yra kas 
rašyt, bet aš nerašiau todėl, 
kad laukiau svarbių permainų, 
tai yra, mano informacijų biu
ras buvo išvykęs į Washing
ton, D. C., ant FERA mitingo 
ir tik šiandien sugrįžo, todėl 
dar aš visko nepatyriau ir pa
tyręs, parašysiu.

Tarpe kalėdų ir naujų me
tų, čia lankės ponas Greeley, 
galva Maine valstijos verstinų 
darbų kempių, iš Augusta, 
Maine. Jis, žinoma, yra kapi
talizmo sistemos stulpas ir tiek 
pat supranta kapitalistų rei
kalus, kiek bent kokis įšvirkš
čio proto kapitalistas.

Jis vartė knygas šios įstai
gos raštinėj ir surado, kad šio 
“burgo” įnamiai gauna “per- 
dideles algas,” tai yra, nuo 
vieno iki trijų dolerių už 30 
vai. darbo savaitę ir kad tas 
algas reikia kapot, nes Hoose- 
velto FERA ir Maine valstijoj 
jau neturi pinigų mokėt tokias 
“dideles algas” šio burgo ver
gams! Nekurie iš mūsų ti
kėjom, kad gausim nukirsti al
gas per pusę arba visai nębe- 
gausim mokėt už mūs darbą, 
nes tos paskalos buvo gerai 
išplatintos mūsų tarpe per po
rą ilgais liežuviais “stool pi
geons.” Jų tarpe darbavos

; nizuojam, kad vienu smūgiu 
! užbaigt šią visą niekšybių sis- 
1 temą.

Čia nenoroms mintis verste 
Į verčia pažiūrėti ant tų išlai- 
l dtį, kurios susideda užlaiky-

vienas lietuvis, 72 metų am- ’ mui šios rušies R00seveltbur- 
žiaus J. J. iš Vilniaus krašto, 'gų. Mes rasime sekančias pa- 
Jis prižiūri, ir apvalo viršylų sekmes; Mūsų ponai, viršylos; 
butą. I kurie nukirto šios įstaigos įna-

Bet viršylos panaudojo ne-’mių algas, kad sumažint val- 
švarios rūšies diplomatinį bū- stijos išlaidas, gauna sekamas 
dą tamsioje formoje taip, kad 
daugelis iš mūsų įnamių vi
sai nesuprato, gal niekuomet 
ir nesupras, kaip tas nešvarus 
aktas buvo įvykintas. Bet jis 
įvyko labai paprastai. Tuos 
šįo “burgo” įnamius, kuriuos bininkų \ arba

algjrs apt metų : vienas $6,00.0, 
kitas $4,800, trečias $3,600, du 
po $2’400, kas už penkis su
daro net $19,200. Dar dviejų 
algų nepatyriau ir nededu 
ton skaitlinėm 15 valstijos dar- 

i “senukų,” kaip 
ponas Greeley paženklino ant tai trokiį draivepai, raštinės 
knygos kapot algas, apžiūrėjo darbininkai, maisto agentai, ir 
gydytojas ir surado “sergan- t.t. gauna po $15 į savaitę ar
čiais,” susodino apt troko ir ba po $780. 
išvežė “gydyt” į Mapchester, 
Me., į tokios rušies Roosevelt- 
burgą, kaip šitas pats. Tikre
nybėje juos išgabeno ne “gy
dyt,” bet dirbt, taip lygiai, 
kaip šitam “burge,” tik jau 
ne už du ar tris dol. į savaitę, 
bet tik už vieną dol. O jų vie
ton į šitą “burgą” atvežė iš ki
tų tokių pat įstaigų ir tie nau
jai atvežti dirba po vieną dol. 
į savaitę!

Viršylos jaučiasi esą labai 
gudrūs, iškirtę šitokį triksą, tik 
todėl, kad mes, broliai darbi
ninkai, esam jų avinais, lei
džiamės jiems kirpti mus, tai 
yra, kad mes nepagalvojam a- 
pie savo reikalus ir nesiorga-
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kas tai pagavo tą stotį, iš kur 
atėjo oro bangomis jos kalba. 
Išgirdęs tas fanatikas, kad 
kalba apie Sovietų Sąjungą, 
uždarė radio. Nekurie iš klau
sytojų pasipriešino, tai tas pa
kvaišėlis pradėjo kelti lermą. 
žinoma, nesant didžiumos rei
kalautojų, jis laimėjo.

