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WASHINGTON. — šalies pensijų, Kol tik jie riėtilrei

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Niek” 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį I

jo išleistų socialės apdrau
dos įstatymą visai šaliai.

darbo. Jiems turi būt k« 
savaitė mokama ■ vįd 
tos vietos bei to amatų’•
bininkų alga, bet jokiame •. 
atsitikime ne mažiau, kaip

KRISLAI
Kartų ir Kartų. 
Keturi žodžiai.
Mužikas ir...
Gaminkite Ginklus.
Japonijos Bernas 
Stokite į Partiją!

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Ką darytų imperialistai, bu
vę visokį kapitalistai ir ponai 
Sovietų Sąjungoje, jeigu jiems 
pavyktų nuversti Sovietų val
džią, — geriausiai pasako jie 
patys. Nesenai kunigaikštis 
Galicyn pasiuntė į Sovietų Są
jungą iš užsienio laiškąr kuria
me rašė: “Pieškite, niekšai, vi
są mano turtą pieškite. Tiktai 
liepų palei kelią nejudinkite, ku
lias pasodino mano tėvai pro
tėviai. Ant tų liepų aš jus, 
niekšai, karsiu, kada greitai j 
Rusiją sugrjšiu.” :

Šis laiškas buvo pasiustas 
pirm to, kaip renegatai, susi mo
kinę su imperialistais, nužudė 
drg. Kirova. ’ 
caristai laukė didelio užpuoli
mo ant Sovietų šalies.

Pirmas Lietuvių , 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Norima iš Latvijos ir i 
Lietuvos Sudaryti

Vieną Valstybę
KAUNAS. — Metiniame 

Lietuvių Latvių Vienybės 
Draugijos susirinkime nu
tarta jungtis ir su tautinė
mis Estijos draugijomis. 
Žada persiorganizuoti į Pa- 
baltijos susiartinimo bendrą 
draugiją. Generolas Bulo- 

Tas narodo. kad ta ir tūli kiti kalbėjo už pa
laikymą ir atskiros Lietu
vių-Latvių Draugijos. Sa
kė, kad Lietuvą su Latvija 
jungia tautų ir kalbų gimi
nystės saitai. ‘ Anot genero- i 
lo, galutinu tikslu reikia 
statyti Lietuvos federaciją 
su Latvija arba net visišką 
susijungimą į vieną valsty- 1 lip atrodo Douthat kaimas, Oklahon os valstijoj, po viesulingos audros, 

kuri beveik visai jį sunaikino. Jam e kaime gyveno daugiausia mainie- 
riai. Per audrą vienas buvo užmuštas ir 20 sužeista.

Kongreso Komi tetas 
į Už Social. Apdraudos 
Sumanymą H. R. 2827

! kongreso darbo komitetas 7
1 • ' ’

i balsais prieš 6 narėmė Dar- 
jbininkų. Bedarbių, Senatvės 
i ir. Socialūs Apdraudos su- 
įmanyma Kiliu H. R. 2827. , . . m

; Komiteto pirmininkas W. R. P° $10 Per savaitę kiekvie- 
Connery; žadėjo tuo^aus tą nam bedarbiui ir dar po $3 
sumanymą perduoti konare- an^ kiekvieno užlaikomo sa- 

iSui su patarimu, kad sulig vo šeimynos nario. : Tokia 
..........  ■' ‘ pat reguliarė pašalpa, pa

gal tą bilių, turi būt męka- 
T ......... . . _ . . m a visiems nusenusiems ir

del Hgos negalintiems dirbti 
, profesiona

lams bei tarnautojams.
Apdraudų fondas turi su-

Draugas Bucharinas, kalbėda
mas XVII Sovietų Suvažiavime, 
sakė, kad caro viešpatavimo me
tu visame pasaulyje buvo žino
mi keturi žodžiai: “Caras", 
“ Nagai ka", “Vodka" ir “Sibi
ras". Visi žinojo, kas jie yra. 
Nagaika, vodka ir Sibiras tar
navo carui. i Bet tie Lietuvių-Latvių

Dabar gi pasaulis žino kitus Vienybės Draugijos tikslai 
nėra tokie nekalti, kaip au
siai nuskamba, čia pama
tiniai yra lipdomas mažųjų 
fašistinių šalių blokas prieš 
Sovietų Sąjungą. Tą Lietu
vos politikieriai slepia, 
skelbdami, būk vyriausias 
jų tikslas esąs susidrūtinti 
prieš Vokietiją ir Lenkiją.

keturis rusiškus žodžius, tai: 
“Sovietai", “Bolševikai", “Le
ninas’ ’ ir Stalinas". Bet kokia 
skirtinga jų reikšmė! Dabarti
nius keturis žodžius darbinin
kai taria su didžiausiu džiaugs
mu, o kapitalistai ir jų bernai 
su neapykanta.

Sovietų valdžiai i rankas pa
teko visi carų valdžią dokumen
tai, ir.<Iabar ne tik Sovietų Są
jungos žmonės žino visus nevi
donų planus, bet ir kitų šalių 
darbininkai su jais supažindin
ti. Carai norėjo, kad darbo 
žmonės būtų tamsūs. Kada caro 
Aleksandro III laiku buvo tei-1 
siamas vienas jaunuolis, ir jo 
motiną parašė carui prašymą 
dovanoti, kuriame tarp kitko 
rašė: “Rūpinausi, kad savo sū
nų prirengus gimnazijai,”—ca
ras ant to laiško padėjo priera
šą: “Tame ir blogumas: muži
kas, o į gimnaziją lenda.” Reiš- 
kia, mokslas, gimnazija buvo ne stropiai baudžiami.

Pennsylvania Kazokai Sovietų Parašiūtisto 
Terorizuoja Mainierius Pasau^s Rfi^rdas

B* * M Iri* 1 MASKVA. — Raudonar- ir INaKtĮ mietis Kai tano v su parašiū- 
WILKES-BARRE, Pa. — iššoko Jš lėktuvo 22,100 

Prieš streikuojančius Glen pėdų rūgštyje ir laimingai 
Alden kompanijos angliaka- nusileido ant žemės. Tokioj 
sius sutraukta 400 valstijos augštumoj orias yra skystas 
kazokų. Jie f-užpuldinėja ir paprastai prireikia žmo- 
bet kokius maimerių susi- £UL oxygeno (deguonies) 
rinkimus; naktį gi įsilaužia kvėpavimui > iš tam tikro 
į darbininkų namelius, neva prietaiso. Bet-Kaitanov ap- 
jieškodami dinamito.

Taip jie pereito antradie
nio vidurnaktį įsiveržė į W. 
Sobelevskio ir John Pawel- 
ko butą ir budeliškai juos 
buožėmis primušė, spirdami 

tas valdžioje, pramo^nėje ir ’ prisipažint, būk tiedu mai- 
kt. Kurie bandys pastoti ceriai dinamitu sprogdinę 
kelią tinkamoms į • tokias 
vietas moterims, tie bus

Pilna Motery Lygybė
Su Vyrais Sovietuose

MASKVA. — Komunistų 
i Partijos Centro Komitetas 
! nutarė, kad visoj Sovietų 
šalyje turi būt vykdoma 
moterų - lygybė su vyrais, 
kas liečia atsakomingas vie-

Dieną ir Naktį

Seni Vadai Išbraukė
18 Lokalų Iš PlieiD

Darbininkų Unijos
WASHINGTON. — Su- 

buržuazėjęs Mike Tighe, 
prezidentas Geležies, Plieno 
ir Cinos Darbininkų Sąjun
gos (unijos)^ išvien su ki-

.tetą stipriai paveikė šimtu darbininkamS) 
tūkstančių darbininkų siun
čiami reikalavimai, kad pa- t x *1 vi***
remtu tą bilių. Be to, drg. sjdaryt vjen tik jg valdžios

■ ,E. Browder, Komunistų h. kapitalistų lėšų; tuo tiks- 
Partnos centro sekretorius; lu turi bQt dėta mokes. 
drg. I. Amter Herbert Ben- vieno nri;,a,in5c lnl9„. 
jamm ir kt. draugai padarė siekiančios bei vjršijan. 
įspūdžio savo faktiškais Iro- čios $5 000 met tai
dymais, kalbėdami kongre- ‘uu a ko'
so komiteto komisijoj už to- c|ų palikimai ir kt.

čiais visos privatinės įplau
kos, siekiančios bei viršijan-

kį socialės apdraudos įsta
tymą. Minimos komisijos

pat turi būt aptaksuota tur-

Socialės apdraudos fondų 
pinigus turi kontroliuoti irposėdyje Wasbimrtone kai- įki]«tyti patys darblninkai 

/T * ’ į T • 4- •' per savo išrinktus atstovus,
tais geltonais Vadais iš- ta' kapitalistiniai polit

iš unijos. TieTokalai “nusi- : bedarbių, ir darbinin- eikvoti. Toks tai yra H.R.
kalto” kazioniems vadams kų socialės apdraudos bilius 2827 sumanymas.
tuom, kad jie veikė per eili- išdirbtas Bedarbių i Dabar kiekviena darMgL 
nių narių komitetus, reika- Tarybų ir Komunistų Par- ninkįška organizacija turi 
lavo suorganizuot į uniją tijos. Jį kongresui įnešė siųsti skubius į Washingto- 
visus metalų pramonės dar- kongresmanas Ernest Lun- ną reikalavimus kongres- 
bininkus ir rengtis kovai, 
kad priverst 'kompanijas 
pripažint darbininkų uniją, 
pridėt algų ir pagerint kitas 
sąlygas.

Wm. Spangą ir kitus uni
jos distriktų vadus, einan
čius su eiliniais nariais, re- 

augštumą, jis apsirgo ir, lie-
Dė lakūnui leistis- žemvn.-#.uncl"m komuną tų ” Tarp 
Tranum bandė gauti'oxyge- Plle,no lr «elezAe.s ^binmkų 
no iš savo prietaiso, bet tuo P^Piktimmas pries 
tarnu pritroško, ir nustojo T1ghe lr kltus toklus vadus’ 

pl±iX parašiutistas K^ Ameriltts Armija Yra.
I J — /iii* • augyje Į)idjnama 40 Nuošimčiu 
patyrė 41 laipsnio šaltį ze-, ’*. •> . . • T
miau zero. Žemyn besilei-1 WASHINGTON. — Jung- 
džiant jis vieną kartą buvo tinių Valstijų senatas kovo

brauke 18 kovingų lokalų

siejo be oxy geno prietaiso 
ir sumušė pasaulinį parašiu- 
tistų rekordą. ;

John Trąnum, danas, 
1933 m. buvo nušokęs su pa
rašiutu iš 21,000 pėdų augš- 
tumos Anglijoj. Tai buvo 
augščiausias aki tol rekor
das. Dabar kovo 7 d. jis 
mirė, besirengdamas pašok
ti iš 32.000 pėdų aukštumos. 
Kuomet Tranuma kėlęs lėk- 

lėjime už $1,000 užstato kai- tuvas pasiekė . 28.000 pėdų 
po laužytojai indžionkšino, 
kuriuom teisėjas Valentine 
liepė atšaukti streiką ir vi
siems sugrįžti darban be jo-

lavinasi į pirmaeilius šau-

a ts nadaryda- manams ir senatoriams iš-

A

i

Graikijos Sukilėlius Mobilizuoja Armijąmužikams, bet ponams.

Remia Italy Fašistai 1 Prieš Kubos Streiką
HAVANA. Fašistinė

solini duoda paspirties suki- T-~ —--—--- ------------- _ uųuua uco čuni-

Atnėrikai į karą. Kongreso lėliams veriizelistams. kąipo HILnn
gi atstovų rūmas nubalsavo, politiniams ir kariškiems WOlCCSlCl, lUdSS.

nis sukilimas Graikijoj

•/:&C

savo įrankiams. Kapitalis
tinė Londono spauda taipgi

kompanijos nuosavybę, Jie
du paskui buvo įmesti į ka
lėjimą ir vėl mušami iki ap
alpimo. Dabar laikomi ka-

Šiandien, 11 kovo, 7:30

iš.stratosferos, ko dar nie
kas iki šiol nebuvo -niekur 
daręs. . - (a;.v

2,380,000 moterų 
tuose priklauso prie 
vinio ir Cheminio

jai karalių.
Pranešimais iš

glu imperialistai remia da- * < • m 1 i v v •

Jį kongresui įnešė siųsti skubius į Washingto-

deen. b’esa. m 
mos tūlus pakeitimus. !rinktiems iš tų vietų, kur

H. R. 2827 bilius reika- tos organizacijos randa 
bnia visiems miestu ir so- kad i*e balsuotų už bilių 
džių bedarbiams apdraudos R. 2827

1

kad Roose vėl tas gali didin
ti armiją, kiek jam reikia.

-1 New. IRK

Kubos valdžia su preziden
tu Mendieta ir pulkininku 
Batista priekyje žada su
telkti visas kariškas jėgas,

$296,000,000, tai yra, 47 nuo- nigus sąų pasilaikydavo ; 
šimčius visų metinių valsty- padirbtus gi ženklus sudč'da- 
bės įplaukų, kurios siekia vo pašto įstaigose yietpj iš- 
$600,000,000. ’ ’ ' ; parduodamų tikrųjų, , Fal-

į ’ šyvi paštažęnkliai buvo ir

skaičių nuo dabartinių 118,-
750 iki’165^00. Taigi pa’-
stovi 'amlia didinama apie jos.,Italijos diktatorius Mus- 
40 nuošimčių, besiruošiant molini dnods npsnirtios suki-

Sovie-
Orlaj- 
Šalies

Apsigynimo Draugijos. 100,-
000 moterų yra augščiausios
rūšies šauliai ir 460,000 jų *Taimėj'’'nų.~
lavinasi į pirmaeilius šau- X ------—
liūs delei Darbininkų Tėvy-. pagf0 j^klu ŠlUlMjefc n o c? A 'nrr’vmmn

Didelė Byla Kaune
! KAUNAS.'— Eina .byla 
prieš Lietuvos pašto ženklų

žuvininkams tankiai tenka 
matyti, kad daug žuvų išplau
kia į vandens paviršį ir negali 
pasinerti. Daugelis stato klau
simą, kodėl taip yra. Nesenai 
Sovietų laivas “Akula” ištrau
kė į jūrų paviršį pilną tinklą 
žuvų ir tinklas sprogo. Tūlos nės Apgynimo, 
žuvys išbėgiojo, o didžiuma pa- j __________ . . ..
siliko aplinkui laiyą'ir plaukid-1 
jo. Priežastis tame, kad £uvy< Nu0£ JapanijoS 
kurios gyvena giliai, kada, jos . r j

iškeliamos į vandens pavirš}, 
gauna daug oro. į. save, .išsipu
čia ir pasidaro lengvesnės; todėl. TOKIO. — Japonijos se- Vasiliauską ir eilę kitų. Ti- 
ir negali nusileisti į jūrų gel- natas nubalsavo paskirti ąr- kruš pašto ženklus jie par- 
mes- • < 'mijąi ir karo laivynui davinedavo žiporiems, Oi;pi-

LONDON. — Anglijos 
valdžios mintį išreikšdamas, 
dienraštis “Times” pagei
dauja, kad fašistinė Graiki
jos Tsaldario valdžia grei
tai- ! 
kuriam vadovauja taipgi tį visuotiną revoliucinį strei- 

’ ‘ ‘ , studentu,
mokytojų ir, valdžios tar
nautojų. Bet ir pačioje ar
mijoje randasi vis daugiau 
neįtariančiu streikieriams. 
Mendieta-Wall Stryto val
džia kruvinai terorizuoja

sukriušintų sukilimą, į kad nuslopini dabar einan- 

fašistinis politikierius Veni- . <Į0^ininkų,

i i i v ; 1 Ti apimtas mietro prieš kuri d. nubalsavo 68 balsais zelos. •Kaip jau minėta, An-Įplaukų Karo Tikslam klastuotojus pašto valdybos a£“ia™^® Toliai! fis p”a Prieš 15 šiemet paskirti ar- if**”'IH « . ,bwvusi direktonų Sruogą, atsake. ijai; $400)000,000 ir padi- bartinę Tsaldario valdžią,
dintL nuolatinių '.- kareivių kuri nori sugrąžint Graiki-

• ; azia Kruvinai terorizuoju
5 Jugoslavi- SUgaunamus streiko vadus.

Vokietijos fašistai mokyklose 
mokina: “Įsidėkite sau į galvą, 
kad vokiečiai yra geriausia tau
ta,’’ o fabrikantanĮs sako: “Ga
minkite dabar tiktai ginklus, 
nes jie yra reikalingiausi.” To

i Tokio, i — Japonu 'valdžia 
nutarė kasti pusantros my
lios tuneli pa jūra tarp 
Hondo ir ,Kiušu salų. Tune
lis daugiausia taikomas ka
riškiems reikalams

. . . ... _ , Žai lietuvių darbininkų prikišu- tiesioginiai pardavinėjami.
kis fašistų nusistatymas neiš- so prie Komunistų Partijos. Tū- Patriotiški s m u g e 1 ninkai 

ir —j- --j- » j. įaugai darbuojasi revoliuci- tuo būdu pąsip,ėjnė miHonus
daug, litų. - ‘

Vienas t iš pašauktų teis- buvo spausdinami Vokieti- šiandien,
man, Kundrotas liudija, joj ir gabenami į t-ietuvą. vai.: vakąro, Lietuvių svetai-

niame judėjime, dirba 
dirba ne mažiau :iiž Komunistų 
Partijos narius, p pakalbink į 
Partiją, tai atsako: “Neatliksiu 
pareigų.” Komunistų Partijo
je yra darbininkai, žmonės, 
kaip ir kiti darbininkai. Mūsų

vengiamai veda prie karo.

