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Worcesterio draugų klausiau 

Ką darėte, kad pasiekus su pra 
kalbų plakatais dideles mases 
tikinčiųjų darbininkų? Ar ne-
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Ar išmoksime veikti?
Kaip paremti Agitacijos 

Fondą?
Bloga tendencija.
Kad nepavėluotumėme.
Hartford, Conn.

Rašo A. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

y

šiojote plakatus po stubas, ar 
dalinote ties bažnyčia? Atsakė, 
kad nieko panašaus jie nepada
rė. Pasitenkino plakatų išnešio
jimu po “storus.” Gerai, kuris 
biznierius užjaučia darbininkų' 
judėjimui, tas kostumeriams 
plakatus parodė. Daugelis^ be '■ 
abejonės, tokios “lockos” nepa
darė.

Panašiai elgiasi kitų kolonijų 
draugai. Pasirenka lengviausį streiko, 
kelią, o apie 'pasekmes nepagal- kaipo “kriminaliai sindikali- 
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Sumoksiąs Prieš 14 J 
Laukų Darbininkų į 
Streiko Vadų, tai.
SACRAMENTO,” Cal. —' 

Eina byla prieš 14 vadų bu-1 
vusio laukų darbininkų' 

kurie kaltinami,1

voja. Vienas kitą kaltina, bet 
darbo neatlieka. Nebegelbsti ra
ginimas. Prisieina su tais drau
gais smarkiai apsibarti ir apsi- 
pykti.

štai.” a Valdžios' advokatas 
McAllister tauškia, .būk jie 
streikierių susirinkime šau
kę “nuversti Amerikos val
džią.” Bet du negrai ir 

“Vii- trys baltieji laukų darbinin-

Rot tsevelt su Pataisytu 
{Savo Planu Mulkinai i 
Pašalpinius Beda rbius

^AŠHINGTON. — Sena- Senatas tuofnet ? 44 j bąi 
to Usiį; komisija perleido prje§ 43 pasisakė už Vi(

i i r! i j. j

Nesenai “Laisvėje” ir 
nyje” 1 ; ,
tuvių Komunistų Centro Biuro siteto studentė Aida Hand- ;

Agitacijos Jer, liudydami,* .sumušė tą 
dar kaip ir į valdžios prokuroro melą. Jie .

;patys. dalyvavo minimam! 
užmiršote 'susirinkime ir negirdėjo jo-1 

Agitacijos Fondą? Visos kitos |kių šauksmų “nuversti val- 
mūsų judėjimo įstaigos daug,džią.” |
dažniau susilaukia paramos nuo Nors susirinkimas, įvykęs , 
organizacijų ir pavienių drau- Pixley, Cal., 1933 m., ramiai 
gų, negu Agitacijos Fondas. Po- svarstė streiko reikalus, ta
roje vietų Literatūros Draugi-' 
jos kuopos gyrėsi, kad jos su
syk išaukoję visokiems darbi
ninkų reikaląms po pusę šimto 
dolerių, bet nė dolerio nepasky
rė komunistinės Agitacijos Fon
dui!

Mūsų draugai komunistai ir 
simpatikai turėtų visuomet tu
rėt mintyje šį taip svarbų rei
kalą. Rengiate pramogą, uždir-, 
bate pinigų, kodėl nepaskiriate pasiuntė namo septynis 11Ū- 
dalies pelno Agitacijas Fondui? ^ininkus, kurie atėjo liudyti 
Tuojaus prasidės pikniku sezo- apie streikierių nekaltumą, 
nas. Nuo kiekvieno pikniko do-!Nestatė jiem nei vieno 
leris kitas turėtų tekti Agitaci- .klausimo.
jos Fondui. Į Kaltinamu osius eina

-------  . Tarptautinis Darbininkų

buvo atspausdintas Lie- kai ir Californijos Univer-1
• •j j i j — A*1 T T 1 ’

atsišaukimas del 
Fondo. Atsiliepimų 
neturime.

Kodėl, draugai,

čiaus policija, fašistiniai 
sargybiniai ir privačiai lau
kų. savininkų galvažudžiai 
padarė kruviną užpuolimą 
ant streikierių ir kelis nu
šovė. To negana. Valdžia 
dabar vykdo teismišką su
moksią prieš 14 nekaltų 
streiko vadovų.

Prokuroras M c A 11 i ster

Vienas draugas, pavažinėjęs Apsjgynįmas per'savo advo- 
po kolonijas rašo sekamai apie Gallagherį.
vieną labai b ogą en enciją. Darbininkiškos organiza- 

“Veik visur didžiausias tru- .. . . ,. ,
kūmas vra tame, kad perma- cijos privalo siųsti protes
tas skaičius lietuvių priguli,tus su reikalavimu paliuo- 
prie Komunistų Partijos. Dar 
reikia pridurti, kad nors ak
tyviai dalyvauja revoliuciniam 
judėjime tie draugai, kurie 
turi geresnius darbus ir abel- 
nai politiniai prasilavinę, bet 
nuo prigulėjimo prie partiios 
šalinasi. Pasireiškia tenden
cija. kad prie partijos priguli 
daugiau bedarbiai. . . ”

Tai labai bloga ir pavojin
ga tendencija. Tie mūsų drau
gai privalo rimtai pagalvoti ir 
savo atsinešima linkui partijos 
greitai pakeisti.

vieną labai blogą tendenciją: 
“Veik visur didžiausias trū-

Jau dabar visos didžiosios 
kolonijos turėtų apsirūpinti 
ateinančių piknikų reikalais. 
Ypatingai dienraščio “Lais
vės” naudai rengiami didieji 
piknikai reikalauja rūpestin- 

, go išilgo prisirengimo. Nerei
kia laukti paskutinių savaičių. 
Nusamdykite daržus, išrinkite 
plačias komisijas, pradėkite 
publikacijos darbą. Massachu
setts valstijos draugai sako, 
kad pernai “Laisvės” pikni- 
kan tiek žmonių suvažiavo, 
kad jie visai nebuvo prisiren
gę jų pilnam aprūpinimui—- 
tartum nusigando, susinerva- 
vavo, susipainiojo. Geras, ank
styvas prisirengimas būtų da
vęs daug didesnes-įplaukaš. ‘

Už poros savaičių drg. šo- 
lomskas važiuos į Hartford, 
Conn., lavinimos mokyklai va
dovauti. Bet kol kas aš ne
matau ^didelio hartfordiečių 
susirūpinimo tos mokyklos 
reikalais. Gal draugai laukia, 
kada mokytojas atvažiuos ir 
mokyklą suorganizuos? Jeigu 
taip, tai visai neapsimoka 
bandyti mokyklą laikyti. Vie
tos draugai privalo atlikti visą

WASHINGTON. — Senato komisjljcs nariai: Neely, Moore ir ,Davis, 
ausis ištempę, klausosi, angliakasyklų savininkų, pastarieji reikalauja, 
kad padarytų permainų N RA kodekse, kas liečia darbininkų algas, darbo , 
valandas, — reiškia, kad pablogintų mainieriams būklę. Anglies kompa
nijos taip pat reikalauja, kad valdžia su savo taisyklėmis nevaržytų bo
sams biznio. Yra suprantama, kad Rooseveltas ir jo kongresas vėl pa
sitarnaus anglies baronams prieš darbininkus.

Anglija Nežiūrės nei
Jokių Sutarčių, o vis

Labiau Ginkluosis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

kongresui svarstyt Roose- 
velto reikalavimą, kad būtų 
paskirta $4,880,000,000 pa- 
šalpiniams darbams. Ko
misijoj 12 balsų prieš 12 nu
puolė senatoriaus McCarran 
pasiūlymas, kad viešuose 
pašalpiniuose darbuose būtų 
bedarbiams mokama viduti
nė alga, kokią gauna darbi
ninkai, dirbantieji priva- 
čiams samdytojams.

nę jiems algą.
Rooseveltas su šąliįiąlcįią ■ I 

dabar daro ve kokį; /‘nūfiilei* 
dimą”, —:
įnešime visai nieko nesako, 
kiek bus mokama pašali
niams darbininkams. Bet 
jeigu senatas dabartinį jo 
įnešimą priimtų, tuomet Ro
oseveltas, žinoma, vykdytų 
savo planą ir mokėtų po $50 

mėnesį bedarbiams,

? pataipytatne savo

; Keliolika dienų atgal se- per mėnesį, bedarbiams, 
natas buvo atmetęs Roose- imamiems į viešus valdžios 
velto reikalavimą todėl, kad darbus. Šiame “pataisyme” 
Rooseveltas ketino pašaipi- Rooseveltas taipgi pasirodo, 
niams darbininkams mokėti {koks suktas politikierius jis 
{tiktai po $12.50 per savaitę, 'yra.

Meksikos Fašistai 
Nušovė Revoliucinį

Hitlerininkų Veikla 
Lietuvoje

Užvakar Kaune Vokiečių 
lonija (Vokietijos piliečiai)

Studentą, Pašovė 13 IŠ BAISAUS POLICIJOS IR PA. KAZOKU i 
UŽPUOLIMO ANT TŪKSTANČIU MA1NIERIŲ

kė
ni i- MEXICO. — Kada atvi

rame ore susirinko 1,000 
i ir studentų,

LONDON.
ministeris pirmininkas, ex- nėjo hitlerininkų režimo Vokie- darbininkų ' ’
socialistas Ramsay MacDo-tijoje dviejų metų sukaktuves idant džiaugsmingi? pamL
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Anglijos

WILKES-BARRE, Pa
nald įteikė “baltąjį nopierį” Minėjime dalyvavę apie 150 
seimo atstovu rūmui, reika- žmonių, minint išgerta 150 bon-j 
laudamas padidint karo lai- alaus. Minėjimo dalyviai sa- 
vvna armija‘ir orlaivvna^o ikalbomi^arbino ^Hitlerį, j auKsamarsKimąi ' lasist.ai ,
vvną, armiją rr onaivyną. krašto balsW ‘ pradėjo į juos pyškinti iš testuodami .pries išduotą in-Sako, kad negalima pasiti- apaugės saaro Krašto oaisav, x j t j i J . dionq nnn
keti tnrnqavinio anonimo rezultatais ir pasižadėjo hit- revolverių. Nenaudėliai nu- {dzionksmą, ir tą dieną nau- 
sutartimis; ir nurodo, kain dvasią skleisti. ..
ff i n k 1 u o j ?si Vokieti ja ir !
Jungtinės Valstijos. Prie la
biau besiginkluojančių Mac
Donald prideda ir Sovietu nauskaitė persirengdavo į vai 
Sajunp’a. Jis mulkina Angli- kiną, prisišliedavo, prie ponių

į net atsidarymą naujo Ko-i^oyo 4 d. streikuojantieji 
■ munistų Partijos centro, tai mainieriai turėjo demonst- 
“auksąmarškiniąi” fašist.ai raciją prie teismabučio,pro-

šaukė daugiau “trūperių” 
(valstijos kazokų).

Daug laiko nereikėjo, ir 
pribuvo daugybė e valstijos 
“trūperių.” Tuomet miesto

Mergina—“Vyras”
KAUNAS.— TulaSabastijo pašovė tryliką darbininkų ir 

’ dar daugelį sumušė. Po to 
" įsilaužė į komunistų centrą, 
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jos “publiką,” būk karo na-.ir panelių. Jos įsimylėdavo į.tą viską išdaužė ir sudegino 
dirbtiną “vyrą” ; tuomet Sabas- . rakandus..
tijonauskaitė viliodavo iŠ jų pi-; Minimi »“auksam arški- 
nigus. Ųž tai jau buvo pirmiau niai,” kaip ir “raudonmarš- 
nubausta; bet atlikus bausmę kiniai,” yra remiami dabar- 
vėl grįžo prie tos profesijos. 1

policija,.pėsti ir raiti ir pra-
a.--------------------------------_ —.......................................... ...... u r ;dej0 baisiausią užpuolimą

ICardeną, Revoliucinės Stu-iklų Darbininkų) unijos vir- . keffinkliu darbininku dentų Sąjungos sekretorių; pinkai buvo šaukiami į šaldymas ėjį
’ " ............. ” teismą pasiaiskint, kodėl jie kokio Wilkes-Barre istorija-

volus gresia ir iš Sovietu 
Inusės. Bet jam naciam nui- 
jkiai žinoma, iog Sovietai 
'ginkluoiasi tiktai ansigint 
nuo karą provokuojančių 
Japonijos. Lenkijos, Vokie
tijos ir kitų imperialistų. 
Sovietu Sąjunga yra viena-1 
tinę šalis, kuri ištikruiu 
kovoia už santaikos palai- f

suot tuos nekaltus darbinin
kus. Protestus reikia adre- 
suot: Judge Dal M. Lem
mon, taip pat Governor 
Frank Merriam, Sacramen
to, Cal.

Abyssinija ir Italija
Laikinai Susiderėjo

ROMA. — Abyssinija pa
darė Italijai nusileidimą; 
sutiko palikti iš savo pusės 
keturių mylių neginkluotą, 
neutralį ruožtą palei sieną 
“itališko” Somalilarido; Af
rikoj. Italijos valdžia su 
tuo “laikinai sutiko?’ Bus 
tęsiama derybos. Bet Italija 
vis tebesiunčią savo armiją 
ir ginklus Afrikon, idant ( 
pribauginus Abyšsiniją pa-■ 
siduoti įvairiems kitiems Į 
Italų imperialistų reikalavi-Teisėjas Valentine laiko po 
mams,  $47,000 parankos vienuolika S n m a n y m- aos Kongresui

Berlynas. — Serga Hitle
ris; todėl Anglijos užsienio 
reikalų ministeris John Si
mon atideda atvažiavimą į 
Berlyną pasikalbėt su Hitle
riu apie ginklu sutartį, 
mokyklos suorganizavimo dar
bą. Turite, draugai, atminti, 
kad ištraukimas iŠ centro 
žmogaus porai savaičių nėra 
lengvas darbas; O jeigu pri
sieina’ tą - padaryti, tai drau
gai turi būti gerai prisirengę 
išnaudojimui to draugo spėkų

neatšaukia streiko ir kodėl 
neklauso Glen Alden Kom
panijos pakaliko John L. 
Lewiso ir teisėjo Valentine, 
kuris išdavė vieną iš žiau- 
riaušių indžionkšinų prieš uKiiko“t?dFe“ną pra- 
darbininkus šioj apielinkej.

dar nebuvo mačiusi. To pa
sekmėje, daugelis .darbinin- 

i kų buvo paimti į ligonines ir 
kalėjimus.’ Labai daug su
žeista; labai daug darbinin-

vėl grįžo prie tos profesijos. tinio Meksikos prezidento Milžiniška minia begink-1
Dabar ji nuteista pusantrų Lazaro Cardenas: tik “auk- bu streikierių buvo apgulusi Valstijos kazokai su mie 

metų kalėti už tai, kad įsilaužė samarškiniai” ypač speciali- teismabutį ir norėjo įsiverz- .sto policija, atlikę tą krU' 
j, apiplėšti namus vienos ponios, ------ 

kuri buvo įsimylėjusi į tą mo-
■ terišką “vyrą.’*’ 

kyma ir deda visas pastan- K,aingdos Darbininkai Rei- 
kalauja Pagerinimų 

<1

Kaunan atsiuntė savo delega
ciją Klaipėdos prieplaukos dar
bininkai. Delegatai kreipėsi į 
susisiekimo ministerį, kad jiems 
nustatytų tokią algą, kaip gelž- 
kelių darbininkams. Paskui klai
pėdiškiai delegatai nuėjo pas 
miškų direktorių ir skundėsi, 
kad 1 e n t p j uvių darbiniąkai 
Klaipėdoj perdaug išnaudoja
mi; reikalavo nustatyt algą, 
kurią samdytojai privalomai tu- g.Mf) balsu pasisako 

WILKES-BARRE, Pa. — ri Jiems mokėti.. , streiką.
k N., ............... ........... 1

gas, kąd išvengti karo.
Numatoma, iog pagal da

bartinį Anglijos valdžios ■ 
reikalavimą bus šiemet iš
leista bent, 10 nuošimčių 
daugiau pinigų ginklavimui
si negu pernai.

ll-kai Mainieriy Vady 
S47.0C0 Kaucijų

$47,000 parankos vienuoliką 
vadų Kietosios ‘Anglįęs Dar
bininkų Unijos. Parankos 
nesurandant, jie tebėra ka
lėjime.

Prieš Kom. (Partiją

WASHINGTON.
greso atstovas Charles. Kra
mėj demokratas iš Califor
nijos, įnešė sumanymą iš
leist įstatymą, kad ’.būtų 
baudžiami'iki 5 metų kalėji
mo ir $5,000 žmonės, kurie

Kaip jau buvo minėta, 
Valentine įsakė vadams at
šaukti streiką prieš Glen 
Alden kompaniją. Dabar 
apart minimų 11 vadų trau- gyVu žodžiu arba per spau- 
kiama teisman dar 40 už dą skelbs, jog reikia “hetei- 
“teismo paniekinimą.” Pa- sėtais” būdais nuversti val- 
niekinimą teisėjas Valeųti- džią Jungtinių Valstijų bei 
ne mato tame, kad streiko kokios atskiros valstijos.

ti vidun, bet ji buvo atmuš- viną darbą mieste, paskui 
. Nuo pirmos atakos, ku- po pietų pradėjo baisų už- 

žygį, darbininkai tuojaus rią padarė policija, ne taip puolimą ant darbininkų ar
šu darė demonstracijas gat- didelis darbininkų skaičius 1 čiau prie kasyklų. Ir visaip 
vėse. Amerikos Tarptauti- nukentėjo, ir darbininkai Ii- jie persekioja streikuojan- 
nis Darbininkų Apsigyni- ko atstumti tik iki kito gat- cius mainierius, kad^ nega
nias ragina visas organiza- vės šono. Policija didesnio Įima nei ant gatves išeiti, 
cijas siųsti protesto telegra- puolimo nedarė, kol parsi- VelsiejišMfc
mas šiuo adresu: Pres. La
zaro Cardenas, Mexico, D.F.

zuojasi užpuldinėti žydus.
Protestui prieš tą fašistų, ta.