Pirma jo, čia buvo jaunas 
vyras, iš Chelsea, Mass., vir- 
šylos padėtas sukinet radio, 
bet panašios rūšies gaivalai, 
kaip virš minėtas cenzorius, tą 
vaikiną išėdė iš vietos, žino
ma, su žinia viršylų. Dabar 
niekas daugiau prie radio ne- 
prileidžiama kaip tik tas pa
kvaišęs katalikas cenzorius, ir 
ant kiekvieno garsinimo pro
gramos, pripuolęs prie radio 
užsuka kokias nesąmones arba 
vargonų muziką, kas tam pa
kvaišėliui geriausia pątinka.- 
Kitas suniekšėjęs gaivalas, ly
giai tos pat rūšies,, kaip tas 
•cenzorius/ tai James’ Hęcky, 

i So. Bostono gatvinis bomas.
Čia jis yra ,už “yard boss.” 
jis savo tautai ant tiek geras, 
kad nemato airius, gulinčius 
per dienų dienas lovose, bet1 
kitų tautų vyrus europiečius, | 
tai ir nakties laike prikelia iš- ■ 
kraut trokus ir tam panašiai. 
Girdėjau, kad nekurie rengias1 

apkarunavot.” . , , j
Jokūbas. I

jį

EASTON, PA.
• v, ! . ’ . • • ■, > , ,

Vykusios Prakalbos
Vasario 10 d. ALDLD 

kuopa surengė prakalbas d. 
ŠolomskuL Publikos buvo dvi- 

I

gubai daugiau, kaip kad Pru- 
seikos prakalbose, kurios ne- 
perseriąi čia Buvo. .. .

Kalbėtojas pirmiausia nu
švietė Amerikos Lietuvių Dar
bininkų, Literatūros Draugijos 
rolę klasių kovoje ir kaip.nau
dinga darbininkams ■ priklau
syti prie šios draugijos. Pas
kiau nupiešė kontrastą- tarpe 
dvieją sistemų, kapitalistinės 
ir sovietinės. Konkrečiais vaiz
dais nurodė kapitalistinės sis
temos merdėjimą ir kuripj 
darbininkams ateitis su kiek
viena diena' darosi vis juodes
nėj o Šovietų Sąjungoj, kuri 
gyvuoja proletariato diktatu-' 
ra po Komunistų Partijos va- Į 
dovybe, darbininkų būkle 
sparčiai gerėja. Kad prie So-1 
vietų viskas gerinasi ir progre-| 
suoja, kalbėtojas prirodė gy-' 
vais faktais ir skaitlinėmis, 
taip, kad abejonėms neliko 
pagrindo.

Prie užbaigos ragino darbi-
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Visi 15 į metus 
$11,700. Taigi penkių yiršylųi 
ir 15 senukų algos sudaro į ninkus suglausti eiles ir dar
inėtus net $30,900. buotis už A darbininkų j. klasės

Dabar, darbininkų, kurie reikalus, idant, ir čia iškovojus 
Čia dirba, 200, po vieną, dol į ir įsteigus Jokią sistemą, kokią' 
savaitę, $10,400 ant metų. Po turi Šovietų Sąjungos darbi-' 
nukirtimo algų liko tik 11, ku- ninkai,. f i j •
rie gauna po $3 į savaitę, ąr-1 Prisiminus pirmininkui ąpie 
ba $1,716 į metus;.20.vyrų po Lietuvos politinius kalinius^/ 
$2 į.savaitę, arba $1,080, į me- JŲ padėtį, rinkta aukos tam 
tiis. Reiškia, visiems 231 dar- tikslui., Surinkta $7.51. Au- 
bininkui išmoka $13,196 į me- kojo: L. 'Tilvikas 1 dol.; po 
tus. Tai čia gana aišku, kad 50 centų; M. Petraitis,. Ę. Ju- 
15 “senukų”, ir penki, viršylos dickas, Mikolaitįs ir Prąneyį- 
gauna į metus .net $30,900, irfčįus. , Po 25 , centus,: J., šįapi- 
jiems algų niekas nekapoja, kas, Kiimpauskas, M. Urba, R. 
nors jų, darbas nevertas suru- Stancikienė, S. Tarvydaite, O. 
dyjusio cento. Jie taip api- Urbiene, A. Tarvydis ir B. 
plėšia valstijos ir valstybės iž-'E. SenkeviČienė. Smulkiais