Chiang Kai-shekas, Chinijos 
išdavikas, garbina Japonijos 
imperialistus. Jis rašo, kad 
Chinija ir Japonija turi taiko
je sugyventi, žinoma, Japoni
jos imperialistai vis daugiau 
Chinijos žemių grobia, o Chiang artimi simpatikai turėtų pakeis- 
Kai-shekas šaukia prie taikos, ti savo nusistatymą linkui Ko- 
Tik Chinų Soviėtai kovoja už munistų Partijos; jų pareiga 
Chinijos laisvę ir gina darbo perkeisti savo simpatiją į akty- 
žmones nuo “savų” ir ližsieni- vį organizacinį veikimą, nes nie- 
nių pavergėjų. ' ,

. Reikia pripažinti, kad perma- * nebūsite.

Svarbios prakalbos įv; 
kaltina Italuos intrigas, per kovo (March) 12, Lietu 
kurias esą iššaukta dabartį- svetainėj, 29 Endicott 
nis sukilimas Graikijoj. Pradžia 7:30 vai. vaka 
. Graikų sukilėliai dar žy- Kalbės draugė S. C. Mal 

kad jis falšyvus paštaženk- Sulig pašto'viršininko Au- nėj, 243 Front St., kalbės ru’uoia pirmyn: 
liūs veždavo Klaipėdon, ir gūno prašymo, • Klaipėdos draugė S. C. Mažeikienė, iš 

Cleveland, Ohio. Jinai apie 
metus laiko įgyveno Sovietų 
Sąjungoj, taipgi yra nuola
tinė veikėja-kovotoja darbi
ninkų judėjime ir gera.pra- 
kalbininkė ir galės daug 
naujo pasakyti svarbiais 
bėgamais klausimais. Įžan- 

Kom.

atiduodavo ten paštu virsi- muitinė falšyvus paštaženk- 
ninkui Šimanskiui. Pasta- liūs be kliūčių perleisdavo į 
rasis žinojo, kad jie falšyvi, Lietuvą.
bet pigiai juos pirko, ir taip- Kauno pašto tarnautojas 
gi varė klastingą biznį. Su Tomsas liudija.’ kad buvo su- 
Šimanskiu išvien darė šmu- manyta pačiame Kaune 

,kas kitas jūsų vietą Komunistų gelį Jurkšaitis, Daugaila ir įsteigti slaptą ' spaustuvę 
Partijoje neužims, jeigu jūs ten kiti. - k 1 a s t i n giemė paštaženk-

I Klastingi pašto ženklai liams dirbi. ' ga veltui. ;

: bomba r-’ 
duoia svarbu miestą Saloni
kus ir traukia linkui Grai
kijos sodinės ' Athenu, iš 
kur gvveMo.iai iau minio
mis bėu’a. Tsaldario val- 
d^im nvjtrūksta amunicijos. 
Sukilėliai, įsigalėję Traki
joj, varu ima į savo armiją 
vyrus tarp 20 ir 38 metų 
amžiaus. •

.« •
. .* v J-3*i ii ' fe* i j,r ■

kienė, iš Cleveland, Ohitf. 
Draugė Mažeikienė yra 
ki prakalhininkė ir ge 
no svarbius dienos 
mus, todėl visiems bus įd 
mu išgirsti jos pral 
Dainuos Aido ( 
nų Oktetas.

Kviečia
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Kiekvienam Darbininkui Žinotini
' C Lt - ■" !

f r T * t“Daily Worker” paduoda sekamus fak
tus apie p. Roose velto dviejų metų pre
zidentavimo pasekmes.
Ką Darbininkai Gavo:

’’ Suęmuš ‘ bendrai, visos algos, gautos 
1934 m., sumažėjo 40 nuoš., palyginti su 
1926 metais išmokėtomis algomis.

Tikrosios algos sumažėjo nuo 3 iki 5 
nuoš., palyginti su 1933 metų algomis.

Pragyvenimo reikmenų kainos pakilo 
14 nuoš.; tūlų maisto dalykų kainos paki
lo net 35 nuoš.

Gaunančiųjų pašalpas bedarbių skai- 
(| čiuš padidėjo 4,000,000.

Į-darbo unijas per tą laiką įstojo apie • 
1 1,500,000; bet būtų įstoję kur kas dau

giau, jei ne valdžios įsikišimai, sulaiką 
daAlininkų unijizavimąsi.

Nuo pradžios NRA nužudyta 60 strei- 
kietių, o šimtai jų buvo įkalinta.

j Ką Gavo Bosai:
1 ' Dividendai (nuoš. ant Šerų) pakilo 50 

nudšl, palyginti su 1926 metais.
' fjelnąi pakilo tarpe 100 ir 400 nuoš-, 

‘Į lailjė 1932-1934 metų. , , .
• Įeigųs,, siekiančios, milįoną dolerių, 
daugiai* negu padvigubėjo: laike 193Ž 'ir' 
1933 metų.

Karo ir- laivyno biudžetas per* du me
tu siekia $2,500,000,000.

Lkike N RA veikimo,, kpjnpąniš.kų uni- 
jų narystė paaugo ’iki Š;5Oį9;0bo Asmenų. ‘

Bankininkai ir samdytojai, kurie lau
žė NRA kodeksus, yra laisvi ir jiems del 
to nei plaukas nuo galvos nenukrito.

Svarbi Farmerių Konferencija
; Kovo mėn. 25-27 dd., Sioux Falls, South 

pajotoj, įvyks labai svarbi vidur-vaka- 
rinių valstijų farmerių konferencija, ku- 

irioję bus svarstyta pašalpos reikalai. Dė
ka p. Roosevelto politikai naikinti far- 
merįų javus ir gyvulius/šiandien dauge
lis vargingesnių farmerių randasi bai
sioj pAdėtyj. Pašalpų jie nebegauna.Minėto j konferencijoj bus išdirbta pro
grama, sulig kuria farmeriai mesis griež- 
tesnin darban už tai,' kad valdžia teiktų 
jiėins pašalpą.

Visa eilė ADF lokalų ir darbuotojų už- 
gyrė šią konferenciją.

Svarbu, kad į ją suvažiuotų daug far- 
męrių delegatų ir kad konferencija būtų 
pasekmįngiausia. Lietuviai farmeriai, 
gyvėną vidur-vakarinėse (Middle-West) 
vaįstįjose taipgi pfivalo tuo susirūpinti: 
beųdrai su kitais fermeriais jie privalo 
dalyvauti bendrose kovose už geresnę sa
vo ^įtitį <«

___———s—.... ■
7, if • > i . / ~ ’

‘Jau ir Prieš Sovietu Jodžius
p '■ S ■ , /• į < f * į »* • , *

Žmonių kurstytojas prieš Sovietų Są
jungą, melagis ir šmeižikas, Heąrst,. jau 
pradėjo šlykščią propagandą prieš Sovie
tų Sąjungoj gamintus-judžius, rodomus 
Amerikoje. ) .

Sovietiniai judomieji ir šnekantieji pa
veikslai, kaip žinoma, yra net tų pačių 
buržuazinių’ Amerikos kritikų (net ir 
Hears to laikraščių kritikų) pripažinti ge
riausiais ir meniškiausiais judžiais pa
saulyj. Tai tikras menas, tai grožio še- 
devw!

flėarstas mato, kad rodymas šitų • pa
veikslų Amerikoje muša šalin jo kvailas 

' melagystes ir provokacijas prieš Sovietų 
Sąjungą. Kiekvienas, kuris matė geres
niuosius sovietinius judžius, pats gerai 
persitikrina, kur auga ir bujoja kultūra, 
o kur ji slopinama. Jis mato, jog Sovietų 
Sąjungos jūdžiai, laike penkiolikos metų 
gyvavimo, ne tik pasivijo, bet pralenkė 

; Antikos judžius. Del to Hearstas siun-

ta ir dūksta, putodama^is per savo lėi

Svarbus Nuturimas
kovo mėn. 2 ir 3 dd.,. Washingtone įvy

ko socialistų vadovaujamų bedarbių or
ganizacijų atstovų suvažiavimas-konfe- 
rencija. Atsilankius į ją Bedarbių Tary
bų atstovui, d. Benjaminui, ir pakalbė
jus apie reikalingą vienybę, šis suvažia
vimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, sto
jančią už tokią vienybę.

Rezoliucijoj pareikšta, kad reikalingą 
siektis vienybės visų bedarbių, nepaisant 
jų politinių pažiūrų. - Jei paimsim J. V. 
šiuo tarpu, pamatysim; kad visa eilė be
darbių organizacijų veikia kas sau, savo 
siaurose vėžėse, nors ‘pamatiniai uždavė 
niai visų jų vienoki': kova už pašalpą be
darbiams. ' ’ ! ' 1 ' • ; • 'I i i ( •'

Bedarbių Tarybos, tenka pastebėti, jau 
senai tokios viei 
kviete vienybėm : 
vadovaujamas bedarbių grupes, ir socia
listų ir visas kitas bedarbių organizaci
jas. '

Reikia tikėtiš,: kad šis socialistinių be
darbių: organizacijų sąlydingas pasisaky
mas už vienybę {bedarbių veikloj pasku
bins suvienijimą visų bedarbių į vieną 
didelį ir ryškų judėjimą: ūž didesnes pa
šalpas, už socialę apdraudą, už H. R. 2827 
biliaus pravedimą.'

>ė‘s pageidavo. Jos 
tr ockis tų-muste j iečių

L Ąip V,®
i f i ■■ t ‘ t

džia, kad sukompromituoti mane darbo ma
sių akyse. Tą patį savo' laiku darė socialde
mokratų laikraštis “Socialdemokratas”- 

(1931-1932) ir fašistinis-buržuazinis laikraš
tis “Lietuvos žinios!” Skleisdavo apie ma
ne visokius melus. Mat buržujams, fašis
tams ir jų tarnams, tai yra įprastas būdas:

' šlykščiai šmeižti' tudš, kurie atsidavę kovo? ' 
. ja prieš fašizmą, už darbininkų klasės, rei- 
, kalus, nes tokiu būdu j jie mano’aferąukt 
darbo žmones nuo kovos.

Manč Chodosaite, ■ 
Kauno sunk, darli. kalėjimas.

1934 m. gruodžio mėn.

Ginsime Savo Laisvę

Pirmadienis, Kovo 11, 1935

Lįetąvlų darbininkiškas vei
kimas pas mus stovi neperge-;* 
riaukia. Prsfpažįstu, kad mes • 
biskį apsileidę, fei sūkrustu- 
mę smarkiau, tai galėtume 
d a r b i n inkiškam judėjimui 
daugiau ką padaryti naudingo. 
Galutinai savo klasės reiką- .. 
lų visgi neužmirštam. Sausio 
mėnesį ĄPLĄ ir ĄLDLD na
riai sudėjo $6.26 aukų Lietu
vos ir Amerikos politiniams 
kaliniams; dabar, kovo mėn. 
susirinkime draugai ir sumėtė .- 
65c Scottsboro jaunuolių teis
mui ir 95c Lietuvos politi- ••

Sovietų Suvažiavime kai- fabrikuose, kurie gamina taipgi niekados nesnaudžia- 
bėjo d. Veličkb, delegatas iš žemės ūkio mašinas. Dabar, me. Mūsų jaunoji karta vi- 
kolektyvio ūkio čečenų—In- su pakilimu kultūros, su sada yra pasirengus' ateiti __ __ ______
gušų krašto. Jis savo kalbo- augimu žemės apdirbimo ži-, Raudonai Armijai į pagel- niams kaliniams.
je pareiškė: jnojiiiio, k b 1 e k t yviečiams, bą, ir kaip tik valdžia pa-' Draugas P. J. Martinkus at-

“Draugųi Staiipui, prolę- ypatmęąį tautinių mažumų, šaukb, tai .krūtimis ginsime sikreip^ susirinkime į APIA-

> Komunistų Partijos- 
i 5-tam distriktui. Draugai ant 

[ vietos nutarė paaukoti iš kuo- 
Šfe kalbą sakė jaunuolis, pos iždo $2, kuriuos .kuopos 

iždininkas draugas J. Kvede- 
ras pridavė draugui Mąrtin- 
kui. \ j

ĄLDLD 40 kp. susirinkime 
apkalbėta mums apskričio 
skirta prakalbų diena. Pasiro
dė, kad mes draugei Mažeikie
nei prakalbas surengti negalė
sime, nes neturim vietos. Visi 
draugai pasižadėjo dalyvauti 
draugės Mažeikienės prakal
bose kitose vietose. '

J. Miliauskas.
f ..

Draugas P. J. Martinkus at-

< i . * ■
Moiše Nadir—-Didysis Žydų 

Proletarinis Poetas
Pereitą šeštadienį J. V. žydai darbinin

kai minėjo savo didžiojo poeto-rašytojo 
Moiše Nadir (I. Reiss) 50 metų sukaktu
vių įr 30 metų literatinio jo darbo.

Sakoma, kad. Moiše Nadir šiuo tarpu 
yra žymiausias* žydų ’stilistas, žymiausias 
rašytojas. Jo noemos ir trumpi apsaky
mėliai, o taipgi! ir scenos veikalai; rišasi 
žįfgy’yeįnin)^; jfersiemę revoliucine dva
sia. Jis gimė Galicijoj, mažam mieste
lyj. , Iš kartę rašinėdavo jis pusiau saty
rą ir humorą, bet Ilgainiui brendo ir au
go me tik aipžiunfe bet ir moraliai, litera- 
tiniai, iiįi patapo tikras maestro savo sri- 
tyj. ' ’ ’ *

Šiuo tarpu yra išleista 16-ka tomų Na- 
diro raštų. Ir dar jis vis rašo, vis kuria; 
dabar jis jaučiasi pačiam karšty j, pačiam 
didžiajam pUsirįžime darbuotis, rašyti, 
tverti kūrinius, kurie keltų liaudį, darbo 
žmones iš letargo, į kovą už šviesų ryto
ju • .

Ilgą laiką Nadir buvo susimaišęs politi
niai, be gero dišelio, be kieto nugarkau
lio. Tiktai 1922 metais, kuomet žydai 
komunistai J. V. pradėjo leisti savo dien
raštį “Freiheit” (“Laisvę”), jis, Nadir, 
atsistojo prie šito dienraščio ir nusista
tė gaires, kurių jis ir nemainė. Netgi 
1929 metais, laike tų kruvinų įvykių Pa
lestinoj, kuomet žydų nacionalistai ir so- . 
cialistai bandę pasmaugti komunistinį 
judėjimą todėl, kad šis stojo už skriau
džiamus arabus, d* Nadir drūčiai laikėsi 
su komunistiniu judėjimu.

♦'% • / %
Ir šiuo tarpu Nadir pasirįžęs dar veik

ti daug ir sukurti kur kas didesnių kū
rinių. Gaila, kad mes neturim draugų, 
mokančių žydų: ir lietuvių kalbas, ’kurie 
galėtų išversti vieną kitą didžiojo žydų 
proletarinio poeto darbų į lietuvių kalbą. 
Be abejo, kada nors susilauksime. '

6 dabar nuoširdžiai linkime d. Nadiruį. 
ilgiausių metiį' ir neatlaidžiai darbuoti^į 
kultūriniąhi prdletariato i fronte, padėt' 
dant- darbininkų • masėm laimėti savę< kpt į 
vą su išnaudotojais! : ’ j’-i ; v

* Įt. » -.1 5 .'f

Revoliucionierės Pareiškimas
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime tebe- 

sėdi: kovotoja Manė Chodosaite,1 kurios; 
tėvas yra turtingas ir gyvena Kaune. 
“Tiesos’’’f num. 1-2 telpa sekamo turinio 
josioš 'atviras laiškas: " ■ j ' *; f

Kadangi Chodosas skleidžia gandus, kad 
man besėdint kalėjime, jis šeįpia mape me
džiaginiai, lodei Į)rašau paskelbti visiems ' 
darbininkams j ir bendrai darbo žmonėms, 
kad tai yra grynas melas. /į , ' ' 1

Aš jokių ryšių su mano teyd nępaląikau, 
taip su ištikimu—fašistų tarrid' jr darbinin
kų, klasės priešu. Jokioą ihėdžiagiąes? Ija- 
Šalpos iš jo, kaip iš darbininkų 'išnaudotojo, 
kuris sukrovė turtus iš darbininkų triūso 
ir kraujo, neimu. " '' ; , r':: : ! •

Gandus apie mano šelpimą jis tyčią sklei- .

• tariato valdžiai ir visai Ko- yra reikalinga, dar daugiau mūsų ’ rubežiūs, mūšų' bran- 2’ros kp; narius del aukų Am 
miinistų Partijai nūQ;pavyz- žęmęs ūkio mašinų ir ypa- gią Valdžią ir draugą Sta- ^kos ..Ko?1.unist^ 
dingo kolektyvo . ^Čečenų— tįngai ąėjamų, Ras mus yra, lirįą!” ' ’ 
Ingušų srities, ^^feurinio mažumų tautų kolektyvajj

■ Kaukazo, pavėlinkite įteikti 
kolektyviėčių ačiū už tai, 
kad jie* irius iš vargo ir 
skurdo išvėdė į turtingą ir 
kultūrinį gyyenimą.

“Draugas Molotovas čio- - - . - ,,v.
nai kalbėjo apie atsiekimus “Gruntus trinamų mašinų 
Sovietu Sąjungos. Mes, ko- Pas pirmiau nebuvo, o 
lektyvieciai, matome, girdi
me ir jaučiame savo širdimi, 
kad įvyko pamatinis persi
keitimas mūsų gyvenime. 
Aš noriu tą patvirtinti pa
vyzdžiais mūsų kolektyvo 
gyvenime.