CLEVELAND, Ohio. • 
Fisher Body automobilių 
viršų dąrbininkąį balsuoja 
sthėiko 'klausimą. Didelė 
daugųrpa. iš iki šiųl paduo- . ~~~~ 1 ! ■ ■ ’■ 1--|

Bulgarija ir Austrija Sovietai Padarysią 
ihį Rengiasi Karui Ryšy Apsigynimo Sutartis

Su Graikų Sukilimu su Keliomis Šalimis
ATHENAL

tarp sukilėlių venizelistų ir
Tsaldario vai-

Kovose MASKVA. 
liotiniai daro derybas su
Turkijos, Persijos ir Balka-

Sovietų įga-

fašistinės
džios spėkų Graikijoj žuvo ni^ valdžiomis, idant už?
• V* J • 1 •• • 1 Z\/V* 4* v 1 >** Z\ 1^0 x'k * a. • X a

Kon- IkniU fliinam Padtnla jau simtai kareivn} ir sukl‘ĮOninl LBHlilIIl 1 dSKOliį lėlių. Smarkiausias mūšis
TATzin t •• i - ivyko ties Sturma upe Ma-

KJl°-7 ]aP°ny°s val- kedonijoj. Sukilėliai kau- 
dzia sako, kad j! vtena su-jasi vadovybgje generolo 
darysianti tr duosiant! pas- Camenos. Su ais eina ir 
kolą Chmijai. Japonų impe- šimtai buvusių valdžios ar- 
nahstai urzgia, pries Ame-1 •• r-™rikos ir Anglijos bandymus nS 5 , h
suteikti bendrą tarptautinę ' ,.J. er^ su
paskolą - fašistinei* Chinų 
Chiang Kai-sheko valdžiai.,
Su savo brukama Chinijai'miją ir siunčia į Graikijos stų 'šušniggo valdžia, fra-

Japonija Nori Viena mėgstu nekariavimo ir tarp- 
savinio apsigynimo sutartis 
su Sovietų Sąjunga.

Lenkija, kaip pranešama, 
pradeda svyruoti savo išti
kimybėje Hitleriui. Franci- 
ja daro spaudimai Lenkų 
valdžiai, kad prisidėtų prie 
tarpsavinio apsigynimo su
tarties su Sovietais.
B L!,' ■ I. . U 11 ■ J-'JL-.L. U-ll ™Bulgarija mobilizuoja ar-

iki paskutinio lašo, tam tiks-vadai neišpildė jo paliepi- Sumanymas taikomas prieš paskola Japonai siekia galu- pasienį. Prirengia savo ka- nešama, kad ir Turkija mo
jui, kaną jis saukiamas. |mo. komunistus. ,< i ■ j / . .tinai pavergt tą šalį. riuomenę ir Austrijos faši-ibilizuoja armiją.
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ti. Prisidėjo su ^savo dvylekiu 
kih ir Įkiti gaivalai.. Bet'' 
ažuot kovojus prieš tokį negražų ir 
rą darbą, užgyrė jį. Gi Grigaitis ir tuo
met tylėjo! * ■

Tik pora metų atgal tūli “tėvynainiai” 
skundė mūsų dienraštį “Vilnį”, o jos dar- • 
buotojus—Andrulį, Krakaitį ir MiHerį— • 
suareštavo ir vėliau tąsė po teismus. Ir 
tuomet “Naujienos” trynė • rankas iš 
džiaugsmo. Aišku, skundikams ir čia 
nepavyko.

Taigi šis“gevąltas” del skundų ant . 
Strumskid nepaeina iš ščyros širdies. 
Strumskis, pagaliaus, su tuo turėtų būti1 
apsipratęs; jis pa& tą darbą praktika
vo!

ir Strums Ar Lincoln Paliuosavo Newarkas—sceną milžiniš
kų darbininkų koyį. čion ran
dasi šimtai karo industrijos
dirbtuvių, eKspioauojancios 
medžiagos sandėliai, plieno iš- 
dirbystė. Tasai NewarkasIi • -i . Į' 1 ’11 ■■■ •; rt.

Daugumą jis; įriiūsų ątsą- 
kys į kiaušini^ r taip! ižirid- 

‘ma, kad ' LinėMn pąliuosavo 
vergus. TąSipį: ^rąšo 4yisps iš- 
torijos”. ‘NekurjeHi^ įitiū$4 
;ali da ir?'• kitaipi , dadilrti: ąpie; Amerjkos Civių karą ir ^Darbininkų Apsigynimo i 
Jis gal plliuSfcavb1j^dį'^t feš iiemhii/ani, kad jau viskas arko Distnktas, pradžiai 

jų gyvenimo’'(aplinkybės nė-pasibaigė.” .
ra gęresnės iki šiai dienai.” > Lincoln nenorėję p

Aiškiai įmatoma,

imo” rinkinys virš šimto lai 
\į nuo ‘Mootiey, Maciam a- 
, Sacco-Vąnzęttį (ir kitų. Pa

h Panašiai, Kaip Lietuvoj
Šiuo tarpu Graikijoj verdariti kova 

itarpe Vęnizelos šalininkų ir esamosios 
Valdžioj aišku, neturi nieko bendro su 
'revoliuciniu darbininkų judėjimu. Esa
moji valdžia yra fašistinė, Venizelos — 
taip jau fašistas. Tai lyginai panašiai, 
kaip Liėt'Uvdj Voldemaras su Smetona. 
Abu politiniai, broliukai, bet anais laikais 
Voldemaras' 'orgdriizavo savo šalininkus 
nušlavimūi Smetonos. Jei Voldemarui 
būtų pavykę įsismaginti, tai ne vienas 
darbininkas būtų žuvęs už nenaudėlių 
reikalus.

Graikija, kaip ir kitos kapitalistinės 
Įšalys, šiandien .randasi dideliam krizyj. 
Didžiosios imperialistinės valstybės, pasi
naudodamos tuo, bando mažytėse valsty- 

’belėse per intrigas laimėti sau juo dau
giau įtakos. Šiame Graikijos atsitikime, 
sakoma, Anglijos valdžia turi sukišusi 

Įsavo nagus. Nesnaudžia, be abejo, ir 
(Francija. Aną dieną, tenka priminti, 
Graikijoj lankęsi Vokietijos nazių bude
lis Goering. Vis tai dalykai, kurie prisi
dėjo prie sukūrimo esamo ginkluoto pu- 
C1°- ! ■ !;. į

m'. 1 i.j—i. ' 1 -'-je=a

Kuomet Skundiką Kitas Kas
1 ’ Skundžia...

Ty$liava ir Z-ė (garsioji Zosė?) gailes
tauja,’ “Vięnybėje,”' kad, girdi, tūlas žmo
gus sjkufidžiią^lKsavierąj Stį-ymskį, tauti
ninką šulą,‘norėdamas'isėsti jį iš-valdišj- 

» kos vietos. Pasak Tysliavos,
Ątsirado koks nors... kuris užsimanė tos 

| vietos. Bet kaip atimti? Reikia skųsti. Rei
kia; pasakyti, kad p. Strumskis ima kyšius... 
O ar tai tiesa, .tai nei..., nei jo draugų sąži
nei* svarbu. Juk tikslas pateisina priemo
nes!

Tai kaip dabar gali pavadinti tokį žmo
gų, jkuris, pats būdamas, lietuviu, taip piktai 
skriaudžia savo brolį, taip pat lietuvį?
O Z-ė prideda: *

Ypač tas žmogus, kuris drįsta eiti net per 
namus ir rinkti žmonių parašus, kad iš p. 
Strumskio darbą atimtų, tai žemiausios rū- 
Šies »žmogus ir, anot pačių politikierių pava
dinimo, “Squealer.” Jeigu gerb. Strumskis 
turkvaldišką darbą, tai mes, kaip lietuviai, 
turėtume džiaugtis ir stenktis visa kuo pa
gelbėti ir savo pavyzdžiu bandyti daugiau 

jį viettj saviems gauti.

I
lr ^Naujienų” Grigaitis, aišku, savo 
dvylekį įkiša:

Tękios rūšies nenaudėliai, iš tiesų, tai — 
kaip 'piktžolės dirvoje, kurias reikia išrauti 

v su šaknimis. /
Gerai, ponai, mes visuomet smerkėme 

I skundikus, .ieurie eina šnipiškais keliais 
į ir barido skųsti kitus. «Bet kasgi yramas 
: nuskriaustasis Strumskis, delęi kurio da^- 
J bar tiek verkia paminėta trejybė? Ar gi 
nis nepuvd vienas iš tų paukščių, kurie 

tdfc “brolius lietuvius” valdžiai laike

I I I

|skun
į stėigiiųosi Lietuvių Darbininkų Susivie- 
I nijimi? Ar ne Strumskis nenaudėliškai 
į skundė LDS darbuotojus, JeskeviČiūtę, 
fMizarą ir kitus? Tam bjauriam'darbui 
(padėjo Bagočius, Gegužis ir kiti. t Tuo- 
Įmet ^Vienybė” nesakė nei žodžio. Tuo- 
Į met “Naujienos” tylėjo, tarytum burnoj 
I vandens prisigėrusios.' Tuomet viskas 
' buvo puiku ir gražu, kuomet skundikai 
į paslapčiai pleškino skundus valdžiai.

Eisim dar toliau. 1926 metais, atsime- 
|nam, buvo pradėta kampanija prieš d. 
į A. Rimbą. Tautininkai tuomet dūko, 

darni parašus d. Bimbą išdeportuo-

.. ................. ■■■ ,' ■ 1 ■■■-■»
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Ką Rooseveltas Davė?
“Kol kas biznio pastangoj atstatyti 

gerbuvį nuėjo niekais. > Turtingieji, pasak 
patįkrjntų skaitlinių, tampa vis turtin
gesniais, o biednieji biednesniais. išis ; 
kelias veda tiktai į kitą^ sukrikimą.”

Šitaip rašo .Roosevelto šalininkų1 laik
raštis “New York Post,” minėdamas pre
zidento dviejų metų prezidentavimo su
kaktį (kovo mėn. 4 d.) . ;

Mes pilniausiai sutinkame su esmine 
liberalų dienraščio mintimi, kad per pas
taruosius du metu, laike Roosevėlto vieš
patavimo, turčiai vis darėsi turtingesni, 
o vargdieniai—biednesi. Bet mes nesu
tinkam : su tuo laikraščio pasakymu, kur 
jis bando posmuoti, būk Rooseveltas ar-x- 
ba “šalies biznis“ bandė atsteigti kažin 
kokį žmonių gerbūvį. Ne! Jie stengėsi 
(ir taip išėjo, kaip jie stengėsi) padaryti 
turčiams daugiau turtų darbininką lėšo
mis. Visa Roosevelto politika, visa jo 
administracijos veikla ėjo ta kryptimi.

• Prezidento Roosevelto “naujoji daly
ba” tebuvo ant tiek tiktai nauja; kad ji 
kur kas smarkiau, kur kas akyplėšiš- 
kiau lupo kailį darbininkų masėms ir py?• 
lė milionus į korppracijų kišehius. Ji lei
do šimtus milionų dolerių tam, kad su
naikinti gyvulius, javus ir medvilnį, kuo
met miestų darbininkai badauja, kuomet 
čia didelė stoka į milionams darbininkų ;. 
duonos, mėsos ir drabužio ! Tokio daly-' 
ko, berodšį pasaulyj dąr niekuomet nęrą 
buvę. L 'X

Liberalai, kurie kadaise taip labai gar
bino poną šalies prezidentą, šiandien jau
čiasi nei šiaip, riei taip. Prastai jaučiasi 
ir socialistų lyderiai, kurie skelbė,-- būk 
NRA vedanti linkui socializmo. ■

Kaip visais svarbiaisiais klausimais, 
taip ir šituo buvo teisingi tiktai komuni
stai, kurių nurodymai, padaryti, du metai. 
atgal, šiandien pilniausiai pasitvirtina.

“Barbarai Vokiečiai”,
Tūlas P. Kriukelis, Amerikds liet, faši- 

stinės spaudos bendradarbis, rašo “Dir
voj” iš Lietuvos: ’ ’ : •

Nuo paprastos bakūžės iki puikių rūmų, 
nuo mokyklos iki restorano, nieko kitb ne- 
užgirsime kaip tik pasipiktinimą barbarais 
Vokiečiais.
Ten pat, beje, tas žmogus sapnuoja:

.. .Hitleris svajoja padaryti Vokietiją to
kią, kaip kitkart svajojo Rusijos komu
nistai. /
Kaip matome, čionai pasirodo ne .tik 

pikti norai, pagieža, bet ir didelė kvaily
bė. Rašytojas pila neapykantą prieš vo
kiečius. Jam visi vokiečiai barbarai, ly
ginai, kaip buvo karo laiku Amerikoj. ’ 
Kvailybė—posmaVimas, būk kdmunistai * 
norėję padaryti įą,” ką dabar daro Hit
leris,. arba priešingai. * Ką šitdm kvailoji 
pličvonėm tasai fąšistukaš ’ fiori padary
tis. Nori pasėti daugiau neapykantos 
prieš visus vokiečius ir prieš komunistus.

Sveikai mąstąs žmogus (net ir fašis
tas) gerai žino, kad Vokietijoj yra dar
bininkų klasė, yra darbo žmonės,, kurie 
neturi jokių imperialistinių siekimų, ku
rie yra vokiečiai, bet kultūriški ir norį 
sugyventi draugiškai su visomis tauto
mis. Tiktai fašistai (toki, kaip Kriuke
lis ir jam .panašūs) sėja šovinizmą-dr 
bando užkariauti kitas ^tautas. Mąstąs 
žmogus, aišku, žino ir tai, kad tiek tar
pe komunistų ir nazių (Hitlerio) panašu
mo, kiek tarpe dienos ir nakties. r

ro, 29 Endicott St., įvyks svar- gal tokią progą greit nešur t. < - -J* . * v
r ■ ’ i '■ ■ ■ ■ ' .• • • x ' ■ r . -

gė S. C. Mažeikiene, iš CIevę- kite.’ Dainuos Aido. \GhOjrO' 
land, Ohio. Labai 'retai ątva- ifierginų oktetasC 'Prak^lhas 

Kovo'12 d., 7:30 vai. vaka- žiuoja moteris kalbėtoja, 'tari t^p^ia Amerikos , Lietuviu
b . - • •

Worcester J M^SS. jbios prakalbos. Kalbės drau- lauksim/ todėl visi dalyvau-

po to prasidės mitingas.
Tikietus gaukite savo orga

nizacijose ir TDA raštinėje, 
196 Market St., Rm. 35, New
ark,, N. J.

rbšte, rašytam = 1862 metais matys didžiulę demonstraciją 
tuo laiku, savo“ draugui En
gels. Jiš sakė : ’
;j “Aš negaliu visiškai su
tikti su jūsų!, pražvalgomis ‘

Paryžiaus Komunos dieną, 17 
kovo, 8:30 vakaro, Sokolų 
svetainėje, 358 Morris Avė.

Mitingą rengia Tarptautinio 
ąpie Amerįkos civilį karą ir ^Darbininkų Apsįgynimo New-

1 va
jaus už solidarumą su fašiz- 
mo aukomis Ispanijoj ir Vo-

Aiškiai įmatoma, kad kinti vergiją. Jis padarė kietlJ°J- 
negrąi šiandien yra išnau- tik del to, kad nebuvo kito 
dojąihi ne vien kaipo idąrbi- kėlio dej žieminių valstijų 
ninkai, bet (įįv su įpdėęku,! Įaimęti civ$| kąiją prieš pie- 
kądangi jie yra negrai. Jip tinęs valstijas. £0 paskelbi- 
yisur yra skiriami pup! balt-; nip ■<jš^iląis^ihim^,i pietinėse 
yeidžių; ypatingai pieiinese' Valstijose baisiai persekio-

u

n

>ąnai-
Jis padarė

V paskelbi- 
pietinėse

1 persekio- 
- valstijose, yra pastumiami jo negrus. Žieminės valsti- 
1 į šalį nuo daugelio darbo įjos į tai nekreipė atydos ir 

vietų ir, profesijų! ir kitais --- 11 •- -■ ’ Y -- —1-
1 atžvilgiais yra spaūdžiami- 
išnaūdojami. *

Keno yra tame kaltė? 
Kapitalistai, progresyviai, 
republikonai Lincolną per
stata republikonu progresy-, 
višku revoliucionierium, už 
tai, kad Lincoln'buvo tik- . . . .................
ras, kad civilis karas bus,^iai negali išsilaisvinti pa- 
neišvengiama. Vaizbinės tys save be juodveidžių dar- 
žiemių Valstijos negalėjo ii- bįninkų pritarimo.
giau po seno gyvuoti šalip ■ rodei šiandien mes turi- 
pietinių valstijų vergų sa
vininkų. Industrialinis pro- , 
gresas • šalyje reikalavo pa
naikinimo nuosavos ' vergi
jos, supuolant su ekonomi
niais įstatymais1. ■ Negrai 
tapo galutinai paliuosuoti iš 
po savasties vergijos. Šitas 
da nereikia, kad dėL to Lin
coln ir žiemių valstijos ėjo • 1 ‘‘L 1 'iv •
cjjoš proklamacija’’

pagelbos nesuteikė. Lincoln 
buvo revoliucionierius, ka
dangi istorija lėmė jam to- 
kiįU būti jr civilis karas. bu
vo progresyviškas karas. 
Karl Marx nurodo, kad 
skirtingas “išsilaisvinimas” 
del darbininkų klasės negali 
būti. “Darbininkai baltvei-

me kovingą obalsį: “Juodi ir 
Į balti, susivienykite ir kovo
kite.” Tikras išsiliuosavi- 
'mas juodveidžių su balt- 
vėidžiais gali įvykti tiktai 
per nuvertimą kapitalizmo. 
Komunistų Partija yra pa
leidėja tų tradicijų. Ji veda 
kovą už darbininkų išlais
vinimą ir. pagerinimą gyve-

įkarą. Negrų “Eniancipa- nimopo užtikrinta apsau- 

paskelbta iki karui prasįdė- -liųosuotų iŠ po šiandienines
• * ' 4 "1 ‘t • "i . n Arr ’i 1 _ I  t— 4 •

Marx duoda apsakymą šavo : /

Aliumino Darbininkai 
Kovoja už Savo Uniją
PITTSBURGH,Pa.—Grę- 

šia streikas 3,800 aliumino 
darbininkų New Kenšingto- 
no fabrikuose. Darbinin
kai reikalauja panaikinti ne
lemtą 'sutartį,, kurią pereitą 
rudenį padarė Dave Wil- I 
liams ir kiti Darbo Federa
cijos vadai su bosais. Va
dai toje sutartyje .nei vienu 
žodžiu neprisiminė apie dar
bininkų unijos pripažinimą; 
ir paskui samdytojai suor-

Motina Bloor, 73 metų re
voliucionierė . ir vadovė, narė 
Komunįstų Partijos Centro 
Komiteto, kuri jau nebuvo 
Newarke per 10 metų, bus vy
riausia vakaro kalbėtoja sykiu' 
su Richard B. Moore, ugningu 
gražiakalbių' kalbėtoju, kuris 
dabar yra nacionalis TDA ke
liaujantis organizatorius.