Po 25,, centus; J. Šįapį-

SenkeviČienė. Smulkiais

> • j » ' , i v •

riai, kurie taip pat darbinin
kai,’“streikuodami” prieš dar- 
oininkų klasę, arba .kitais žo
džiais, prieš save ? Tik rimtai 
pagalvokime apie tai.

Dar žodis, kas liečia kokio 
ten “skundimo.” Ar *yra 
bent kokie faktai to įrody
mui? Nėra. Ot viskas remiasi 
ant prasimanymų. Ir kiekvie
nas protaujantis darbininkas 
nesiremia ant prasimanymų. 
Niekas ir niekados nesubuda- 
vojo ir nesubudavos judėjimo 
prasimanymais bei paskalais. 
Kiekvienam yra aišku, kad 
bosai veda visokeriopą kovą 
prieš komunistus. Ir sakyti, 
kad tarpe jų yra kas bendro, 
tai nesąmonė. Patartina opo
zicionieriams pasiskaityti Ev- 
dokimovo prisipažinimą 
ris tilpo “Laisvėj,” vasario 11 
d. š. m. Iš to prisipažinimo 
matosi, kaip ant delno, prie

kū

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paljuosąvimui puo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP‘
Geriausias pasiliuosąvimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo’, iš 

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

THE BRET-O-CQL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už/ kiek
vieną, po augščiąu paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame. 4

NAMAI

harm an

Sieninių 
Laikrodžių 
Vedybinių

1st. 1892

Daimbntai
Laikrodėliai

HM Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike 
puikią

vasario menesio duodame 
dovaną prie kiękvieno pir- 

... kinio-virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių

512

fSi

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau. . tsu 
amerikoniškais.

, Reikalui ’ esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. ..Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp., Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Sovietų Saldainiai
Naudokite : Sovietą Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose >

2 Dvieju Svarij Dėžė 7(1 
6 Skirtingu Rūšių ■ U c

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 Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that UeenB* No. 
RL-8435 has been issued to the undersismed 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 317—9th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HEALY’S BAR and GRILL. Inc.
317—9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Sectioiu 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law/at 188 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN CARLO
183 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7898 has been issued to the undersigned 

. to sell beer at retail, under Section 76 of
• Alcoholic Beverage Control Law at 

.......J Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ori the 
premises.

LEONARD KAUL
(LENY’S REST. BAR and GRILL) 

373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76. of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3220 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RICHARD E. HISTED 
(DICK’S BAR and GRILL)

3220 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I RL-8420 has been issued to the undersigned 
Į to sell beer, wine and liquor at retail under 

Section 1B2-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5403—8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER LUEBKER 
(MICHAEL’S TAVERN)

5403—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on. the premises.

JOSEPH BOURGUIGNON 
(THE BARK TAVERN)

654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. V.

the
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KAZYS RUKŠTELIS
Gyvas ir Sveikas

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

svečių turi puikią užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

r—
. JUOZAS

KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
. 1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: .Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

g Telefonas: Evergreen 7-7770 8
1 PAUL GUSTAS I 

g LIETUVIS GRABORIUS 8
8 Senai dirbąs graborystės pro- g 
g fesijoje ir Brooklyn© apielin- X 
g kej plačiai žinomas. Tik dabar S( 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g ' 
g balsamavimu -ir palaidojimu g! 
B mirusių. SI

g Veltui Chapel Šermenim |'
2 Parsamdo automobilius šerine- g j
B nims, vestuvėms, krikštynoms g | 
g ir kitokioms parems 8 Į 
g Saukite dieną ar naktį

| 423 Metropolitan Avė. gi 
7 Brooklyn, N. Y. g j

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbiniu šių prekių. , 

<5ia 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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

'LAISVI
mmĮęMM

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
N. B. Co. Darb. Atsišaukimas Prakalbos prieš Bearsią

ir S.