“Mūsų valstiečiai prieš 
kolektyvo sudarymą netu-

kur niekados nesSjo masino- . . ^Uk •« ftiahrinio
mis, o 1933 ir 1934 metais v aLV • q . SlaUrl” 
j.™ ,,™dei0 .ai mas™. “5 > s«™« “™«-

„8Je ga,o ant «
atskirų valstiečių, gyveni
mas, kada jie apsijungė į 
kolektyvus. Virš 15,000;000 
buvusių atskirų valstiečių 
ūkių jau yra apsijungę į 

" 240,000 kolektyvų. Kaip šio 
susido- kolektyvo gyventojų būvis

čių didesnį derlių. atskirų' valstiečių, gyveni-
j

i • • • • ’ ) kolektyvūs. Virš 15,000i0001934 metais1 jau jų gavome ■ ■ J ’
ir dabai’ visi reikalauja. 
Darbininkai, gaminanti že
mes apdirbimui mašinas
turėsite ypatingai s.. .
m§ti ir 1935 metais suteikti talP tas lr,
mitins dar. daugiau reika- > ’. -
lingu mašinų. ; Suprantama, tą žino i

“Užbaigdamas,

rėjo savo duonos, važiuoda- komunistai jaunuoliai, ko
vo kur tai pirkti ją. Dabartį- vosįme Sovietų Sąjungą, 
mu laiku mes ne tiktai tu- jį būtų priešakyje viso 
rime sau duonos, bet mes ‘pasaulio; Draugai kareiviai, 
dideliame kiekyje 'suteikia- * janti rubežiUs, dirbki
me jos valstybei. _Mes šie- cĮar gerįau įr saugokite 
met -valstybei davėme 352 ,nrūsų! sienas. Mes, gyvenda-r 
tonus duonos, o kolektyvie-'mi vi,duje Sovietų Sąjungos, 
čiai dar iš'sau < pasilikusios,' 
vėliau pardavė 700 centne
ri] grūdų. Ir dar kiekvienas 
§au turi po 200-300 pūdų 

, grūdų,įtuom kartu, kada itž

• draugai, šalių išnaudotojai ir todėl 
aš noriu pareikšti, kad mes, jjie: taip pasiutusiai staugia 
t- i._ 1 prieš Sovietų Sąjungą, sklei-'

džia visokius melus, nes bi- 
joši/kad'ir kapitalo šalių

sekti .Rusijos darbininkus— 
nuversti sąvo ponų valdžias 
ir! patys’ tvarkytis.
h - / D. M. š

ŠYPSENOS

parduotus gavo' nuo 1,500 Gerbiama “Laisvės” Redak- paleistų toĮciu^’ bjaurius- ?
iki 2,000 rublių. ‘

“Grūdų ūkis: mums sutei
kė didelių įplaukų. Tas da- : 
ve progą išplėsti gyvulių ir 
paukščių auklėjimą, Mūsų 
kolektyvas turi pavyzdingą 
kiaulių auklėjimo farmą su 
681 kiaule; turime karvių 
farmU—-90 karvių, dar tu- . 
rime avių paukščių far-' 
mas. Pas mus kiekvienas x x 
kolektyvietiš turi po kujwę, §meįžtus, neš Sovietų Są- 
2-3 kiaules ir savo paukščių. •• • 
Jauniėmš kolektyviečiams, ^ashingt 
kurie tik apsiveda, mes su- . - •• • •
teikiame po karvę.
• “Sėkmingas kolektyve gy- ^7" 
venimas suteikė progą iš
plėsti ‘ kultūrinį gyvenimą.

cija: melus. Tada Sovietų amba-
Čia paduosiu tris klausi- vei-

mus, kuriuos majonėsite ąt- kiausia .užprotestuotų.

ĄR TIKĖSITE AR NĘ?
Kiekvienas metas turi—365 dienas 
Jūs miegate 8 vai. kas dien, 
kas sudaro per metus—122 dienas • 
Ir jeigu jūs turite . 8 valandas 
liuosla.ikio; tas sudaro—122 dienas

Liekasi—121 diena 
Metai' turi nedėldienių—52 
n ' L ieka-r-61) dienos-.,

Jeigu jūs turite šeštadienį pusdienį 
liuosą, tai bus į metus-—26 dienos 

Lieka — 43 dienos
Jeigu jūs gaunate pusę 
valandos pietums dirbtuvėj, 
Ir jeigu jūs gaunate dvi 
tai suūaro per metus---------28 dienas

Lieka—15 dienų 
savaites atostogų, tai bus—1.4 dienų 

•' • • Lieka—1 dieha
Ir jeigu paimsime tą likusiė die- • • 

kurioj niekas

sakyti per dienraštį “Lais 
vę/’ ' -y. ■: ■
! 1. So. Bostono . “Sunday klų pramonės 
Advertiser,*’ kovo 3 d., pri- įsteigus. Tačiau kaip caro 
rašyta visokiu melų apie 'Valdžia, taip Rusijos kapita- 

, Sovietų Sąjungą. Rašo tu- 'bsfe1 turėjo prisipirkę^ įvai- ną der “Labor Day”, kurioj niekas 
įlas Thomaš Walker Ar ne-|tdų Amerikos pramonės šė- paprastai nedirba, tai reiškia jums , 
galima U ž d r austi tuos rų. ' neprirfeiha viiižkai dirbti.

. ,...... .. . - . .’I k. _____ ......... ........,
: sax° amJ?asadą kad jis kreiptųsi į Amerikos ^etuvuje uvi n<u-..

protestuoti prieš sklidimą įt^* atvykd ‘

tokios purvinos propagan- Amerikon. Ęsaipe girdėję, ^žolfehL^A^ad tu žino-
. k^ yrą byvę panašių atsi- į.unį, kurna! Mano Juozytįs,

r___ ____ ____________ 2. Ar prieš revoliuciją fekrnių, bet tferaj nęzmome. pranfe;is ir Selemukaš, kuo- ~
Mūsų kblektyviečiai gavo Rusija turėjo kokios nors .^okg dalykas surištas su vi- met jie ką nors dirba lau- -
progą pas save matyti ge- pramonės Amerikoje, kaip šokiais lėgališkumais ’ 1_
rus judžius, kaip ve ‘Čapa- tai: amunicijos, audimo ir yiausia gauti tiesiogi

' 2. Kiek mums žinoma, Ru
sija neturėjo Amerikoje jo- 

dirbtuvių

3. Savo broliui patarkite/
. Gerai Sulygino

Kartą Lietuvoje dvi kai-,

A, kad tu žino-'

Prąnūtis ir Selemukaš, kuo

; ir ge- kųosę, tai kaip vienas.” “ 
riausia gauti tiesiogines in- Diigięnė: “Taigi, taigi, tu, '

jOvą’, ‘Pake ltd ji Dirva,’ 
klausyti radio, dalyvauti 
cirke' ir tt. ' Pas kiekvieną 
kolbktyvietį name yra elek- bet Lietuvoje užaugęs ir * • O • «*• i n • J. ‘ __ __ _ T _ _ _ __ l —

tt.?, ' formacijas tiesiai iš vai- širdele! Žinai su tais jau- *
3. Turiu brolį Lietuvoje, džios įstaigų.

Jis yra gimęs Amerikoje,
nais. Ogi, su mano dukriu- 
kėin, tai iygi ta pati istori
ja. Viena samdininke pa- '

NlpKpPę nOPlK r3 Išrytu tfek pat darbo, kaip.,.
ant 2,000-3,0^0 rublių ve r- męnejė, yra vedęs ir turi, du W trys.” '
tėš, geras pasiklojimas J ir vaikučiu. Ar galima jam at-1 s * - ------

tros švieša, geri rakandai, fernavęs Lietuvės' 1 kariuo-

radio.' ' ? " /'V ir Wi
“Aš noriu atsikreipti i čia Mfe^rikos, piliečiu, kaip ir 

■* t ^^ia įgfeiitšiems? jWdarbipinifesj jdiiįbįiįčiuš
.j j . rfįjOHi % j BhI

I«:> i 11 o III
:V- jm.

Katalika} ■ dainininkai 
padeda pikietupti Ohr- 
bach ^raū|uvėš daiW“ 
ninkams New Yoi*kė.. . ‘ .ru/ -

If Seni hv Nauji Dalykąi..
kąįp Visur, taip ir ‘pas’ irius 

bedarbė! siaučia visu plbfe.
Kur - dar biskį. dirba, tąi iš
naudojimas dldžįaąsis.; žymes
nės ■’ šapos,, kur darbjnįnkąi 
skaitlingai dirbdayo, dabar vi-

ro r; t > m. . saj mažai kruta. Tiesą, dabar
šj.'fe; |^t^- jk^pjtahsįinių biskį pradėjo dirbti “Pressed 

ąldfepfeį ‘ fefeą” Steel : Car > Gd.”/ ir “Steel
Sovįėtų Sąjungoje yria bjau- Wheel, Carnegie Co/’: dirba 
rus i^ėlas ;fe sfeeįžfes. jokio Sovietų Sąjungai, ratus ir- ašis 
bado Sovietų Sąjungoje ne- !gel/.keliam. Prie minėto dar- 
rą. Soyfefe. vąld^a; nbužsi- (bo .darbininkai irgi nūsiskun- 
Inia protestais! įžiė® Priva“ i ^ako> .kada dirb^ąvbib 
tihių laikraščių bei tokių taip ^eį k°|<ių kompanijų, tai 
niekšų, kaip Walker melus. \)UV(). l)eda tik is pradžių, kol 
Jų yra tiek' datig Vįšąm ka- k s'^fea?.1?dav®” bosai su
pitalistiniam pasaulyje, kad ko,ni)a,nn’ ^inspektoriais, o 
Sovietu valdžia daužau nie- Ją Paskub kaip padarei, taip 
kb hčgalėtfe dirbti kairi f?rAa'’. ^et dabar .<tąi bėdą, Ką negalėtų irr tornti, RaIP (kiekyięną .daiktą taip1 apžiūri, 
<jk pi’otestuoti. Kas kita, taip egzaminuoją ir, jau jei 
zinotoa, jeigu pati Wash- Wumaš„ fei nepraleis/ 

,ingtono valdžia sąyę vardu atriieą/k. / • r

- pergina ir Vaikinas . .
i Vaikihas: ' u Rožyte! Aš t 

sugrįšid apie vidurnaktį. Ir. 
mudū ;pa|i)ėgsįva, O rytoj • 
apsiyesįva. Ar tu manai, • 
kad mudviem pasiseks pa- " 
bėgįį iy niekas apie tai nesu-.' 
žinos? ;

Męrgina : “Ir dar kaip pa-, 
sisekšf Mamyte ir tėvelis 
man jau šenai yra pasiža- ’ 
dęję tame pagelbėti.”

Gatyekaryj
Motina: “Juozuk, vaikelįr. 

jei tų nenustosi prašęs * tų 
sąĮdąinių tau nupirkti, tai .. 
aš priversta būsiu Jave musy
ti!”

Vaikas: “Jei tu mane mu-' 
ši, tai aš pasakysiu konduk- 
toriui^mano tikruosius mė
tos.”

J, J, Bu$u§. ...



r *
i . .t) . ;

<* Pirmadienis, Kovo 11, 1935

Kas “Auklėja” Politinius Kalinius lietu 
vos Fašistiniuose Kalėjimuose?

Lietuvos fašistinė spauda ne kausko nuomone, atsako 
tartinai, nedrausmingai, 
jis sustoja vietoj, o sargui, ve
dančiam kai. įsako grįžt su 
jais kelis žingsnius atgal, suko- 
manduot “ramiai” ir vėl vest 
prieš jį. Jis ir vėl pakartoja 
“sveiki vyrai,” kaliniai vėl turi 
atsakyt “sveikas tamsta.” Ir 
taip Šalkauskas stovi vietoj ir 
“sveikinasi” su kaliniais, vari
nėdamas juos pirmyn ir atgal ( 
po 3-4 kartus. Dar būna kvai-1

nesu- 
tada

das į sienas. Korka patenkintas kalinių. Kalinius jie “auklėja” 
i šypsosi. Jis kas minutę rūpina
si, ka dpadaryt kokį nors 

•skausmą politkaliniams, jei ne 
i fizinį, tai moralį. Tyliai atsida
ro kameros durys, ir štai Korka, 
kaip vanagas, griebia nuo pir
mo pasitaikiusio kalinio knygą 
ar sąsiuvinį ir jieško ten laiš
kų, nelegalių raštų ir tt. Nieko 
neradęs,, suplėšo sąsiuvinį arba 
pasiima su savim “peržiūrėji
mui,” po ko paprastai nebegrą- 
žina, nors sąsiuvinys būtų ir 
neprirašytas.—Politkaliniui ne- viršūnės. Apačios irgi 
malonumas padarytas, ir Korka gesnės. 
patenkintas.

Korka pasižymėjo kalėjime ir

ne tik kumštini ir karceriu, jo 
ir “geru” pavyzdžiu. Aš jau 
minėjau apie Korkos ir jo ūkio 
vedėjų vagystes. Bet tuo pasy- 
žymi ne tik Kauno kalėjimo val
dininkai. Tokius pat privalumus 
turi ir kitų kalėjimų valdinin
kai. štai už vagystę pašalintas

ir parašyt viršininkui raportą. UKIL Porrn Po 
Tik, kalinių laimei, jis rašyt ne- I f f tufilvO DuIlV) I U 
moka. O kiti prižiūrėtojai, ku- . ______
rie jam rašo raportus, reikalai!-1 
ja atlyginimo—reik “fundyt.” 
šitai kiek sulaiko Baltrušio 
karštį.

. Ramanauskaitė—Kauno kalė
kartą rašė, kad Lietuvos kalė
jimai tvarkomi pagal auklėjimo
sistemą, t. y., kad kalėjimų ad-

M-ministracijai, kalėjimų tarnau
tojams, esą, statomas uždavinys
sudaryt kaliniams tokias sąly
gas, kad jie jaustųsi ne nubaus
tųjų, ne kankinamųjų, o auk
lėjamųjų padėtyj.

Kad toki fašistų spaudos tvir
tinimai yra šlykščiausias melas,
žino kiekvienas, kam teko per
žengt kurio nors lietuves kalė-

> ji?ho slenkstį arba bent teko
susidurt su jį peržengusiais.,

Kaip eina tas kalinių “auk-jki vyrai,
Įėjimas” i

*• riu omenyj politkalinius), ži-jmiai, vėl “sveiki vyrai,” i 
no ir Amerikos lietuviai, lietu- ,po kelis kartus. Vakarais gi, ka- poliui milioninius nuostolius. mušimu. Dalyvavo moterų-po-.kuri kamera žvengia ir nubaust 
vių darbininkų laikraščių skai- da kaliniai grįžta nuo darbo, | Išpradžių jie duodavo Korkai litkalinių mušime. Smarkiai su-'ją. Bet tai jai retai pasiseka, 
tytojai, iš talpinamų tuose laik- Šalkauskas tyčia išeina į kiemą, kas mėnesį' kyšį po 50 litų. Už mušė bedainuojantį “Interna- nes kaip tik ji pasuka galvą į

Kur būsime Kovo Septyniolik
tą Dieną?

Turėdamas svarbų reikalą 
pas savo pažįstamą bei drau
gą ar giminę, neik pas jį kovo 
17 d., nes jo nerasi namuose. 
Taipogi niekas nerengkite jo
kios “parės,” nes niekas nea
teis. MaL Wilkes-Barre Aido

Šiaulių kalėjimo' virš. Elijaše-'J/mo ^oterų-kalinių prižiūrėto- 
vičius, taip pat už vagystę i^a’ Pasižymėjusi moterų muši- 
pašalintas to pat kalėjimo kor- imu *r nu°l^tiniu terorizavimu, 
puso vedėjas Tamošiūnas. i Darydama kratą, ji moteris iš- 

Taip tat atrodo “auklėtojų” >*ia nU°?ai * sav° . . . . ..... .
, j* rankomis visas kūno vietas, kad j Choras rengia labai iškilmin- 

nGJ0’ tik neliktų kas paslėpta. Visi' gą bankietą paminėjimui savo 
kaliniai ir ] 
neapkenčia. Del jos flirto^ su 

Bardauskas Juozas — Kauno valdininkais ir prižiūrėtojais 
liau, kai jis susitinka kalinius kaip kyšininkas, ir kaip vagis, kalėjimo vyresnysis prižiūrėto*- kaliniai ją vadina kumele. Daž-
be sargo. Tada jis pats koman-,1929 ar 30 m. papuolė į kalė- jas. Buvęs arkliavagis, už Va-'nai kaliniai (kriminaliniai), pa-
duoją juos “ramiai,” sako “svei- jimą kaž-kokios spirito varyk- gystę sėdėjęs) trejus metus ka-lmatę ją einant per kiemą, ima

ima. uis nanuių »uk-i m vyrai,” paskui liepia grįžt los (ar Kėdainių ar Raseinių— Įėjime. Atkalėjęs 3 metus, pa-'žvengt eržilais: i-i-i-ha-ha-ha,
(svarbiausia aš čia tu-^tgal ir vėl eit ir po to vėl “ra-.nepamenu gerai) savininkai, pa- stojo tarnaut- prižiūrėtoju. Pa-|i-i-i-ha-ha-ha-ha. Ji tada žiūri |

( ir taip^arę valstybės degtinės mono- sižymėjo žvėrišku politkalinių į kamerų langus, kad pastebėt, I
. mušimu. Dalyvavo moterų-po-.kuri kamera žvengia ir nubaust

zika; Taipogi bus viena iš ge
riausių programų. Norėdami 
pamatyti savo pažįstamus ir 
sueiti daugiau į pažintį su ki
tais, būkite šiam bankiete, o 
mes užtikrinam, kad laiką 
praleisite smagiai ir naudin
gai. Pradžia 6 valandą vaka
re.

Apie šį linksmą bankietą 
pasakykite ir savo pažįsta
miems. Kaip vietos, taip apie- 
linkės publiką kviečiame 
skaitlingai atsilankyti. •'*

Aido Choro Koresp.