Newarko Kolektyvis Teat
ras suvaidins teismabučio see-, 
ną is vei a o le e un n“ |ganizavo dvi savo fašistines 

rusas pianistas skambins' po- \ ,
puliariškas Sovietų kompozici- peisekioti -darbininkų

* t t i O 1 *1 O '

rusas pianistas skambins' po- kompaniškas uni jukes ir leb

uni j oš narius.
Darbininkai dabar taip 

pasipiktinę ir sujudę, kad 
'net Amerikos Darbo Fede-

jas.
Prieš mitingą, lygiai 6 :30 

vakaro, bus didžiausia dai
lės paroda, čion suteiks savo -----—----- - ---- - -
originalius braižinius-piešihius racijos prezidentas Wftl. 
Burck, “Daily Worker” artis-,Green yra priverstas leisti 
tas; Limbach, “New Masses” aliumino ’ unijos nariams 
artistas; Gropper, “Freiheit”.balsuoti, ar jie streikuos ar 
braižytojas; Art Young, virsi-’ne už savo organizacijos 
ninkas amerikonų artistų ir * ‘ ”
Reginald Marsh.

Dar įdomiau bus pamatyti 
parodą įvairiausių kankinimo 
įrankių, kurie naudojami kan-

pripažinimą New Kensing- 
tono fabrikuose.

Vatikanas. — Popiežius
11 CL 1L A. 114 j H1 1 11 d Ll vi vJ J dl 111 <X 11“* * • < -i "I 1 ’ ♦ • A.Č
kinimui politinių kalinių, kaip ^Praydojo, kad dabart nČse 
tai achain g'ang”, “sweatbox” | i k Š Cioniškose tautosė 
ir kiti. Taipgi rasis Scottsbo- rodoma net daugiau 
ro paroda : iškabos, plakatai, nuogumo, negu tafp Senovės

’ nebuvo 'ga> kad darbininkai' paši- kablegramos ir “Balsas iš Ka- pagonų.

Delko taip buvo? Kari kapitalizmo Vergijos.
> ■' .■ u. ; Pacifię

' ■1 ■ 13 . ■ ,,~"T

Tik Pastabos
< , ‘ •• it •* f ,

Tikrūi streikuoja Prieš 
Komunizmą

sitikėjimą jo tarimais, jo 
darbais. Vadinasi, tiesia’ 
kelią , pavertimui keturių 
metų begėdiško streiko 
prieš'Komunistų Internacio
nalą amžinu streiku.

Vasario 28 d. laidoje ant 
pirmo puslapio, suminėjus 
Kominterno 
G.” sako.-

“Geriaus 
niekad. Tik

1 (■' T 1......... ............ . —

Keliose vietose “Opozici
jos’’ ■ eiliniai darbininkai ne
norėjo tikėti, kad Prūseika 
didžiuojasi/ kad “Opozicija” 
randasi Streike prieš Komu
nistų Partiją ir kad bus s’ke- 
bai tie,' kutrie Sugrįš ’į revo
liucinį judėjimą. Bet štai 
“Naujoj ^Gądyrįėje”' vasario 
28 d. viename rašte skaitau 
sekama:

“... mes s u streikavome 
ir prieš centro biurą. O 
paskui; del tolygių priežas
čių, streikas pasidarė ge- 
neralįs visoj Amerikoje. 
Ar dabar aišku? Tik rei
kia neužmiršti, kad pirmu
tiniai streiko vadai—Miza- 
ra, Buknys, Tauras, Siur- 
ba, Buivydas — p a t a p o 
streiklaužiais, kokiais jie ir

: šiandien yra.'GL 
štr'eikierių vienybės centt Išakęme, > ’kajd - “Opozicijos

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

‘ Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

—_______________ :__t______1:---------- —

AUKŠTAS KRAUJO SLĖGI
MAS. LIUOSI VIDURIAI

Mes skaitome jūsų gerus 
negu patarimus “Laisvėje” ir mes 

žiūrėsime, ar norime jūsų, pagalbos mūsų 
atsiras drąsuolių pajudinti motinai. Ji yra’suviršum 60 
Šektantinę liniją, • kurjos'metų. Kai ji buvo 13 metų, ji 
pravedimas suskaldė komu- .sirgo karštine. Dvidešimt metų 
nistinį judėjimą jpašauliniu 1 
ruožtu”1 ' ’ tulziapusles ir apendiko. Pas-

«ni r kui ji turėjo Sciątica ir arthri-

kongresą, “N.

vėliaus

Taigi, pasalį. “N. G.” did
vyrių, suvažiavę 57 komu
nistinių partijų atstovai bus 
tik “bailiai”, gal neatsiras 
nė vieno “drąsuolio”, tai 
yra, lovestoniečio. Na, ir 
jeigu neatsirastų tokio drą- 4 • •* i • i i

tis., Ji sekė jūsų patarimus, 
ir jai buvo geriau.

Pernai ji netikėtai gavo ner
vų sukrėtimą, ir gavo sukepi- 
mą kraujo ant smegenų. Tu
rėjo 218 kraujo slėgimą, ir jai

jeigu neatsirastų lokio urą- tada turgjo, nuieisti kraujo. 
Šuolio, tai septinto kongreso , Daktaras sakė, kad kito išėji- 
darbai. būtų “beverčiai”, mo nebuvo. ' Paskui pasveiko,
Prūseikos ir Butkaus strei- 

<Bet eilinių.kas eitų pirmyn. Mes senai 

rabiuriam 1 nepavyko suar- vadų raminimas savo pase
kėjų, “palaukite septinto 
kongreso”, yra tik apgavys
tė, kad palaikyti savo pase
kėjus tam begėdiškam strei
ke, prieš Komunistų Inter
nacionalą. Pilnai galima 
užtikrinti, kad prūseikinių 
ir bu t kinių “drąsuolių” sep
tintam kongrese nebus.

dytb”r<J '-:''J <• • < *• h U
Vadinasi, t je- draugai/ ku

rie pasiliko ištikimi Komu
nistų^ Partijai, • “Naujosios 
Gadynės” a p š a ū k i a m i 
“Streiklaužiais”. ’ O tie, ku
rie paskutinius keturis me-' 
tus veda kOvą prieš Komu
nistų - Partiją ur- prieš visą 
revoliucinį jųdęjųną, skaito
mi' “ątreikįeriąis” e “didvy
riais.”'

“Naujoji Gadynė” jau 
pradėjo .kurstyti .savo skai
tytojus prieš Komunistų In
ternacionalo busimą septin
tą kongresą. Jau sėja nėpa- 
barbininkų Literaiūrbs Drąu- 

sfirijps 155 i ir ‘kuopos. ’ 
’ > ' v D. Lukione. įryžiuje, Francijoj. \

| Ne N. J.
/ K J -

• • »

Paryžiaus Komunos 
Paminėjimas

Paryžiaus ' Komunos dieną, 
17 kovo, darbipinkai visam 
pasaulyj susirinks apvaikščio- 

jtir įsteigimą pirmos darbinin
kų valdžios 1871 metais, Pą-

bet žiūrėjo valgio ir buvo iki 
šiol sveiką.

Dabar jai jau .8 sąvaitės 
kąip yra liupsi viduriai. Dak
tarai /sako, kad .tai colitis ir 
tai sunku pagydyti. Ir jai, tur 
būt, yra jpiles. Daktaras sakė, 
kad tai nuo tų iiuoąų viduHų.

Ji bijosi, kada jai liepė ger
ti scalded milk, kad jai vėl 
nebūtų - aukštas kraujas. Kaip 
jai išvengti to’aukšto kraujo? 
Ir galva ja* vis tokia negera. 
Ir ką daryti su tais piles? Da
bar jai yra 168 kraujo slėgi
mas.

Motina yra 5 pėdų ir 3 co
lių ūgio ir sveria .140 svarų.

ATSAKYMAS
Greičiausia, kad Jūsų moti

nai yra jau nebętokios minkš
tos ir.tęslios arterijos. Pagy
venusiam žmogui arterijos ei
na kietyn, išsivysto arterijų 

» — ir tada pakyląsklerozę, —r.... . 
kraujo slėgimai Pats savai

me aukštas kraujo slėgimas 
nieko tokio nenusako, jei ne
žinai, iš ko tai paeina: ar dėl 
arterijų sukietėjimo, ar dėl 
inkstų įdegimo, ar del kokios ' 
širdies ligos, ar nuo kokio su
sijaudinimo.

Kai jai anuomet nuleido 
kiek kraujo ir kai ji paskui 
saugojos su valgiais, jai, žinp- 
ma, pasidarė lengviau. Nėra 
jokių specifiškų vaistų arteri
jų sklerozei mažinti. Kraujo 
slėgimas gdlirrta bent laikinai 
kiek sumažinti, bet nelabai il
gam, nes pamatinė priežastis 
(arterijų sklerozė) tebėra ne
prašalinta.

Atatinkamas maistas dau- 
giausiai reiškia tokiais atsi
tikimais. Mėsiškų motulei ge
riau nevartoti, bet jūros žuvų 
galima retkarčiais. Galima vi
sokių pieniškų, kiaušinių ir 
ypač vaisių ir daržovių ir jų 
sunkos.

Viduriavimui mažinti pri- 
tarkuokite obuolių ir duokite 
motinai tos tyres ir sunkos, 
kiek tik ji įveikia, bent kelias 
dienas. Paskui jau po trupu
tį galima įvairinti dijetą.

Hemorojąms palengvinti 
įleiskite motinai į apatinę žar
ną kas vakatas po truputį aly
vos (olive oil), su nedidele 
šmirkštynėle.*" Paskui, kai vi
duriavimas pereis, geriau bus 
ir su tais hemorojais. Kad 
juos visai išgydžius, reikėtų 
paskųs į juos leisti tam tikrų 
sutraukiamų vaistų—injection 
treatment of hemorrhoids.

Beje, kraujo slėgimui ma
žinti motulė dargi galėtų var
toti ir “Anabolm, Harroweh, * 
100 sanitablets/’ po dvi* po 
valgio. . '



Ketvirtadienis, Kovo t 1936

'3 ■’ w.

----------- -rtt

<

tnm
PLIENO DARBININKAI JIESKO IŠEITIES 

IŠ SKURDO IR BADO
J. Siurba

(Pabaiga)
Pasikalbėjimas Su Unijos 

Prezidentu Tighe
Plieno darbininkų delega- 

4 cija, kartu su M. J. Olginu, 
aplankė unijos prezidentą 
Mike Tighe jo namuose.

Pradėta su juo kalbėti 
apie padėtį plieno pramo
nėj, ypatingai kas liečia 
darbą. Tighe nurodė, kad 
mašinos vis labiau ir labiau 
prašalina iš darbo darbinin
kus. Jis priminė, kad India
na Harbor, Ind., vienas mo
derniškas plieno fabrikas 
pavadavo 14 senosios rūšies | 
fabrikų. D e v y niasdešimts 
nuošimčių darbininkų nete
ko darbo. Kituose miestuo
se tas pats dedasi. Daleisti, 
kad 35 nuošimčiai visų plie
no darbininkų dirba, sakė 
Tighe, būtų arti teisingas 
aprokavimas.

Nemato Ateities
Tighe išsireiškė, kad jis 

nemato ateities plieno dar
bininkams. “Nėra jokios 

, vilties dideliai didžiumai 
darbininkų plieno pramo
nėj.” Lavintus darbininkus 
smarkiai pavaduoja maši
nos. Iš kitos gi pusės, plie
no pramonė nedirba pilna 
jėga. Anglies kasyklos gali 
parūpinti anglies šaliai vi
siems metams dirbant tik 3 
iki 4 mėnesių į metus. Plie
no išdirbystės gali parūpinti 
pakankamai plieno visiems 
metams veikiausia į tris 
mėnesius laiko.

Jam pastatyta klausimas, 
ar dirbantieji darbininkai 
gauna pakankamas pragy
venimui algas?

Tighe jaučiasi smagiai, 
kad jis gali ką konkrečio 
pasakyti. Taip, tie, kurie 
dirba, gauna pragyvenimo 
neblogas algas, sako jis. Pa
vyzdžiui, plieno ruliuotojai 
gauna $15 į dieną, kaitinto- 
jai $10 į dieną, gaudytojai 
$8 į dieną. Tai yra neblogos 
algos, sako jis.

Bet kiek dienų jie dirba į 
savaitę? O kaip su pusiau 
lavintais ir nelavintais dar
bininkais? Argi ne faktas, 
kad $3.80 į dieną skaitoma 
gana gera alga ir kad ma
žai darbininkų dirba dau
giau kaip dvi ar tris dienas 
į savaitę?

Mr. Tighe to neužginčina.
Bet ypatingas dalykas, kad(

Tighe viso- 
bando jiems

Perdaug

1909 metų plieno trustas 
visai atsisakė skaitytis su 
unija. Plieno darbininkų 
streikas 1919 metais buvo 
nepasekmingas, ir mes tu
rėjom jį atšaukti.”

Atsidusęs * jis pareiškė: 
“Negalima kovoti prieš 2-jų 
bilionų dolerių plačiai išsi
šakojusią korporaciją.”

Pagalios jis visą kaltę 
suverčia ant darbininkų. 
Girdi, jie nėra pakankamai 
išmintingi. Ir jis tai sako, 
kuomet desėtkai tūkstančių 
plieno darbininkų deda vi
sas pastangas suorganizuoti 
plieno pramonės darbinin
kus, o ponas 
kiais būdais 
pakenkti.

Sako, Esą
Darbininkų

Užklaustas, kaip jis žiūri 
abelnai į dafbininkų judeji- 
|mą. Juk pagalios plieno dar
bininkai nėra vieni. Ką dar
bininkų klasė turėtų daryti, 
kad pagerinti savo būvį?

Mike Tighe prisipažįsta, 
kad jis neturi išeities.

“Mes įžengiame į gadynę 
darbo istorijos, kurioj nie
kas negali pasakyti, kas at
sitiks,” jis pareiškė.

Girdi, darbo produktyviš- 
kumas didėja. Darbo taupu
mo mašinerija meta darbi
ninkus iš darbo. Krizis toks 
didelis, kokio niekad nebu
vo. Masės darbininkų ne gy
vena, bet šiaip taip gyvuo
ja. Darbininkai nieko nega
li padaryti. Visi planai, ku
riuos priėmė Amerikos Dar
bo Federacija, nieko negel
bės. 30 valandų -darbo sa
vaitė tik laikinai galėtų šiek 
tiek pagelbėti. Netrukus ir 
tas nieko • negelbėtų. Nėra 
darbo visiems darbininkams. 
Esą, perdaug darbininkų. 
Na, ir štai kokia, pagalios, 
Tighe nuomone, išeitis:

“Reiktų žymiai sumažinti 
gimimų skaičių. Aš nema
tau kitokios išeities.” /

Užklaustas, ką jis mano 
apie plieno darbininkų strei
kus, kad tuo būdu pagerin
ti būvį, jis pradėjo aiškinti, 
nurodydamas, kad streikai 
nebūna pasekmingi, ir tokiu 
būdu nenaudingi.

Bet jeigu kartu plieno, 
anglies ir aluminumo pra
monės darbininkai paskelb- 

jo mintis nukreipta į ge- i tų streiką? Ar gi tuomet jie 
riausiai apmokamus darbi- • neturėtų geresnę progą lai- 
ninkus. Bet atrodo, kad jis 
mažai susirūpinęs tuomi, 
kad net ir tie darbininkai 
negali padaryti tinkamo 
pragyvenimo ir jiems grę- 
sia pavojus netekti darbo iš 
priežasties įvedimo naujos 
mašinerijos.