Ch.

Valdyba

REIKALAVIMAI

KOJŲ LIGOSbe-

47-tas

pra- 
ir

Anna
II ar-

nistų Partijos kuopos .kovai 
prieš Hearsto melus. ■ Kalbės 
drg. Martha Stone ir kiti geri 
kalbėtojai. Dalyvaukit masi
niai.

REIKALINGA
Reikalinga mergina prie namų 

darbo, yra vienas mažas kūdikis. 
Mokestis $20 j mėnesį ir kambarys 
iš pradžių. Telefonuokite Minnesota 
9-5571, arba rašvkite: Mrs. Salt, 172 
East 57th St., Brooklyn, N. Y.

(48-50)

National Biscuit Co. 6,000 
darbininkų, kurie jau ilgai 
streikuoja reikalaudami ge-

it———tvirtuma.

Negauna Rodos su Ledu.
| Niekados tiek “bėdos" mies-

METINIS
‘ i—L •• : ■->___ ■ *»

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda saliūnas ir restauran- 
tas. Biznis eina gerai. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo:' savininkas išvažiuoja kitur. Del 
platesnių informacijų kreipkitės se- 

I karnai: P'itzSimmons Restaurant, 230 
West Broadway, New York City.

(49-55)

tuos ledus užsimušė, George 
W. -Thompson, 55 metų žmo
gus.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
JLIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu, šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau 'automobilius , (Vestuvėm, 

parein, krikžfynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti' Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y. 

. Dr. Martin Liuterio Draugija 
neša lietuviškom, organizacijom 
draugijom; kad mes rengiam pikni- 

. - : ką 23 d. June, 1935, Hoffman Parke,
Taigi ar stebėtina, ’ 69-26 Copper' Ave.,' Glendale, arti 

‘ ’ Prašome kad1 kitos
- . draugijos . jeigu gali, tai išvengtų 

rengti parengimus tą dieną.
Komitetas.

(48-49) ,

IŠRANDAVOJIMAI į 
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja priešakinis kamba-. , 
rys, didelis ir šviesus, vienam vy- - 
rui arba dviem. Prie kambario yra ,, 
visi gyvenimo parankumai. Įėjimas 
atskirai yra ir nekliudo ten gyve
nančių šeimynų. Savininką galite 
matyti bile laiku po šiuo antrašu: 

7 321 Grand Str. Brooklyn, N. Y. 
to viršininkai neturėjo SU Telephone: Evergreen 7-9851. 
sniegu ir ledu kaip šiemet. | ’ ' , ’ - (49~51>

kampinis didelis 
1, su dubeltava lova (dou- 

• ■: > v, , , ■ ; . . . . • ; Die oeu;. Tinkantis vienai ynataiaugsto, kur buvo apsistojus miau, tai dar ir dabar neina- arba porai. Kaina'prieinama. Kreip- ‘ ... _ . ‘ ■ 1 t . • ____l___ 1 ei _ riL O<x —

Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

unijų miestu”. Reiškia, kad 
visi New Yorko darbininkai ir 
darbininkės privalo stoti į uni
jas.

SUSIRINKIMAI
1 BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 skyriaus me- ‘ 
nesinis. susirinkimas jvvks trečiadie
nį. 27 d. vasario, LAP Kliubo sve
tainėje, 80 Union Avė., 7:30 vai. va
kare. Visi .kriaučiai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvar
styti.

Sekr. Ch. Nečiunskas.
(48-49)

lesias Puslapis Treciad., vasario 27, 1935

f
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Nedėlioję Bus Didelis South- 
brooklyniečių Parengimas
Nedėlioję, kovo 3 d., Work

ers’ Center, 5th Ave. ir kam
pas 23rd St., South Brooklyn, 
N. Y., bus labai gražus paren
gimas. LDS 50 ir jaunuolių 
226 kuopos turės dviejų aktų 
perstatymą ir balių. Veikalą 
“The Inquiring Reporter” su
los jaunuolių kuopos artistai.