štai josr kalinės jos baisiai i dešimties metų gyvavimo
TVJ -FlivLrk.. on Iris ivvks Darbininku Cr

i, ku
ris įvyks Darbininkų Centre,
325 E. Market St. , • -

šiame bankiete ne tik kad
bus gerų valgių ir gėrimų, bet $150 pinigais, žiedus, laikro- 
kurie myli šokius, galės gana | dėlį ir pabėgo. Vienas iš plę- 
ir atsišokti, nes bus gera mu-'šikų buvo ginkluotas.
r------------- — ----------------------------------------------------------- -—- ....   

Trys jaunuoliai įėjo į Dr. 
Otto L. Mulot raštinę, 46 
Hanson PI., Brooklyne,i priri- , 
šo daktarą ir pagriebę jo

raščiuose politkalinių laiškų ir tkad rinkt “sveikas tamsta,” 
korespondencijų. Apie tai aš čia kaip juokiasi kaliniai, 
ir nekalbėsiu, tik trumpai pri- ;
minsiu apie to “auklėjimo” vai- pasirinko ir saves vertus tarnus 
sius. O vaisiai yra toki, kad bei bendradarbius. Tai gi šiek 
po kelių* metų kalėjimo daug po- tiek ir apie juos:— 
litkalinių virsta invalidais, ap-1 
serga džiova, cinga, nervu su-' Korka <tlkro-" Paardė 
irimu. Ne retas atsitikimas, kai Korsakeyicius, bet kalintai ji 
jauni tvirti žmonės, patekę į vadina Koika), ilgą lai ą bu-, 

kalėjimą, visai per trumpa lai-|v?s Kaun0 kalėjimo viršininko 
ką yra nuvaromi į kapus (Adelė pavaduotoju, pasižymėjęs di- 
Laukaitytė, areštuota 1930 m. 'džiausiu žiaurumu kalinių kąn- 
navasari mirė tu nat! metu ru- kinime—pradėjo savo karjerą | 1931 m. Kauno kalėjime iš- 
j • m ’ a - v r J - 'nuo gatvės šnipo kuriuo jig kilo Panama..Visi žinojo, kad deni. Klaudija Krastinaite, arės- nuo kuuuu jis, j »

x -t non j • • - i non buvo kuriantis buržuazinei Lie- svarbiausias panamos kaltinin-tuota 1928 m. rudeni, mirė 1929 DUVO aunantis ouizuazmci jute ,
m. rudenį). Ne vienas politka-1 
linys del to “auklėjimo” apsir-1 
go visišku nervų pairimu—išėjo 
iš proto.

Tai toki fašistų kalėjimų 
“auklėjimo” sistemos vaisiai.

Kad tie vaisiai kaip tik ir bū
tų toki, fašistai parenka ata
tinkamus tos sistemos vykdyto
jus—kalėjimų tarnautojų per-: 
sonalą.

Neprošalį bus supažindint su 
kai kuriais iš jų platesnes lietu
vių darbo mases.

Pradėsim nuo viršūnių:—
Šalkauskas—Kauno Sunkiųjų 

Darbų Kalėjimo viršininkas, bu
vęs Drausmės bataliono virši
ninku, vėliau—karo kalėjimo Korkos budeliški gabumai tei-

tat Korka davė jiems kalėjime cionalą” d. Sniečkų Antaną kurią pusę, tuoj šitas korpusas 
visokių privilegijų: jie vaikš- (1931 m.). nutyla ir pradeda žvengt kiti

Jatulis—vyr. p r i ž i ūrėtojas, korpusai, kitos kameros.
Korkos^dešinioji ranka. 1929 į Bendrai suvedus galima ,pa.. 
m. muse motelis. 1930 m., bū- saĮ{yt kad.kalėjimų personalas, 
damas IX forto vyresniu, 1 ge- ka]inių «gukigtojų,. sąstatas> 
gūžes sumuse . losmaną . Į,ent jo didelė dauguma, suside- 
iki apalpimo. Didelis girtuok- , . .v . .1 1 b da is girtuoklių, vagių, issigi-

mėlių-sadistų. Kodėl fašistai pa- 
Grušauskas—Kauno kalėjimo renka tokį sąstatą, nejaugi jie 

vyr. prižiūrėtojas. Kaliniai jį 
vadina Kruglodurovu (lietuviš
kai tai reiškia—kvailas per visą 
pilvą). Girtuoklis, beraštis, 
kvailys. Aktingas kalinių mu
šeika. Kalėjime už vagystę sėdi 
jo sūnus. Grušauskas 
į kamerą, kur sėdi 
klausia savo sūnaus: 
varde, vardas, tėvo
Kai sūnus pasako, kad tėvo var-. varyt juos į kapus. Na, o šių 
das yra Aleksas, tai Grušaus- uždavinių vykdymui dabartinis 
kas piktai pataiso: “Sakyk Al- “auklėtojų” sąstatas pilnai ata- 
eksandras.” Grušauskas ne kar-i tinka, 
tą mušė savo sūnų, sodino į 
karcerį, prašė viršininko, kad. 
leistų uždėti sūnui ant kojų ge
ležinius (kandalus).'

Suprantama, kad Šalkauskas čiojo, kada norėdami ant ve-[
randos, kiemo, gavo darbo bib
liotekoj ir tt. Bet kadangi ka
lėti jiems teko ilgesnį laiką, tai 
jie perstojo duoti Korkai ky
šius—nebeištesėjo. Karka gi pri
vilegijas nuo jų tuoj atėmė, o 
pačius patalpino į IX forto rū
sius. Vadinas, žulikas žulikų 
nepagailėjo.

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

būkite bankiete.

nuo gatvės šnipo, kuriuo jis įkilo Tariama. Visi žinojo, kad 

tuvai. Tai irgi didelis girtuok-'kas yra Korka. Tačiau kaltė 
i lis. Kartu jis ir didelis žulikas. buv0‘ suversta jiešmininkui— 
Būdamas šnipu nuolat vaikščio- ūkio vedėjui. Vadinas, didįsis 
davo pas Kauno turgavietės (jo va£is kaltę suvertė ant mažes- 

rajonas) krautuvi- niojo. Panašiai buvo ir 1932 m., 
ninkus ir spekuliantus prašinė- kada buvo paliuosuotas už “kai-
“veikimo”

ateidamas 
jo sūnus, 
“kaip pa- 
vardas?”

neranda švaresnių žmonių? Pir
mučiausia, surasti švaresnių 
žmonių fašistinių elementų 
tarpe—ne taip lengvas dalykas. 
Be to, švaresni žmonės nenorės 
dirbt nešvarius darbus. Juk tik
rasis tų “auklėtojų” uždavinys 
(politinių kalinių atžvilgiu) tai 
kankint kalinius fiziniai ir mo
raliai, ardyt jų sveikatą, išlėto

Sekmadienį, 7-tą d. Balandžio (April)
4 \

Bankietui bilietai jau gatavi, tuojau 
Įsigykite jų; užsitikrinkite sau vietą 

bankiete.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

GRAND PARADISE BALLROOM
318 GRAND ST J N ‘NA1NOOH8

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

damas “pusbonkiui,” o jei kas 
neduodavo, grasindavo įskundi
mu policijai. Toliau, *19%3 m., 
jig tampa žvalgybos valdininku, 

11924 m.—jau Kauno kalėjimo 
valdininku. Kalėjime Korka tuoj 
pasižymi—už šventimą Jaunimo 
dienos jis rykštėmis išplakė dd. 
Lifšicą E. ir čarrtą R. (d. Čar- 
ną fašistai nužudė 1926 m. 
27-XII).

Atėjus fašistam prie valdžios,

kuriuos trūkumus” ūkio vedėjas 
Škadaziskas. Tiesa, škadauskas 
irgi vertas, Korkos bendradar
bis—taip- pdt gįrtuoklis ir vagis. 
Vienok aišku,' kad didžioji tų 
“trūkumų” dalis pateko į Kor
kos, o ne į škadausko kišenę.

Pagaliau "Korkos vagystėj Trokšdamas pagarbos, pri- 
,tiek paaiškėjo, kad 1934 m. iš pratęs prie kariškos drausmės,
Kauno kalėjimo jį parkelė f ma- |kvailas Grušauskas ir savo žmo- , u ucuiucic ,tų uano
žesnį Mariąmpolės kalėjimą, o užguitą, apkvailintą mote- tikrį “auklėtojų” vaizdą. 0 tu

pri-

čia aš apibudinau tik’ dalį tų * 
auklėtojų,” kurių sauvalei yra ’ 

atiduoti' revoliucingai ( Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių kovoto- ' 
jai. Jų sąrašą būtų galima daug j 
daug padidint. Bet manau, kad , 
ir ši nedidelė jų dalis duos apy- ■

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

po kiek laiko į Kalnaberžės ma
žamečių’ kolonijų, kur jam pa-

viršininku. Tai didelis girtuok- singai įvertinami, ir jis prade- vedama “auklėti.” nepilnamečius 
lis, sadistas ir kvailys. Būdamas'da kilt. Greit lieka korpuso ve-į “nusikaltėlius.” Nėra abejonės, 
Drausmės batalijono viršininku, Idėjų, viršininko pavaduotoju—.kad Korka šį darbą puikiai, at- 
daug kareivių nukankino. Jo * ’ “ ' 1 1 ‘ ‘ x:*’ °—:i—14-“
puskarininkai žiauriausiai muš
davo ir kankindavo kareivius.
Dar ir dabar buvusių Draus
mės bat. kareivinių sienose 
Varniuose tebėra gembės (kab
liai), ant kurių kardavo suriš
tom užpakalyj rankom karei-

riškę, vęrčia laikytis santikiuos 
su juo kariškos drausmės ir 
papročių. Save jis laiko žmonos 
viršininku, ir kai jis pareina į 
namus, žmona turi stot prieš jį 
“ramiai” ir kariškai raportuot 
apie tai, kas įvyko 
kas paruošta pietums

Viltmkis — Kauno 
felčeris. Girtuoklis ir
kas. Kyšius nuo kalinių ima 
pašto ženklais (laiškų markutė
mis) .

Dulinskas—vy r. prižiūrėto j as. 
Mušeika. Bemušdamas d. Ras- 
tauską P. išmušė dantį.

Lapinskas — prižiūrėtojas. 
Girtuoklis, mušeika.

Kaitrusis — prižiūrėto jas-pir- 
tininkas. Pasižymi ypatingu žvė-

faktinu kalėjimo valdytoju? | liks—iš mažamečių “nusikaltė-
Vienas iš maloniausių Korkos lių” jis išauklės tikrus vagis.

užsiėmimų—tai vest kalinius į į Viščius—Kauno kalėjimo val- 
sušaudymo vietą, šios malonios dininkas, buvęs karininkas, iš 
pareigos jis niekam neužleisda- kariuomenės išmestas už perdi- 
vo—dalyvavo prie visų sušau- delį girtuokliavimą. Tarnavo 
dymų. Kartą dviem nuteistiem’kurį laiką policijoj. Iš policijos

----  ---- ----------- ----- -----faliniam mirties sprendimas irgi buvo paliuosuotas. Pas ka-
vius. Prie menkiausio nepaklus-.buvo pakeistas kalėjimu iki linius dažnai ateina pasigėręs.
numo kareivius atiduodavo Ka-’gyvos galvos 1929 m. Korka iri Daugelis kitų kalėjimo vai
ro teismui, kuiis teisdavo po gį atsitikimą sugalvojo išnau- dininkų panašiu būdu yra tapę 
10-15 metų Karo kalėjimo. Taip |dot savo sadistinių jausmų pa- kalėjimo valdininkais, kaip ir

4 pat nemaža pasižymėjo Šal- ^tenkinimui. Jis turėjo pranešt yi§gįus< įaj yra, kada įvairūs 
kauskas, būdamas kaio kalėji-,kaliniams, kad mirties sprendi- girtuokliai įvairios inteligentiš- 

mo viršininku. . . , . Imas pakeistas. Vieton to, Kor- kos padugnės nebegauna jokioj
Ir štai Šį pasižymėjusį karei-(ka atėjo į kamerą ir įsakė nu- įstaigoj vietos, jos stoja tar-jriškumu. Nuolat jieško progos, 

vių budelį fašistų valdžia pas- (teistiesiems apsirengt, o apsi- naut į kalėjįmą, stoja “auklėt” kad prikibti prie kurio kalinio ,1935-1-29. 
kvrė Kauno kalėiimo viršininku.

namuose, 
ir tt.
kalėjimo
kyšinin-

rint šį vaizdą bus lengviau įsi-' 
vaizduot ir tikroji rev. politka
linių padėtis. >1

v ’Rašiau čia beveik, išimtinai 
apie Kauno Sunkiųjų Darbų Ka
lėjimo “auklėtojus” todėl, kad | 
pats su jais asmeniškai susi
dūriau, pats ant savo kailio iš
bandžiau jų “auklėjimo” meto
das.

Buvęs politkalinys,
J. Garelis.

Drg. Garelis Juozas, areštuo
tas už komunistinį veikimą 1931 
m. pradžioj, prasėdėjo Kauno 
kai. iki pakeitimo arti dviejų 
metų. Teismo jis buvo nuteistas 
šešiems metams sunkių darbų 
kalėjimo.

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 revd- . 
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin- ’ 
kite su užsakymais. i.

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų 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 val
džios pirmininku.

P. Rom.

* kyrė Kauno kalėjimo viršininku, rengus išsivedė su savim ir nu- 
payesdama jam “auklėti polit- sivedęs į raštinę paskelbė apie 

kalinius. 'sprendimo pakeitimą. Ir patys
Politkalinių auklėjimą- šal- nuteistieji ir kiti kaliniai Ma

kauskas pradėjo pareiškimu , ne, kad juos veda sušaudyt. To- 
pastariesiems, kad jis (Saikaus- del nuteistieji atsisveikino su 
kas) mėgstąs tvarką ir discip- likusiais kaliniais, o likusieji 
liną, todėl jis kalinius spausiąs, ’užtraukė “Internacionalą.” Kor- į 

gausiąs ir J karcerius kišiąs, ojka džiūgavo—jo tikslas pasiek
ia reikėsią, tai ir sumušiąs. . ir pakankino nuteistuosius, į 
?! jų, ir gavo pro

gos nubaust kitus kalinius už 
“triukšmavimą” t. y. už daina
vimą “Internacionalo.” Visas 
.“gyvenimo džiaugsmas” Korkai 
—tai kankint politkalinius,

i, ap-

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

Jos kaina 25 centai. Dabar tik 15 centų. Šioje kny- ’ A 
goję aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės. f

Sž

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.

kas išpildė. Tuoj prasidėjo di-1 
džiausiąs kalinių terorizavimas 
—mušimai, karceriai, atėmimas v- 
pasivaikščiojimo, patalinės, kny- - 
gų, laikraščių, uždraudimas pa- •_

> simatymų ir .usir^mSjMhų su ka~kint ap.
®U.^:_!W±S gavotai, pagal išanksto iždirb- 

tą planą, ciniškai tyčiojantis iš 
kankinamųjų. Užpuola, pavyz-

ypatingas režimas kalėjime. Ta
me režime pasireiškė ne tik'

, Šalkausko sadizmas, bet ir jo dS'Korkrsu^aurrsavraklu kvailumas. Fašistai įvedė kalė- azlul-«-orKa su gauja savo aklą 
jimuos taisyklę, kad kaliniai,

* susitikdami kalėjimo viršininką ū^ebY "kad‘"rakttainkai “nuilsę

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

tarnų, sužvėrėjusių raktininkų, 
daužyt politkalinius. Ir kai jis

Naudokite Medy Vietoj Cukraus,’
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

> arba valdininkus kieme ar ko-' pradeda si|pniau muSti> jig t : 
ridonuj tun nusnmt kepures, o paskatina juos. “gana vyrai, ga- 
viršininkas arba valdininkas na> nemnaitr mandaf?iau.- Rak.
sveikina ’ tada kalinius šaky- tininkai supranta šių Korkos 

darni sveik, vyrai ’ Kalimai žodži reiks ir smarkiau ima 
turi sutartinai atsakyt: “Svei-daužyt po]itkaliniuSt spardyt 

tamsta. Jei kaliniai, šal- juos kojomis, mušt kalinių gal-

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

Končiaus medus yra tyras bičių medus.
Trys Sov. Sąjungos kariniai orlaiviai pasirengę ginti darbininkų tėvynę, 

jei ją pultų imperialistiniai užpuolikai.



Ketvirtas Puslapis Pirmadienis, Kovo 11, 1985,

ČIKAGOS ŽINIOS
“Dievo Neliesk" , ko ant kristaus, nes jis sakė 

I jiems:
Delei pastatymo ant baloto niems ir patys sekite mane.” 

komunistų partijos kandidatų)
į aldermanus, majorą ir kitas ’Argi ne tą pat daro šiandien 
valdvietes < 
rinkome piliečių parašus ant 
peticijų. Stebėtinas dalykas, 

*kad tie draugai, kurie susirin- 
ė kimuose mėgsta garsiai kalbė

ti—spjaudyt radikales frazes, 
atsisako nuo realio darbo. Su 
tokiais tai nuduodančiais re
voliucionieriais, tankiai prisi
eina gerokai pasipešt.