Unijos Klausimas
Pakelta klausimas apie 

uniją. Čia jis turi daug ką 
pasakyti. Unija yra 59 metų 
senumo. Unijai gana gerai 
klojosi iki tapo įvesta mo
derniška metodą plieno ga-

Vaizdelis iš SSSR Sovietų Kongreso: delegatai ap
supę Molotovą ir Ordžonikidzę, kaipo savo vadus ir 
draugus.

Louise Todd Nuteista 42 Metams 
San Quentin Kalėjimo

San Francisco. — Kitas pa-; vandens sistemos 
sikėsinimas buvo padarytas jr pasirašęs prie
vasario 6 d. prieš Louise Todd 
per Kalifornijos samdytojų 
klasės atstovus, kad numesti 
Komunistų Partiją nuo balo
to ir nuteisti Louise Todd už 
“prasižengimą.”

Louise Todd yra viena iš 
gabiausių darbo klasės kovo
tojų. Ji 1983 metais buvo 
kandidatė į Miesto Direktorių 
Boardą ir buvo partijos orga
nizatore, ir pereitų metų rin
kimuose ji buvo partijos dis
trikto rinkimų vedėja. Ji at-Lg sykio atmeįg apeliaciją ir 
rasta kalta “prasižengime’ uz I _ __ __________ j
rinkimą darbininkų parašų: 
ant blankų, kad padėti Ko
munistų Partiją ant baloto 
pereitų metų rinkimuose. Ji 
nuteista trimi punktais: kiek
vienas punktas atskirai skaito-1 
si nuo 1 iki 14 metų kalėji
mo.

Ar Kalifornijos darbininkai ( 
galėjo manyti, kad yra prasi-1 
žengimu padėti Komunistų | į'""'” Albert
Partiją ant baloto rinkimuose SegaJ> Florence stadler' ir Es-;

Pastaba prie Straipsnių apie Varnių Kalėjimą

pagerinimą, 
vyrų, o ne 
Prisaikintie-

,1, i.intifiinhtiO

F

būtinai tą reikia pataisyti

i

prieš

kad .1

kviečiu 
kuopą.
prira- 

apšvie-

< Atsišaukimas Į Lietuves Darbininkes

prie Louise Todd, 
ji teisėjai tuo patikrinimu pri
pažino “prasižengimą” 
valstijos įstatymus.

Po teismo paaiškėjo,
trys iš prisaikintųjų teisėjų 
buvo absoliutiški darbininkų 
judėjimo priešai. Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katas, George Anderson, pri
davė apeliaciją ir reikalavo 
paliuosuoti Louise Todd po 
paranka. Teisėjas, L L. Harris,

paranką. Tik per darbininkų 
spaudimą dabar sukiko Louise 
Todd paliuosuoti po $1,500 
paranka arba $3,000 bonais.

Kiti septyni taipgi paeina 
po tuo apkaltinimu. Jais yra: 
Anita Whitney, Komunistų 
Partijos kandidatė į valstijos 
kontrolierių, kuri gavo rinki- 

! muose 100,820 balsų pereitą 
• metą; Helen Morris, ' Fred

ir balsuoti lapkričio mėnesį?
Anita Whitney taip pat yra 

po tuo pat‘apkaltinimu, už tą 
'j patį “prasižengimą.” Jinai ga

vo virš šimto tūkstančių balsų 
pereituose rinkimuose.

Louise Todd teismas buvo 
kelis sykius atidėtas iš perse
kiotojų pusės. Mat, pirmiau 
buvo abejojama del laiko 
“pribrendimo” p a s i untimui 
jos į kalėjimą už tokį prasi
žengimą, kokiu buvo kaltina
ma. Laukta prieškomunistinių 
bilių įnešimo į valstijos įsta- 
tymdavystę. Dabar 
jaučiasi “saugiau” 
suokalbio darbą.

Šitas nekaltų nuteisimas 
San Quentin kalėjimą turi bū
ti nugalėtas visų tų, kurie ti- 

| ki, kad Komunistų Partija tu
ri teisę dalyvauti rinkimuose 
su kitomis politinėmis parti
jomis. 35 tūkstančių pasira
šiusių ant nominacijų blankų, 
daugiau šimto tūkstančių bal
savusių už komunistų kandi
datus pereitą lapkričio mėnesį, | 
arti vieno miliono EPIC rėmė
jų, darbininkų, kurie balsavo 
už socialistus—visų pareiga 
susivienyti ir protestuoti prieš 
šitokį bjaurų teismo pasielgi
mą! ''

Teisme iš trijų liudytojų du 
nnoi'oln VkOMnonn -i-vi

savo

ther Goodman. i.
Policija, turėdama po ran

ka surašus, jieškų'Virš suminė
tų ir. daro nesmagumo tiem, 
kurie drįso pasirašyti
vardą ant blankds. Jei sužino 
bent kurį, kur dirbą, tuoj rau
donu padaro ir 'įsako bosui, 
kad tą darbininką paliuosuotų 
iš darbo. Tai vis daroma del 
“augštai kėlimo amerikoniz- 
mo.”

Jeigu darbininkai netekę 
kantrybės išeina į streiką už 
didesnę plutą duonos, jie ap
šaukiami maištininkais ir ar- 

. j dytojais šio kapitalistinio su-

i tos organizacijos. Joje būda- 
Į m a įgausi supratimą, kas tavo 
draugas ir kas priešas.’ Mo
kestis labai maža, tik $1.50 
metams. Gausi pamokinančių 
knygų ir puikių apysakų.

Draugės, mes ALDLD Cen
tre daug kalbam apie moterų 
traukimą į ALDLD ir abelnai 
į klasių kovą. Būtų smagu ju
mis matyti sykiu su mumis.

Darbininkė S.

Brangios Draugės Darbinin- įj pasipriešinimą prieš badą ir 
kės, buvusios LDSĄ narės, ko
dėl taip nutilom ir ko mes 
laukiam? Argi mes nematom, 
kas šiandieną prieš mus stovi ? 
Ar mes manom, kad kuomet 
LDSA kuopos liko suvienytos 
su ALDLD, tai ir mūsų darbas 
jau liko užbaigtas? Ir tegul 
sau vyrai dirba, o mes sėdėsim 
rankas sudėjusios.

Didelę klaidą draugės daro 
taip manydamos. Mes matom, 
jog imperialistinis karas ren
giamas, kad paplukdyti darbi- 
pinkus kraujuose už imperia
listų reikalus. Kad badas kas
dieną didėja ir milionai mūsų 
brolių ir šešių, darbininkų, 
taipgi ii* jų kūdikiai badmi- 
riauja. Taip pat fašizmas ple
čiasi visu smarkumu Jungtinė
se Valstijose. Dies bilius prieš 
ateivius darbininkus įneštas 
Washingtonė. Ir pagal to bi- 
liaus kiekvienas ateivis darbi
ninkas, už kiekvieną pasiprie
šinimą bei rfeikalavimą geres
nio gyvenimo darbininkų šei
mynoms, kaip tai prie pašal
pos stočių ar streikuose, bus 
areštuojami ir deportuojami 
iš šios šalies.

Kada imperialistinis karas 
užsidegs, tada pašauks ir 
mūsų sūnus į karą, paguldyt 
savo galvas už kapitalistų rei
kalus. Draugės, tuomet ne lai
kas bus raudoti išleidžiant 
savo sūnus į karą, bet stokim 
tuojau į darbą prieš karą ir 
fašizmą, už socialę apdraudą 
bedarbiams ir jų šeimynoms. 
Stokim į darbininkiškas orga
nizacijas, kaip tai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją (ALDLD), orga- 
nizuokim kitas darbininkes. 
Šaukim plačius moterų susi
rinkimus. Išdirbkim planus, 
kaip padarius sėkmingu Vi
suotiną Lietuvių Suvažiavimą 
prieš Karą ir Fašizmą, kuris 
yra šaukiamas 30 d. birželio ir 
1 d. liepos. Įtraukim daugiau 
darbininkių moterų į šį darbą. 
Suvažiavimo sėkmingumas 
daug priklausys nuo mūsų, 
draugės moterys, tad visos į 
darba.

Dabar eina vajus už gavi
mą naujų narių į ALDLD. 
Gaukim į ją daugiau moterų. 
Eikim stubk nuo stubos ir kal- 
binkim jas stoti , į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų\ Literatū
ros Draugiją. Kurios draugės 
buvot narėmis LDSA ir pasi- 
traukėt po susivienijimo su 
ALDLD — grįžkit atgal ir 
dirbkim sykiu, kain ir pirma, 
kad dirbom už pasiliuosavimą 
iš kapitalistinio jungo, už ge
resnį darbininkams būvį.

Paimkim, kad ir mūsų Dar
bininkės ir šeimininkės skyrių 
“Laisvėj”. Ką gi mes matome 
tame skyriuje? Ogi vos kelių 
draugių, straipsnelius parašy
tus iš kolonijų, apart d. Sen- 
kevičienės*1 ir pačios redakci
jos. Argi mūsų draugai sėdė
dami redakcijoj gali matyti, 
kas mūsų kolonijose dedasi, 
kaip darbininkės kovoja, kas 
yra veikiama organizaciniame 
darbe ? Tad, draugės, pasi- 
briežkim sau už pareigą ra
šyti į darbininkių skyrių, ra- 
šykim įspūdžius iš kasdieninio 
gyvenimo įvykių.

Pažiūrėkim į J. V. buržujės 
moteris, kaip jos pažįsta savo j 
klasės reikalus. Jos sušaukė 
konferenciją Washingtone ne
va šalies apgynimui ir priėmė < 
rezoliuciją, reikalaudamos, 
kad kongresas išleistų įstaty- i 
ma, pagal kurį būtų išvyti iš

alkį, už reikalavimą maisto ir 
aprėdalų mokyklose.

Tad, draugės moterys, aš 
varde Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 
jus stoti į ALDLD 
Taipgi savo kaiminką 
šyk, prie taip svarbios

Aš rašydamas apie Varnius 
rašinyje padariau betrumpinda- 
mas politinę klaidą. Būtinai rei
kėjo. pažymėti atatinkamose 
vietose apie tai, kad draugė že- 
nė . Greifenbergerienė laikėsi 
didvyriškai teisme (Ji paskuti
niam savo žodyj pasakė, kad 
nežiūrint persekiojimų ir tero
ro, ' Lietuvos proletariatas švęs 
gegužės šventę; proletariatas 
tęs savo kovą tol, kol galutinai 
laimės). Po mirties sprendimo 
dr. ž. Greifenbergerienė laikė
si kaip bolševikei pridera. Ji 
nepabėgo is kovos lauko, kaip 
kiti trys, — nepadavė malonės 
prašymo.

Drg. Kruškolui, kaip nepilna
mečiui buvo pakeistas mirties 
sprendimas iki gyvos galvos 
pačio, rodos, karo lauko teis
mo.

Apie dr. Greifenbergerienę

Greitai važiuojantis zaūto 
mobilistas parmušė Mary Sul 
livan, 37 metų amžiaus mote
rį, ir skaudžiai sužeidė. New 
Yorke per metus laiko d.esėt- 
kai tūkstančių sužeidimų yra 
iš priežasties automobilių.’

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo Šalčio 

ir galvos skaudėjirpo,. iŠ 
priežasties šalčio 

BRET-O.COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklčs erzinimo, iŠ 

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

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

šu, o mes jums prisiusimu.
Persiuntimą apmokamu

a

•1

Rengkitės į didįjį savo dienraščio po- 
kilį. Dalyvaukite suvažiavime . ir 

būkite bankiete.

LAISVES”

KONCERTAS IR VAKARIENE

Sekmadienį, 7-tą d. Balandžio (April)
Bankietui bilietai jau gatavi, tuojau 
įsigykite jų; užsitikrinkite sau vietą 

bankiete.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

GRAND PARADISE BALLROOM
318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. s i i

4

Worcester, Mass.

PITTSBURGH, Pa.šimtmečio: nuo to laiko uni-. uniją? Ponas Tighe mano

imi iš mokyklų už kiekvieną

teismai 
pradėti

kad būtų iš valdžios vietų iš
mesti Komunistų Partijos rė-

t

tė lauk .Bill Spang, unijos
distrikto pirmininką. Tuo

Suvažiavimas prasidės 10-tą valandą ryto; Bankietas 
prasidės 7-tą valandą vakaro.

ne- 
“demokrati- 

amerikonizmąI”
! Pacific.

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 

Jos kaina 25 centai. Dabar tik 15 centų, šioje kny
goje aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės.

tai. Tapo paskelbtas strei- Mike Tighe radosi unijos Olginas, užbaigdamas savo 
kas 1901 metais. Buvo pra- (Pittsburgho distrikto rašti- paskutinį straipsnį apie plie- 
laimėtas,” sako Tighe. “Nuo.nėj, ir policijos pagelba me- no darbininkus.

i.W»..Ji

L<Hi

z *

rėdymo. Kapitalistai per savo 
tarnus-policiją šaudo, areštuo
ja ir galvas daužo darbinin
kams už taip vadinamą 
priklausomybę, 
ją,”

i lltz ULAJL 1 
mėti?

Tighe mano, kad ne. Jis 
abelnai nusistatęs prieš sim
patijos streikus. Ot, darbi
ninkai negali patys sau pa- 
sigelbėti, tai kaip jie galės 
ateiti į pagelbą kitiems? 
' Užklaustas, ką jis mano 
apie kovingųjų darbininkų 
susidariusį judėjimą viduje 
Amalgamated Association 
unijos, tai jis atsakė, kad 
jie esą neišmanėliai. Girdi, 
jeigu jų planai būtų praves
ti, tai' unija netektų pasiti- 

_ į kėjimo publikos akyse.
minimui apie pabaigą 19-to i Argi jie nenori budavoti 
šimtmečio: nuo to laiko uni- uniją? Ponas Tighe mano, uiswmtu piruiuuimą iuu -------- - —

silPnėt?. “Plieno kad ne. Kaip jie. girdi, gali [būdu jis bandė sukriušinti įohn Ma#tty, angliškasis iš

į vedęs bylą prieš Frick Coke mokyklų komunistiniai ir 
kompaniją. Tos kompani- bedieviškai nusistatę studentai 
jos samdytas specialis šeri- į mokytojai bei profesoriai. 
faq mat na šovė ir rimtai Klt0J rez?lluclloi reikalauja, tas, mat, pašovę ir rimtai . valdžios vietų iš-

išdirbystės nenorėjo mūsų budavoti uniją iš apačios? 
unijos. Nuo H o m e s t e ad (Ką gi jie žino apie Amaka- 
streiko 1892 m. mūsų orga- mated Association unijos 
nizacija vis puolė. Kuomet metodus?
tapo sudarytas Jungtinių Į Ką jis darys? Jis pasiry- 
Valstijų Plieno Trustas, tai žęs juos bausti išmetimu.
unija reikalavo tokios algų. Už dviejų ar trijų dienų 
skalės, kokią gauna unijis-kėliaus po to pasikalbėjimo

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
- ■ • - - w - ------------ ---- --------------------- -

Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 
pardavimui, o būtent:

CARO KALĖJIMUOSE
Ši knyga yra 320 puslapių, su geru drg. Kapsuko 

paveikslu. Jos kaina buvo $1.75, o dabar galite 
dar gauti už $1.00. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su užsakymais.

Tarptautines Moterų Dienos 
Apvaikščiojimo Masinis Mitin- 
gas ir Koncertas.

Bendras Tarptautinės Mote
rų Dienos komitetas rengia 

pažįsta savo parašus ir prisi-: masinį mitingą ir koncertą 
pažino, kad jie žinojo, jog pa- penktadienį, kovo 8, Darbinin- 
sirašo už Komunistų Partiją, kų Centre, 126 Green Sjt. Pro- 
Bet Walter Rossi liudijo, kad gramoj dalyvaus Amerikos 
jis pažįstąs tik pusę savo pa-i Darbininkų, Aido ir Armęnų 
rašo ir, esą, nežinojęs už kąjchorai. Pradžia 7:30 vakaro, 
pasirasąs. Esą, jam buvę šaky- i Rengėjos kviečia visus-visas 
ta, kad jis pasirašo už miesto skaitlingai dalyvauti.

vieną tvirčiausių dalių. Bet Br?wn,sv,iUes’.P?^, *”1™ v? 
jam tas nepavyko.

“Vykdami namo klaikio
mis Pittsburgho gatvėmis, 
kalbėdamiesi tarp savęs sa
kėm: jeigu plieno trustas 
neturėtų savo. Mike Tighe, 
jtai turėtų susirasti,” rašo

sužeidė tą mainierį. Teis
mas skundą atmetė ir pripa-
žino,, kad kompaniš^i galva-1 taę reiškia ? Ogi per- 
žudžiai, eidami savo “viešas ’sekio j imą mums ir mūsų vai- 
pareigas,” turi teisę šaudyt kučiams. Jie taipgi bus' mėto

.. streikierius. 1 J

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija*' 
Ir Sovietu Valdžia

šią knygą tik 1934 metais išleidome, tai nauja 
knyga. Ji turi 240 puslapių ir daug paveikslų. Jos 
kaina yra 75 centai, ši knyga yra geriausia istorija 
Lietuvos karo metu ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos vai- 
(Ežios pirmininku.

šias knygas reikia turėti kiekvienam darbininkui 
ir darbininkei. Pirmųjų dviejų yra nedaug, vėliau 
jų nebus galima gauti. Už visas tris knygas regulia- 
rė kaina $2.75, bet jeigu kas pirks jas visas, tai 
gaus už $1.50. '

Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašąrvoti dovanai.

veltui 
jimai.

Komisija 
(56-57)

pries 
of A

į vie- 
tokio 
klasė

Tegul jis ten skebauja, o ne 
kovojančių angliakasių tarpe 
maišosi.