Praeitame kuopos susirinki
me jie psižadėjo darbuotis, 
kad kuopą išauginti skaitlingą 
nariais., Matyt, kad, jie savo 
prižado laikosi. Susimokino la
bai naudingą veikalėlį sulošti 
ir šiaip darbuojasi kuopos 
naudai. Jie jau turi savo tarpe 
lošėjų, dainininkų ir muzikan
tų. Net ir šiam parengimui 
muziką suteiks kuopictis Mack 
žižiunas.

Visi vietos ir apielinkės lie
tuviai būkite šiame puikiame 
parengime. Atsilankydami pa
tys linksmai laiką praleisite ir 
prisidėsite prie išauginimo jau
nuoliu kuopos ir pasmarkini- 
mo viso darbininkiško veikimo 
South Brooklyne. Pradžia 5 :30 
Programas 7 vai. vak.

Koresp.

APLA 49 Kp. Susirinkimas
Aukščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoje 49 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 3 
d. kovo, Astoria Hall, 62 E. 
4th St., tarpe antros ir trečios 
avenue, New Yorke. Susirinki
mo pradžia 2 vai. dieną.

Šiame susirinkime bus bal
savimas Centro valdybos ir 
rinkimas delegato į APLA 26 
seimą, kuris įvyks pabaigoje 
gegužės ir pradžioje birželio 
mėnesių. Dalyvaukite skaitlin
gai.

Organizuokime Dark Unijas
Komunistų Partija atvejų 

atvejais ragino, šaukė prie or
ganizavimosi j unijas. Dabar 
drg. Rose Wortis sako: “Pa
darykime New Yorko piiest.a

Didelis Darbininkų Mitingas
Pereitą savaitę atsibuvo 

Central Opera svetainėje di
delis susirinkimas už Chinijos 
Sovietus protestui prieš Japo
nijos imperialistus, šiame su
sirinkime dalyvavo virš 1,000 
darbininkų, daug buvo chinie- 
čių ir, kas svarbiausia, japo- 
niečių darbinin., kur visi dar
bininkai pasisakė už Chinijos 
Sovietus, priėmė protestus 
Washingtono valdžiai, kuri 
remia Chinijos Sovietų prie
šus.

H

Rengkitės prie 8 d. Kovo
New Yorke iškilmingai bus 

minima tarptautinė moterų, 
darbininkių diena 8 d. kovo. 
Po visą miestą bus surengta 
visa eilė didelių prakalbų, ku
riose kalbės labai geri kalbė
tojai. Kalbės Earl Browder, 
Komunistų Partijos Generali^ 
Sekretorius, ir drg. Margaret 
Cowl, Premier Palace, Brook
lyne. ' :

Drg. C. Hathaway, “Daily 
Workerio’L redaktorius < ię L. 
Thompson į— Skhndin^ij ^svea 
tainęje, BrĄoklyne. |

Drg. Max BeSacht ir‘Grace 
Hutchinson kalbės Grand Pl a-; 
za. Ballroom svetainėje, Bronx, 
miesto dalyje. ;: ‘

Drg. Carl Brodsky ir Clara 
Bodin ------ Ambassador Hall,
Bronx.

Drg. James Ford ir 
Damon—Park Palace, 
leme.

Drg. Steve Kinston
Van Vien kalbės Allberton 
Workers Club svetainėje, 
Bronx.

Drg. Jack Stachel ir W. 
Burroughs kalbės Manhattan 
Lyceum svetainėj.

Drg. Rose Wortis ir kiti sa,- 
kys prakalbas Irving Plaza 
svetainėje. Visi darbininkai ir 
darbininkės ruoškitės prie 8 
d. kovo, moterų darbininkių 
dienos paminėjimo.

Naujas “Kristus”
Union City, N. J., tūli 

Keely ir T. Crowley apsirengė 
į romiečių kareivių drabužius, 
o Paul Mallon panašiai kaip 
atvaizdai krištaus, prisiklijuo
ja barzdą, užsideda arškėčių 
karūną ir netik vaidina krikš
čionišką veikalą, bet net gat
vėse pasirodo. Ar tik ir jie 
nepradės šaukti, kaip tas ne
laimingas Pranas G*rigas: “Aš 
esu dievas!”, “AŠ esu dievas!” 
Bedarbė, krizis, darbininkų 
vargai auga, tat viešpataujan
ti klasė turi naujų prajovų iš
galvoti, o tam susiranda ir as* 
menis.