Į aldermanus 13 varde, j 
kuris rubežiuojasi su stokjar- 
dais (skerdyklomis), kur dir
ba dieną ir naktį desėtkai tūk
stančių įvairių tautų ir rasių 
darbininkų ir darbininkių, no
minavome kandidatą darbi
ninką — bedarbį draugą Pau- 
liukaitį. Jis dalyvavo pa
sauliniame kare, gesuotas. Ro- 
dosi, turėjo būti geriausia pro
ga pastatyti tą darbininką būt 
baloto, jeigu visi sąmoningi 
darbininkai būtume stoję į 
darbą rinkti parašus, kurių 
buvo reikalaujama 900. Kąsgi 
pasirodė ? Paklausinėjęs pasi
rodė, kad kiekvienas turėjo 
kokią nors “svarbią” priežastį, 
delei kurios jokiu būdu nega
lėjo eiti parašų rinkti. Vieno, 
antro užklausus — “ar renki 
parašus? Kiek surinkai?” 
Gauni atsakymą, kad “negali
ma gaut”. Tikrenybėje jie nei 
nebandė parašų rinkti; neban
dė su darbininkais kalbėti, tai 
viena, o antra, tankiai būna 
taip, jog mūsų kai kurie drau-

•V ' . 1 *kriziui dabar trys dirbtuvės 
užsidarė ant visados ir maši
nas išvežė. Viena dar šiaip 

tų laikų turčiais. Turčiai įpy- taip po biskį kruta.
Del užsidarymo dirbtuvių. 

atiduokit turtus bied- fabrikantai kaltina uniją.\ 
Mat, Brocktone ir apielinkėje 
veik visos “šiušapės” yra uni
jinės, bet Maine valstijoje ir 
kitose daugiau dirbtuvių «ne- 
unijinės, darbininkai dirba 
pusdykiai, todėl jie, fabrikan
tai, neatlaiką kompetieijos.

Tai naujas skymas pavergti, 
darbininkus. Didžiosios dirb
tuvės ne tik Bridgewateryje, 
bet visuose kituose miesteliuo
se taplink Brockton^' stovi už
darytos, o darbininkai, netekę, 
darbo, /gyvena - baisiausiam 
skurde. Dauguma turi įsigiję 
namukus ir išvažiuoti negali.. 
Mūsų miestelis pirmiau duo
davo dirbti .po tris dienas į sa
vaitę su šeimynomis bedar
biams, 'kurie pasidarydavo po 
$12 į'.savaitę ir šiaip taip pra
gyvendavo. et dabar beduo
da dyi dienas J savaitę dirbti,

- £ reiškia, teuždirba $8. 
įUr_| Miestuko valdžia buvo su- 

• jie ir šiandien puotauja,! šaukus visų piliečių mitingų ir 
«lkį, šaltį, tėmijo, kaip žmonės atsineša 

/„„r:,/ Prfminiau"7pie stok- link uniJOs- žinoma, įkalbėjo,, 
jardus, kur įvairių tikėjimų, ika(^ iei£u dirbtų be unijos,', 
tautų ir rasių darbininkai ken- tai "atsimufintų” nauja kom- 
čia didžiausį išnaudojimą, pa- panija. Tas reiškia, kad ta 
niekinimą ir persekiojimą; tie .kompanija išsikraustys iš ten, 
desėtkai tūkstančių vyrų, mo-> kur yra unijin®s sąlygos, o čia 
terų ir jaunuolių darbininkų vers darbininkus dirbti už pu- 
krauna kasdien milijoninius kainos.
pelnus mėsos trustui, o darbi-j Reikia pastebėti, kad į tą. 
ninkų-žydų, negrų, lenkų, ru- mitingą susirinko visų sektų 
sų, lietuvių uždarbiai kasdien kunigai nuo kamendorių iki 
mažinami. Dai* daugiau, ka- prabaščių. Tas aiškiai -paro- 
pitalistų nusamdyti dvasiškiai do, kad užsidarymas dirbtuvių 
įkalba darbininkams neapkęs- sumažino mišių užpirkimus.

f » ) * * *

AmerikosSostinė Pamatė Sovietų Judį
Ameri- jčių dainuojančia armija. Abi

dvi armijos susilieja į vieną ir
Washington, . D. C 

kos sostines ponai turėjo pro 
gų pamatyti Sovietų, Sąjungos pasidaro didelė raudonoji ar- 
judį “Chapayev, the Red Com- mija. Kareiviai apsirengę į-

' Taipgi pasirūpinkim apie duokles 
reikalin- 
ir atsi-

šių <netų. Centrui pinigai 
gi. Tik nesivėlinkit ateiti 
veskite gavo draugus.

Draugai malonėkite visi dalyvauti 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

Org. John Evans.

(59-60)

Chicagos mieste, su komunistais ir abelnai ko
vingais darbininkais šių dienų 
kapitalistai ir jų agentai ku
nigai, nes jie (komunistai) 
reikaįaųja iš ponų pašalpos 
bedarbiams ? Toliau prive
džiau, kodėl kapitalistai ir jų 
nusamdyti dvasiškiai sėja ne
apykantą tarpe skirtingų tau
tų, tikėjimų ir rasių. Sakau, 

jkada buvo pasaulinis karas, 
tai Rusijos dvarponių, kapita
listų—earo valdžia įsakė po
pams, rabinams, katalikų ku
nigams šaukt darbininkus į 
karą, žadant po mirties dan
gų ; žydai po draug su rusais, 

1 lenkais, lietuviais, totoriais ir 
i kitų tautų ir tikėjimų darbi- 
’njnkais priverstinai liejo krau
ją, o kapitalistai--jų tarpe po- 
piečius, mitropolitai, vyiskū- ■ 
pai, rabinai—krovė sau 
tus ;
o mes kenčiame alkį 
skurdą.

- -- . panija. Tas reiškia, kad ta
- - .kompanija išsikraustys iš ten,

• “■ ’ ' ;kur yra unijinės sąlygos, o čia
jaunuolių Vda'rbininkų vers darbininkus dirbti už pu

gai-gės nemoka kalbėti su at-į* Wt.°- 'F“S daro™a T0?®1 dabar’ fin<W. kunigai 
silikusiais, tikinčiais,., sūkiai-’a^lną' ,kad ^as.gajjti.,^ 
bintais

Sykį 
draugą 
manim 
vakarą 
parašų, bet nesųsidūrėm su tb-’ 
kiais žmonėmis, su kuriais 
mano draugas galėtų susikal
bėti, nes jis angliškai nesukal
ba. Bet kitą dieną pasitaikė 
užeiti pas rusus darbininkus, 
su kuriais mano draugas pasi
pažino. Pasitaikė rusas dar-! 
bininkas—bedarbis; per . ilgus 
metus turėjo miestąvą darbą- 
gatvių valytojas; visuomet 
balsavo ir darbavosi už repub- 
likonų partiją. Vienok dabar, 
ant senatvės, kuomet neteko 
spėkų, susirgo—-neteko darbo- 
ir sykiu neteko republikoniš- 
kų malonių.ir saldžių prižadų.
Tad su tuo darbininku užve- 

dėme kalbą apie šį netikusį 
surėdymą. Priminėme apie 
kasdien gerėjančią darbinin
kų padėtį Sovietų Sąjungoj. 
Tas , suvargęs ir skurde pas
kandintas darbininkas tuoj 
mum atsakė, kad, esą: “Ru
sijoj gerai tik žydam.” Aš 
jam paaiškinau, kad tpn nėra 
bedarbių, kad net žydams 
duota pilna laisvė ir autono
minė sovietinė respublika įs
teigta. Mano draugas tuojau 
pradėjo apie popus (stačiati
kių kunigus), apie dievą, bet) 
miųimas darbininkas neleido _____ ___  ___
jam užbaigti sakinio. Sako: Į klaidintų • darbininkų nors -sy- 
“Tu dievo neliesk! Kas, jeigu,jq savaitėje ir pasikalbėjimas

darbininkais.
pasikalbinau vieną 

(rusą) eiti sykiu sų 
parašų rinkti. Vieną 
rinkome, gavom 10

bininkų vienybės.. Juk Jeigu didžiausia laimė ir linksmybė 
visa masė tų darbininkų su- šeimynoje (nors ir už pusdykį 
gyventų draugiškai, neturėtų darbininkai būtų priversti 
neapykantos prieš |kits kitą, dirbti). Tai naujas skymas al
tai samdytojai negalėtų nestik gų numušimui. ; ?.
•• i • t 1 • . > . V.V 1 ♦ .kapoti darbininkų uždarbius, ‘
bet pagerintų .abėlaai darbo čiausį laipsnį. Mūsų iniestėlis
sąlygas ir. būtų priversti duoti 
bedarbiais pašalpą, mokėti 
jiems apdraudą nuo bedarbės, 
senatvės, ligos ir tt.

Tas darbininkas, išklausęs, 
sako: “Kodėl tu neesi po
pas?” Sakau, negaliu būti to
kiu todėl, kad neesu melagis, 
išnaudotojas arba išnaudoto-; 
jų-kapitalistų agentas, esu 
klasiniai sąmoningas darbinin-’ 
kas—komunistas.

“Na, tai,” ’sako, “duokite' 
jūsų peticiją, pasirašau be jo-< 
kios baimės ir svyravimo.”

Išeinant atsisveikinome 
jis prašė užeiti pas jį kitą syk 
pasikalbėti. Dave man “pasi
skaityti” rusų baltagvardiečių 
—popų ir buržuazijos leidžia
mą šlamštą—“Rosija”, pilną 
purvų ir melų prieš darbinin- 

j kišką tėvynę.
Išėjus gatvėje, mano drau

gas sako: ‘ ‘tu puikiai išaiški
nai taYn darbininkui darbinin
kų padėtį, net’, ir kristų jam 
priminei, o jis vis tiek nesu
pyko; pilnai jis sutiko su‘ta
vim,”

Aš esu giliai įsitikinęs, kad 
atlankymas bent penkių su-

ir

ns dieVas siunčia mups lietų, su jais atneštų šimtų sykių 
sniegą ir valdo pasaulį?” Ir! ‘ ‘ 'i'
sugniaužęs kumštį laiko arti kų judėjimui, negu pasimaty- 
mano . draugo ųosies. Aš sa
kau: “Nereikia mums čia 
pyktis.ir del tokių uieky dis-) 
kusuoti.
apie tai, kaip priversti ponus padiuėmsi; Prūseika su But- 
4uoti mums duobos; anglies, Į>kum skl®kininkai”.ir t. t. Tai- 
drabužių, kambarius.” rO tas gi, eikime į mases ir švieski- 
darbininkas jau trys mėnesiai me jas!
sėdi šaltuose namuose—neturi 
anglies. Aš nukreipiau daly
kų į tuojautinį darbininko 

‘reikalavimą. Jis pradėjo klau
sytis mano kalbos, bet žydų 
jis negali pamiršt. Matomai 
popų ir buržujų jo galvoj 
pripūsta prieš žydus nemažai 
neapykantos nuodų. Sakau,

daugiau naudos darbiniu-

mas su savo vienminčiais 
draugais kasdien ir kartoji- 

-.- mas to paties: “Grigaitis liur- 
Mes turime kalbėti Ibis; kunigai gyvena su gas-

Girtuoklyste pasiekė augš-

vairiomis drapanomis. Publi
koj pasigirsta pasityčiojimų, 
kad raudonoji armija nuply-1 
šus ir ne uniformuota, taip 
pat nelavinta. Ką gi ji galinti 
nuveikti. Toliaus pasirodo bal
tagvardiečių uniformuota ar
mija. Ponai nusidžiaugia, pra
dėjo ploti ir sako: “Va, čia tai 
armija.” Bet kaip uniformuo
ta armija gavo į kailį, tai po
nai nusiramino ir nedarė dau
giau jokių pastabų, nei pasity
čiojimų ir atydžiai tėmijo ju- 
dl- • '

Šio veikalo pabaiga buvo 
liūdna, nes žuvo drąsus ir 
energingas Chapayevas. Net 
militaristiniai patriotai išsine-, 
še prastą įspūdį, nes pasirodė, 
kad prieš masių pasiryžimą 
negali atsilaikyti nei unifor
muota armija, nei kanuoles.

( mander.” Jis buvo rodomas 
Vienoj iš didžiųjų svetainių 
“Belasco,” kuri įrengta del 
'Shubert’s veikalų ir kitų di
desnių perstatymų. Rodymas 
prasidėjo vasario 21 -d., 7:30 

ival. vakare atsidarė Belasco 
teatro durys, bet tikietų ma
žai buvo likę, nes buvo išpirk-, 
ti iš kalno ir per telefoną, nes 
buvo “reserved (seąts.” Daug 
publikos pribuvo, bet nebega
lėje gauti tikietų ir >ture j ė 
grįžti atgal. Nekurie pradėjo 
zurzėti, kad komunistai išpir- 
kę tikietus ir “mums nebeli
ko.'” Sulaukus 8:30 vai. pra
dėjo sustoti dideli automobi
liai, iš kurių išlipus ėjo sve
tainėn kapitalistinė publika 
su vakarinėmis drapanomis, 
nekurie ir su operos drapano
mis.

Devintą valandą uždanga 
pasikelia ir prasideda persta- 
tymo 'pridėčkai, -news” ir matyt tą patį judį, arba kad 
taip toliau. O pusė po devynių' būtų rodoma daugiau panašių 
Šviesos persimainė ir ant see- judžių.

MONTELLO, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo 67 kuo

pos mėnesinis susirinkimas įvyks 14 
d. kovo March) 1935, 7 vai. vakare, 
Liet. Tautiškam Name.

j Nariai atsiminkit, kad šitas yra 
trečias mėnuo šių metų, kurie dar 
šį metą nemokėjote duoklių, jau rei
kia mokėti.

Taipgi bus keliolika naujų narių 
kuriuos turėsime priimti. Atsiveski
te daugiau naujų narių. Nepamirš
kite!

(59-61)

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

sirinkimas įvyks 18 d. kovo, trečia
dienį, 7:30 vai. vakare, Draugijų 
.Svetainėje, 4097 Porter St. *

Draugai ir Draugės, malonėkite 
visi dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra labai svarbu. Taipgi ir nau
jų

DIDELIS NŲPIGINIMAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 

knyga,•kurią D-ras Kaškiaučiu* 
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
pakartotinai liepia skaityti. 

Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 
vėl bus pilna kaina. 

Reikalavimus su $1.25 
adresuokit:

J. BARKUS *
111-40, 128th Str., 

OZONE PARK, N. Y. .

nos pasirodė judžio pavadini
mas : “Chapayev—The Red 
Commander.” Eina istorijos

nanių atsiverkite.
Sekr. N. Astrauskiene.

(59-60)

SHENANDOAH, PA.
Bedarbiu Taryba rengia labai svar- uiuuua «iHi4j<i, uei ^unuuLes. bi^ pra^ąlhas> kurios įvyks 11 d. 

Veikalas labai aiškus. Daug iš kovo, Jūhlor • High-School, So. Main 
publikos pageidauja antru syk

draugai prašome visų įsitSčmyti dieną 
ir skaitlingai visi dalyvaukime šiose 
prakalbose. /

Kviečia Komisija.
(58-59)

“Chapayevo” rodymas tu
rėjo įvykti pora savaičių tam

paaiškinimas. Paskui pasirodo atgal, bet buvo statomos kliu- 
Sovietų šalies laukai, miškai ir 
Commander Chapajev su savo 
armija. Po mažam mušiui pa-, 
sirodo ir Furmanov su kaimie- ■

tys, mat, ponai bijojo, kad 
Washingtono publika neužsi
krėstų propaganda.

P. Kevalas.

WORCESTER, MASS.
Kovo 12 d. 7:30 vai. vakare, 

Endicott St., .ivyks svarbios prakal
bos. Kalbės draugė Z. C. Mažeikienė, 
iš Cleveland, Ohio. Labai retai atva
žiuoja moteris kalbėtoja, tad gal to- 

į kią progą greit nesulauksime, todėl 
i visi dalyvaukite. Dainuos Aido Cho
ro merginų Oktetas. Prakalbas ren
gia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 155 ir 11 kuo
pos.
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Sovietų Saldainiai, 
| Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dvieju Svarų Dėžė 7(10 ’ 
6 Skirtingi] Rūšių ’ U

Persiuntimas Apmokėtas *
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

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

įvairiose pare ngimuoae 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi- 
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, * 

z’ Brooklyn, N.. Y.

....... ......................,, II,. ..................... ........ f. .............. T- I,į , , ĮIN|

Scottsboro berniukų svarsto- atliko daug geriau, negu kada
ma apeliacija S. V. aukščia- seniau vaidindavo, tą gali 
me teisme, 
vių L sukilimas Mandžurįjoj lyvavo tame parengime. ___ . ... _ .
sausio ’š.:'m.i masinis protestas Antraštinių '.Riakėj-aS^^su-

randa ir “sklokos” tarpe wa- 1^35, kuris atsibus Benld, III. Frank 
’ * JI / • '••/(V* • A ' ■ ■ . XPvixiVnninno Poni ru Itorbunėcių bei nesantaiką' r- 
komunistais. O teisybę paša . - ,
Vine inV idelgatup iš anksto dalyvauti suva-
K1US, juk skldkininkų Wa- žiavime. nes bus labai daug svarbių 
terbury nesiranda.1 Jei ir bu- dalykų svarstyti. Apskričio valdybos 
VO. kurie linkę "sklokds” pu-|“8ty?- Wm- ,(57,69) '■

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. 50 kuopos susirinkimas 

įvyks 12 d. kovo (March) 7:30 v. v., 
Gedemino Svetainėj, 575 Joseph Ave.

Japonijos karei- tvirtinti kiekvienas, kuris da- <

New Yorke prieš Heąrstą,, va
sario 25' d., kur dalyvavo apie 
30 tūkstančių, San Francisco 
laivakrovių streikas pasitiki- 
inui Vokįėtajos riąziij kreize-
rio Karlsruhe. Minėtos' žinios 

l yra svarbios žinoti visiems 
f , darbininkams, o jas galima
naųčių gėrimų net 8 įstaigas, -rasti tik darbininkų spaudoj, 

kaip tai, Daily Worker,” “Lai
svėj,” ir ‘“Vilhyj.’