Naudokite Medų Vietoj Cukraus,'
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

Arkansaso valst. farme- 
rių kovotojas Štuz, nese
nai išleistas iš kalėjimo 
Su juo—negras farmery s 

i. Fermeriai vi
sur dabar brjizda; reakci-

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

Mūsų ALDLD 219-tos kuor 
pos narės irgi turėtų dėti pa
stangas, daugiau darbuotis or
ganizavimui katalikių darbi
ninkių j ALDLD kuopą, taipgi 
užrašant joms mūsų darbinin-

$is Maloney elgęsis reiškia 
hmojimą streiko išdavimu, 
i tai išdavystei rengia dirvą 
visų pusių. Jis jau paskalus

jos tiktai.
Kad mūsų apielinkėje dar 

stoka, vienok,

būti išrašymas tikieto Malo 
ney pas Levvisą į U.M.W. o:

CLEVELAND, OHIO
Paminėjimui Tarptautinės Moterų 

dienos įvyks didelis masinis susirin- 
kirrias 8 d. kovo, 7:30 vai. vak., Pub
lic Auditorium, South A Hąll E. 
6 Št., peteli St, 
15 centų. Bus geri kalbėtojai ir mu- 
zikalė 
lyvauti šiame masiniame susirinkt 
me, o labiausia lietuves moteris.

READING, PA.
ALDLD 148 kp. susirinkimas Įvyks

Gerbiama Lietuvių Visuomenė!
L.D.S. kuopa rengia didelį metinį bankietą, koncertą, 

prakalbas ir šokius, šiame koncerte dainuos pirmą syk 
žymiausia lietuvių dainininkė Emilia Mickūnas; D. Anta
naitis, tenoras.

Šoks klasiškus šokius visuomenės mylima M. Gailiūtė.
Žymus muzikos konservatorijos solistas Russell O. Dre- 

ger griėš smuiko solo; iš Cortis muzikos Instituto žymus 
jaunuolis čellistas grieš čello solo; J. Jurčiukonio styginis 
kvartetas.

LAIKE BANKIETO GRIEŠ ORKESTRĄ
Kviečia visus KOMITETAS.

BRIDGEPORT, CONN.
Darb. Organizacijų Bendlras Komi

tetas rengia svarbias prakalbas, ku
rios įvyks sekmadienį, kovo (March- 
10 d., 1935 m. Lietuvių Jaunų Vyrų 
Svetainėj, 407 Lafayette 
žia 7 vai. vakare.

seni ir
ateikite visi. Įžanga veltui.

Užkviečia Rengėjai.
(56-57)

Pas mus labai apleistas vei
kimas tarp darbininkių mote-' 
rų. O jis neturėtų būti apleis
tas, ypač dabartiniu laiku, ka
da tokia didelė bedarbė ir 
maisto kainos taip labai kyla.

Kaip tik' prezidentas Roose- 
veltas numušė dolerio vertę, 
tai viskas nesvietiškai pakilo. 
Daugiausiai, tur būt, pakėlė 
kainaš ant vaisių, sviesto, 
kiaušinių, čia už geresnio 
sviesto svarą reikia mokėti po 
46 c., o už kiaušinių tuziną po 
42-43 c. Taip pat reikią bran
giai mokėti už įvairius pačius 
reikalingiausius d a i y kėlius, 
kuriuos kas dieną reikia var-, 
toti.

O bedarbė čia vis dar tebe- 
siaučia. Jeigu vyrai ir padir
ba kokią savaitę ištisai, tai 
antrą savaitę jau nedirba. Vos 
žmonės užsidirbo dolerį, kitą 
ir mano, kad jau atmokės sko
las, tai, žiūrėk, jau ir vėl ne
turi darbo. O per šitokias 
brangenybes ir dar su <įįdele 
Šeimyna, jokiu būdu negalima 
galą su galu sudurti. Visi tik 
bėdavoja ir laukia patys ne
žinodami ko.

Pirma turėjo daug vilties iš 
demokratų partijos. Bet dabar 
ir ponams demokratams užė
mus vietas darbininkų padėtis 
nepagerėjo, veik dar pablogė
jo. Pereitą žiemą darbininkai 
turėjo darbus prie naujų kelių 
tiesimo. Bet šį metą, užėmus 
demokratams, ir tų, sunkių 
darbų žmonės neturi.

Su naujo gubernatoriaus 
Earles užėmimu sosto Harris- 
burge, rašo “Forest News,” 
jau paleido iš įvairių įstaigų UllljlŠt^S 
apie 200 darbininkų neva tai 
del “sutaupinimo” apie $16,-1 ja jų nesulaiko,

Taipgi daug jaunuolių, bai
gusių augštas mokyklas, yra 
bedarbių eilėse. Kaip kurie 
buvo išvežti į CCC kempes del 
prirengimo kanuolių pašarui 
ateinančiam kare, bet ir ten 
palaikė, pamuštravojo po 15 
mėnesių, o dabar sugrąžino 
bedarbėms motinoms maitinti 
tuos sūnus. Sugrįžę iš kempių 
jaunuoliai neturi pinigų nei 
darbų ir bastosi po gatves, 
laukdami, .‘.tgoresnių laikų,” o 
į tų paleistųjų jaunuolių 
tą vėl kitus paėmė ant 
pat-muštro. Kapitalistų, 
žino, ką daro.

Mes, moterys, turime 
nizuotis į darbininkiškas 
nizacijas ir kovoti prieš tokią 
bado sistemą, kaip dabar kad 
yra. Kalbėjaus su daug mote
rų darbininkių. Visos bėdavo- 
ja, kad neturi nė vieno cento 
drabužiams nusipirkti, o užsi
dirbti čia nėra kur. Vos kelio
lika merginų ir moterų dirba 
dresių siuvyklėlėj ir šilkaunėj, 
o didžiuma negali gauti dar-

CLEVELAND, OHIO 
Bendras Parengimas

Unit 22 ir tarptautinio darbininkų 
apsigynimo lietuvių 11 kp. Parengi
mas įvyks kovo 9 d., pradžia 7:30 
vai, vakare, Lietuvių Darbininkų sve- 

bus šokiai prie 
gfjętfšnbrkdštrote. (Įžanga -dš anksto 
perkant, 15 centų, prie durų 20 cen
tų. Ųiame parengime bus išleista 
draugo Lenino setas knygų. Visus 
užkviečia atsilankyti.

M. V.

8 vai. vakare. Visas pelnas eis į nedelioje,^ 10-tą 4. kovo pas: drg. Ro- , niekus taip 
L.D.S. Bedarbių Fondą. Visus šir 
dingai užkviečia atsilankyti.

Komisija.
(56-57)

čią savaitę.
Nors “L.” No. 50, d. Veisie- 

jiškis ir pranešė, kad po išda
vimui drausmės streikas susilp
nėjo, vienok, pereitą savaitę 
kovingieji streikieriai atliko sa
vo užduotis pikieto lauke did
vyriškai.

Vesta žūtbūtinė Kova
Nebuvo tos dienos per visas 

šešias savaites, kad per radio ir 
spaudoje nebūtų buvę pranešta 
streikierių pikietų griežtas pa
stojimas streiklaužiams kelio.

Pustuziniui gatvekarių lan
gai išbyrėjo bei mašinos nusi- 
vertė į griovius; vyrai ir mo
ters petys petin laikėsi savo 
fronte ir vijo streiklaužius at
gal į namus. Buvo atsitikimų, 
kad, nebegalint išsklaidyti pi
kieto minios, policija turėjo 
naudoti “lengvas torpedas.”

Nors kovotojams ir pigiai ne
atsiėjo,* daugelis liko areštuoti 
ir daugelį moterų kazokai “pa
gavo” su “kinžalais” (bučeri- 
niais ilgais peiliais), bet kovo
tojai parodė, kad gali kovoti ir!

WATERBURY, ęONN.
A.L.D.L.D. 28 kuopa rengia iškil

mingą vakarięnę su šokiais, naudai 
Lietuvos Politinių Kalinių. Minima 
vakariene įvyks 9 d. kovo, 1935, po 
num. 775 Bank. Street. Draugai, wa- 
terburiečiąi, prašome skaitlingai da
lyvauti šiame parengime, įsigykite 
įžangos tikietus iš anksto, tas pa
lengvintų rengėjams.

Apart waterburiečių, tikimės turė
ti svečių ir iš kitų kolonijų, ypatin
gai southburiečiai niekuomet nepa
miršta mūsų parengimų; tikimės, jog 
šiame parengime taip pat nepamirš 
dalyvauti.

Todėl draugai ir drauges, skaitlin
gai dalyvaukite šioj vakarienėj, link
sniai praleisite laiką 
kartu paremsite Lietuvos Politinius 
Kalinius. Vakarienės pradžia 7:30 
v, v. Įžanga 50 centų. Užkviečia 
Rengėjai.

Jarptaųtinės prakalbos, Boslover 
Hali, 701 Pine St. Pradžia kaip 8 v. 
v. Apąrt gerų Kalbėtojų, bus ir šauni 
koncertinė programa. Įžanga tik 20

Taip pat (veltui’. į - .................. '
Draųgai-gės Darbininkai-kės, 8 d. 

kov.o kaipo darbininkų moterų die
ną minėt yra labai /svarbų, nes dar
bininkės moterys irgi dalyvauja kla
sių kovoje. Ir kad sustiprint jų ei
les, ir sudaryt finansiniai kad ir ant 
toliaus dar drūČiąu kovotų, tai pri
valom parodyti savo solidarumą. Da- 
lyvaukim masiniai minėtose prakal
boje, kovo 8 d. Boslover Hali. Kvie-

SHENANDOAH, PA.
Komunistų Partija, Shenandoah’o 

unitas rengia balių balandžio 22, 
1935 m. Najas Svetainėj, 302 S. 
Main St. Antrą dieną velykų. Prašo
me kitų organizacijų nieko nerengti 
tą dieną.

Bet tos moterys ir merginos 
jokio klasinio supratimo netu
ri dėlto, kad neskaito darbi
ninkiškos spaudos. Ir pakol 
kas labai sunku prie jų prieiti. 
Mat, kunigų. įbaugintos, kad 
degs pekloj už skaitymą dar
bininkiškų laikraščių ir kny
gų, per tai sunku joms ir lai
kraštį ar žurnalą užrašyti. Aš 
bandžiau porai čia augusių 
lietuvių merginų užrašyti 
“Working Woman,” tai jos iš 
tolo kratosi bijančios skaityti 
tokias knygas, ba valdžia ga
linti sukišti į “dželą.” Bet ne
žiūrint tų visų sunkumų jau 
o 2 prisižadėjo užsirašyti prie 
pirmos progos.

Maloney Puola Ant Kelių 
Prieš Drausmę

Kada pereitą savaitę tęsėsi 
sunki angį, kova, kada jie turė
jo grumtis su valstijos kazo
kais, laikyti savo krūtines prieš 
kazokų buožes, šautuvus ir 
“torpedas,” tai Maloney su savo 
štabu ir advokatais tik trainio
josi teismabutyj ir bandė savo 
“šimtaprocentinį amerikonišką 
unarą” išvaktuoti, kad nepa
tekus po drausmės įstatais, kad 
nepakliūti kalėjiman už “įžei
dimą teismo,” kaip kad teisė
jas sako.

Kadangi streiko lauke esan
tieji gerai laikosi ir energin
gi kovoti už savo reikalus ir, 
kadangi daugelis lokalų, be Ma
lones prašymo, pasižadėjo pa
remti generaliu streiku, jeigu 
Maloney patektų kalėj iman už 
laužymą drausmės—atleiskite— 
UŽ “įžeidimą” teismo, tai teis
mas labai džentelmoniškai apsi
ėjo. Užteko tiktai nuo Malo
nės pareikalauti 50,000 dol. 
kaucijos, kad būti laisvu iki 
aiįkščiausias teismas išspręs 
drausmės uždėjimą. Neturint 
tiek kaucijos, teismas pasiten
kino ir vigai nieku, paskirdamas 
kovo 4 d. del Malonės pasiaiš
kinimo, kodėl jis neturi būti a- 
reštuotas už teismo “įžeidimą.”

Nors šis teisėjo patvarkymas 
yra jau kelintas iš eilės ir ma
žai reiškiantis turint didelę dar
bininkų spėką užpakalyj, bet 
šiuo sykiu, Maloney puolė ant 
kelių prieš teisėją teisįndamą- 
sis, kad j is nekaltas tame strei
ką taip, kaip Adomas obuolį su
valgęs vertė bėdą ant Jibvos 
pr|eš “dievą.”

Maloney vertė’ bėdą ant ge- 
neralio skundų komiteto teisin
damasis, kad jis negalėjęs strei
ko skelbti ir nenorėjęs, taip ly
giai, jis neturįs jėgų nei su-

' man” ir savaitinį 
moterų skyrių, 
išleisti su 
kaina yra 
“Working 
metams, c 
metams. Ir tas visai nesunku 
padaryti, o nauda bus didele 
del visų darbo klasės moterų.

Kovo 8 bus minima viso pa
saulio darbininkių moterų 
šventė. Didmiesčiuose yra ren
giamos prakalbos ir kiti pa
rengimai. O mūsų miestelyje 
moterų darbininkių šventė dar 
labai svetimas dalykas. Dėlto 
kviečiu ALDLD 219 kuopos 
nares moteris daugiau darbuo
tis, kad galėtume įtraukti mo
teris katalikes į veikimą, kad 
ateityje ir mes sykiu su jomis 
ir su didmiesčių 
mis galėtume apvaikščioti Dar
bininkių Dieną.

Forestcitietė.

KA1NA: Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

BANKIETAS, KONCERTAS IR ŠOKIAI
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO KUOPA

Nedėldienį, 10 d. Kovo (March), 1935
GIRARD MANOR HALL

911 W. Girard Avenue, Philadelphia, Pa.
Prasidės: koncertas 2:30 P. M. Bankietas 6 valandą 

vakaro; Šokiai 7 valandą vakaro.

WORCESTER, MASS.
T. D. A. 13 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo (March) 10 d. kaip 
10:30 iš ryto, 29 Endicott St. Visi 
nariai dalyvaukite, yra labai svarbių 
dalykų aptarti.

Fin. Sekr. D.' Lukiene.
(56-57)

I nuvaryti į San Francisco iš 
išlos apielinkės.

Darbininkų kovos su išnau
dotojais yra lygios valstybi- 
biniams karams. Bet kur mes 
esam matę, kad šalis, turėda
ma mil. armijos ir visus kari- 

jnius įrankius, siųstų tiktai vie
ną diviziją, menkai ginkluotą, 

I prieš priešo dideles spėkas? 
Niekur mes tokių cūdų nema- 

Itėm. Kiekviena armija turi
•gabiausią armijos vadą-gene-| 

rolą. Jis stengiasi gudrumu
ir visa spėka krušinti savo 
priešą. Bet mes ir užsimer
kę turėtumėm matyti savo ko
vose, tokį netikslumą mūsų 
vado, kurį laikome pinigais 
apipylę, o patarnavimo nei už 
sudilusį dvylekį negaunam. 
Mes turim suprasti ir greit, 
kad už judošystę-išdavystę 
perbrangiai mokame.

Mums nereikalingas 
utėlių komedijantas, 
generolas, kuriam reikia

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Delei rengiamo bąnkieto, koncerto 
10 d. kovo, visi surišti su rengimu Į 
šio didelio parengimo, būtinai susi- j 
rinkit ateinantį ketvirtadienį, 7 d. 
kovo, 8 vai. vak. Į Liaudies namą— 
Fairmount Ave. ir 8th St. Visi dar
bininkai, kaip bąnkieto ir visų kitų 
reikalų, prašomi susirinkti.

Kviečia Komisija.
(55-57)

PHILADELPHIA, PA.
Didelis ir Puikus Parengimas

Kovo 10 d. LDS kuopa rengia Ban
kietą, koncertą ir šokius, t. y. "nedėl- 
dienį, Girard1 Manor Hąll. 911 W. 
Girard Ave. Prasidės 2:3<J vai. po 
pietų. Ant Šio koncerto dainuos pir
mą syk plačiai pasįžymėjus daininin
kė Emilia Mickūnas, soprano; D.1 
Antanaitis, tenoras; šoks Milda Gai- • 
liūtė naujus grąžius šokius; grieš į 
solo smuiką Russell O. Dreger iš 
Cortis Instituto; grieš solo gabus1 
jaunuolis čellistas; J. Jurčiukonio 
styginė orkestrą ir kvartetas links
mins susirinkusius.

Drg. R. Miząra pasakys prakalbą. 
Kviečia Komitetas.

(55-58)

HAMTRAMCK, MICH.
I.L.D. Kazio Giedrio kuopos susi

rinkimas įvyks nedėlioję, 10-tą d. i 
kovo (March), 10 vai. ryte, 3014 ■ 
Yomens St.

Visi nariai ir narės dalyvaukite 1 
šiame susirinkime, nes turime svąr-1 
bių reikalų aptarti. .Kurie nepriklau- ■ 
sote, ateikit ir prisirašykit šiame su
sirinkime. Organizatorius.