LaGuardia yra “Bizi”
Miesto majoras LaGuardia 

yra labai “bizi” priešdarbinin- 
kiškame savo veikime. Nese
nai jis bandė sulaužyti namų 
darbininkų streiką, bet jam 
nepavyko. Dabar vėl “bizi” su 
visokiais kapitalistų patvarky
mais, kad mokyklų mokiniai ir 
studentai būtų lojališki kapi
talistų klasei. Jie nori už
smaugti darbininkų vaikų ju
dėjimą mokyklose, bet tas .po
nams labai nesiseka. Netik 
vaikai gerai laikosi, studentai 
organizuojasi, bet net trys mo
kytojų organizacijos jau pasi
sakė prieš tuos reakcinius vai
kų ir studentų suvaržymus.

Rengia

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĘ

Sukatoj, Kovo 2,1935
Nuo 6:30 vakaro

GRAND PARADISE SVETAINĖJ 
318 Grand St., kampas Havemeyer, Brooklyn

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS

Lietuviškiem šokiam-—Retikevičiaus Orkestrą 
Amerikoniškiem Šokiam—Kaizos Orkestrą

Kviečiame visus Brooklyno ir apielinkės lietuvius dalyvauti šiame 
I didžiajame baliuje , L i •

ĮŽANGA 40 CENTŲ. >’ KOMISIJA.

Trečiadienį, 27 d. vasario, 
Bridge Plaza Workers Kliu- 
be, 285 Rodney St., Brookly- 

resnių darbo sąlygų ir didės-J ne, atsibus labai svarbios pra- 
nių algų, išleido atsišaukimą į įkalbos. Jas rengia dvi Komu- 
miesto gyventojus, kad jiems nistų Partijos kuopos .kovai 
pagelbėtų išlaimėt! streiką. 
Savo atsišaukime sako, kad jų 
streikas yra nuo 8 d. sausio to
dėl, kad National Biscuit Co. 
atsisakė tartis su darbininkais, 
panaikino pomirtinės apdrau
dę, kurion darbininkai mokėjo 
Iper j‘0 metų, kompanija atsi
sakė šaukti bendrą pasitari
mui konferenciją su darbihin- 
kais net ir tada, kada to no
rėjo miesto, valstijos ir fede
ral ė valdžia/ Ta kompanija 
kerta darbininkams algas, pa
varo senesnius amžium darbi
ninkas iš darbo, naudoja ske-' 
bus išvežiojimui ] 
priverčia streikierius ir jų šei- 
mynas badauti ir siekia sulau- j’” šaukiant? kld reikia dau
žyti darbininkų uniją. Taigi gįau gink]uotis. Gretimai jtal- 
unijos 19585 lokalas. prie ku
rio priklauso darbininkai, iš
leido atsišaukimą į gyvento
jus, kad nepirktų tos kompa
nijos pyragaičius, o į krautuv- 
ninkus, kad jie nepriimtų ske- 
bų atvežtus pyragaičius par
davinėjimui. Visų sąmoningų 
darbininkų ir biznierių, parei
ga pagelbėti streikieriams.

“Du Laivai prieš Vieną”
Jau-senai kapitalistinė A- 

merikos spauda iškėlė , obaįsį 
didesniam a p s i ginklavimui 
“Du laivai prieš vieną.” 
Šiuom obalsiu matosi kapita
listų spa,ūdoje editorialai, pa

veikslai su tais parašais ir tt. 
I Dabar “Daily News,”, užgi- 
• riant Ropsevelto valdžios žy
gį. kuris karo reikalams pa- 

pyragaičių, skyr- $1,000,000,000, vėl įdė- 
. . - - . jo po tuo antgalviu editoria-

pino ir paveikslą ginkluoto 
[Japonijos imperialisto, kuris 
žiūri nustebusiai į pranešimą, 
kad Amerikos imperialistai vis 
daugiau ginkluojasi. Bet 
Washingtono ponai neva kal
ba prieš Japonijos imperialis
tus, tačiaus visi išvien Chini- 
joje puola darbininkus, vals
tiečius ir jų Sovietų valdžią.