Drg. Mažeikienė kalbėjo a- 
,pie Hearstą,—jo spaudą ir 
kad jis yra turčius, Wall gat-

tųrį 1,000 gyventojų, o svaigi-

D. Lūki f ne.
(57-60)

BENLD, ILL?
Pranešu visom L.D.S. kuopoms 9

. Ęnricos Svetainėje, kampas Central 
su j Avė., ir .North 6th Str.

j Kviečiamos visos kuopos išrinkti

sėn, bet šiuo laikotarpiu visi 
lankosi į mūsų parengimus, ir 
jokių ginčų niekuomet nebū
na.Kažyriavimo liga serga net 

kai kurie ir mūsų draugai, ku
rie seniau smerkdavo tą užsi
ėmimą. Laiką užmuša su ka- 
zyrėmis, vietoj skaityti darbi
ninkišką spaudą ir knygas, ar 
užsiimti kitu naudingu darbu. g g0 mj,ion ,W34 
Dranga., tas yra blogas pa- m * kai išnaudoja darbinin- 
protys ir reikia taisytas.' kus ant s£vo ūkių Californijoj. 

Kalbėjo, ką buvo mačiusi So
vietų Sąjungoj, kaip ten gy- 

|vena darbininkai įr 'kaip Lie
tuvoj darbo žmonės gyvena. 

' Taipgi papasakojo apie Cleve
land© bedarbių veikimą, kaip .

.. 'bedarbiai vyrai ir moterys ve- apie 50 narių; kad į komunis-
Vasario 25 d._buvo sureng-^ kovą paša,pą Apie vei. 

jkimą lietuvių jaunuolių sporto 
ir kultūros frontuose, kad jau
nuolių “tymai” lošia boles su 
policijos ir kareivių “tymais.” 
Tas'be galo svarbu darbininkų 
judėjimui. Kas žingeidžiausia, 
kad Komunistų Partijos kon
certas bus kareividėj i (Armo
ry) ir viso Clevelando darbi
ninkų 1 chorai dalyvaus lenkty- 
njuodamj už ^prizus.”

Po prakalbų, sekė klausimai. 
Darbininkųprakaibpse buvo 
vidutiniai. Aukų surinkta apie 

Matyti . prąkąlbpmis 
darbininkai pasitėnfcįno, nes 
pasibaigus nesiskirstė eiti nar 
mo. Rudesi, laukia, kad dar 
d augiau įūtų, fcalMta.

1 . Dalyvis. t j

Amerikos Lietuvių Darbi 
ninku Literatūros Draugija^' 
rengia vakarienę ir šokius ba 
landžio 6 d. Tikslas: kad su 
šelpti finansiniai darbininkų' 
reikalus.

Trečia, džiaugiasi šypso
damasis “žinių Rinkėjas,” būk 
komunistai perdaug nusigyve- 

, . . nę. Bet jei “ž. R.” prisieitų į-
vės agentas fašizmui, kad^ jpa- rodytį savo rasto teisingumą, 

tad prisieitų atbulam eiti, 
kaip vėžiui. !

Kurgi tas nusigyvenimas 
pas komunistus? Kad darbi
ninkiškos organizacijos gerai 
gyvuoja, nariai domisi, susi
rinkimus lanko; kad darbinin
kų Vilijos Choras susideda ir

tos prakalbos. Kalbėjo d. A.' 
Bimba, žmonių prisirinko ga-l 
na daug. Prakalbas skaitome 
pavykusiomiš. x

Kitos prakalbos įvyks kovo 
18 d. Kalbės drauge "Mažeikie
nė, iš Cleveland, Ohio.

Aukos, surinktos per d. 
Bimbps prakalbas. Aūkojp se
kamai :po .50 leentu-X*. Zna- 
tinas, G. iKrjnčiiis, .X TCąlyėljs 
ir L Katilis; po 25 centus— P. 
Krukonis, Bučienė, Bučis, A, 
Deksnis, ■■ -Kuprotas, M. 
Kundrotienė ir S. Irsite, 
Smulkių surinkta $2.27, viso 
pasidaro $5/77. Aukavusiems 
ąčiu, M . •. .. . -X ? 7., .

Bridgewaterio Pilietis. ž

tų parengimus net ir žiemos 
laike suvažiuoja keli šimtai 
žmonių; kad jaunuoliai pro
gresuoja, stoja į darbininkiš
kas organizacijas, ar tai tas 
reiškia, kad komunistai per
daug nusigyvenę ? Geriau “ži
nių^ Rinkėjas” leiskit' plunksną 
į pasilsi ir tokių nesąmonių- 
melų nerašinėkit.

- Waterburiete.

PARENGIMAM
BARČEKIAI

Kapsuko Paveikslai

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

(April).

Rodiester, If.
Drg. Mažeikienės Prakalbos

Kovo 3 d. atsibuvo prakal-

Waterbury, Conn.

Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus
’ (Kapsuko)
“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose 4r susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai bųna amžinos at- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
UŽ viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- ;

ČIUS-KAPSUKAS
Paveiksiu reikalaudami rašykite ■

“LAISVE”
427 Lorimer. Street 

Brooklyn, N. Y.

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės” 
jums

Lais- 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:
Vertės 
Vertes 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertes 
Vertės 
Vertės

$ 50—... _ Kaina
$100.. ___ Kaina
$150._ ___ Kaina
$200._ _ _ .Kaina
$250. Kaina
$800- _ Kaina
$350-____ Kaina
$400- __ Kaina
$450. _ Kaina
$500. _ _  Kaina
$600-____ Kaina

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

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

“Laisvės” Administracija 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks seredoj, 13 d. kovo, 
8 yal. vakare, Lietuvių Svetainėj, 180 ’ 
•New York Avė. f

Vjsi malonėkite dalyvauti šiame, 

bių dalykų aptarti. Komisija rapor
tuos apie hiUsidiečių veikalą “Mo
terim Nėišsimeluosi” ir jei jie su
tiks greitu laiku mum suvaidinti, tai ’ 
reikės daugiau žmonių prie darbo.

susiririkįtne, lies • turine keletą svar-

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas GraboriusNorą be galo.yra gaila eik- 
voti laikraštyje brangią vietą,
tačįąu pastebėjus AVateid^ury 

^Rinkėjo” •‘weleiyyje^r 
vasarįo 28 d. laidoj, prirašytą 
nesąmonių, negalima nutylėti. ■ 

Pinmidusiai, kaip tas “žinių 
Rinkėjas” įžiūrėjo tą komu- 
ništų vaidinimą, jei jam net 
baisu buvę žiūrėti. Tųr būt 
buvo daug “vąlštybinės ” ; įpy-;

juk pasakiškas kristus irgi žy-’na čeverykų ‘išdirbystė. Vadi- talpino, iš atžymėtų žinių b,M: ;nębeįžjūrėjo. Kad;lo
dąs buvo, o garbini jį; nu k ry-’ namais gerais laikais veikįįfce- vo: Bedarbių Kpųgreąas Šimas išėjo , atsakęmingai ir 
žiavojo jį kunigai, susitarę su turios dirbtuvės, bet užėjus Washingtohe Sausio 5-7 š. m.;^^kad visi''artistai savo užduotis}

Dimas Benamis.

Bridgewater, Mass.
Darbai ir kiti Darbininkų 

Reikalai
Darbai šiame miestelyje vi

sai sumažėjo, nes čia tėra vie

bos, rengiamos ALPLD 50 kp. 
Pirmininkas d. X ;$vąn.s pir
miausia peį?staį; (■ X 
černauską, kuris kalbėjo te
moj: “Kaip svarbu yra skai
tyti darbininkų spaudą.” Čia 
d. černauškas atžymėjo <
žinių iš darbininkų judėjimo, 
kurių

H 660 GRAND- ST. BROOKLYN. N.

žiavojo jį kunigai, susitarę su,tūnos dirbtuvės, bet uirėjns Washingtone sausio 5-7 š. m.,

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave. I
\ Tel., Stagg 3847

Puikiai įrengto* dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

-Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Pirmadienis, Kovo 11, 1935

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

i j ’ t <NOTICE is hereby privcn that License No. 
D-118 has been Issued to the undersized to 
soil wine and liquor at retail under section 
133-A ; of the Alcoholic Bęverare Control 
Law at 183 Sterling PT.‘, Bofouglr of Brook
lyn, County of Kings, to.be, consumed, off 
the premises.

< -PLAZA .LIQUOR CO., , 
Salomon Goliibonr

18? Sterling 'Pi-< ' ' -* '*'•«'< Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
B-7918 has been issued to the undersfghed 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 329 .. ... of

LIETUVIS graborius

~ .......................... 111 ............ .1 . *"*... i.j. u

Draugo Mickevičiaus-Kapsuko 
Biografijos Bruožai

— ■ ■ ■ v ■ -------------

(Ištrauka iš Ruošiamos apie V. Kapsukų Brošiūros).
(Pabaiga)

Buvo ištremtas į Sibirą. Tenai susi
purtino su Sverdlovu, jau tuomet žymiu 

bolševiku. 1914 m. antrą syk laimingai 
pabėgo ir apsigyveno Galicijoj. Dar bū-

4 dainas kalėjime ir Sibire daros aiškiu 
marksistu-internacionalistu, antilikvįda- 
torium. Pabėgęs vėl prisideda prie ak- 
tingo partijos darbo. Darbuojas Rygos 
lietuvių darbininkų organe “Vilnyj”, ar
timam bolševikams. Be jokių pastabų 
ima revoliucinius, neaprėžtus bolševikų

4 obalsius, bet dar nenustoja iliuzijos, kad 
galima vienybė su menševikais. Bet ka
rui prasidėjus išnyksta tos iliuzijos. Jis

* mato, kad II Internacionalas, oportuniz
mo pagraužtas, sugriuvo; supranta, kad 
oportunistai taip toli nudardėjo, kad ne
begali būti kalbos apie kartu su jais 
II Internacionalo atgaivinimu. Jis sto
ja už sudarymą III Internacionalo. Tie
sa, iš karto da yra iliuzijų kas link cent
ristų (Kautskio ir kompanijos). Nuo 
1915 m. visą laiką palaiko ryšius su bol
ševiku CK ir su bolševiku vadais. Lai
ke karo iš Austrijos persikrausto į Angli
ją, o vėliau į Ameriką ir redaguoja 
“Rankpelnį” (Anglijos lietuvių socialistų

worganą) ir “Socialdemokratą” (L S D P 
Užsienio Biuro organą), o Amerikoj — 
“Kovą” ir žurnalą “Naująją Gadynę” 
(Amerikos lietuvių socialistų organą). 
Kaip tų visų organų redaktorius d. Kap
sukas veda juos internacionalis.tinėj dva- 
šioj, veda kovą su socialpatriotais, kurie 
karo pradžioj naudojosi žymia įtaka lie
tuvių socialistų emigracijoj.

1 « Po vasario revoliucijos atvyksta į Pe
terburgą (dabar Leningradas). Kartu 
su d. Angariečiu redaguoja “Tiesą” ir 
vadovauja visam lietuvių bolševikų da- 
bui Rusijoj, veda kovą su menševikais. 
Laike Spalių reoliucijos buvo paskirtas 
pirmu vyriausio valstybės pinigyno komi
saru, vėliau Gatčinos fronto prieš Kras- 
novą komisaru, paskiau -lietuvių reikalų 
komisaru.

1918 m., gyvendamas Peterburge ir 
Maskvoj, rūpinasi perkelt komunistinį 
darbą į Lietuvą, ieško kelių susirišimui 
su revoliuciniais darbininkais Lietuvoj.’ 
Po 1918 m. revoliucijos Vokietijoj va
žiuoja į vokiečių okupuotą Vilnių. Visoj 
Lietuvoj kyla revoliucinė kova. Vis pla
tesnės darbininkų ir valstiečių masės iš
stoja į kovą del sovietų valdžios Lietu
voj. Vokiečių okupuotam Vilniuj gruo
džio pradžioj buvo sudaryta Laikinoji 
revoliucinė darbininkų ir valstiečių vy- - 
riausybe. Jos pirmininku buvo išrinktas 
d. V. Kapsukas. Po proletarinės revoliu
cijos laimėjimo V. Kapsukas buvo paskir
tas Lietuvos socialistinės sovietų respub
likos Liaudies komisarų tarybos pirmi
ninku, o susijungus Sovietų Lietuvai su 
Sovietų Baltarusija liko pirmininku Lie
tuvos ir Baltarusijos Sovnarkomo. Buvo 
taipogi Lietuvos centralinįo pildomojo 
komiteto ir LSDR (o paskui L ir B SSR)* 
užsienio reikalų liaudies komisaru.

Nuo 1918 m. LKP CK paryš. 191,9 m. 
Rusijos komunistų (bęlšęvikų) partijos 
suvažiavimu buvo išrinktas kandidatu į 
CK, o paskui įvestas į CK. 1924 m. Ko
minterno V kongrese d. KasPukas buvo 
išrinktas kandidatu į KIPK, o 1928 m. 
VI kongrese KIPK nariu.

Pei^tįs Pusjąpfc 
d  ' !     . .. Į , .. ...

trr. .M,J,'in
’ .[stotį. Jam ten nuėjus visokius 

,Klausimus jkih štate. Fašizmas 
pyadęjp galvą k^Įt ^ibj ąpįę- 
SinkeJ," vlsaįp pradėjo gruiąot 
^ąrbimpkams. Viepus vienaip 
gązdina, kitus žada imt ant 
pasivažinėjimo ir kitaip. Jie 
ąori; kad darbininkai negalė
tų. niekur paswdyti„ir nieką 
negalėtų veikt darbininkiškam 
judėjime.

Pirm keletą dienų atgal bu
vo pasikėsinta.-atskirt iš gyvų
jų tarpo draugus Valęntuko- 
hiųs, tęvą sp sųnum. Jie, sugrį
žę iš (będąrbių susirinkimo ir 
apsėdus prie Stalo, kalbėjosi 
apie rytojaus 1 reikalus, kas 
•bus veikiama. Ęet tuom pačiu 
sykiu koks niekšas tykojo ant 
jųjų gyvybės ir paleido du šū
viu iš šautuvo prp langą. Bet 
laimė .draugai Valęntuko- 
niai išliko, gyvi ir sveiki/Drąu- 
gai Valeptukoniai i abudu ge
rai darbuojasi tarp bedarbių 
šioj apielinkėi.

Šioj apielinkėj visiems yrą
. -• « • ■ « 1 ‘ . X .* »

gana ■ aišku, kad fašizmas 
Smarkiai pradėjo veikt, todėl 
darbininkų pareiga vienytis ir 
stot į kovą prieš fašizmą, kad 
atmušt \ tokį bjaurų pasimoji- 

“mą prieš darbininkus.

dabąr darbininkų unijos na- g 
riai privertė Gfeeną reika
lauti dęrybų be; Ėooseyelto 
komis!jqs tarpininkavimo.

Automobilių fabrikantai 
per savo vice-prezidentą ne 
tik atsisako derėtis su Au
to. Darbininkų Unija, bet 
dar ją išplūsta, kaipo “maiš
tininkę” ir neturinčią jokios 
teisės atstovauti šios pra
monės darbininkus. ■

-, ..............y.. . ... . <

Lawrence, Mass.
Vasario 28 d- kąįbėjo drau

gas A. Bimba. Publikos buvo 
apie 150; tai yra gerai pagal 
darbo dieną, nes Lawrence 
lietuviai daugiausiai dirba 
naktinį šiitą, tad nėra pro
gos ir į tokias svarbias prakal
bas ateiti.

Draugas Bimba labai aiš
kiai nupiešė apie tai, ar Ame
rikoje bus jvesta bedarbių ap- 
drąuda ir ką dąrbįninkąi turi 
daryti, kad šitas bilius' būtų 
pervarytas per kongresą. Tik 
blogai, kad neturėjom tam 
tikrų blahkų, kurias ALDLD 
Centras išleido. Tik pabaigoj 
savaites gavom tas blankas, 
kada jau buvo po prakalbų. 
Bet jos vistlek bus išdalintos, 
kviečiami darbininkai pasira
šyti ir pasiųsti į Washington, 
D. C., Mass, valstijos korigres- 
manam. Taipgi kviečiam visas 
organizacijas tai padaryti, nes 

(yra be galo svarbu. Taipgi ge-; 
• rai atmušė Bostono špįtolnin-,' 
I kų “Darbininko” męjus, ,ku-; 
riam šmeižia Sovietų Sąjungą,; 
rašydami, kad Sovietų Sąjun
goj darbininkai badaują'

Buvo renkamos aukos, čio
nai tilps.ta vardai aukavusių 
nemažiau 25 c.: J. Palcauskas 
ir S. Penkauskas po 50 c.; Įg. 
Čiulada, Lapinskienė, Z. Pen- 
kauskienė, J. šleivis, L. Gross, 
Ę. čiuladienė, A. Jurgalayi- 
čius po 25 c. Viso su smulkio
mis aukomis $5. Varde Komu
nistų Partijos Liet. Frakcijos 
tariu širdingą ačiū visiems au
kautojams.