000,000 ateinančiais dvejais 
metais. Bet kam bus naudos iš 
tos pono demokrato “taupy- 
bos.” Ar jūs manote, kad 

noiėjęs jo namus išdinamituo-, “taxpayerjam” bus pigesni 
ti. Jis visiems verkia, kad taksai? Nieko panašaus. Ir a- 
esą negalima streiko vesti, 
prie tokių aplinkybių, kaip da-' 
bar yra, po drausme. Matote,' 
jau jis demoralizuoja darbi- 

kruvinos kovos prieš’ninku frontą akyvaizdoje to,

GRAND RAPjDS, MtCH.
Draugiškas vakaras (House Party) 

rengia L,D.S. kijopa, įvyks penk
tadienį, kovo 8 d. pas drg. A, Sen
kų, 111 Mt, Vernon Ave. Pradžia

Vilnies” 
kurį rengiasi 

1 d. balandžio. Jų 
labai prieinama:

Woman” tik 50 c. 
“Vilnis” — $1.50

jmtvuiLj, vu Aniugvun oi. visi nariai iv/iiurav n.v«cvia. vioua sjmviuum* drau- 
malonėkite dalyvauti, nes turim daug gus, kad kuo skaitlingiausiai daly- 
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teitis parodys, kad mes kaip kišką laikraštį “Working Wo 
mokėjome augštus mokesčius 
už nuosavybę (property), taip 
ir mokėsim.

Ta nauja šluota jau šluoja 
laukan darbininkus, kurie tu
rėjo darbus, o jau tie, kurie 
neturi ir sau ramiai sėdėdami, 
kozyriuodami laukia, vargiai 
kada ir gaus tuos darbinin- 

.... _____ j. Berei-
buvo džiaugsmas, 

kad republikonai “no good,” 
o demokratai būsią geri. Da
bar. žmonės patys mato, kad 
juos suvylė tie ponai pakol 
gavo jų balsus. Kaip nesirū
pino darbininkų reikalais re
publikonai, taip nesirūpina ir 
išrinktieji demokratai, ar mes 
turime darbo, ar ne.

Ta sunki vargo našta dau
giausiai gula ant moters-moti- 
nos pečių, kuri turi rūpintis 
šeimyna, o ypač vaikučiais, ar 
ji turės kuomi pavalgydinti ir 
aprengti. Čia nei vyras, šeimy
nos “galva”, neturi darbo, o 
jau apie moterį nei kalbos nė-

Kalbės drg. S. Mažeikiene iš Cle
veland, Ohio, svarbiais dienos klau
simais. Drg. Mažeikienė yra gera 
kalbėtoja, ir pirmu kartu Bridgepor- ; Choras 
tiečiai turės progą girdėti jos pra
kalbą. Apart Mažeikienės kalbės ir 
vietiniai.

Bus įnešta rezoliucija, reikalaujant 
Bedarbių' Apdraudos ir kitos. Atsi
lankykite vyrai ir moterys, 
jauni,

DETROIT, MICH.
Tarptautinės Moterų Dienos ap- 

vaikščįojimas įvyks kovo (March) 
10 d. 1935, Finų Svetainėje, 5969-] Minėkim Moterų Dieną. Ųenktadie 
14th St., arti McGraw. Pradžia ly- V' ° J .....
giai 6:80 vai. vakare. *

Programoj dalyvaus žydų Choras
Mandolinų Orkestrą, Laisvės Choras centų,' bedarbiams 10 cėntų, vaikam 
ir kitokių pamąrginimų 
bus ir kalbėtoja iš Chicagos. Po 
programo bus šokiai prie 11 kavalkų 
geros orkesiros.

Kviečia Komisija.
'(56’57) S

yra 
utėlių

mo- 
be kinkadrebių vadų, kurie da-l^ėti dolerį už žingsnį. Mums 
bar bando, kaip tarakonai, ka-'^™ reikalingas sąžiningas va- 
votis į plyšius. Nors “dinami- į ^as» teisingas kovotojas, su- 
tavimas” seka po “dinamitavi- prantantis darbo klasės rei- 
mui,” yienęk kovotojai .žengia kąlus.Tokių, vadų , tegalima 
j klU kovos savaitę nenustoda-,pasirinkti iš Komunistų Parti
nei energijos.

Kad kovotojų eilės dar drūtos 
ir jie energingi, parodo dar ir'tokių vadų 
tas, kad iki šiol dar nei vienas mūsų pirmutinė užduotis turi 
vadas nepaliestas, nei vienas 
dar nepapuolė po drausmės įsta-

Prie durų tikieto bus laimė- 
KvieCia Komisija.

HILLSIDE, N5j.
A.L.D.L.D. 200 kuopos susirinki

mas įvyks 9 d. kovo, 61 Howard 
Ave. Visi nariai būtinai atsilankyki t, 
daug turėsim svarbių reikalų aptarti, 
kas link bėgančios kovos reikalų.

O. Žalienė.

CLEVELAND, OHIO
Paminėjimas mirties, d. Vinco Mic

kevičiaus-Kapsuko įvyks sekmadienio 
vakare, kovo 10 d.„ Lietuvių svetai
nėje 6835 Superior Ave, Bus gera 
muzikali programa dainuos Lyros 

;, geri kalbėtojai, tarpe kurių 
i bus d. J. Gasiunas, Augščiausios 
{Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 
■ Centro Sekretorius. Pradžia lygiai 
j 7-tą vai, vakare. Įžanga visiems 
veltui, širdingai užkviečiame visus 
Clevelando lietuvius darbininkus be > 
skirtumo pažvalgų atsilankyti,

J.A.V.K.P. Lietuvių Frakcija,
CLEVELAND, OHIO

A.L.D.L.D. 22 kp. susirinkimas , 
įvyks pirmadienį, kovo 11 d., 7:30 j 
vai. vakare, Lietuvių Darbininkų sve- i 
tainėj, 920 E. 79th St. Visi kuopos j 
nariai privalo atsilankyti ir nepa
miršti naujų narių atsivesti. Dabar 
yra mūsą draugijos vajus ir mes 
esame pasižadėję “subytyti” kitas 
Clevęlandp tyiopas naujų narių gavi
me, taigi pasistengkime tai išpldyti. 
Kuopos Valdyba.

WORCESTER, MASS.
čarterio laimėjimo vakarienė. Lie

tuvių Darbininkų Susivienijimo 57-ta 
' kuopą rengia didelę vakarienę ir 
koncertą, kovo (March) 10 d., 1935.

i Per kelis metus mūsų organizacija 
įvedė kovą ųž teisę legąljškai gyvuoti 
ir tvarkytis Mass, valstijoj. Gi mūsų 
priešai blogos valios žmonės, dėjo 
visas pastangas, kad mus prię to 
neprileidus. T 
nizhcija, laimėj .. ----
rengia savo legalizavimo laimėjimo 
pokylį, kuriame visi nariai-draugai 
ir pritarėjai turėtų dalyvauti.

Rengimo Komisija.
WORCESTER, MASS.

Kovo (,’Mąrch) 9-tą, Amerikos d'ar- 
hįninkų choras rengia šokius su pa- 
marginimąis. šokiai įvyks darbinin
kų Centrk,, 126 Green St. Pradžia 8 
valandą vakare.

PHILADELPHIA, PA.

atsiveskite ir naujų narių. 
Sekr. T. Zambusevičienė.

ELIZABETH,~N. J.
Bangos Choro Merginų Red Star 

Sekstetas rengia bulvių ir silkių va
karėlį, kartu su šokiais. Įvyks 10 d. 
kovo (March), 408 Court St., L.D.P. 
Kliubo kambariuose; pradžia 8 vai. 
vakare. Muzika bus kuo geriausia, 
grieš visokius šokius, kaip ameriko-

GARDNER, MASS.
Lietuviai su Finais rengiasi tin

kamai praleisti Tarptautinę Darbi
ninkių Moterų dieną, sekmadienį, 10 
d., kovo (March), 7:30 vai. vakare, 1 tąinėje, 920 E. 79 St, 
Lietuvių ' *Kliųbe, ^05 "Main ’ Street. 
Kalbės geras kalbėtojas, bus ir pro
grama iš dainų ir deklamacijų.
' Darbininkai ir darbininkės daly

vaukite skaitlingai į Moterų darbinin- 
orga- kių dienos paminėjimą nes tas yra 

____ svarbu visiems.orga-, . _

Dar Viena Savaitė Sunkios.leidžia, kad kas tai būk jau
Kovos Išstumta. Streikie
riai Dar Vis Kovoja Ant 
žūt-Būt. Maloney Tiktai 
Savo Kudašių Vaktuoja.
Nors iš besitęsiančios anglia

kasių
Glen Alden komp. ir UMWof Afkad visas distriktas bile valan 
vadovybę naujos unijos vadai.dą pasirengęs duoti paramą 
jau pabėgo, vienok kova pūi- Į skelbti generalį streiką, 
kiai išsitęsė dar vieną savaitę. | ’ Taigi didis karas' 
Numatoma, kad tęsis ir sekan- kompaniją ir U.M,W

vadovybę liekasi tokiu lygiu Rams žadėtus darbūs 
užsimojimu, kaip pėsčią utėlę kalingas

South A 
Clair Ave. Įžanga

programa. Visus kviečia . d'a 

o labiausia lietuves moteris.
Rengimo Komisija.

M. Valentą.
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* Ketvirtadienis, Kovo 7,1935 LAISVI

Pavojus Public Service Darbininkams

1

Jokūbas.

rai laimingas buržujus, kuris.karnose vietose:

Verstinų Darbų Stovykla Kokadjo, Maine

priklauso maž« budinkų.

lai-

pas

neat

čia lanke- 
kunigąs

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Policija areštavo Max Rut- 
ko, 39 metų ir Jim Marks, 47 
metų, kurie padavė saVo ant
rašą 84 Boerum St., Brookly-

žiūrėkim j 
ką jie su 
metais jie

neturėda- 
tą, ko jis

nei Jie areštuoti už tai, kad 
skleidė dirbtines pb $10 bank
notas.

13 d. Gardner, Mass.
14 d. Lowell, Mass.
15 d. Nashua, H.
16 d. Haverhill, Mass.
17 d. Lawrence, Mass.

7:30 
' d.

keletas, kad 
jiems nieko 
Maine valsti-, 
dolerį už 30

i porą namų: 
vieną viršyloms, kitą šio “bur- 
go” įnamiams, kol ši kempė

Paberštalis.
Southern Division.

prisipažint, kad 
į “Hobo” kempę ? 
didelis būtų prasi- 
prieš savo klasę

So. Boston, 
vai. vakare. 
Bridgewater,

įpjjiniĮiįjįiirompii^.nx.u-i.

gali taip išnaudot valstiją ir 
tuos išalkusius bedarbius žmo
nes, kurie čia sugrūsti šion 
verstinų darbų įstaigon.

it

i

Saukite diena ar naktį

Brangūs Draugai, P. S. Dar
bininkai? Kaip pas mumis 
yra žinoma, vieno kongresma- 
no yra įnešta J. V. Kongre- 
san bilius, kuriame reikalau- 

wjama, kad valdžia paimtų į 
* savo rankas visas didžiules 

kompanijas ir jas kontroliuo
tu. Tai Public Service kompa
nijos sumanė ir spiria, kad 
kiekvienas darbininkas, dirb
damas PS, turi pasiųsti 3 laiš- 

rtkus: 1 kongresmanam, o 2 se
natoriam New Jersey valstijos 
(veikiausia ir kitose valstijose 
to pat reikalauja) ir laiškuose 

rašyt sekamai: (
“Mes sutinkam su kapita

lizmo sistema ir reikalaujam, 
♦kad jūs už tą bilių nebalsuo- 
tumėt, bet balsuomėt prieš, 
nes mes balsavom už jus ir 
išrinkom į tas vietas, kur jūs 
Tcandidatavot.”

Dabar, draugai, 
pereitus 3 metus, 

r mumis darė. 1932
paleido daug darbininkų. Kat
ruos ėmė atgal, algas numušė 
^iuo 65 c. į valandą, o sugrąži
no už 33 c. į valandą ant to 
paties darbo, tik į kitą gara-

žą. Kiek aš žinau, tas buvo 
daroma visoj N. J. valstijoj.

Jeigu mes rašytum tokį laiš
ką, išeina, kad mes be nu
garkaulio ir nesuprantam sa
vo reikalų. Draugai gyvenan
tieji North (šiaurinėj) Jersey 
daugiau turėtumėt parašyti 
apie mūsų sąlygas.

Draugai, tuos laiškus turės 
peržiūrėti divizijos manadže- 
ris. Ką tas reiškia? Ogi šitą, 
kad darbo netenki, jei nera
šysi, kaip jie nori. Draugai, 
P. S. darbininkai, mes visi pri
klausom unijoj ir mokame $2 
į mėnesį. Turim tuojau šauk
ti unijos susirinkimus ir už
protestuoti prieš tokį žiaurų 
pasimojimą.

Prie to turim atsiminti, kad 
kapitalizmas nebesulopomas, 
jisai žlugs, nes darbo masės 
neduos jam per amžius vieš
patauti ir geriausius darbo 
liaudies darbuotojus pūdyti. 
kalėjimuose, i 
kim kelią kovos už savo rei
kalus ir eikim juom nenuils
tančiai. 1

- .......... ....... . " 1 ' H|. i, | <

; kirto malkų, kurui. Pripjovė,;Hickey “yard boss’ turėjo įpro- 
suvežė ir sukrovė ledus vasa-Į tį • mušti įnamius ir pirmus du 
rai. Tiesa, prie malkų jis apdaužė. Bet pataikė ant trė- 
samdė porą vyrų iš kitur, bet čio, kuris “bosūi” sudaužė snu-' 
du ir trys šios įstaigos įna-lkį taip, kad išliuosavo dantis, 
miai dirbo, žinau, vienas vai
kinas dirbo prie ledo dvi die
nas. Jis teikalavo ir gavo po 
$1.50 į dieną, bet kaip tik at
mokėjo—paleido nuo darbo, o 
kiti dirbo ilgiau, kurie gavo po 
kendę arba cigarą už savaitės 
darbą.

Taipgi pono Richards kal
vėje dirba du kalviai, šios įs
taigos įnamiai ir jiems moka 
valstija vienam tris dolerius 
į savaitę, kitam du doleriu. 
O ponas Richards kalviams 
nieko nemoka už kaustymą 
arklių, taisymą mašinų, veži
mų ir tt.

Be to, man saku šios įstai
gos pjūklų galąstoj as, kad jis 
išgalando virš 40 pjūklų su 
valstijos pirktomis pielyčib- 
mis, del pono Richards, par-, 
bas, kuris vertas vieną dolerį 
už kiekvieną miško skerspjū-

Draugai pasirin-|v^’ nes ant kiekvienos skers- 
pjūvės sudėvėjo po vieną pie- 
lyčią, kurios valstijai lėšuoja 
po $3.50 už tuziną, tai ponas 
Richards davė pjūklų galąstp- 
jui kartoną papirosų. Tai tik-

*Jokiu būdu negaliu nutylė-tnigų $400,000, du gerus inži- 
ti nesakęs visuomenei apie vi-Įnierius, keletą visokio plauko 
sas šios įstaigos bjaurybes. įgrafterių, “nupirko” nuo po- 

Aš nemačiau jokioje pasau-,n° Richards sklypą žemės, ant 
A lio vietoje tiek niekšiškų dar- I kurio augo tik nuskuręs bever- 

bų ir suktybių, kol nepatekau^8 miškas; nurandavojo nuo 
<šion įstaigon, kuri .Čia beveik ’ pono Richards 
du metus gyvuoja.

Šita vieta keli desėtkai me-
-tu atgal’ vadinosi Roaėh Ri- dal' »eb«vo ,?a.taYa- ' ,Nu»’J0- 

ver ir Roach Farm 1. žemė ir 
miškas aplink šią vietą yra?

•didelės Hollingsworth ;
Whitney popieros kampanijos 
nuosavybė. Tik viena ketur
kampė mylia šioje vietoje, 
vadinama Kokadjo, i 
ponui Jack Richards, kuris 
“dirbo” ] 
paniją, pirmiau už 
raštininką, Vėliau už 
4iarbų superintendentą.

Būdamas superintendentu 
pas minėtą kompaniją ponas 

> Richards turėjo gerą ]------
išnaudot miško darbininkus ir 
prisiplėšti pinigų, per ką, ži-1 
homa, jis ir “nupirko” nuo H. ’ 
•and W. kompanijos net ke
turkampę mylią žemės su vi
sais trobesiais, tikslu‘ pelnytis 
iš pasiturinčių žmonių, kurie 
pirmiau atvykdavo šion vie
ton žuvaut ir medžiot. Bet už
ėjus kriziui sumažėjo žuvinin
kų ir medžiotojų skaitlius taip, 

^kad ši vieta pradėjo dilt nuo 
valstijos žemlapio.

Bet kaip girdėt ponas Ri
chards yra neblogas “politi
kierius”. Mano akimis žiūrint 
jis yra žioplys, bet aš nei kiek 
neabejoju, kad jis yra geras 
ramstis šios sistemos ir esant 
Jam kapitalo tvarkos ramsčiu ; 
jis gavo į savo namus pašto 
stotį. Čia, žinoma, dvilinkas 

4<pelnas: renda už namus ir 
postmasterio alga sudaro ne
blogas įplaukas. Prie to, krau
tuvė, gasolino .stotis. Kadangi 
jis lupa už visus parduodamus 
daiktus visu trečdaliu daugiau 
jų vertės, .tai jis čia labai ma
žai parduoda.

Bet jis, ypačiai šiuo laiku, 
turi gana daug pelno todėl, 
kad jo, kaipo savo plauko po- 
litikieriaus, nepamiršo jo bro
liai, tai yra kiti toki šios sis
temos stulpai, kurie turi savo • begalinis' troškimas išnaudot

♦ lizdą Augusta, Me., valstijos 
valdžioj. Jie atėjo ponui Ri
chards talkon.. “Šumahė”, ge
rai išbubnijo per savo gelton
iu pius, kad Kokadjo, Me., yra 
tinkamiausia Vieta’'iškdsti žu
vų veisimui kanalą <tikreny
bėje ši Vieta ganitos paskirta 
keistis uodams ir ji' daugiau 
niekam netinka).