Namų Darb. Streikas
Namų darbininkų streikas 

kasdien vis daugiau plečiasi. 
Dabar streiko lauke yra apie 
25,000 namų darbininkų, kel
tuvų valdytojų ir kitokių na
mų užsiėmimų darbininkų. 
LaGuardia jau senai daro žy
gius' sulaižyti: > darbininkų 
streiką, bet darbininkai gerai 
laikosi kovos lauke ir jų strei
kas plečiasi.

i ’ ~~~ • ■

Laivai Šaukiasi Pagelbos
, Jūroje yra didelė audra. 

New Yorke gauta net nuo še- 
šių< laivų “S.O.S.”, tai - yra, 
greitos pagelbos šaukimo,§i 
signalai. Ti||i laivai prisiuntė, 
signalus iš vidurio Atlantiko 
didjprio, ir, žinoma, jiems ne
galima pateikti pagelbą, nes 
ilgai priseitų plaukti. Tiems 
laivams pasiųsta pagelba, ku
rie yra arčiau.

Sugavo Didelius Plėšikus
Sing Sing kalėjime sėdi plė

šikas Scarnici ir laukia elek
tros kedėje mirties, bet gal 
būti jo gyvastis bus išgelbėta. 
Dabar New Yorke sugavo 
penkis jo pagelbininkus Harry 
Shaw, Bob White ir kitus, tat 
iš naujo ir Scarnici bus teistas. 
Jie New Jersey valstijoje yra 
pačiupę virš $100,000 pinigų 
iš bankų.

=

žmonių susikimšimo nebuvo 
kaip pasitarti, susieiti.

Dabar mes turime v.ajŲ už 
ALDLD naujus narius. Dabar 
yra įstojimo tiktai 10 centų 
ypatai. Narys metinių duoklių 
moka $1,50 į metus ir gauna 
žurnalą “Šviesą,” taipgi or
ganizacijos išleistas tų metų 
knygas. Abelnai literatūra 
kiekvienas ALDLD narys, mo
kantis į metus duoklių $1.50, 
grąžon gauna du kart tiek 
vertės. Jeigu vienas priklauso 
iš šeimynos ir moka $1.50, tai 
kiti šeimynos nariai gali pri
gulėti prie ALDLD mokėdami 
itik po 10 centų į metus ir turi 
visas nario teises, apart kny
gų ir žurnalo gavimo.; . ■ ,

r 1 f •

Mūsų organizacija dalyvau
ja kiekvienoje darbininkų ko
voje, remia streikus, bedarbių 
kovas, politinius kalinius Ame
rikoje ir Lietuvoje, platina li
teratūrą, rengia prakalbas, 
balius, vakarėlius, koncertus, 
vaidina teatrus ir kitokius pa
rengimus. Mūsų organizacijoje 
gali prigulėti kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė. ALDL- 
D kuopų Brooklyne yra net 
kelios, jų susirinkimai garsi
nami “Laisvėje” arba ir kito
kių žinių, galite gauti “Lais
vėj.” Parašykite arba ateikite 
ir pasikalbėkit, nes ten yra or
ganizacijos centro sekretorius.

Greitai “Išmoko” Skrajoti
Kapitalistinė spauda įtalpi

no paveikslą Herbert Sergent, 
23 metų amžiaus, kuris po 55 
minučių instrukcijų kaip or
laivį valdyti jau patsai vienas 
skrajojo ir sėkmingai nusilei
do. Reiškia, jis labai greitai 
“išmoko.” ' 
kad Amerikoje veik kiekvieną 1 
dieną orlaiviai nukrinta, arba 
yra priversti nusileisti. Sovie
tų Sąjungoje tokių stebuklų 
nėra, ten gerai išlavina, pri
rengia, išmokina, pirm negu 
suteikia vienam orlaivį valdy
ti, prie to ^kiekvienas turi bū
ti ir sklandžiotojaš, tai yra iš
silavinęs valdyti sklandžioto- 

(orlaivius be motorų), kad 
jeigu 'motoras sugenda, 1 tai 
galėtų sėkmingai nusileisti. Gi 
Amerikoje viskas ant “piece
work.”