: Telefonas: ^Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
Sena) dirbąs graborvstės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

baisamavimu ir palaidojimu 
mirusių.mose organizatorių eilėse, kada kūrėsi 

LKP. Būdamas ĘKP CK nariu d. Kap
sukas visuomet rūpinosi nuvalyt mįįąų 
partiją nuo visokių socialpatrįotinių įtą- 
kų, kliudančių partijai jos darbe. Po fa
šistinio perversmo d. Kapsukas stoja vi
su griežtumu į kovą šu visokiomis klaido
mis ir nukrypimais mūsų partijos eilęsę. 
Kada mūsų eilėse pasireiškė dešinieji ir 
taip vadinami “kairieji” nukrypimai, d.: 
Kaspųkąs kovojo taip su vienais, taip su i 
kitais.. Ir reikėjo aštriai kovot taip šu 
dešiniaisiais, kurie bijojos reyolmcinį 
darbą plėšt ir traukėsi iš kovos lauko, 
taip su “kairiaisiais”, kurie po priedanga 
revoliucinės frazės vengė masinio dąr(bb 
ir tuomi padėdavo fašistams sėkmingiau 
kovot s,u darbininkų judėjimu. Drg. Kap
sukas nuolat kreipę partijos domę į tai, 
kad nebūtų apleista darbas kaime, kad 
teisingai būtų vedama mūsų politika san- 
tikiuos su valstiečiais, kad b.ūtų traukia
mi' į kovą žemes ūkio darbininkai. Drg. 
Kapsukas nuolat primindavo apie mūsų 
partijos atsilikimą darbe tarp kareivių, 
ragindavo, spirdavo geriau imtis to dar
bo. Drg. Kapsukas nuolat primindavo, 
kad jei mes nenugalėsime nukrypimų mū
sų partijos eilėse, tai męs nesugebėsim 
užkariaut darbininkų masių proletąrinei 
revoliucijai. Jei mes nevesim teisingos 
politikos link valstiečių, jei ųe'išsiūbuo- 
sim į kovą plačias žemės ūkio darbininkų 
mases, jei nęišplėsim savo darbo kariuo
menėj, tai nepajėgsim nuversti fašistų 
valdžią ir užkariaut sovietų valdžią.

Drg. Kapsukas buvo atsidavęs ne vien 
. Lietu-vos- Komunistų . Partijos darbui. 

Jis buvo atsidavęs viso Kominterno dar
bui. Jis dirbo ir kovojo del proletariato 
laimėjimo visame pasaulyj. Būdamas 
KIPK nariu, kaip Lenkijos ir Pabaltės 
lendersekretariato sekretorius ir vedė
jas, d. Kapsukas ypatingai rūpinosi par
tijos darbu ir darbininkų.judėjimu Len-. 
kijoj, Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj ir Suo
mijoj.

Kominterno darbui, mūsų partijos dar
bui d. Mickevičius-Kapsukas atidavė vi
sas savo jėgas. Būdamas silpnos sveika
tos (sirgo džiova ir širdies liga), visuo
met įtemptai dirbo nesigailėdamas savo 
sveikatos. Drg. Mickevičius-Kapsukas— 
tai buvo pavyzdys proletarinio revoliu
cionieriaus, kuris visuomet proletarinės 
revoliucijos reikalus statydavo aukščiau 
savo asmeninių reikalų. Jo didįnausiąš 
noras, didžiausias pageidavimas buvo i 
greičiau susilaukt tos dienos, kada Lię- 
tuvos darbininkai, sąjungoj su vajstįę- 
čiais, komunistų partijai vadovaujant su
kils, kad nuverst fašistų budelių valdžią, ( 
ir užkariaus darbininkų ir valstiečių val
džią. Drg. Kapsukas nesusilaukė tos die- : 
nos proletariato laimėjimo Lietuvoj. Li
gos, įgytos kalėjimuos, kato?goj, trėmime 
ir Sibire, emigracijoj, pakirto jo syęįką- ! 
tą. Prie senįau įgytų Jigų dar prisidėjo ; 
differitinė anginą ir 1J935 m. vasario mėn. 
17 d. męs nustojom savo geriausio kovo
tojo ir draugo. Vienok tas darbas, ku
riam d. Kapsukas ajtidavė vįsą sąvp svei
katą, visą savo revoliucinę energiją, ne
sustos nei vienai dienai. Lietuvos komu
nistų partija, Lietuvos darbininkai są
jungoj su valstiečiais dar energingiau 
imsis ddrbo ir kovos, kad priskubinu fa
šistų valdžios nuvertimą. Lietuvos ko
munistų partiją dar smarkiau didins sa
vo eiles, dar energingiau (Įirbs darbo ma
sėse’kad bendro fronto taktikos pagelia 
eit prie proletarinės revoliucijos. Visi 
komunistų partijos nariai, kurĮems rūpi 
ne žodžiais, o darbais pagerbt d. Micke
vičiaus-Kapsuko atmintį, įrivają Pa' 
vyzdį iš jo dąrbšfumOj iš jo atsidavimo 
proletarinei revoliucijai ir nėgal nie
kados užmiršti, kad tik tąs tikras revo
liucionierius, 'kas nesigailėdamas savo gy
vybės atsidąvęs dirba komunizmo užka
riavimui.

423 Metropolitan Avė.

Veltui Chapel Šermepyn 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštyhomš

ir kitokioms parėtus
Saukite dieną ar nakti

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber • Shop)

{taisyta pagal naujausią madą; pa- 
I tarnavimas kuo mandagiausias; <uy> 

bas atliekamas Aūlyg kiekvieno 
pageidavimą. ; f f

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atšilau* 

-,^3tą. susipažinti ir 
of pasidabinti savo plaukus a? veidą 
" CHARLES’UP TODATE

BARBER SHOP
,K. DEGUTIS, Savininkas 

100 UNION AVENUE,
Brooklyn, N. Y

Smitfy St. i Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed 6n the’premises. 

V/ILLIAM O’KERFEE & KENNETH 
• McDougall

329 Smith St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given , that License No. 
L-48 has been issued to the undersigned to 
self wine and liquor at retail under sfectiqn r . . . . .
132 A of the Alcoholic Beverage Control kytl J Šią naują Vietą, SUSJpaŽtrtU W 
Law at 348 Sumner Avė., Borough Of pasidabinti Savo plaukus at Veidft. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ’Ithe premises.

DAVID FINKEL 
348 Sumner Ave., Brooklyn, N, Y,------- ;—. j 
NOTICE is hereby given that License No. 
A-11104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of į 
the Alcoholic Beverage Control" Law at 6815 
—4th Ave. Borough \of Brooklyn, County of 
Kings, to be-consumed off the ’ i>remises

DREWES BROS. 
Importers, Ltd. 

6815 —4th Ave. Brooklyn, N, Y,

Y.

V.fl

kuris

4

dilioj.J ..L

*HAPMAM

KILLS PAIN

Sekmadieniai nuo 11 ikf 1 ♦
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

R>
i si

Unija, kas liečia algų ir dar
bo valandų. Tokį reikalavi
mą buvo fabrikantams pa-1

7 Nuo Neuralgiškų
į Skausipų 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXpELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus ‘

LIEPOJA AJAŽeJA
Liepojoje, Latvijoje, per 56,569 gyventojus.

pain-e"xpeller

Nuskendo 
‘ h 

gyventojų skaičius sumažę-J sodžius, nors ir ten skurdas,niėčių ties Fuchow.

Lawreqce Kor, Biuras.

Plymnlb, Pa.

!jo 669. Dabar Liepoją turi graužia yąrguoipęnę.

—_-r-7- T" u-' -• ^nghaiy ~ Nųskendi
penkis paskutinius metus be pramonėje veja žmones I jąįyą^ ^ųjųng” sų ęfr!

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant eracijų_ir_ 

gydyme

Ausy, Akiiį ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo H iki 1 dienpmh 
huo 5 iki 7 vakartis ■

..u .1 , .WI.I. ..'f „ ■III ■ III 'l ■
ft'$•«įįr~X rr rii > r —•'»■

FOTOGRAFAS
. , JQNAS' STOKES 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, ’ • ’

♦ *> Visa LKP istorija tvirtai susirikusi su. 
d. Mickevičiaus-Kapsuko %aktyviu veiki
mu. Drg. Kapsukas vienas iš LKP kūrė
jų, organizatorių ir veikliausių jos vado
vaujančių narių. Drg. Kapsukas iki Lie
tuvos komunistų partijos įsikūrimo kovo
jo del išvalymo Lietuvos scialdemokrąti- 

t > jos nuo svetimo proletariato judėjimui' 
elemento. Karo metu vedė aštrią kovą 
su visokiais lietuviškais spcialpatriotais, 
kad nuvalyt darbininkų judėjimą nuo tų 
buržuazijos lękajų, pąrsidąvusių Rusijos 
carui Nikalojui IĮ ir Vokietijos kaizeriui

M Vilhelmui JI. Prg. Kapsukas stovi pir-

Automobilių Fabrikan
tai Atsisako nuo Visor 
kiy Derybų su Unijomis

DEJROIT, Mich. — Au
tomobilių Fabrikantų Są
jungos vice-prezidentas Al
fredas Reeves atmetę reika
lavimą daryti derybas su 
Amerikos Darbo Federaci-

Lawrence “sklokininkai” su
rengė šokius, užvadintųs Va
lentinė Dąnėe, yąsario ‘ 16. 
Tie “streikierių ” prieš- Korhu- 
nistų Partiją Prūsfeikps-But- 
kąus suvedžioti, žmonės dar__  ___ __________
vis, spardosi nųę bendro veiki- siuntęs Federacijtfs Preži-’ 
1?° pasileido lentas Wm. Green, kuris
Ji^kot, t.k ką cykiu ])ardškė; kad ,'derybo- f
susitikę davė tikietus. Jęad, ga-^.... į. 
yus publikos. Irgąy.Q. Kaip s.e . ųąiyvąu.ti iwose .
pradėjo linksmintis, tai .kai ve^° da^bo koųnsija. J^at, |- 
katriem net. šonkaulius išlau- Koosevelto, agentai jau per- . 
žė. Vienas žųiogus ir dabar eitą pą.vasarį pasidarbavo 
negali dirbji. Palukė. daĮtta- pyięs darbininkus, o už 
rą' tai daktaras liepė eiti ant kompaniškas unijas; todėl 
opęraęi|o^, nes kjtaip negali ■= 
s.ųgydyti: vienas špnkaplis su
laužytas, o kitas įlenktas. Ga
vo lupti ir Stąkonis. Negelbėjo ■ 
nei didelę, rąųdopa Valentine 1 
širdis, aprėdyta popierinėmis | 
amerikoniškomis yejiayomis.

Kovo 17 d«> 7 vąl. vakaro, 
kaj^ėę draugė ,Č.‘ JVĮažeikie- 
nė, iš Cleveland, Ohio, ir vieli
nis d. A. P. Tąraška. šias 
prakalbąs, rępgią LĘ^ 1&5 kp. 
n- AĮLpČi) į.7 kuopą paminėji- 
ipųi draugo V. Kąps.ųkd. mir- 
jįeą. Taipgi bus grąjz.i progra
ma : dainuos Liąu^ię? ęhbras, 
bus ir kitų pamarginimų. 
Kviečiam vįsų§. ateiti į šias 
prakalbas, taipgi apsivesti ir 
jaunuolius. įžangą veltui vi
siems. " " .
i-

Užsimojimas Ant, Darbirųnki^ 
Šiame Miestelyje

Negana, kad laike šio strei
ko dąrbiriinkątns galvas skal
do state troopėriąi, ' bet atsi
rado jau ir fašistinių gaujų, 
kurios pradėjo ųžpųpHmus da
ryt ant darbininkų.

Susidarė gaujos ir važinėja 
po darbiniąkų namus, klausi
nėdami, ar esi pilietis; jeigu 

‘pilietis, r$fcą|aųja parodyt po- 
pieras. Vienas pilietis, kaip 
jiems parodė savo pppieras, 
taį jie jas pasiėmė, vįsąįp jam 
prigtąsino ir išvažiavo savaįs 
keliais.

Has kitą,, pilietį bųyo ątsijan- 
kę, reikalaudami parodynąo 
popierų, bet jo nebuvo namįe 
ir moteris atsisakė jiems pą- 
dųot popięras. Tai jie griežtai 
prisakė jam ateiti į policijos

NAMAI
ŠieniDiiĮ 

Laikrodžių 
į Vedy biniu

1st. 1892
■ .......... . .8----- X—---------

Daimontai
•, ‘ Laikrodėliai

Brangakmenai
Mes perkame sen$ auksą 

VELTUI
Laike vasario menesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street

i Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. Į

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. JuiiOxr 5-4912 PUBlAC 

Lozas ‘Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABOJRIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Harry s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 Filo, Dover St. 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
£8th & 29th.

Smagiausią Vieta piešte 
Specializuojasi įvairiais žuvų

‘ Valgiais (Sea Foods) 
7“ "MOTERIMS STALAI '
BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN . , 
;' Savininkas ‘

Bell Phone Poplar 9257 ' ;

kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
riauius paveiks
lus' ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 

? maliavų  jų- įvai- 
S’om spalvom,

dinos prieina
mos. * ;

JONAS STOKĘŠ
Marion St., kamp. Broadway 

Chapncey Stotis 
BRQOKLYty N- Y.

, . Tcl.: Glenmore 5-6191

512

R/0Z4S 
OVAIMUSOS 
Laisuiuotas Grąborius 
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: BelJ—Oregon 5136 
Kėystone—Main

■r
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Williamsburgo Darbininkų 
Organizacijų Atydai

Draugai, kiek laiko atgal 
policija bjauriai užpuolė, su
mušė ir areštavo penkis dar
bininkų bedarbių vadus, jų 
tarpe Nat LeRoy, bedarbių or
ganizatorių. Dabar juos ren
giasi teisti. Willamsburgo dar
bininkų organizacijų, pareiga 
siųsti 
anglų 
reikia 
siųsti

protestus, čia įdedame' 
kalboje pavyzdį, kaip 
parašyti rezoliucijas ir 
jas sekamų ant?ašur 

Bridge Plaza Court, 
Brooklyn, N. Y.

Mrs. H. Hilbert 
C-O Home Relief Bureau 
263 S. 4th St., B’klyn

We, the ...................................
representing............members,
protest your actions ijn calling 
police to eject and beat a de
legation of unemployed work
ers who came to your Home 
Relief Bureau on March 1st. 
The police in ousting the dele
gation attacked and arrested 
five workers.

We demand that you with
draw the charges against Nat 
LeRoy and 4 others. That you 
withdraw all police in 
around the 
Bureau. That Mrs. Anderson 
who is responsible for the at
tack on the delegation be re
moved.

We furthermore demand 
that you meet with all unem
ployed workers delegations ■ 
who present the grievances of 
the unemployed.

Sincerely yours,
Signed ............................

Ohrbachs Darbininkai Lai- Automobiliu Nupuolė Nuo stė jam kišenius.
mėjo po 12 Savaičių Streikų i 25 Pėdų Augščio

Po 12-kos savaičių sunkios) Ketvirtadienį biskį snigo ir vežiojimų ir pabėgo. Buše bu- 
krautuvės! j§ tos priežasties gatvės pasi- vo žmonių, bet plėšikai jiems 
linL-sc im'_, Mergina Eli- nieko nedarė.

IJk, X 4 ,

1 r Sudegė Gaisre Mergina i

. Jie atėmė 
9^ A" vv* nū0 vežėjo $27/ pinigų, kurie 
Zj rCuŲ AllgSClO j buvo surinkti nuo publikos už

kovos . Ohrbachs ]
darbininkai ir darbininkės lai- [ darė slidžios.
mėjo streikų. Laike streiko zabeth McGuik,’ 21 metų am-
policija vartojo žiaurų terorų | žiaus, 33
ir apie 700 darbininkų buvo į New York, važiavo tiltu lin-
areštuota. Komunistai ir kui' Grand Central gelžkėlių

dieniniai
SPECIALA1
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Gryni Saldainiai
Senoviškos Mados
Molasų Skirtumai | -yg

40c vertės—pilnas svaras.* 5
Fifth Avenue 'Skirtingi 
Šokoladai 

40c vertės—pilnas
Pineapple Fresh
Cocoanut Kisses 

40c vertės—pilnas
Šokoladu Aplieti Dates 

40c vertės—pilnas svaras
Namų Darbo Maple
Nut Keksas

40c vertės—pilnas svaras

PRIE FONTANŲ
Virginia Ham Sehvičius 
Ir Kah

t ) ' regulariai 25c

svaras

svaras 170

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių. Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

IIIQIIIQIII3IIIQ iiaiiianioiiioiiiaiii IIIQIIIQIII

•Iš

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir i , — 
importuotos Žemiausiom Kainom |

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS U? NUPIGINTĄ KAINĄ į 
„ Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt. |

*
šis didelis nupiginim&s tik trumpąm laikui, tuojau =

> • . . ’ . . ; ‘ ‘ . •• E

190
Apie savaite, laiko atgdl 

taip pažangūs darbininkai .pa-1 stoties^ Bevažiuodama neteko.mergina vardu “Miss Brown” 
dėjo streikieriams., ; Streikuo-' kontrolės ir jos automobilius ’ atėj^Jr husirandųyojo kamba- 
janti darbininkai, laimėjo .veik' išlauže geležinę apsaugų ir 148 W. 74th St., New Yor- 
visus sųyo , . ręifcalųvijnus, ge^ nupuolė 25 pčdaš __ ___
resnes sąlygas’‘teisę ‘organi- ^ulWa^mui ‘Li'^JtU Mai- ją niekas daug nežino, kas ji 
zuojtisį visi Jt'uri;>b&tii priimti į stinės langų,-pramušė šaligat- buyp, .Dabar tame/ųamę^iški- 
darbą be jokių diskriminacijų vį, bet’ mergina 5 išliko gyva. J0 gaisras, i du vyrai - iššoko 
įr teisme apkaltinirpai prieš Daktaras jų apžiūrėjo ir prj_ Per lan^ų, nors susižeidė, bet 
streikierius bus ištraukti.. Ohr- pažino vidujinius sukrėtimus, išliko gyvi, o minima mergina 
bachs advokatas reikalaus tei-1. ----------- .> lar moteris sudegė. Ji . buvo

apie 28 metų amžiaus. |
' ■ ■ ' ----------------------- -— ; . (

Protestai Prieš Terorą
New Yorko policija fašisti

niu .žiaurumu puolė Ohrbachs traukti buvusį. United States' 
darbininkus streikierius. Nuo Banko vedėjų atsakomybėn, 
streiko pradžios jau yra prie bet kapitalistinis teismas jų 
tos krautuvės areštuota apie kaltinimų atmetė. Tas bankas 
700 darbininkų, ir darbininkių, keli metai atgal New Yorke 
Net N.R.A. sistema leidžia , bankrutavo ir nunešė apie 100 
darbininkams streikuoti ir pi- milionų žmonių įdėlių, 
kietuoti. Taigi protestui prieš!.......... ..... .....—-■ '
policijos žiaurumus yra ren-|ŠEŠĮŲ DIENŲ DVIRAČ1Ų