Taip, žodis stojosi kūnu. 
Valstija paskyrė'iš FERA pi-

rnavo kelis dešetkus akrų že
mės, ant kurios augo tik žolė 

and gyyuIiams; išlygino, iškasė 
skiepus, griovius, ištaisė ke
lius, išbudPvojo kazermes, su
sidedančias iš 17 didenų ir

Cievelando Žinios Telefonas: Evergreen 7-7770

Man įdomu žinot, kodėl iš 
kitų šios rūšies verstinų darbų 
kempių niekas nerašo “Lais
vėj,” ar nėra lietuvių? Ar gal 
sarmatinas 
jie pateko 
Broliai, tai 
žengimas
slėpti šios sistemos bjaurią pa
dėtį. Aš reikalauju nuo jūs iš 
CCC ir iš “Hobo Camps” ra
šyt į mūsų darbo, žmoiiių lai
kraščius.

Viršylos, p r a k t ikuodami 
šiandieną, sušaudė daug tuš
čių alinių butelių. Aš patyriau, 

.un rviųnmus n.uuo Bet ši vieta randasi 20 my- kad už $7.50 trūko butelių su
pas virš minėtą kom- nuo artimiausio miestuko,'skaitliuojant knygose, tai pa-

kontoros' Greenville. Gal ne vienas pa
miške klaus, kodėl taip toli nuo 

miesto, juk čia sunku ir mais- 
’ ta pristatyti? Atsakymą į 
• šiuos klausimus geriausiai ži
no Roosevelto valdžia, kuri j 

progų galvatrukčiai^ eina prie fašiz-j 
kllK ir mo ir jaučia bedarbių sukili-' 

'mą netolimoj ateityj. Tad, ži
noma, bus lengviau sunaikint 
darbininkų perteklių, .kaip jau 
vienas kapitalistų rašytojas 
rašė ‘ ‘Liberty’ ’ apie streiką 
Sheboygan, Wis., kad naiki-' 
nant medvilnę ir kitą medžia
gą, kaipo perteklių, reikia nai
kint ir perteklių darbin., reiš
kia šaudyti. Tai iškilus suki
limams miestuose bus labai 
lengva sušaudyt šių įstaigų 
įnamius taip, kad ir lapė nelos 
apie tai.

Atsiprašau, perdaug toli 
nuėjau nuo temos.

Apie kanalą jau rašiau pir-l 
miau. Bet ponas Richards, 
gauna nuo šios valstijos dova
nai darbininkus dirbti' jo pri- 
vatiškus darbus, nors jis gerai 
pasipelnė parduodamas val
džiai žemę, randomis, ką jo 
namuosė stovėjo šios įstaigos 
įnamiai .ir išnūomuojant pen
kiems metams žėmę, ant ku
rios stovi kazermės; už 4 ark
lius, kurie tarnduja šiai įstai
gai • beveik kasdieną ve-žti le
dams, malkoms ir tam pana
šiai. žinoma, už viską jis 
gąuna gerą atlyginimą nuo 
šids valstijos, dėka savo bro
liams politikieriams. Bet jo

kėlė kainą ant alaus. Pirmiau 
pardavė du buteliu už 25 c., o 
dabar ima 15 c. už vieną bu
telį.

Virtuvės sandėly tai tikrai 
į darosi stebuklai. Sviestas pa- 
| virsta į taukus ir tiek daug 
priviso dvikojų žiurkių, kad 
išneša net po 6 rūkytus šolde- 
rius vienu kartu ir dvi dėžes 
apelsinų. Stebūklas tame, kad 
jų niekas nemato dienos

, ke, nesugauna ir neranda gro- 
I bio.

Antras stebūklas, tai 
mus į keturis mėnesius laiko 
jau antrą kartą susitraukė 
bliūdai! Pirmą kartą susitrau
kė tik ant vieno saizo (mic
ros), bet antru kartu tai ant 
trijų šaižų vienu kartu. Įna
miai neužganėdinti, pakampė
mis zurza, nežino, ką kaltint 
—šaltį ar karštį.

Aš kaltinu tuos pačius įna
mius, nes man tenka turėt 
daug argumentų su jais. Aš 
bandau juos įtiKint, kad tuos 
bliūdus labai greit galima pa
didint, gaut geresnį valgį; cu
krų, pieną su kava. Bet gau
nu aprėkt, sako: “Džiaugkis, 
kad "ir tiek gauni, žinai ' koki 
laikai: išgins iš kempės, nei to 
negausi.Mano akyse tai di
džiausias prasižengėlis prieš 
visą darbo klasę toks darbi
ninkas, kuris nieko 
mas bijo prarast ir 
neturi. 1

šios įstaigos įnamius vertas su
sidomėti. ’ ’ ,r 1

Šios įstaigos įnamiai išbū
davo jo ponui Richards 3 va
sarnamius (cedar camps) ir 
kaip man sakė 
ponas Richards 
nemokėjo. Bet 
ja moka vieną
valandų darbo' duoda valgį ir 
drapanas. Negana to, išbuda- 
vojo prie stubos piazus. Pri-

Praeitose šventėse 
si Romos katalikų ___ o__.
Spaviedojo airius, sakė jiems 
pamokslą, laikė mišias, žadėjo 
būt vėl už dviejų savaičių. Bet 
jau du mėnesiai, o jis čia nesi
rodo. Matos, jis čia mažai pel
nė. Nors jo parapijonai airiai 
gauna didesnę pėdę už kitus 
įnamius, bet jie myli ir alų ne
mažiau už “dievą,” todėl 
lieka del kunigo pinigų.

So. Bostono Rudis airis

“Bosas” bėgiojo kontoron, rei
kalavo viršylos tą slavoką iš- 
vyt iš kempės, bet jo reikala
vimas liko bergždžių, tas vyras 
liko su mumis.

Antras Rudžio nepasiseki
mas, tai Greenvillėje. šeštadie
nio vakare nuėjo į judžius bū
damas įkaušęs, atsistojęs su
šuko: “Hickey kalba. Uždegkit 
šviesas, kad aš galėčiau matyt 
judančius paveikslus.” žinoma, 
salės patarnautojai uždegė švie
sas ir paėmę Hickey, mūs “bo
są,” išnešė • iš salės ir drėbė 
krūvon sniego, nors jis prie
šines ir sakės esąs “bosu” ir 
reikalavo grąžint įžangos pini
gus. Bet jo protestas nieko ne
gelbėjo.

Mažeikienės Maršrutas- 
Mass. Valstijoj, ALDU) 

7 Apskričio Ribose
Drauges S. C. Mažeikienės 

prakalbų maršrutas įvyks se-

Minesime Draugo Kapsuko 
Mirtį Ateinantį Nedėldienį 

■ .i : > it . -i v »i < » x t

Kuomet mus pasiekė žiųia 
apie mirtį mums visiems bran
gaus draugo Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko, tai visi Cleve- 
lando lietuviai darbininkai, ; 
kurie yra revoliuciniai nusista- ' 
tę, sunkiai atsiduso. Ir tai ne ; 
įstabu. Juk Clevelande, gal ; 
daugiau negu kur kitur, buvo < 
d. i Kapsuko draugų. Kadaise ' 
buvo virš 300 narių Lietuvių ‘ 
Šocialistų Sąjungos kuopa, ku- ■' 
ri 1919 metais visa perėjo į 
Komunistų Partiją.

Bet Clevelandas, gal labiau 
negu kuri kita kolonija, ir■ 
širdperšos uždavė d. Kapsu-!' 
kui, nes čia buvo stipriau su-! 
siorganizavusi 1922 metais
“kairioji opozicija” ir il
giausiai pasilaikė su savo “or
ganu” ir choru.

Kada buvę draugai Prūsei- 
ka ir Butkus pasimojo ardyti 
darbininkų judėjimą, Cleve-, 
landas irgi davė “savo dalį”. į 
Čia buvę “kairieji” susimetė, i 
žipoma, ne visi, ir kiti elemen-

,tai, prisidėjo ir trejetas - ket- 
aas&. Vertas ir dorų darbininkų. Bet 

tie jau mato, kur link Prū- 
seikos “streikas” eina ir gal 
tik stoka drąsos ar kas nors 
tam panašaus, juos dar sulaiko 
nuo grįžimo į savo klasės or
ganizacijas.

Taigi, visi tie darbininkai 
atsimena, kaip draugas Kap
sukas mus visus ragino, tiesa, 
mandagiai, bet griežtai, grįžti 
ir dirbti savo klasės paliuosa- 
vimui. Mes visi žiūrėjome į 

vo tikriausią' užtarėją. Užtai 
visų mūsų pareiga atsilankyti 
į jo mirties paminėjimą, kuris 
įvyks ateinančioj nedėlioj, ko
vo 10 d. 7 valandą vakare, 
Lietuvių Svetainėj, 6835 Su
perior Ave. Bus geri kalbėto
jai ir muzikalė programa. 
Įžangos nebus.

V. Romondas.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame Ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
‘ BROOKLYN, N. Y.

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystes pro 
fesijoje ir Brooklyno apielin 
kėj plačiai Žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui CJiapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn N. Y.

Kovo 1'2 d. Worcester, Mass 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo

• 2 valandą dieną.
Kovo 17

Mass., 
Kovo 18

Mass.
Kovo 19 d. Montello, Mass.
Kovo 20 d. Norwood, Mass. 
Nuo Gardner ir So. Boston 
t ' ■ • \ I .

tai tikiuos, kad jie rengs" pra
kalbas ‘paskirtomis dienomis. 
Draugai, rengkite prakalbas ir 

i praneškite mah/'kad rengiate.
Kiekvienos koloiiijoš rengi

mo prakalbų draugai praheš- 
kite centro sekr. d. D. M. Šo- 

i lomskui svetaines antrašą 
ir laiką, kad jis galętų kalbė
tojai pranešti, kad ji būtų lai
ku prakalbų vietoj.

D. Lukienė, 
ALDLD 7-to Apskr. Sekr.
43 Austin vStreet, 

Worcester, Mass.

Harry s Cafe
Kur Gęri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
~~ MOTERIMS STALAI
BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdasku tykia
(Barber Shop) 

įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias: dan> 

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE ‘ 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE.
Brooklyn, N. Y

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki Į dienomis 
nuo 5 dki-7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

S Tel. Stagg 2-J0783 NOTARY
=5 Night Te|. Juniper 5-4912 PUBLIC

I Juozas Levanda
1 ‘ Levandauškas)
| GRABORIUS
> Patarnauju visiems be skirtu- 
| mo. Parsamdau automobilius 
H kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.

Argentiniečiai Irgi Gelbsti Lietuvos 
Politinius Kalinius
* 'f ‘ r ~ \ I ’ "

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.-—“Liaudies Teatro” 1- 
mos sekcijos nariai paskuti
niam savo susirinkime, kuris 

'įvyko 27-12-34 m.', diskusiio- 
dami susirinkimo dienotvarkį 
atkreipėm daug domės į pa
ragrafą 9, kuris buVo liečian
tis Tarptautines Raudonosios 
Pagalbos klausimą ir jos reik
šmę.

Be to, kaip tik šiandien es
anti istorinė diena, sukanka 
8 metai, kaip Lietuvos kruvi
nas budelis Antanas Smetopa, 
pasigriebęs valdžią į savo ran
kas, ‘tuojaus įsakė nužudyti 4 
Liet. Komunistų Partijos ir 
Lietuvos darbininkų ir vargin
gųjų’ valstiečių, kovos vadus, 
Karolį Požėlą, Juozą Greifen- 
bergerį, Kazį Giedrį ir Rapolą 
Čiornį. Jie nužudyti vien už 
tai, kad šie brangūs keturi 
draugai vedė tiesos keliu -dar
bininkus įr varginguosius val
stiečius ir aiškipo, kokią žalą 
atneš valstiečiams ir darbinin
kams fašizmas, kuris tapo už
bartas ant Lietuvos liaudies 
Smetonos rankomis.

Mes visi “LT” 1-mOs sekei- 
jos najiai-ęs isnešame griežtą 
protestą prieš A. Smetoiios 
kruvinus d’arbusj kuris nuo pa-

vergimo Lietuvos liaudies 17- 
12-26 m., nepasitenkino krau
ju keturių mūsų draugų, bet 
dar šimtus geriausių darbinin- 
kų-kovotojų pūdo Lietuvos ka
lėjimuose ir ten mūsų broliai 
ir sesės laipsniškai yra mari
nami. Apart to Lietuvos fa
šistų valdžia politiniams var
toja žiauriausias “Inkvizici- 
jas”, su’ kuriomis fašizmas 
renka sau aukas.

Šiandien pat mūs draugai 
Sugrūsti į Ukmergės, Raseinių, 
Kauno, Šiaulių, 'Panevėžio ir 
kitų miestų kalėjimus, šaukia
si mūsų pagelbos, kad jiems 
padėtume pasiliūosuot.

Šiame susirinkime “L.T.” 
1-mos sekcijos nariai paauko
jome Lietuvos politiniams ka
liniams 23 pesus ($5). Gavę 
tuos pinigūs tuojau pasiųskite 
Lietuvos' Tarptautinei Pagel- 
bai, kUri taip daug rūpinasi 
politinių kalinių' šelpimu. 
Taipgi visi sekcijos nariai pa-1 
sižadėjo šiuo momentu kreip
ti kuodaugiausia domės į mo- 
ralį ir matėrialį rėmimą Lie
tuvos politinių kalinių, kurie 
kruvinojo Smetonos įsakymu 
yra sugrūsti į “nepriklauso
mos” Lietuvos kalėjimus.

Argentinietis.
|------ —,-------------- :--------- —---- —_

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka,1 kurioje galima pirkti vaistus daug 
/ ' •-f prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laikui .

Ą. M. KlSHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVĖ., ’ i DETROIT, MICH.

TRU EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

■ . ' * k
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DIENINIAI

Visi Dalyvaukite Draugės 
Mažeikienės Prakalbose
Rengia Amerikos % Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kuopa, šeštadienį, 9 d. 
kovo? “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer Št., Brooklyne. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės drg. Z. C. Mažeikienė 
iš Clevelando, Ohio.

Bus aiškinama šie klausi
mai: Artinasi naujas karas; 
ką jis reiškia darbininkų kla
sei,—ypač moterims?

Bedarbė vis plečiasi, kaip 
gauti užtikrintą bedarbiams 
pašalpą ?

Hitleris ruošiasi smurto bū
du atimti iš Lietuvos Klaipė
dą; ką tai reiškia Lietuvai?

Labai svarbu išgirsti drg. 
Mažeikienę kalbant. Prašome 
atsilankyti į šias prakalbas ir 
įstoti į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją, kurion įstojimas yra tik 
10 centų, kad bile darbinin
kas gali sumokėti jį ir metinių 
duoklių $1.50, kad būti šios 
organizacijos nariu, 
organizacijos nariai 
nuo A.L.D.L.D. labai
žurnalą “Šviesą”, kuris eina 
kas trys mėnesiai ir gnygas. 
Šiemet nariai gaus labai gerą 
knygą “Povilas Jurka”, kuri 
jau yra spaudoje. Kartu pra
nešam, kad A.L.D.L.D. 1 kuo
pos mėnesiniai susirinkimai 
įvyksta “Laisvės” svetainėje 
kas trys mėnesiai ir knygas, 
karais.

Prašome visus “Laisvės” 
skaitytojus dalyvauti šiose 
prakalbose ir apie jas pranešti 
jūsų kaimynams.

Prakalbų Rengimo
Komisija.

šios 
gauna 

gerą

So. Brooklyne įvyks ĄJĮĮĮD 
147 Kuopos Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 147 
kuopos So. Brooklyne įvyks 
susirinkimas 10 d. kovo, 10 v. 
ryti), Darbininkų Centre, 723 
5th Avė. ir kampas 23rd St. 
(Įėjimas nub 23rd’ St.). Visi 
»ariai yra kviečiami ateiti ir 
atsiimti “šviesą”, taipgi drg. 
Kapsuko knygą. Kartu kvie
čiame visus So. Brooklyno lie
tuvius darbininkus prisidėti 
prie šios organizacijos, nes da
bar yra jos vajus už naujus 
narius. Į A.L.D.L.D 
mas tik 10 centų ir
duoklė $1.50, o už tai gauni 
“Šviesą” ir labai gerų knygų. 
Visi ir visos ateikite.

įstoji- 
metinė

W. K.

Visi Dalyvaukite Aido Choro Ar Jau Rengiatės į “Laisvės”
Metinėje Vakarienėje

Aido Choro vakarienė 
šį sekmadienį, Lietuvių 
čių Kliube, 80 Union 
Brooklyne. Vakarienės 
tas—vištiena, veršiena ir kiti 
pridėčkai. Valgis geras. Dai
nuos choras, maginu Ensemb- 
lis ir naujai sumokintas—vyrų 
sekstetas. Taigi bus biskį ir 
naujo, ko nebuvo kituose pa-jp]ačios apiėlinkės ir diąiyvau- 
rengimuose šį seatoną. ja/ne vien suvažiavime, bet, po

Įžangos tikietas — doleris j0, iškilmingoje vakarienėje.j 
ypatai; tik šokiams 35 centai. Taigi tie mūsų svečiai skųp- 
Šokiai prasidės .šeštą valandą1 dėsi, kad vasario pradžia yrą: 
vakare, vakarienė septintą. ’ ' " '
Prašome visų draugų prisi
rengti prie aidiečių metinės 
vakarienės, už k,ą Aido Cho
ras taria jums iš anksto drau- nukėlė suvažiavimus į pirmą 

sekmadienį baland'žio mėnesį,

įvyks
Pilie-
Ave.:I 

mais-

Metinę Iškilmę? !
Šių metų “Laisvės” šėrinin

kų suvažiavimas įvyksta sek
madienį,. 7 , d. balandžio, 
Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand St., Brooklyne. Seniaus 
tai būdavo vasario pradžioje, 
bet žinote, kad į “Laisvės” Šė
rininkų suvažiavimą visąda 
suvažiuoja mūsų draugai ■ iš

L.D.S. 1 Kp. Sutrinkimas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 1 kuopos reguliaris 
susirinkimas įvyksta ketvirta
dienį, 7 d. kovo,.7 :30 Valandą 
vakare, “Laisvės“ svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Visi nariai ir nąręs yra 
kviečiami dalyvauti, nes šia
me susirinkime bus svarstoma 
labai daug svarbiųt reikalų. 
Ateikite, nesivėluokite, ir pa
sirūpinkite gauti naujų .narių 
į organizaciją. > '• < r.