Bedarbiu Laimėjimai
Williamsburgo dalyje 

darbių tarybos vedė energin
gą kovą už išreikalavimą be
darbiams šalpos. Vietos šalpos 
biuras visaip priešinosi, bet 
galų gale turėjo darbininkams 
nusileisti ir tuojaus suteikė 
šalpą del 40 bedarbių darbi
ninkų. Tas tik parodo, kad 
kovodami darbininkai visada 
gali savo tikslą atsiekt.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

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

A. BALČIŪNAS ...
Chauncey Street, ■, ; Brooklyn, N. Y.

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

Tela Foxcroft, S-6901

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

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

■ arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Sergančiu Vyru ir Moterų 
, Chroniškos

Vagiai Apkrauste Turtę
i Du plėšikai įėjo į Bolivar Pono LaGuardijos administra-! Pasirandavoja 
viešbutyje kambarį, ant 11-to ęija nesamdė darbininkų piri 
augsto, kur buvo <---- ------ ----- - ’ ’L , 5 * . X , . * V - y *’.'•'«« a. **. W.V YS-Z vv* J. JL 1 I X ę^T” UA Ml* • AXtAll « W - J Z * A A. * « |Z

ponia Ėose Maurice, pririšo .žai yra ledo krūvų. Bevalant ^es^uryc’ją* ^26 So.(5th ^tr<,
ją prie lovos, o patys pačiupo 
jos'deimantų už $5,000 ir pa
bėgo. Kodėl ji buvo viešbuty* 

|je, tai neaišku, nes ji visai ne- 
itoli nuq jo turi savo gyvenami. patraUktaS Teisman

Nusismaugė Berniukas

• ' -i: • (49^51)

PASIRANDAVOJA
’ PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam- 
Į barys,. tinkamas vaikinui ar mer- 
1 ginai, arba dviėm. Apšildomas ir vi- 

-»_____~ • sa(la karšto vandens jvalias. Kaina
I ' prieinama. Kreipkitės šiuo antrašu;p Carjstas, buvęs kunigaikštis 436 So. 5th St., / . ‘ .
Michail Romanov patrauktas New York.

Policininko Keefe sūnus teisman ant pusės miliono do- 
' Charles Keefe, 194-18—116th lerių. Jį patraukė teisman tur- 
jSt., pasismaugė savo namų tė ponia Gould, kuri sakosi, 
skiepe. Jo teta jį matė pirm 30 kad jie buvo frentai.

Apt. 9, Brooklyn, 

(47-49) ;
Telephone, EVergreen 8-9770

į minučių sveiką, o paskui at- 
rado negyvą. Berniukas buvo

Į 14 metų. Policiją jo fęvųi per
I radio davė žinią; nes jis poli- į 

u cijos radio karu po miestą va- 
EįLžinėjo. Policijos pranešimas

Ww wWwvWV* ww w* ww um

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 
Ne n o rm alum ai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų 'Jė
gos išeikvojimąi, 
K a t a r i n iai' ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio’ ir 
Žarnų L i g.ofc, 
Mėšlažamės f il

gos. emorrhoidaT lervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nęsveikun)ai, 
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
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

J. GARŠVA 
Grabinius (Undertaker)
LATDOTUVIU DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokiu kapinių; paršam d o au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

FAIN-EXPELLER iH TM. M~*
Visokiems muskulų 

skausmams palengvinti 
•’ naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Stokite I ALDLD
Pereitą ketvirtadienį,, laike 

cijos radio karu po miestą va- gedulingo drg. Kapsuko pąmi- 
i nėjimo susirinkimo net 4 dar- 

Į skambėjo: ;“Automobilius su, bininkai stojo į Amerikos Lie- 
laįsnių numeriu >20,1,/ valiuok .tuvių Darbininkų Literatūros1 11 į į g PU N 
prie 194rl8-—f !6th Si., įtrafe- Draugiją. Galima buvo ir dau-j *........
tas berniukas negyvas.” ' |giau gauti, bet del didelio- ė ... A. .%..£>* ' " L * I *

tas berniukas negyvas.” '
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