• giamos kelios prakalbos, faip- LgĮ^Įę’pYĮ^|(jQ’pQjy\Į 
gi apie visus policijos žiauru- GOReiAIS GERĖ PIENĄ

dėjo streikieriams., ; Streikuo-1 kontrolės ir jos automobilius į karnba-
•» r* 4- > >4 1rA -i 1 n i i ly ' .*Y1 „ Z ± A- \ T X

nuo tilto, ke, ant ketvirto, ųugšto. Apie

lo gaisras, du vyrai ■ iššoko 
per langų, noks susižeidė, bet

Ir Kah l) ' . .
Chocolate Marshmallow
Sundae ,

reguliariai 1
Kava ar Arbata
Ir > Keksas

repruliariai
Coffee Ice Cream Soda

rei'iiliai-Iai 1.5c

reguliariai 20c

20c

190

150

1OC naudokites proga

sme, kad darbininkai būtų iš- Mj 5^^ RhligllS 
• teisinti, kada ateis teismas,! , .TT.v. I New Yorko miesto viršinm- jeigu visr apkaltinimai nebus1, „„ i__
.laiku likviduoti. Taigi šis Ohr
bachs darbininkų streiko lai-, 
mėjimas yra didelis darbinin
kų laimėjimas. '

1OC
186^ Krautuvės-Viena arti jus

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St.,
Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetainės “ h

, ■ '■ 1 ■
Brooklyn, N. Y.

and
Home Relief

kai padarė sutartį su bankie- 
riais, kad bankai miestui kas 
savaitę skolins po $20,000,- 
000. Pereitais metais miestas 
pas bankierius užtraukė sko
lų ant $195,733.000. Kad at- 

?mčkėtį tas skolas, tai miesto 
Į viršininkai kelia ant namų ir 
kitko didesnius taksus ir tokiu 

Paskutiniu laiku vokiški fa- būdu vis daugiau apsunkina 
šistai rengė daug susirinkimų miesto gyventojus darbininkus 
ir rinko aukas Bruno Haupt- ir smulkius biznierius. / 
manno išgelbėjimui- nuo elek- -----------
tros kėdės, 
uždraudė tų 
Hauptmanno pati padavė v-] jaukiasi į katalikus, kad 
oficiali prašymų, kad jai su- meisįusj už valstybę. Kiek 
teiktų ledimą ant toliaus rink- meįų laiko atgal jis buvo visb- 
ti aukas ir veikiausiai gaus. - - >

Uždraudė Hauptmannui 
Rinkti Aukas

Bet valdininkai HayeS Meldžiasi UŽ Valdžią žyfiu?. tuojaus praneškite 
. darvti. Bruno, ' 1 Tarptautinio Darbininkų Ap-

sigynimo raštinę : 22 E. 17th 
St., Room 514, New York,

daryti. Bruno | Katalikų kardinolas Hayes ) 
pati p

se katalikų bažnyčiose įsakęs
■ į- , melstis, kad dievas panaikintų 

Motens Reikalattia $250bedarbę, bet įo visi plandi nu- 
.000 a Tavogt, Vyro Meilę’,£ "£h°

Signora Augusta Pinza, mo-, pjtalistinę valdžia. Mat, jis 
toris dainininko. Pin^a, p^d^- matOi kad tikinti darbininkai 

‘vė teisman vokiečių dųiriihin- vjs jaugiau kenčia , nuo .krizio 
kę Elizabęthų Reitberg ant bedarbės ir dųįigiau pradę-

I $250,000. Pinza tų sumų rei-

Trumpos Žinutės
Williarfi" Reid, miesto tak

sų kolektorius^ sako, kad vien 
pereitų ketvirtadienį jam pri
davė įvairūs biznieriai už par
davimus taksų lj>13,427. Taigi ’ 

A&uuviiu -d- ’■■ ■■-■ -• > < ■ tik vienų • diena tiek iš New
♦ : . .. I $250,000. Pinza tų. sumų ręi- da mastyti apie .netinkamumų Yorko žmonių daugiau paėmė

Jau buvo rašyta, kad nuo kalauja iš Reitbergiutės už dabartinės tvarkos, r. ■ i ' už nirkiniuš. : ‘ '

Dievas ir Marija po 'vž teisman vokiečiu dairiihin- vjs daugiau kenčia, n^Q ilcrizio
Kaucija

License L-1370 ’ Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

I/O III | | fl ft O Atviri kojų skauduliai, Garanki-K || gi II | | Įj JI čiuotos Kraujagysles, Kojų Reu-
■■■WWV matizmas, Kelių Sustingimas,

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

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th StM Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

New Yorke, Madison. Square 
Gardenę, kų tik įvyko šešių 
dienų lenktynės tarp dvirati
ninkų, ir jie žymia dalim pie
nu palaikė savo energijų ir iš
tvermę, kaip sako lenktynių 
prižiūrėtojai.

Borden’s Farm Products 
Kompanija, Ine., kasdien pri
statė į Madison Square Gar- 
denų po. penkis ar šešis gor- 

i čius pieno lenktyniuotojams 
kuriems gręsę n/st kaulų nusi- 
laužimas arba galvų. prasimu- 
šimas per tų nesvietiškų spė
kų įtempimų bėgyje 147 va
landų.

Pienus buvo vienas iš svar
biausių valgių daugeliui lenk- 
tyniuotojų. Vidutiniai imant, 
kiekvienam atsiėjo -po ketu
rias iki šešių kvortų per die
nų, bet kiti išgėrė net iki dvie
jų gorčių per 24 valandas, 
apart suvalgomo tiršto mais
to.

Kaip Alfred Letourner, tas 
n e n u i 1 stantis francūziukas, 
taip Gerard Debaets, dalyva
vusieji šiose dviračių lenkty
nėse, yra godūs pieno gėrikai.

' Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir is lauko

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

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

Tel.: Foxcroft «-6901 " i

už pirkinius
tai, kad būk pastaroji pavogė 
jos vyro meilę. Tuojaus spie
čius raporterij' nudūmė pds |

prasiminusio “negrų dievu” 
tūlo Father Divine atėmė tris 
mergaites, 
‘‘dieviškoje karalystėje”. Fa
ther Divine ir jo pagelbininkė j 
“Mary/ buvo patraukti į Har- , sijaučia gerai ir jiems neuave , -j,;. ,. .
lemo teismabutį. Greitai ap- j jokių informacijų, • * +
linkui teismabutį susirinko katas pareiškė, , kad Šignora • 19^? hiėtaiš tūlo SŽalkoyskri^a ziaL uzgau as. 
apie 1,500 Father Divine pa- Augusta Pinza pati nežino kų atsipalaidavo automobiliaus A _

kurias rado jo

linkui teismabutj

)
Priteiše $35,000 Sumokėti j D. Leyy, i$ Phila., bolės 16- 

Albert Lot'arid?'11 metu .šikas, reikalauja Jš New York 
berniukas iš Harrison N J., ' American1 Xeaghe Baseball 

rauti bet ji.pareižkA. . " ? . . ’ .... . aaa t-^■ įi..’;sijaučia gerai ir jiems nedavė *25.000' ir jo tėvas .Kliubo. $60,000., J.s latke, pas-
’ ’ ’ , boles losimo buvo •Wr

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

WILL1AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, Tn. Y<

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

veržtuvai ir j i s- užvažiavo ant Dvi senos merginos Emma 
berniukų Knowles, 79 metų ir jos sesuo 
priteisė', Ella, 77 metų, 994 E. 14th 
sumokė- St., Brooklyne, atrastos jų na- 
$10,000 ) muose labai sergančios. Jas 

paėmė į Kings County ligoni
nę. . '

sekėjų ir pradėjo šaukti: “Bi-| prasimano, 
jokite, bijokite peklos I Father j ---------------
Divine yra dievas!” Tą negrų gus 50,000 SpecialČS ŪMOS 
minia nustumde policistus ir' 7 r 
susigrūdo į teismabutį, ten jie 
dar daugiau šaukė ir reikala
vo Father Divine ir Marę pa- 
liuosuoti. Teisėjas Burke pa
reikalavo už juos abu po $500 
kaucijos. Tuojaus vienas F. 
Divine pasakėjų ištraukė iš
kišeniaus $1,000 ir uždėjo 
kaucijų, šimtai ir kitų buvo 
atsinešę pinigus ir siūlė kaipo 
kaucijų. Father Divine kalti- Paryžiaus Komunos minėjimui ,000. Joje buvo šeši paveiks- 
namas tame, kad jis neturi yra spausdinama 50.000 kopi- lai, kurių kaina yra $1,500,- 
leidimo laikyti įnamius, mat, jų speciales laidos “Labor De- 000 ir visokiu kitokių pada-1 
ir “dievo karalystėje’ nevalia fender”, kurią.,bus pašvęstas 1

Paryžiaus Komunos. apraęy- Paveikslus 
mui ir dabartinio pasaulinio Morganas paradavę dęartu, su 
teroro prieš darbininkus. ,

šaligatvio ir sužeidė 
Albertų. ,Teismas 
kad Szalkowski jam

“Labor Defender” 18 Kovo tu tų sumų ir tėvui
Kovo 18 dienų bus minėta jJ0

sukaktuvės Paryžiaus Komu-) 
nos. New Yorke yra rengia- Morganus Pardavė “Jaktą” Brooiayne irl^ nuo Salpos
mos masinės prakalbos New Didis turčius J. P. Morgan ligto 3 484 bedarbių
Star Casino svetainėje, 101-, pardavė savo “jaktą”. pasiva-|5einiynas Bedarbių darbinin-

Brooklyne ir vėl nuo šalpos Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomh 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

115 East 107th St. Kalbės ęe-, žibėjimo laivelį, “Ndvette”, pareiga----------- -- ----- ---------- -------------------- ------ ~~~ , 
ri kalbėtojai.------------------------ | kuris yra 114 pėdų ilgio ir ga-

Prakalbas rengia Tarptąu-.li vežti iki 72 tonų. Vien 
tinis Darbininkų Apsigynimas.' “jaktos” apdrauda yra $75,- 

. Joje buvo šeši paveiks-

kelti protestus 
prieš tokį ponų elgesį ir rei
kalauti šalpos.

Dar septyni žmonės bandė

be< laisnių laikyti.
t < , ’-i.._________

Buvo Pavojuje 28 Šeimynos
Iškilo didelis gaisras name; 

60 E. 94th St., New Yorke. 
Liepsna veržėsi iš apačios per 
keltuvo skylę. 28 šeimynos bu
vo atsidūrę dideliame pavoju
je. Bet greitai pribuvo ugnia
gesiai ir sekftiingai gaisrų už
gesino. Daugelis namų yra 
be tinkamo apsapgojimo išsi
gelbėjimui iš gaisro ir todėl 
daug nelaimių atsitinka. 

—- - -
Mergina Gauna $6,000

Krautuvininkas Jack Feler 
buvo išvažiavęs ant vakacijų 
ir su savimi išsivežęs merginų, 
kuri pas jį dirbo, E. Alexan
der. Ten jai pasiūlė apsives
ti. žinoma, mergina su jo pa
siūlymu sutiko. Bet vėliau biz
nierius pametė tų merginų ir 
apsivedė su kitų. Mergina bu-

už sulatižymų pažado, bet tei 
ame jai priteisė tik $6,000.

bįnihių už . $^Q0',QOO vertės". • 
ir padabinimus

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU darbo ant farmų. Galiu 

. ir karves melst. Su alga susitaiky- 
sim per laišką. Rašykit šiuo antrašu:

Mr. Joe Smith, i
443 E. J 3th St.,

New York City, N. Y.
• ■ (58-60) !

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J , 

Kampas E. 23rd St.

“jąkta’V matyti,; kad ; jis i ren
giasi dar geresnę įsitaisyti.

Reikalauja Teisių Prieš 
. '; “Aukso Kasikes”' v, 
: Ponia Estelle .M.. Stember
ger, vedėja ęijės moterų burr 
žuazinių organizacijų, pasiūlė 
New Yorko miesto . tarybai, 
kad pravestų įstatymų, drau
džiantį merginoms skusti vy
rus už merginų suvedžiojifliųk 
Ši ponia sako, kad tos mer
ginos yra “aukso kasikes”, 
kad jos tyčia su vyrais susi
deda tam, kad vėliau gavus 
pmigų. Bet tikruinoje dau
giausiai pe merginos pųsipinL 
gavimo tikslu su vyrais susi
deda, bet turkiai savo knyg- 
vedes, sekretores, patarnauto
jas ir taip darbininkes priver- _ _ _ _____ ___
čia su jais .ųžsįįmdinėti. Bet;matėJbuso belaukiančius dū' 
šiai poniutei negaila paprastų vyrus,j sustojo ir jiiios

Namų Darbininkų Streikas 
. Namų phtarriaVimo įr kel
tuvų darbininkai paskelbė 
streikų. Jau ketvirtadienį bu-' 
vo išėję 2,500 darbininkų Hr 
300 namų pasiliko be keltuvų 
patarnavimo. Darbininkai se
nai reikalavo pagerinti jų sų- 
lygas, bet išnaudotojai atsisa
kė tų padaryti,, tai darbini n-' 
kai ir buvo priversti skelbti 
streiką. C4-

r Apkraustė ;Buso. Valdytoją i
Harry McKenzie, 30 metu, 

5009 Ave. N„ Brooklyn, važi* 
nėja ant B.M.T. kompanijoj 

I buso. Jjs ant Utica ,Ave.i par

galima visaip išnaudoti ir? pas- išsitraukė revolver} ir įrėmė į 
kui pavaryti iš' darbo: draiverio šonų, d kitas iŠJcrau-

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

Imkite Bret-O-Col Tabletes 
Geriapsį paliuosavimųi nuo Šalčib 

ir galvos skaudšjimo, iš 
1 ’ priežasties šalčio

BRET-O*GOL SYRUP
Geriausias .pasiliuosavimųi, nuo ko
sulio arba' gerkles' eržiriimo, ; iš 

priežasties šalčio ‘ ' f 
, ; Tąbletai ar Syrup po ^Oc.

, Už bonką. Qalima gafitj
THE BRET-O-COL LAB.

500 .'Grand Str.,1 Brooklyn, N. Y. 
Arba ’prisiųškite1 po 50c. už kiek
vieną, po ąųgščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
forriuptįm^ apmokame. ,

LIETUVIŲ

Valizg Krautuvė
A. G. GUGIS Manager.

kuris turi 12 metų pątirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimą? 
portfelių, valizų, skrynių, kū
pant, ‘ moter|škų'; pocketbopk’u 
ir kitokių šiem ^panašių daiktų 

‘ • Parduodami <Ir Lietsargiub
> J(Umbrellas)1,

529 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

ui? j !< Wfata'iSBt’i'.ijjMi

PARDAVIMAI
PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 

Į biznis ir visi rakandai. Yra 18 
kąmbąrįų ir visi išrandavoti. Galima 
geras i pragyvepimas padaryti. Par
siduoda pigiai.

Kreipkitės sekamu antrašu:
C. BROWN, \

21 Liberty St., . .
Trys blokai nuo Brooklyn© tilto.

(59-64)

Brooklyn, N. Y. 1

Parduosiu ūko arba 'išmanysiu ant 
, pav’enio menamo namelio kuris 
’ randasi Philadelphijoj. Į
i I Turiu 20 akru žemes ir nvško. Yra j 

dvi dideles- vištinyčios. mūriniai ra- I 
; radžiai ir tvartai, taingi yra ir visi 

lauko įrankiai. Namas gražiai pa- 
budavotas, ,turi 9 kambarius, vra 
yandno namuose, elektra, ir maudy
nės. Prie ūkės yra daug vištų, žąsų, 
kiaulių, arklys ir daug vaisingų me
džių.

J Vieth 22 mylios nuo Philadelnhijos 
ir busai eina pro šalį, nuveža j 
miestą j nųsvalandi? 1

' I Priežastis pardavimo, tai gruodžio 
mėnesi gyveninio draugą ant kelio 
užmušė mąšina ir v’ens n*gąb’n ap
dirbt ir. prižiūrėt, tiek lanko. ‘R’ren
kitės sekamu antrašu del,' tolimes
nių informacijų: ’Nellie Gavėnas,
Box 245, Black 
town, N. dr.

orse Pike, Williams
X51-64)

Telephone Stagg 2-4409 
j« r • •>

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir pž prieinamą kainą 
Parsaradav automobilius vestuvėm, 

■ parėtu, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenufe)' ‘ 
.Brooklyn, N. Y,

Telephone, EVąrgreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I : \ , *
/ I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
’•balzamuoja ir laidoja numirusiu” 
ant visokiu kapinių: parsamdn au 
tpmobilius ir karietas vesąlijoms 
krikštynoms ir pasivažinfijimams

\ . 231 Bedford Avenue

BROOKLYN. N. Y.

; Sergančių Vyrų ir Moterų y 
Chroniškos Ligos Gydomos

' . j L
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumni,
. . Ą Odos Išbėrimai,

__ 1 Nervų Ligbn,
' Bendras Nusilpt*
frkl mas, Nervų J5-

tZ. \ I &os išeikvojimai,
► UBK I K a t a r i n iai ir 
' rili//, / Chroniški Skau- <
Ax// dūliai. Škilvio i^
Mk žarnų Ligos,

! Mėšlažamės T.i-
^igos. Hemorrhoidai, Nervų (degimas 

ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai,
- Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
.jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir t kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite koki 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei-v * 
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai. Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spindniiai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L.ZINS į
110 East 16 St, H. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ava. Ir Trvtng PI.

. NEW

O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

■■■