SPECIALAI
/

KETVIRTADIENĮ, * KOVO 7-tą

Gryni Saldainiai
Old Fashioned Gum Drops

40c vertžs—pilnus svarus 15®

nevykusi jiems . atvykti—daug 
sniego* šalta, oras prastas. 
“Laisvės” direktoriai, pasire
miant tais nusiskundimais, ir

gišką ačiū!
šokių orkestrą—W. Norris; o jau tada kiekvienas žinote, 

jo muzika visiems Brooklyno i kad oras geras, taip tik ir no-i' 
šokikams žinoma, kaipo tak- risi eiti/iš namų. Mes pilnai l 
tiška, mikli ir kelianti šokimo 
smagumą. Kviečiame visus at
silankyti ir paremti Aido Cho
rą.

Jūsų Aidas.

tikime, kad šių metų “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimas 
bus skaitlingas, o todėl bus di
delė ir vakarienė, kuri atsibus 

įtoje pat svetainėje. Todėl p a-r 
tartina Brooklyno draugams 
ir draugėms nieko nelaukiant 
jau dabar įsigyti tikietus, nes 
kad ko, tai vėliau bus sunku 
gauti. Vakarienės tikietų į kai
na $1 ypatai.

Už Savaitės Bus ALDLD 1 
Kuopos Susirinkimas

Kitą ketvirtadienį, tai yra ' 
14 d. kovo, vakare, “Laisvės” 
svetainėje įvyks Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros draugijos 1 kuopos susi
rinkimas. Nariai gaus drg. I 
Kapsuko knygą ir “šviesos”' 
No. 1, 1935 metų, kurie dar 
negavote. Bet tai tik dalis jū
sų pareigų. Atminkite, kad i _ , . .. .... . , , i , sūnų Thompsono, buvusio vie-vajus jau baigiasi, kad kovo v / .... . _

Ikrijos' viršininkas kalfiija jį, 
ikad būk jis pavogė jo $120 
‘pinigais ir $125 vertės du dei- 
inantinius žiedus. Kaip' mato
me, tai ir pačių ponų viršinin
kų tarpe nė viskas gerai yra.

l ' I ' ■ ’ J <•

Mergina Pamerkė Akį, bet...
Apdraudos kompanijos ag

entas George Simpson, 35 me
tų vyras, 90-26 Sutphin Blvd., p 
Jamaica, atėjo į policijos sto
tį ir nusiskundė, kad iš jo at
ėmė $112 pinigų. Dalykas bu
vo taip: ant Manhattan Avė., 
Tarpe Cherry Aye. ir Armour 
j St., sustojo gražus aiįtomobL 
liūs, išėjo iš jo graži gelton
plaukė mergina, pamerkė jam 
ir pradėjo Simpsoną kalbinti 
pasivažinėti. Jis nieko nelau
kė — įlindo į tą automobilių, 
ten buvo dar du vyrai, kurie 
iškraustė jam kišeniujs, pridė
jo padą prie sėdynęs ir pa
siuntė laukan iš automobi- 
liaus. . ' .

40c vert?#—pilnas 
šokoladu Aplietos 
Razinkos Clusters 

40c vertės—-pilnas 
Šokoladu aplieti 
Thynmints

50c vertės—pilnas 
Tutti Frutti Cocoanut 
Cream Kisses 170

40c vertės—pilnus svarus 1 ' 
Garsus Dundee Cake i qq 

40c vertės 1

PRIE FONTANŲ
Sliced Chicken Sandwich 

reguliariai 20c 
Hpt Fudge Sundae 

reguliariai 15c 
Kavos ar arbatos ir kėkso 

reguliariai 20c 
VELTUI puodukas karštos sriubos 

prie bile sandvi^io.

186į^Krautures-Viena arti jusų

svnraR

240svaras

15C
1OC
1OC

Aš Būsiu.
---------------------- i ,

Apvogė Policijos Viršininką
Mount Vemon- policijos vir- 

šininkas Michael , I. Silveifstein
I patraukė atsakomybėn Clyde 
Thompsoną, 28 metų amžiaus,

, _ . . . šų darbų komisionieriaus. ;Po-menesis yra paskutms vajui v ■■ * < < i
už naujus narius į A.L.D.L.D. 
žinoma, pareiga narių per vi
sus metus darbuotis gavimui 
naujų narių, bet jeigu jau va-j 
jaus mėn. nekaip pasirody
sime, tai ką laukti po vajaus. 
Kiek turi A.L.D.L.D. 1 kuopa % _ _ _
naujų narių 
turi virš 100 narių, tai kodėl 
mes 
šakyje? “Vilnyje” draugai 
bara braoklyniečiussir/Tifri 

Chicagoje 19 kuopa turi
13 naujų narių, o mes dar 

Draugai, stokite į va- 
kitaip bus mums sar-

ių ? Tik 5. o kuopą Sniego Rolėje Buvo Kulka
John Suite, 16 metų bęrniu-

Trumpos Žinutės

ką. 
jau 
tik 
ju,

5.
nes 

mata.

Ohrbachs Streikas Tęsiasi
Jau nuo pereitų metų pa

baigos Qhrbachs krautuvės 
darbininkai ir darbininkės yra 
streiko lauke. Jiems gelbėja 
kovoti darbininkai, studentai 
ir taip pažangūs žmonės. Ohr-1 
bachs su policijos pagelba no
ri streiką sulaužyti, bet jam. 
nevyksta. Nėra tos dienos, 
kad neareštuotų kelis darbi
ninkus ir darbininkes, kurie 
yrą pikiėtų eilėse. Bet tas ne
pakerta streikierių kovingu
mą? Ohrbachs krautuvė yra 
prie Union Square, New Yor
ke. Streikieriai kreipias į pub
liką, kad į streiko vietą neitų 
pirkti pirkinius.

Mirė nuo Širdperšos
Pirmadienį numirė Helen 

Hayes, 81 metų moteris, 240 
E. 52nd St., New Yorke.’ Jos 
sūnus Charles Hayes, 58 me
tų amžiaus, labai susirūpino 
ir keliems sakė: “Nenoriu gy
venti, neverta”. Jis net mies
tan išėjo ir ten priėjęs prie 
vieno policininko tą pakarto
jo. Parėjo namo, nuvirto 
greitai numirė.

ir

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLĄ

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku į Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

1
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS , ’
321 Chauncey Street, ; Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

r-?

Teismas pasiuntė John Sre-( 
dzoskį, 41 metų amžiaus, 165 
22nd St. Brooklyne, ant 
dienų į kalėjimą. Jis buvo 
vijęs iš namų savo žmoną 
dviejų metų mergaite.

30 
iš- 
su

šešių augštų namas 158 
Boerum St., Brooklyne, smar
kiai apdegė. Virš 30 šeimynų 
buvo priversti greitai krausty
tis laukan. ‘ Gaisro nuostoliai 
siekia apie $8,000.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

lyn, neteko trijų dantų. Jis 
mėtėsi <ąnįę#.

gu. Viena sniego bolė jam 
baisiai trenkė į veidą, kad ne
teko trijų dantų. Bet tai dar 
neviskas — žandą skaudėjo. 
Kada nuėjo pas daktarą, tai 
rado 22 kalibro kulką; Pasi
rodo, kad ta sniego bolė taip 
buvo užtaisyta, kad kada ji 
atsimušė, tai iššovė įtaisytas 
patronas. Policija jieško tuos 
berniukus, kurie išmoko to
kius “šposus” krėsti. , ’

. Kad Geriau Skaityty
Vietinis kapitalistinis laik

raštis “New York World-— 
Telegram” jau virš trys savai
tės laiko spausdina Bonaparto 
Napoleono, buvusio Francijos 
imperatoriaus, laiškus, iš 1812 
metų. Laiškai buvo rašyti jo 
pačiai, žinoma, juose palies
ta ir jo karo kampanija prieš 
Rusiją ir pralaimėjimas. Bet 
visgi didžiuma jų pašvęsta as
mens reikalams. Kapitalistinė 

, spauda viską daro, kad tik 
daugiau patraukus skaitytojų.■ Prakalbos Apie Vokietiją.

U * Vi t’i Parodoje Sabalų Kailiukai9Q PorrAw Qf (.voonwinh at- J *■

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.■ Queens miesto dalyje mirė 
Adolph Schimpf. Jis jau buvo 
84 metų amžiaus. Savo laiku 
tai buvo gana garsus muzi
kantas.specialistąi sienos ■

bandė I išgriauti I
Bank of Manhattan Co. banko SUSIRINKIMAI

• ~ T J m i v- z-v 4 ya n c i _

Vagiai, 
griovimo,

sieną Ozone Parke, bet pasi
rodė perdaug galinga siena. 
Sargas atėjęs į banką atrado
-j *4. iv. / u. kovo pas draugus JL<au-apdauzytą Sieną ir j prie JOS- 64-45' Perry Avė., 8-tą vai

vagių. paliktus įrankius. Gal 
būti kas nors jiems ’pakenkė 
tame ‘‘darbe“.

Coach Corp, paskelbė, kad 
taksiai išvarė šią kompaniją iš 
biznio. Kompanija turėjo bu- 
sus ir vąžįn,ųjp ik| I^untington,

- ---------- - I
Mittleman, 16 metų vai

kėzas, 650 Ocean Ave., Broo
klyne, paimtas į ligoninę. Jis 
kur tai susigavo apie 2 pėdų 
driežą ir norėjo jį pamaitinti 
kiaušiniu, bet driežas jį įkan
do ir vaikėzas smarkiai susir
go. ■ . r, • '

Areštavo Pinigą Dirbėją
Policija areštavo Eugenę 

Huilbertą, 30 metų amžiaus, 
810 Flatbush Ave., Brookly
ne, už pinigų dirbimą. Jis taip 
buvo įsitriksinęs, kad * kiekvie
ną $2 buma&ką paversdavo į 
$20, kaip tai prįpie^damas 
prie numerio ,2 dar nulių. Jis 
prisipažino,, kad nemažai, to
kių. perdirbtų $20. išleido., Jis 
pirmiau dirbdavo vaistinėje, q 
dabar nęturi ., dąrbo ir tas jį 
prie to privertė.

29 Barrow St., Greenwich, at- J *
sibus labai svarbios prakalbos. Anderson Galleries, 30 East 
Kalbės Angel Flores, geras 57th St., New Yorke, yi/a iš
rašyto ja$ ir specialistas spau- statyta parodai 71 kailiukas 
dos. Jis kalbės temoje apie rusiškų sabalų, .atgabentų iš. 
Spaudą dabartinėje Vokietijo- Kamčatkos. Tie kailiukai yra 
je. Bus ir proletarinis poetas branginami ir iš jų būna la- 
Orrjck Johns. Įžanga 25 cęn- bai brangūs kailiniai. Jie bus 
tai ypatar. Dalyvaukite šiose išparduoti pabaigoje šio^ sa- 
prakalbose. L 1 L '' | vaitės. .

Anderson Galleries, 30 East

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 1.38 ir L.D.S. 14 kuopų 

mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir- 
tadienįj 7 d. kovo pas draugus Lau- 
nuiv.vw, nj X i y nvc., O-VJį V ui.

vakare. Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.
(55-56)

PRAMOGOS
BROOKLYN. N. Y.

Lietuvių Atletų Kliubas turės mil
žinišką niknikąį vadinamą Lietuvių 
Atletų Diena, įvyks subatoje, 8 d. 
birželio (June). Prašome kitų orga
nizacijų nieko tuom laiku nerengti ir 
kviečiame /dalyvauti mūsų ■įrengi-” 
me.

J ■

Pikniko Komisija.
(55-57)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA penki kambariai, 

• šešių šeimynų name, garu apšildo
mi, visi šviesūs. Visus metus duo
dama šiltas vanduo, randla labai že
ma. 524 Lafayette Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tarp Nostrand ir Bedford 
Avenues. .

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nppiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS • '

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

License L-1870 — 5-v Tek StaggTZ-2996/

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

5amBiiiEiiiūiiiūmeiiiGiiienigiiisiHD! HEIIIEIIIGIIIŪIIIŪIIIEIIIOIIIOIHGItlGIlICIIICIIIŪIIICII!

Mergina Reikalauja 
$270,000 J

Isabelle Wiliams ir jos tė
vas patraukė kompaniją teis
man ant $270,000 Už mergai
tės sužeidimą. Tos kompanijos 
dirbtuvėje įvyko sprogimas, 
kuriame ta mergina buvo 
skaudžiai apdeginta.

Tiger Club, Astoria, vado
vystėje re.aiccionierių, išnęšė 
rezoliuciją, reikalauiant, kad 
visi ateiviai, kurie šioje šaly
je yra išgyvenę po 10 metų, 
netapę piliečiais ir yra ant be
darbių šalpos listo, kad jie 
tuo jaus būtų išdeportuoti iš 
Amerikos, Taip veikia reak
cinės organizacijos, bet atei
viai darbininkai savo organi
zacijose ramiai miega ir ijieko 
nepadeda Ateivių Gynimo Ko
mitetui. ;

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jonas Sawage (Savįckas), 

47 metų, 82 N. 5th St./ mirė 
kovo 4 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos kovo 8 d, National, ka
pinėse. - ; , / :»

Laidotuvių apeigom rūpina
si graboritfs J. Garšva. :

! Areštavę Charles Gallasso, 
kuris f visokiais apgavimo bū- 
ctįifc* i^gau’d:aV61 žtnčhių' .ap
draudos dokumentus (“poli
cy”) ir juos parduodavo atgal 
jų . kompanijoms, pasilupda- 
mas memažai pinigų. Daug 
sviete yra visokių apgavikų.

■. c. , j ■ ' ,i Ji.r l?l .. r ' , •
Grand Št. gatve bėgo plė

šikas ir susitiko slaptą polici
ninką Jphn McDonąl. Polici
ninkas jam bandė pastoti ke
lią, tai tada plėšikas šovė į jį. 
Policininkas parkrito, bet plė
šikas pabėgėjo, ir grįžo £tgal, 
kad jį dabaigtį, bet tuom kar
tu policininkas išsitraukė re
volverį ir nušovė plėšiką.' • 

-b-:"' ; . .
New Yorko valstijos virši

ninkai paskelbę, kad nuo pa
naikinimo į- “prohibicijoš” jie 
jau gavo Už l&isnįus $33,000,- 
000. Graži krūva pinigų.

(56-57)

PARDAVIMAI
Parduosiu ūkę arba išmainysiu ant 

pavienio gyvenamo namelio kuris 
randasi Philadelphijoj.

Turiu 20 akrų žemės ir miško. Yra 
dvi didelės vištinyčios, mūriniai ga- i 
radžiai ir tvartai, taipgi yra ir visi Į 
lauko. įrankiai. Namas gražiai pa- 
budavotas, turi 9 kambarius, yra 
vanduo namuose, elektra, ir maudy
nės. Prie, ūkės yra daug vištų, žąsų, j 
kiaulių, arklys ir daug vaisingų me
džių. 1

Vieta 22 mylios nuo Philadelphijos 
ir busai eina pro šalį, nuveža j 
miestą į pusvalandį. i
' Priežastis pardayimo, tai gruodžio 
mėnesĮ gyvenimo . draugą ant kelio 
užmušė mašina ir viena negalių ap
dirbt .įr prižiūrėt tiek lauko,, Kreip- 
kitės' sekamu antrašu del tolimes
nių informacijų:, Nellie Gavėnas, 
Bbx 245, .Blėck Horse Pike, Williams
town, N.a'.

į ' (51-64)
' ■ — ------------ . , » f----------
At1—, . u i iT m     

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kr a j avus 

L sudarau su 
amerikoniškais.

■į Reikalui esant 
■pr padidinu to-
■ kio dydžio, ko-
■ kio pageidauja-
■ ma. Taipgi at- 
■Fį maliavoju Įvai- 
r j riom spalvom

Kainos prieina
mos.

512
JONAS STOKEŠ

Maridh St., kamp. Broadway 
Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
T?

M
l Atviri kojų skauduliai, Garankš-
I llll’lll čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

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

yra gydomos be operacijų. ištyrimai Veltui, 
r 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

. ’■ ■

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

■Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

tibalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 

(krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos,

Gydoma Kraujo
< N e n ormahimai, 

Ą Odos Išbėrimai,1 Nervų Ligojs, 
m Bendras Nusilpi- 
>1 mas, Nervų 

f . gos išeikvojinjai, 
j K a t a r i n iai; U* 
Į Chroniški Skau- 
/ dūliai, Skilvio1 ir 

žarnų Ligos, 
____  _ Mėšlažamės TJmjk 
gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimais 
ir Įsisenėję .Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų, nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų įr Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. -
Kraujo Tyrimait Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, 'Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. Z1NS
110 East 16 S., N. Y. J 

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp Avė. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Sergančių 
Chroniškos

ooo:




