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KRISLAI
Soc. Vadai ir Bedarbiai.
Komunistai Kareiviai.
Pirmoji Graikų “Leidė.” 
Nėra Socialfašistų?

Rašo Komunaras
____________ ____________ i

i
“Naujoji Gadynė” giria so-1 

cialistų vadų sušauktą Washing
tone suvažiavimą tų bedarbių 
organizacijų, kurias jie kontro
liuoja; sako, suvažiavimas sto
jo už visų bedarbių vienybę.

“N. G.” nutyli, kad socialis
tai vadai buvo paruošę rezoliu
ciją prieš vienybę su Bedarbių 
Tarybomis, kuriose darbuojasi 
komunistai. Bet eiliniai delega
tai su pasipiktinimu atmetė tą 
rezoliuciją ir nubalsavo vieny- ‘ 
tis su visomis klasinėmis be-

Maištai Mussolinio Išteisintas Skebas, 
Kareivių Afrikoj ir Nušovęs Mainierių

Pačioje Italijoje Piketą Petrovai
. ■■ _ .... i ______ ___ ____________________ ...

MASKVA. — Sovietų Ko- WILKES-BARRE, Pa. — 
darbių organizacijomis. Delega- munistų Partijos dienraštis Bosų parinktas prisdikintų-, 
tai nutarė į savp organizacijos 
konstituciją įrašyti, kad ’ 
pirma bus kovojama už išleidi- maištus Italijos armijoje, ris nušovė ________
mą bedarbių ir socialės darbi- Pasikartoja sujudimai prieš panijos angliakasyklų strei-! 
ninku apdraudos įstatymo sulig aidžią tarp kareivių, pa- kierį pikietinįnką Petrovs- 
biliaus HR 2827. O šį bilių iš- siųstų į Afriką. Tie karei- kį. Antras žmogžudis ske- 
dirbo revoliucinės Bedarbių Ta- vįaj buvo ruošiami karui bas George Lysių, kuris nu-' 
rybos vadovybėje Komunistų prjeŠ Abyssiniją. “ “ ‘ ‘ * '
Partijos. _ | Florencijoj ir Messinoj

Visą tai “Naujosios Gadynės” Italijos kareiviai naujokai 
redaktoriai užgniaužė, duodami ,pa(jarė demonstracijas prieš 
kreditą tik Socialistų Partijos kara. prie demonstracijų 
vadams, kurie faktinai jokios prjsidėjo ir darbininkai. ___ x_____________ t.
iki šiol kovos nevedė už tinka- .Mussolini pavarė iš koman-i Areštuoti streik vadai ir 
mų bedarbių aprūpinimų. >dog gener0]ą Vaccarl, kad darbuotojai yra laikomi už' 

$200,000 užstatų išviso.
Pennsylvaniios valstiios

“Pravda” spausdina pati- jų. teismas išteisino Franką ! 
visų krintąs žinias apie kareivių Tribendjsą, stręiklaužį, ku-. 
„:,j; —• ? Glen Alden Kom-'

Florencijoj ir Messinoj
šovė streikierį Valentiną 
Ruskavičių, tapo įkaitintas. 
Jis Ruskavičių nudėjo ūž 
tai, kad Ruskavičius pakal
bino jį mesti darba ir prisi
dėti prie streikierių.

Darbininkai Visų
Vienykitės! Jūs

Plėtojasi Generalis
Revoliucinis Streikas
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i jis nesuvaldė kareivių Mės- 
Fašistinis Graikijos diktato- sinoje. Jo vieton paskyrė 

rius Tsaldaris neimfc komunis- j generolą Viscardi. 
tinių darbininkų į savo armiją 
karui prieš sukilėlius venizelis- 
tus—irgi fašistus. Bijo, kad ko
munistai galėtų sukurstyt ki
tus kareivius atkreipt ginklus 
prieš Tsaldario komandą ir 
prieš pačią buržuaziją. Komu
nistas armijoj tad yra pavojin
gesnis Tsaldariui, negu 
loso sukilėlių kulka.

Už Nelikusį Siuvyklos 
Darby Vedimą Sovietai

Baudžia Kalėjimu
MASKVA. — Pernai bu- 

vo metams 'kalėjimo nuteis
tas F. Čiž, VolodarskiO dra
bužių siuvyklos direktorius, 

žiniose kad permažus siuvo
Gwiiki-'drabužius, neva., .taupyda

mas .medžiagas. Bet jis sa
ko, kad abelnai pagerinęs 

| drabužių ąiuvima. Jeigu So
vietų vvri ausy be atras, kad 
jis padarė pagerinimų, tai 
bent dalis bausmės bus jam 
dovanota.

Venize- •

Lowell Thomas savo 
per radio pranešė, kad 
jos sukilėlių vado Venizeloso pa
ti turi ant savo vardo 15 mi- 
lionų dolerių ir visus juos au-1 
koja karui prieš Tsaldario val
džią. Girdi, aš turiu būti Grai
kijos pirmoji “leidė,” o ne Tsal- 
darienė.

Taip “teisingai” šeimininką-' , e
vo Venizelos, pirmiau būdamas Amerikos Darbininko
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ĮVESTA KRUVINAS KARIŠKAS I 
LIS DARBININKŲ IR STUDEN
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HAVANA j r4-K ubos Dar-1 Kubos prezidentas M 

(bo Konfederacija pirmadie- dieta ir vyriausi 
nį pašaukė streikan 325,- jo komandieriu 

;000 savo narių. Nuo pi r- kas Batista veda 
miau streikuoja apie 400,- rybas su Jungtinių Valstijų 
000 studentų ir mokytojų, ambasadorium Jefferson 
Sustreikavo beveik visi faš:- Caffrey, kad gautų gipkluo- 
stinės Mendieta-Batista vai- tos pagęlbos iš prezjdento 
džios tarnautojai. Vystosi Roosevelto prieš revolįuęi- 
revoliucinis visuotinas strei- nius Kubos -darbininkus ir 
kas delei tironiškos valdžios studentus, 
nuvertimo.

Atmušti Sukilėlius Į • * i * ~ M _ j j 
ATHENAI. Graikijos j-a kariški gubernatoriai.

M f y-

Sunnyside, N. Y., pašalpų biuro viršininkė Mirs
ky pavarė savo tarnaitę už tai, kad ji priklausė 
prie namų aptarnautojų unijos. Kiti unijistai 
tarnautojai, baltieji' ir negrai, pikietuoja ponios 
Mirsky namus.

**
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kazokai tebedaro įsiverži- Varšavos Pastas Pristor Vėl 
mus i namus streikuojančių 
angliakasių.

Pereita antradieni iš rvto 
streikieris Wileshefsky tik 
išėio iš savo buto ir kazokai 
tuoj jį užpuolė.' Jis įbėgo vi
dun ir užsirakino. Kazokai 
išlaužė duris, suskaldė jam 
spalvą ir dviejose vietose nu- j Dviguba Byla dėl Rabino 
lau^ė ranka. Ligoninėj an-! 
taisius jo žaizdas, Wileshef-, 
sky buvo nugabentas pas ai- A .
dprmana Browna nuteistas žemaitls akmeniu permušė nu-

- . i -į' :j j-’ j garą vienam-žf-abinūi/bevažiuo-uzsimoketi $18.50 pabaudos, -

Atvyksta Kaunan
KAUNAS.—Iš Varšavos keti

na atvažiuoti Kaunan buvęs 
Lenkijos minįsteris pirmininkas 
Pristoras, artimas Pilsudskio 
draugas. Suprantama, kad de
rėsis su Smetona apie Lietuvos 
suartinimą su Lenkija.

Streikan išėjo Jungtinių
į ųvestą astrus Karo stovis, Rūbos Gelžkelių Brolijos 

darbininkai; sustabdė visus 
fašistinė Tsaldario valdžia ’t? ,r.UA/v7lcv^vltT?‘ traukinius. Prie streikierių
ds stme įsaiaariO- valdžia Naudojama baisusis pabe- nr:qiria1-o darbininkai 

skelbia, kad atmušė venize-':mn iąfptvmaą” Panai ši Prisiae-1° te#at#rU aarmninKai listus sukilėlius ato-al ' iki lstatyn}as: 1 av a SĮ ir tarnautojai, taip nat išve- 
iistus suKiienus atgal iki jstatyma, ant vietos šaudo- ?. . . , v’ ’ . ■ . ,
Bolitsa kaimo, kuris yra uz voidžin^ nrinšpi rmvn už. t0.lai .

traukinius. Prie streikierių

Bolitsa kaimo, kuris yra už 
trijų mylių nuo svarbaus 
sukilėlių centro Seres. Mū
šyje iš abiejų pusių žuvo 
4,000 kariautojų. Tsaldaris
tai, kuriems komanduoja 
nats karo ministeris genero_- pĮs“v''streikuo7ančiv'“ dartū- i Valdžios agentai, be kitij, 
las G. Kondyhs, praskynė njnRn įr studentų. Iš kulka- i nušovė Roque Fragą, Ka
sau kelią ir perėjo per Stru- svaidgių apšaudoma visi na- ^anos miesto taksų vvriau- 
mą upę arti Seres. mak kur valdžia nužiūri, I šia kolektorių, ir jo žentą.

Vehizelosoi sukilėliai pra- kad pa]i bQt.i streikierių. 'kovingą Studentą Armando 
ir nadėtas do $1500 Wi-'p W Daugelis nušauta. ------------ ‘‘
ir padėtas no į>i.ouu^auci Rabinaspaslskuxldė ■ pahcijaL ke|ią .’tolesniam Tsaldario i a00 areštuota 
jos delei tolesnio teismo ne- žemaitis buvo, areštuotas. Kuo- kariuomenės ž y g i a vimui. K ° _ '
"" . .................................  E?s^57ka!ti’ Venizelistai iš savo karo lai-

vo bombardavo valdžios su
sisiekimus 
Salonikų.
iš lėktuvų 
du o toj u s.

Venizelistai patraukė sa
vo pusėn šešių submarinų 
jūrininkus ir pasiėmė sub- 
marinus; taip sukilėliai lai
mėjo ir 20 tavorinių laivų. 
Šiaurinėje Graikijoje veni
zelistai paėmė nelaisvėn vi
sus Gurnui jin a miesto tsal-

Graikuos darbininkai da- nibrių iš apylinkių, reika- 
ro skaitlingas demonstraei- Jaudami . daugiau bedar- 

. biams pašalnos.

Permušimo Akmeniu
KAUNAS. — Tūlas Jonas

lua valdžios priešai neva uz SantiaTO mjeste strei. 
“bandymą pabėgtu bėk- kan (larhininku unyos; 
madien; sostines Havanos .gai pakrikdvta darbas ,de- 
gatvese buvo nristatvta ka-Lim je c^raug fabrikų 
nuohų ir kulkasvaidzių ir,Santiag0 srityje.

, be atodairos šaudoma j gru- i .
I Valdžios agentai, be kitų,

Virš Feito, kaino , neištikimus 
i diktatoriui Mendietai. 4 ’

va už tai. kad jis “priešino-.j
si areštui.” Jis . dabar ran- nimų protokolą, jis jį subraukė, 
dasi kalėjime. ( Dabar J. žemaitis traukiamas

j Pirmadienį streikieriai bu- teisman ne tik ųž rabino pėr- 
vo pašaukti į masinius pi--mušimą, bet ir už valdžios įžei- 

__________  __ kietus prie Glen Alden.
Gt-aikų valdžios galva, kad jo į p.i . r- Kompanijos kasyklų, nežiū- XT . . _ , . AT .
pati “susitaupė" tiek pinigų, j Būkle Ellia Blogyn rint. kad teisėjo Valentine N«,almcs del Nepavykusio 
Dabar VenizeJos gauna mihonus j WASHINGTON. — Ame- indžionkšinas griežtai už-1 ■ Aborto

____ _____ i Federaciios draudė pikietuoti ir paliepė TELŠIAI. — Gydytoja Mant- 
... ’valdvba atranda, jog dir- atšaukti streiką. vilienė padarė Narbutaitei ab-

į Šian-I  ortą, paliuosuodama ją nuo kū- 
dien būklė yra blogesnė ne- 7 AM R-Uwi’m Hollme dikio užmazs°s- Po aborto 
gu du metai atgal bet iš- Dell Dūliu Daunio Narbutaitė numirė dr.. Mantvi-

Kolektyvius Ūkininkus peraciją, dr. Mantvilienė nu- 
__ . r.TT'rr * • j sprendė nusižudyt ir išgėrė ne-

MASRVA. Sovietų vy- magai nuodų, bet kol kas dar 
gyva išliko. Mantvilienė jau 
pirmiau buvę sėdėjus kalėjime nizelistus; smerkia vienus 
už tokias operacijas.

Dabar Venizelos gauna milionus i 
dolerių iš Mussolinio. Iš antros rįkos Darbo 
pusės, Tsaldariui plaukia pini-1 
gai, ginklai ir amunicija iš An- b”ngiam “darbininkui 
glijos.

Viena fašistų šaika parsida-- 
vus Italijos imperialistams, o 
kita — Anglijos.

“Naujoji Gadynė apšaukė po
litiniais “analfabetais” (negra- 
motnais) Komunistų Interna
cionalo vadus, kurie padedan
čius fašistams “socialistus” pa
vadino socialfašistais. Išeina, | 
kad sklokos vadams yra “tikri -

.naudotojų pelnai stambiai 
Inakilo. Pereitais metais 
kapitalistai turėjo $7,000,- 
000,000 grynų įplaukų.

BEDARBIAI UŽĖMĖ VIRŠ 34 NUOŠIMČIŲ1 
MIESTO ROTUŠE PABRANGO VALGIAI

Okla. —! WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų prekybos mi
nisterija apskaitliavo, kiek 
prie Roosevelto valdžios pa
brango . valgiai,; būtent: 
kiaušiniai 80 nuošimčių, mė
sa 41 ir pusę nuoš.,. grūdi
niai valgiai 38 nuošimčiais. 
Tomis valdiškomis skaitlinė
mis, visi maisto produktai 
ištisoje šalyje apskritai pa
brango virš 34 nuošimčių.

biams pašalnos. Padaryta Prie valgių branginimo 
nizenstus; smerma vienus demonstracinis mitingas, Rooseveltas daug prisideda 
ir kitus, kaino fašistus, ku- nasiųsta gubernatoriui Mar- tuom, kad apmoka, daugiau- 
riu viena šaika stengiasi ka- landui telegrama ir jis ori- šia dvarininkams ir buo- 
riškai paimti viršų ant ki- verstas pasirašyt valstijos žėms, uz palikimą neužsėtų 

' - tos,
Graikija • yra nedidelė ša-

tarp Kavala ir ( 
Bet tsaldaristai 
nuvijo bombar-

McALESTER, 
250 bedarbių suėjo į miesto 
valdybos rūmą ir apsinakvo
jo. Policija liepė išsiskirs
tyti, bet bedarbiai neklau
sė. Valdžia nedrįso per 
prievartą juos išmesti; todėl 
bedarbiai ir pernakvojo 
“garbingoj” vietoj. Iš ry
to gi atmaršavo 3,000 mai-
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riausybė pasiuntė 7,000 ke
liaujančių barzdaskučių, 
kad padailintų kolektyvius 
ūkininkus, moderniškai ap- 
kirndami plaukus ir sutvar
kydami barzdas. Barbe- 
riams Sovietuose taipgi už
tenka darbo. v gretimuose apskričiuose nuolat išviso turi penketą mi

no “teisėta daugumos valdžia•” tv°ltų elektros sriove, Mass- v. . .. . j pasikartodavo krautuvių išplėši- ponų gyventojų ir 41,923
po teisėtą daugumos valdžią, i ~ „ ...1 - ^mai, bet vagilius nepasisekdavo kpfyjętąiftiUi žemes

1 UvylCąpl XyldvIVTCI išaiškinti. pldtąZ ’ h -V. ‘ ‘
MASKVA. - Kovo 21 d. \. 15-16 vas._Panevėžio;krim. po- , ---------------------

cadmium. pradgs veikti visas' didėliUlc*ja. 1ot- 
Elėktros atomo (neapsako- požeminis Maskvos gelžkelis |°JU8'T?«ku Juozl\
mai mažos -dalelytes) jėga fsubvė). Su pavasario pra- zį> Gamburgu Leibų ir Okuličių

iv j** n* ' i '• Pasirodė milioną sykių ga- ^Dia bus nugriauta daug se-.: Benėdiktą.1 Pas sulaikytuosius
Išnaudotojam DUS Lengviau .hngesnė, negu mtro-ghceri- poviškų namų-laužų, naujai rasta įvairiausių prekiųodų,
Slėpti SaVO Pelnus ino atomo jėga, nors gliceri- grindžiama- daugelis gatvių/ kjfllnj, medžiagų ir kt. viso apie

^nas skaitėsi smarkiausia pravedama naujos alėjos 12-14,000 litų sumai. 
WASHINGTON. — Jung- sprogstamąja m e d ž i aga. (bulvarai) su medžiais iš / Vogtus daiktus jie perdirbi-

tinių Valstijų kongresas, Dabartinis bandymas įrodo, abiejų pusių ir daroma vi- nėdavo į vartojimui atatinka-
kaip pranešama, veikiausia kad ištikrųjų galima per- sapusiškns miesto apvaly- mus*aprėdalus, kad išvęngus va-
nubalsuos panaikint taksų į- keisti vieną elementą į kitą; mas#
statymo punktą, pagal kurį bet kol kas’tatai dar nęap- 
turėjo būt viešai skelbiama, simoka. 
už kiek pelnų kapitalistai 
moka valdžiai mokesčius. 
Jeigu tas punktas bus pa
naikintas, tad trustai ir di
dieji kapitalistai galės juo 
drąsiau sukti ’ taksus, pa- 
pirkinėdami valdininkus.

Sidabras Perdirbtas į 
Cadmiunj Metalą

CAMBRIDGE, Mass. — 
socialistai” ir tiė, kurie užgyrė Naudodami J;am tyčia pri- 
Hftlerio režimą Vokietijoj, kai- taikytą mašiną su 1,200.000

--------- .c —o--------- --------- .e, .. _
anot Butkaus, reikėtų vadinti achusetts Technologijos In- 
švariais socialistais ir tuos stituto ^mokslininkai perdir- 
Austrijos socialdemokratų va- bo sidabrą į skirtingą meta- 
dus, kurie pasmerkė darbinin- Įą» vadinamą ' 
kų,sukilimą prieš fašizmą.

Sulaikė Stambią Vagių 
Gaūją ,

Prieš kelis metus Panevėžy ir

jas nrieš tsaldaristus ir ve-

laukų, už naikinimą gyyulių 
ir kitų ūkio produktų. Ta
tai Rooseveltas daro, norė
damas padidinti reilįųenų 
kainas, kad galėtų daugiau • M i ' 1 «— v *

j Sioux Falls, South Dako- 
toj, ■ penki gubernatoriaus 
atsiųsti milicijos būriai už
ėmė skerdyklą, išvydami iš 
jos streikierius. 
*ro stovis, •

Įvesta ka-

r
&

seimo nutarimą, kad iš iždo 
paskirtų $1,500,000 bedar
biams paramos. Laike ma
sinio susirinkimo .buvo šeri
fų "suimtas bedarbių vadas 
A. L. Swinnev, bet darbinin
kai privertė jį paliuosuot.

SSRS Geriau Valgo 
MASKVA. —Jau -du: mė- 

Pernai So- nėšiai kaip panaikinta kor 
vietų Saiungoi pagaminta telių sistema gavimui ]_ 
1,250,000 tonų bovelnos; šie- duonos. Sovietų priešai sa- BERLYNAS.—Pagal Hit- 
met nustatyta priau^int jos kė, būk del to turės pa- lerio kultūros ministerijos 
1,500,000 tonu. “ Einama brangti valgio reikmenos. patvarkymą, bus reikafauja- 
prie to, kad užtektų bovel- Bet praktikoje išeina prie- ma, kad baigusieji vidurines 
nos ir išvežt pardavimui į šinerai: maisto produktai mokyklas jaunuoliai, norin? 
užsienius. abelnai atpigo; todėl žmonės tieji įstoti į universitetus,

- daugiau naudoia mėsos, vai- būtų pasižymėję veiklumu
- Senato-siu jr daržovių. Gausin- kaipo nariai smogininkų ir

• M ' M • i M V • • • •

Sovietu Sąjunga Turės 
Bovelncsir Eksportui
MASKVA. -

spekuliantai
--- t I ' • r“ .‘į. ■ r------------------------------------ * į* ** v?' -i» ► • i

Studentai Turės Būti
‘pikti, Išėję Nazišką Mankštą s

. mus aprėdalus, kad išvęngus va
lgy sčių susekimo ir lengviau pa- 

, _______ versti į pinigą.: '
Suėmė Riniglį Dirbėjus I ,S“ vagiliais bendradarbiavo

'BIRŽAI
suėmė Joną Mįežinską, Juozą vogtas prekes, šie “tarpinią- 
Kučinską, J., Kuntrimą ir Jurgį kai”, taip pat, sulaikyti ir. tar- .
Miežinską gyven. ...Tauniūnų domi. grobsiant valdžią,
km., Papilio valsč., kurie bend-Į Vagys daugiausiai siautė Pa-

- ■ keletas Panevėžio pirklių per sa-
— Policija Biržuose vo krautuves » pardavinėdami

: WASHINGTON. _ _ ______ ____ __________________
riaus H. Long žadėjimai pa- prjau turėdami ivūirių vai- kitų fašistų organizacijų.

1

S

pasauli tvarkingai, visą matas jje pa^Os duonos ma- Tas patvarkymas atkreiptas 
Hitlerio žadėjimus pirm pasi- v.ftu snvarįoja nnošim- ypač prieš žydus, kurių hit- 
-rn gian ‘ Vfl Čiais. Duonos gi vra įvalias lerininkai neįleidžia į savo

“Los Angeles” yra vienintė- kaip juodos, taip baltos. Au- organizacijas. V a d i n.• I V* ■ , , . • M A A A ĮĮ* \_z Ą v> y A V ■ A A A A A v vz — — —* J įj —z* y —* u j r J

•a- rai susitarę dirbo ir platino 2 nevSžio, Rokiškio ir Biržų apsk. Hs dabar Jungtinių Valstijų ga naudojimas baltos duo- jiem užkertama kelias ir į 
ir 5 lt. pinigus. Įvalsč. miesteliuose. baliūninis orlaivis. ' nos vietoj juodos. augštąsias mokyklai
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Atėmė įš Jono Šliupo Spaustuvę

’( Tjajr 19^4 |mętaiS> d-raš Jį Šliupas išdavė 
Lietuvos Bankui 25,060 lt. garantiją už 

•Liet. Prekybos.ir Pramonės banką, skanda- 
Jingai po kiek laiko bankrutavusį. Lietu
vos Bankas pareikalavo iš dr. J. šliupo įmo
kėti jam garantuotą sumą, tačiau, geruoju 
nesusitarus, bankas iškėlė bylą teisme. Kau
lio apygardos teisme J. šliupas buvo laimė
jęs bylą, bet Vyriausias tribunolas sprendi
mą pakeitė jo nenaudai. Kadangi dabarti
nė d-ro J. šliupo materiale būklė yra labai 

; sunki, fai. už aną nelaimingą garantiją ten
ka atiduoti Lietuvos Bankui paskutinį turtą 

L —sunkiai beišsiverčiančią “Titnago” spaus
tuvę, esančią Šiauliuose. Netrukus L. Ban- 
kas turėsiąs ją perimti.

j .Sii Šliupu, kžiip su tuo P. Cvirkos 
“Franku Kriuku.” Amerikoj būdamas, 
yrąriKas Kritikas (Frank Crook) buvo 
gūdtųš ir bagotas, bet kuomet sugrįžo į 
LĮętitvą, t tai tenaitiniai tėvynainiai jį 
greit apiplėšė ir iš šio pasaulio išvarė.

Amerikoje būdamas, Jonas Šliupas bu- 
Vo garbingas ir laimingas. Kad tą savo 
laimę padidinti, jis steigė “laivų korpo- 
jrąpiją” ir Kitokius išmislus ir nemažai iš- 
šįkčlektavo iš* Amerikos lietuvių pinigų. 
Bęt šugrįžus jam į Lietuvą, jis ten buvo 
Ujpfektfstas1 taip, jog šiandien net “L. Ž.” 
priverstos paskelbti, kad senio “materia- 
lė būkįė, Jąbai sunki.? . : ,: , j
■gi ■ 1 g. I»l j 11 ? i *■ 11 • ■ * i i i H

BenJrb Fronto Reikalai Lietuvoje 
^LKP Centro Komiteto organas “Tiesa” ! 

(hum. 1-2) rašo: !
L 1 Įvairių šalių komunistų partijose pasirei- 
’ Škė sektantiški nusistatymai bendro kovos 
l fronto klausimu. Daug komunistų neįvferti- 
* na bendro kovos fronto taktikos, mano, kad 

tai eilinis trumpalaikis dalykas. Ištikrųjų 
-gi tai mūsų taktika ilgiems metams. Kai 
kas mano, kad tai tik komunistų, manevras, 
kad lengviau būtų socialdemokratus apgaut.

» Ištikrųjų gi tai ne manevras socįaidemokra- 
tuą apgaut, o viena priemonių, kad jos pa- 
gelba sustiprint vienybę darbininkų eilėse 

4tir įtraukt platesnes darbiriinkų mases į 
bendrą kovą prieš bendrą priešą: kapitalis- 

;;tųs, dvarininkus, buožes ir jų valdžią.
Kodėl komunistai ir ištisos organizacijos 

neįvertina bendro fronto taktikos? Tai pir- 
miausia priklauso nuo jų sektantinių nusi- - 
statymų; nuo jų užsiskleidimo nuo masių. | 

/ Kas nesupranta reikalo dirbt plačiose ma
sėse, ruošt jas į kovą, vadovaųt jų kovai, 

į tas negali suprast ir reikalo taikyt bendro 
kovos fronto taktikos, kad lengviau būtų 
ruošt kovą ir vadovąut jai. Vadinas, kur 

^ blogai eina su bendro fronto taktifeos vyk- 
z / (įihinią gyveniman, tenai bendrai blogą su ;

darbo masių ruošimu į kovą, tenai dar daug į 
*-ūžsisklėidįmo nud masių.. • ' • /; f

Ir Lietuvoj mes dar nematom tikrų atsie
ki kimų bendro kovos fronto sudaryme. Tai 
(rodo, kad ir pas mus Lietuvoj dar prastai 
, pastatytas mūsų masinis darbas., l^ors mes 
t ir turim visą eilę atsiekimų, bet jų maža. 

: t Jų reikia turėt daug daugiau. Reikia dau- 
zgiau'dirbt, kad vadovaųt masių kovai. Jei 

;,rpies pagerinsimi šį darbą masėse, tai tuč 
thbjaū gėriku pamatysim, kiek mums gal, 

;:palengvint tam darbe gerai vykdoma bendro 
fronto taktika. . . .

5,o6() lt. garantiją už

lininiais, o tūli, sakoma, net bando suk
tis linkui Tammany Hall. New Yorko 
valstijoj socialistuos verda aštri kova.

Iki šiol buvęs partijinis organas, “New 
Lėąder”, dabar pasiliko tiktai kėletos 
valstijų socialistinių grupių organu, šis 
laikraštis,, su savo redaktorium James 
Oneal galvlnyj, labai piktai atakuoja 
kairiuosius. Net šlykštu tūlus dalykus 
skaityti. New Yorke kairieji socialistai 
tūri įsteigę savo “Revolutionary Policy 
Committee,” kuris leidžia Savo biuletihus 
ir juose aiškina nariams rėįkalingumų 
įvesti į socialistų partijos programą dau
giau kairumo.

Bjauriai argumentuoja ponas Oriėąl. 
Girdi, kuomet socialistų partija pradė
sianti kairiau kalbėti, tai valdžia į josios 

| eiles prisiusianti šnipų... Es& panašiai’ 
1 valdžia darė su Korriunistų Partija.
’ Kokis naivus, kokis nedoras tas ponas 
Oneal. Jis, žino’ma, tiktai nuduoda žiop-1 
įiu, bet ištikrųjų tokiu ’nėra.'‘ 'Juk vi
siems aišku, kad išnaudotojai ir valdžia 
visuomet bandyš įsprausti šavo šnipus ’į 1 
tas organizacijas, kurios atsidavusiai ko
voja už darbininkų reikalus. Nebuvo to
kios darbininkų kovingos organizacijos, 
nebuvo kovingesnio darbininkų streiko, 
kur valdžia nebūtų siuntusi savo šnipų. 
Bet tai kas? Šnipai šnipais ir 
o revoliucinis darbininkų judėjimas eina 
savu ruožtu.

Komunistų uždaviniu—padėti kairie
siems socialistūmš suformūluoti savo pro
gramą ir principus tekia kryptiūii, kuri 
neštų naudą darbininkų klasei.

“Tėvy^^e,,, organas, fcuriš tiek daug 
nesąmonių plepa apie “būdą SSSR” ii’ 
kt., nejį>rajūęšę SLA nariams tū visįv da- 
lįykų ir SLĄ nąriaį ųet i^ dabar nėbūtų 
td žinoję, jei “LaisVe” nebūtų iškėlusi.,

Kad išėjus iš tos keblios padėties, da
bartinė SLA pild. taryba, laikytame sa
vo suvažiavime savaitė laiko atgal, nuta
rė mažinti išlaidas. (Tolydžio skelbiama,, 
kad pakėlimas nariams duoklių finansi
nio klausimo neišriša). Be kitų dalyku, 
riūtarta sumažinti “Tėvyne.” Ji bus lei
džiama “tabloid” pavidale. Matomai,, 
buš atleistas iš darbo Bajoras. Rasti-

nes darbininkėms algos nukapotos po 10 spaudoje,, bet dar vis nepa- 
nuos. . - į . . .

Mažinimas darbininkėms algų yra ne
tikęs būdas pagerinti organizacijos ,rėi- 
kalus. Reikalinga sumažinti viršininkų 
algos. Reikalinga, beje, sumažinti “Ke
lionės ir sugaištys,” o taipgi—reikalinga 
sumažinti eikvojimas SLA pinigų byli- 
nėjimams ir teismams. Atsiminkim, kad, 
pasak paties JBagočiaus, SLA išleido pen
kis tūkstančius dolerių bylai su Worces
ter io darbininkais, LDS nariais! Na, o 
ką iš to gavo? Kas iš to pasinaudojo? 
Tiktai tas žmogus, kuris vedė bylą!

VE

Socialistą Partijoj Kora 
Tebeverda '

'Alass. valstijos socialistų partijos šta- 
tavas komitetas priėmė rezpliucįją, .rei
kalaujančią, kad Socialistų Partijos Na- 
cTonalis Veik. Komitetas atšauktų čąr(e- 
rjNew Yorko valstijos socialistų parti- 
M
^Kaip žinoma, New Yorko vąlstijos so

cialistų partiją, yrą kontroliuojama deši
niųjų, su'W’aldmanu priešakyje. Dešinie
ji palaiko ryšius su La Guardia ir jo ša-

a,

Kaip Stovi Dalykai SLA?
Kuomet “Laisvė” andai buvo paskelbu

si,, kad SLA negavo už 1934 metus atnau
jinimo laisnib (leidimo) įš Nęw Yorko 
valstijos apdrūųdos. cjepartmento, (ai Vi- 
taičiai, Prūšeikos ir 'Tyšliavos šaukė taip 
ir kitaip. Nėpąjšan.t visko, mūsų dien
raščio iškėltas aikštėn' faktas (kurį “Tė
vynė šlepė) suįdomino ŠLA narius.

“Amerikos . Lietuvio” bendradarbis, 
SLA Narys, W. M..C.,kreipėsi. į paminė
tą d^partmentą, klausdamas informaci
jų ir štai kokį jis, gavo iš tįn laišką:

Dear Sir:
Xi. / ■ • •' • I •)“Receipt i? acknowledged of your letter 

of January 19, relative to the present sta
tus in the State of New York of Lithuanian 
Alliance of America, of Wilkes Barre, Pa.

Replying thereto, you are advised that 
our preliminary review of the Annual 
Statement filed by this Society for the year 
1933 showed an unsatisfactory financial 
condition, as well as very high mortality 
ratio.

“As a result thereof and after some cor
respondence with the officers of the So
ciety, a hearing, yvas held at this office on 
September 48, 1934, with the Secretary and 
Actuary thereof, and another with the Pres
idept thereof on December 14, 1934.

These hearings disclosed that the present 
officers, were newly elected and had inher
ited thife unfavorable condition from their 
predecessors, and the present incumbents 
requested, permission to continue through 
the year 1934 undisturbed, that they might 
have time to effect some improvement in the 
then existing conditions. , .

“The ektension of the time was granted 
and the Society wąs permitted to continue 
operations in this State under h.e renewal 
license .issued to it,as of April L 1933, pur
suant, to the provisions of Section 237 of 
the New York /insurance Law, * j '

“The law requires of all societies that an 
annual statement of December 31 of each 
year be filed not later than Jtajjch 1 o f the. 
following year;, and tljat a valuatioh repont 
of all outstanding certificates aš pf Deęem- 
ber 31 of 6ąch yė&r be filed hot Uter/tnan 
May 31 of the following year. , ? ; 1
.“Upon receipt/.of. these reports the Soci

ety condition will again be reviewed and 
the question of its reficensing taken upt In 
the meantime the 1933 license continues in 
full force apd effect until a new one is 
issued dr specifically refused.”

(Zniam iš “Arti. Llety uz kovo nton.
9 d.į 1935 m.)

Šis laiškas parodo kelis dalykus: , (1) 
SLA dar ir dabar neturi atnaujinto ląis- 
nio, tačiąus jam leista veikti sulyg 1933 
m. Jaisnių; (2) SLA prasti finansai: (3) 
ŠLĄ didelis mirtingumas; (4) net porą 
kartų buvo ..daromi, tyrinėjimai (pereitais 
metais), tačiąus eiliniams nariams apie 
Jai nebuvo, dūota žinia* (5) ,yįmkąą. įr 
B^gočius už viską bando suversti bedą
ant pirmesnės pildomosios tarybos; (6)

siekia platesnius sludgsnius 
darbininkų ir tai todėl, kad 
esame perskūpūs ant tiek, 
kad pasakyti, ką ALDLD 
nuveikė ir kokią naudą ne
ša kiekvieno darbininko 
priklausymas prie šios orga
nizacijos asmeniškai ir vi
sai darbininkų klasei kovo
je už pasiliuosavimą* iš ka
pitalistinės vergijos.

Čia, draugai, nėra jokis 
vėjo davimas kam nors, bet 
tik “heart to heart talk” 
apie mus pačius. Turime 
pripažinti, ;kadt permažai 
kreipiame domūs į ALBLd 
patys nariai, -tai kaip gi ma
note, kad n^nariai prašytų- 
si į ją? Mahometas kalną

-- - - ----- ----- rr~^—:---------  
. tūros letena. Jie norės pa- 
l klausti Lietuvos, i valdžios, 
kodėl iokiam • skurde pa
skendę Lietuvos masės, ko
dėl Lietuvos darbininkams 
ir valstiečiams užgintos ■ vi-, 
sos civilės laisvės ir teisės?

Kaip ten nebūtų, šaukia
mas Amerikos Lietuvių Dar-

Ar Bus Viso Pasaulio
l^ietri vi ų Kongresas

'Lietuvos valdžios i ofici.Or šalininkų valdoma Draugija
^Metuvos Aidas” prade- Ū<šienio Uetu^ms, Bėįą we ų M

nemano tokio kongreso die-1 bininkų suvažiavimas birže- “užkariavo” tik tada, kada
*11 y • ' ? • * — • i * •' • — 5 * “• • 1

klausimą apie pro- 
pbnuojamą Kaune šaukti vi
so pasaulio lietukų kongre
są. Smetonos organas at
spausdino pasikalbėjimą su 
Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininku po
nu R. Skipičiu. Išrado, 
kad minėta draugija tikrai 
mano tokį kongresą sušauk
ti. Kongresas įvyksiąs šių 
metų liepos arba rugpjūčio 
pradžioje.

Apie kongreso tiKfelus ir 
programą šitaip išsireiškė 
Skipitis:

“Kongreso p r o g r a mas, 
kaip ir tikfeli data, tuo tar
pu dar nenustatyta. Atro
do, kąd geriausia gal butų 
jį šaukti Liepos ar Rugpjū
čio pirmomis dienpinij&/ Ja? 
me svarstyti, ktrodb; TČiKės 
viso pasaulįo Lietuvių orga
nizacijos klausimą, žemės 
ukib kolonijos klausimą ir 
eilę1 ’> išimtinai ■ kultūrinių 
klausimu, Kaip išeivijoje tu- j Užsibaigus vąjpi su kovo 31 
rėjimo savo Lietuvį abejon§s> Centro'sek-
kyklos, savos, spaudos ir kt. n / . r. J
Kongreso metu numatoma fet9pus paskelbs rezultatus 
ir viso pasaulio Lie;tuvių me- .tuomet matysime, ant
no paroda ir sporto olimpia- 
da. ’ .

, “Lietuvių tauta turi di
džiausią procentų gyvenan
čių užsienyjeK savo taūioš sulig pranešimų mūsų spau- 
sunų iš visų kitų Europos d°3e> iKi šiol, su^nekųriom 

kaip 35-išimtim, vajus kaz kodėl at- 
|rodo šlubuojantis; . nėsįma- 

1 to ęntuziazmp. Tiesa, atsi
žvelgus į spėkas/ir į, tą dar
bą, kurį , tos spėkos turi pa
bengti; neišvengiamai pada
ro įsvdrbs dht vhjaųs — to
ji energija pąsįskaįdę, ir to
kiu budu ALDLD lig ii* “nu
kenčia”. Suprantama, vi
sos kovos,, kurios figūravo 
vajaus laikotarpyje, kąip 
tai:,Už socialę ir bedarbių 
apdraųdą, kova prieš kąrą ir 
fašizmą,: rejniinas politinių 
1 1• * • 1*1 A • 1 ’ i

notvarkėn dėti reikalus Lie- li0 mėnesio pabaigoje turės 
tuvos darbininkų ir valštiė- rimtai pasverti savo atsine- 
čių. .

,pas jį,nuėjo. O mes juk 
darbininkai, mūsų neorgani- 

Jos pirmininkas kalba Šimą linkui Kauno šaukia-' zuoti broliai taipgi darbi- 
apie steigimą užsienyje lie- mo pasaulio lietuvių kong-, ninkai-kės; tos pačios klasės 
tuvių žemės ūkio kolonijos, jreso. Todėl labai svarbu, nariai. Reikalai tie . patys, 
apie “kultūrą”, bažnyčias ir kad amerikoniškam suva> Ir kuomet reikalai tie pa- 

Bet gi, ižiavime dalyvautų plačios (itys, tai asmeniniai “įsitiki- 
------------Jau nimai” neturėtų būti toji 

----‘skerspainė susitarimui—su
sikalbėjimui bendrai kovai 
prieš mūsų visų bendrą 
priešą—kapitalistų klasę ir 
jų . sistemą. O kuomet tokį 
žingsnį padarysime, pačioje 
kovoje., kokie kovos būdai 
turės būt imami, iškilus ko
kiem neaiškumam, pasiklau- 
sime Lenino, Kapsuko ir ki
tų iš jų Knygų, kurias ta pa
ti ALDLD išleido, pagaliaus 
pąsįklau^ime . Kompartijos, 
kuri vadovauja visomis ko
vomis, kas veikti šiandieną, 

organizuotą veikimą. Su rytoj-poryt. Bet Šiuo, tar- 
pavieniais kapitalistai jokių pu, baigkime šį ALDLD va- 
rokundų neveda—-nesiskai- jų kaipo udarninkai pasku- 
to. Tas faktas jau daug (tinėmiš dienomis ! •., »
kartą buvo kartotas mūsų ^vcjty1 s ' V. Lienius.
-■ i---------- ------------------------------------------- 1' 1 " --------- ---------------- --  1 ------- --- ~

kitus dalykus.
mums atrodo, iš užsienio! organizuotos masės, 
atvažiavę Kaunan lietuviai laikas pradėti energingai 
riofėš pažinti reikalus lygiai ruoštis. Šis klausimas turė- 
savo brolių, kurie stena pri- tų iškilti visose draugijose 
spausti po Smetonos dikta- ir organizacijose.

Ko Stokuoja?
Dar pora savaičių, ir jau iti Kiekvienas ALDLD narys

vajus užsibaigia Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos. Apie' pa
sekmes dar negalima kas 
pasakyti, nes paprastai 
kiekviename vajuje paskuti
nės dienos yra gausiausios.

neorganizuotam darbinin
kui,’ nurodant konkrečiai, 
kas.veįkiaųia ir. koįkia. išeitis 
iš šio skurdo. ' Išeitis tėra 
viena:, per organizaciją ir

to. Tas faktas jau daug

1

♦

rūpinomės sava, taip bran
gia organizacija.

Šiuo tarpu, sprendžiant

4. į

I)R. J. J. KASKIAirms ,;
371 Lake Street , Newark, N. J. 

Telephone: dumboldt 2-7964

DARBININKŲSVEIKATA >

tautų—nemažiau 
nuošimtį, o gal visą 40 nuo-1 
Šimtį.
“Itin užsienyj gyvenančiais 

Lietuviais reikia suširūpint 
dar ir. todėl, ;kad esame ma
ža tautą ir, be to, .Lietuviai 
užsienyje yra labai išbarsty
ti, kas viskas sudaro' Lietu
viams dar žymiai didesnį 
negu kitų tautų išeiviams 
pavojų išnykti. Aplamai, 
nėra nei vienos valstybės, 
kurioje Lietuvių nebūtų.1 
Jų rdsi ir Palestino j e, . ... ■ . .. . ,

• Lietu- kahmų ne tik Amerikoj, bet 
vis yra arti patarėjo ša- Lietuvo j, pro testų,rengi- 
chu. Draugija gąuha laiš- m^s ir.^* V

i kų ;ir iš Indo-Ęinįjo^ ir iš ;smma nęmązai ėnėrgi- 
«- I Afrikos,. .Lietuvių draūgijos W A°~

yra 'Barcekmojė ; xunu va^ą. . metų am-
; je, ir SidnejŪjė t Australijo- ALDLD ųvairiąis š, ir aš buvau pasigadin'u-
• jė).;Didčšriėš ar mažės- pfldafe tąciaųs Vė kur trū-. kokie 5 mėtai, ir kitąi 
>pės Lietuvių1 kolonijos yra. Kūmas: tas dalyvavimas ne- kartą, kai mano vaikas buvo 
! nži lakoje valstybių. buvo pandudbtaš pakanka- g mėnesių. Pati pasigadinau ir

“Užsienio Liėtūviaįhs Rėm- verbavimui naujų na- abu kartu buvau ligoninėj, šir- 
' tj dratigija Tiiiri; kad lifetu- ritĮ- p tai bene.bus pamatinė? gaŲ: . . • . / . ? •
viai ir užsienyje pūliktŲ lie- Į^iėzastis vajaus siubavi- . Po gimdymo ir po tų per- 
tuviais; kąd ĮĮe <ir /būdami niu* 
svetur turėtų hors minima^ _

i j.austis Jjfuviš-|riepKliWa. ,-rr- „ „ Wn.
i koje kultūroje, turėtų savo i talizmo pamatai braška, o gimdymų man gydytojas tūrę- 

kūlb.ą, mokyklų, . bažnyčią, jo tolimesniam paldikymiii jo įpjauti ir paskui reikėjo dė- 
Spaudą; kad lietuvio gabu- kapitalistų klasė įvešdinejb ti 10 siūlių.
maš; pątyrinias bei issilavi- fašistinę diktatūrų dar di-l Jei ilgiau pavaikštau, tai 
nįmas ii* svetur galėtų kiek (dėsniam darbininkų skurdi- man kojas skauda dieną ar ir 
gailina daugiau pasireikšti. Inimūi; pdš darbininku da- ilgiau. Aš esu 36 metų 
Tai yra pągrihdiiiiai drąd- '”” “ ‘ ‘ c n
gijos pririeipai, kurių.ji sie
kią. Pasaulėžiūros, kuritĮ ji 
sįėl^įą. pasaulėžiūros, įsiti
kinimo klausimų draugija 
visai neliečia?’ 11 < ”

Kaip matyt, tai Smetonos

Jų rdsi ir P a 1 e š t i n o j e, 
ir Persijoje, 1 kur 7

® LietiW kblį^ ym Mnas: tas dalyvavimas ne- 
: lgikdiė valstVbiu. KuV° pandudbtas pakanka-

................ . .,
turėtų ,nprs njinima-,

Galva, Plaukai, Viduriai, Pūs
lė, Nervai ir Da Kas

Draugę gydytojau, aš labai 
mėgiu skaityt jūsų straipsnius 
laikraščiuose. Ir aš lajjai tna- 
lonėčiau, kad ir man atsakytu
mėt per “Laisv^.”

Man nuolat galvą skauda, 
ypač viršugalvį. Plaukai mail 
krintą, ir man viduriai nevei
kia : turiu kartais imti ko; kad 
juos išjudinus, pėf pastaruo
sius 14 metų.

Mhn nuolat po triipiitį skau
dą nugdrą, pusidtiją, ypač kaį: 
greįt einu arba sunkiau padir- • ‘i! u ’ * x 1 •. > - . - J .«. ,bėju.. ... • ,

; : Tūriu vaiką. 4 metų am-.

• geras. Aš esu nervinga mote
ris.

viso ko 
manau,

kartą, kai mano vaikas buvo 
(j mėnesių. Pati pasigadĮftau ir

t Po gimdymo ir po tų per- 
i. v . /• . . , sileidimų man pasidarė silpna

/(;•&. • / v-' ? z . . pūslė: jei man užeina šlapin-įsiūlymo tai turiu tuojau skubintis, 
Kuomet kapi- įr a§ negaliu išlaikyti. Laike

_________  ____________ _ j am-, 
bartihiu momentu klausi- ' žižus, 5 pėdų ir 6 colių; svė- 
įiiaš stovi: “kas reikia da- /nu į46 .svKrus/--
ryti, ką darysime ir kas da- R Rengiuos, užsilaikyti: la- 
rys?” .Ant to klausimo ir ^aiteva*?a“ “aulienos, 
vra reikaiiripns oriraniziiri riebiai keptų daik-yra reikalingas organinei- tų> negeriu svaigajų, bet var- 
ms atsakymas, ir tą atsaky-|toju daug sriiiboSi
mą tinkamiausiai gali duo- j vandens. Apetitas man labai |

• Atsakymas4 ,

Tai Jums, Draugę, 
po truputį trūksta. Ir 
kad Jums tie trūkumai turi
bendrų ryšių. Įš tų trūkumų 
gal pats pamatinis yra vidurių 
trūkumas, be to, viso organiz
mo išsėmimas pasėkoje gimdy
mo ir tų netikusių pasigadini- 
my.

.. Jums, Drauge, reikia atsi
gauti, reikia organizmui atpil
dyti, kas iš jo išeikvota. < •

' , Gerai, kad žiūrite maisto. 
Daržovės yra gerai, bet reikia 
ir vaisių ir pieniškų, kiaušinių, 
truputį mėsiškų, žuvų. Srįuba 
labai menkas daiktas, nebent 
jei padaryta tirštai iš daržo
vių- tt . . .. . į

Pripraskite gerti naminio li
monado, bent po porą kvortų 
kas diena, vietoj vandens. Bus 
liuosesni ar viduriai. Galįma 
dar gi,ų šėrnenų (“flax seed”) 
imti, po trejetą šaukštų su šil
tu f vandenių, .

iodd tinktūros imkite po 
lašą, į stiklą vandens, kas po- 
,ra-trejetas dienų, visą gyveni
mą. . . .

Pieno kalkių, “Calcium lac- 
tąte, 10 grs., 100 tablets”, im
kite po vieną arba dvi tableti 
po valgio, sutrintas į miltukus. 
Žuvų aliejaus, bent po šaukštą 
kas diena. Mielių bent po ply
telę ;kas diena, Viąa tai pa- 
dčs .atpjldyt Jums vitaminų ir 
minėrąlą. Tad^buę geriau vi- 
sierhs galainš. Pasilsėkite daž
niau ir ilgiau miegokite.



Antradienis, Kovo 12, 1925

Draugės Šukienės Laiškas iš Sovietų Sąjungos
Brangūs Draugai ir
Draugės:—

Praėjo jau daug laiko, ryžiaus Komunos.

kų, yra taipgi epizodai iš mas, baigta statyt labai di- 
Francijos revoliucijos; Pa- dėlė “fabrikas-virtuvė”, kur 

bus gaminama šimtai-tūks- 
nuo kada mes atsisveikino- Ant sienos, vięš estrados, tančių porcijų maisto kas 
me su jumis, o atrodo lig žemiau obalsių, kabo Lenino dieną. Iš ten bus siuntinė- 
kad vakar būtume persisky-: Stalino paveikslai. Ant jama maistas į visas dirbtu- 
rę. Nepykit, kad taip ilgai 
nerašėm. Nemanykit, kad 
mes pamiršome jus. Mudu 
tankiai kalbame apie jus, 
apie jūsų judėjimą, bet ap
linkybės taip susidėjo, kad 
negalėjom parašyt. Drg. 
Šukys labai užimtas savo1 
darbu ir partiniais įvairiais 
darbais bei susirinkimais, 
taip, kad neturi laiko rašyt, 
o man dešinioji ranka taip 
užtirpsta, kad negaliu plun
ksnos rankoj nulaikyt, o su 
kairiąja nemoku rašyt. Ta 
ranka jau daug metų, kaip 
nebenori man tarnauti; dar 
Amerikoj gyvenant ji man 
užtirpdavo tankiai, kad ne
galėdavau rašyt nei siūt il
gai, o paskutiniuoju laiku 
vis eina blogyn. Gydžiausi, 
maniau pasitaisvs ranka, tai 
parašysiu, bet labai mažai 
tepasitaisė. Turėjau mo-1 
kintis mašinuke rašyt, tai 
šiaip taip parašau.

Laikas čia, Sovietų Sąjun- Red.) XI Sovietų suvažiavi- 
goj, taip greitai prabėgo, mas (visos Baltarusijos). į 

nei ' neapsižiūrėjom, ,'kurį nesenai įvyko iškilmin- 
’ 1 ’ Visose dirb- 

pė/tarsi viena diena? Daug(tuvėse ir fabrikuose buvo

estrados stovi labai ilgas ves ir kitas įstaigas. Pra- 
stalas, (16 jardų ilgio) rau- dėta statyt nauja Mokslo 
dona staltiese uždengtas.1 Akademija ir labai didelis 
Priešais estradą stovi eilės 
didelių patogių kėdžių de- 
legtams. Prieš žėdną kėdę 
yra deskutė, ant kurios de
legatai gali rašyti. Prie
kiekvienos kėdės yra pritai- ko atgal, nebuvo nei vienos.’ 

perduos kalbėtojų kalbas daug gatvių; pravedama 
keturiom kalbom: baltaru- kanalizacija ir vanduo, kur 
šių, rusų, lenkų ir žydų. Vir- nebuvo; žodžiu, kulturizuo- 
šuj svetainės—lubose ran-Jama visas‘miestas. Kas sė
dasi labai didelė iš. stiklo niau yra matęs Minską, da- 
padaryta penkių kampų bar nepažintų jo. Tai vien 
žvaigždė, apšviesta elektros Minske aš suminėjau, kas 
šviesa. Ji eina veik per vi- yra daroma, o kiek visoj ša
šą lubų plotį, labai gražiai įyj pribudavota, sunku ir ap- 
atrodo. Svetainėj ir didelia- sakyti. Beje, statoma pui- 
me kuliuare (priesėdniuj) kus palocius raudonarmie-

teatras. Pravesta pereitą 
vasarą 2 nauios tramvajų 
(gatvekarių) linijos, o tre
čia baigiama pravešt. Dabar 
jau yra 7 linijos, o kiek lai-

kad galėjo panaikint duonos 
korčiukes ir dar paskolinti 
grūdų kolchozam pavasario 
sėjai, kur tas reikalinga.

sytas radio aparatas, kuris Išbrukuota ir išasfaltuota j F i—i — -i__  Lt. .i ‘ vi

stovi gražios skulptūros- 
biustai įvairių revoliucinių 
vadų: Markso, Engelso, Le
nino, Stalino ir kitų.

Tokioj tai gražioj svetai
nėj įvyks (Jau įvyko.—“L.” ' T-X t \. . XZ • •

kad : . 4 .
kaip pusantrų metų prašvil-' gi rinkimai.

čia yra įdomių įvairių daly~ ’ varoma didelė agitacija, kad 
ku: susirinkimų, konferen- .visi .darbininkai bei tarnau-

čiam.
Su pirma diena šių metų 

panaikinta duonos korčiu
kės. Dabar perkame duoną, 
miltus, kruopas, kur kas no
ri ir kokią nori. Kainos ant 
veik visu produktų nupuolė 
ant pusės, kiek buvo perei
tą meta, taip, kad darbinin
kai gali dabar du svkiu tiek 
produktų nusipirkti, kiek 
pereitą metą galėjo. Algos 
irgi pakilo, visa darbininkų

cijų; visur norisi nueiti, vis- tojai dalyvautų rinkimuose, padėtis žymiai pagerėjo, pa
ką pamatyti, taip, kad nei Mudu, nors nesenai atvažia- j lyginus su metais atgal, 
neapsižiūri, kaip dienos ir vę, o jau dalyvavom rinki-
ką pamatyti, taip, kad nei

muose į Sovietus. Valdžia, 
prisiuntė net mašina nuvežt 
mus visus į svetainę bal- 

Didelė čia eina statyba, suot.

nėra.
Didele Statyba

Lengvatos
.Pereitą vasarą atsidavė 

didelė departmentinė krau
tuvė, kur galima gaut veik

įvairių - įstaigų, dirbtuvių j prf § rinkimus darbinin- v>ka: kas reikalinga gyve-
fabrikų, mokslo įstaigų bei (^aį rnaršavo vakare gatvė- 
gyvenimui namų. 1933 su de(rančiais žibintu-
y • • y • * •« Y T 1 ivais, muzika ir g—..-----------------

bai didelis puikus Valdžios j?abai iškilmingai įvyko rin- 
Namas Minske. Tame name kimai 
telpa visos valdiškos įstai-1 _ ’

nimui. Yra net ir valgykla 
toj krautuvėj. Atidaryta

dainomis keletas mažesniųjų krautu- 
* viu, kur parduodama sneci- 

aliai tavorai, kaip ve: elekt- 
* ros prietaisai, drananos, 

gos. Jis užima apie 3 ame- j .Priešais tą gražųjp yni- vaisiai ir t. t. Nuo pirmos 
rikoniškus blokus ilgio ir,

u JO L4ZJA1A1CL ayiv M ; ------------- C - - v (AAUAU-a v. j • viv ------------------7 ------------------------ 7

: :_(džios Narna. ant aikštės, m., panaikinus duonos kor-, žeme, tie prastai .gyvena,
apie 2 blokus pločio (9 auk- stovi didelis Lenino pamink-; čiukes, atidaryta daug nau- j bet ir jie, pamatę, kad ku-

Kompartiją.
Prie Ko Veda Opozicija!
Tie niekšai buvo padarę 

planus išžudyt visus Kom
partijos vadus ir tokiu būdu 
paimt vadovybę patys, bet 
jų planai neišdegė, vien tik 
drg. Kirovas puolė jų auka, 
kiti vadai liko apsaugoti, 
nes ta teroristų grupė tapo 
suimta.

Matote, draugai, prie ko 
priveda opozicija partijoj! 
Prūseikos-Butkaus, kaip ki
tos Amerikos Kompartijos 
opozicijos, eina tais pačiais 
keliais. Nėra nei mažiau
sios abejonės, kad Prūseika, 
ar kiti opozicionieriai grieb
tųsi tų pačių priemonių, ko
voje su Kompartija, jei tas 
atrodytų jiem reikalingu. 
Todėl visi sąmoningi, dori 
darbininkai . privalo pa-

Oras Malonus
Oras Baltarusijoj labai 

malonus. Ypač pereita va
sara buvo išimtinai puiki. 
Dienos vasarą labai ilgos ir 
gražios. Iki 10 vai. vakaro 
šviesu, tik 11-tą vai. teprasi
deda naktis. 3-čią vai. j&u 
pradeda aušti; tas padaro 
malonų, įspūdį. Aš negalė
jau ’ atpidžįapgti gražumu 
pereitos vasaros ir rudens. 
Ruduo taipgi buvo gražus ir 
ilgas. Gruodžio m. dar bu
vo gana šilta, tik nuo ^nau
jų metų šaltis parodė, ką 
gali. Mąskvoj, Leningrade 
kur kas šalčiau. Bet mes 
šalčio nepaisom, apsiaunam 
su vailokais, kaliošais, šil
tom drapanom ir einam sau. smerkt visus ardytojus dar- 
Sniego kol kas mažai, bai- bininkų vienybės, susispiesti 
su, kad javai neiššaltų. Tai ’ "' ’ ’
ne kaip pereitą žiemą, kad 
buvo pusėtinai šilta.

Kolchozai ir sovehozai 
pradeda geriau dirbti. Di
delis skirtumas šįmet nub’ 
to, kas buvo pereitą metą. 
Kalbėjau su keletą kolchoz- 
ninkų, tai džiaugiasi, sako 
turį visko. Vienas kolchoz- 
ninkas sakė man, gavęs ru
denį 290 pūdų rugių, 300 
pūdų bulviu, 150 pūdų kvie
čių, 90: pūdų kopūstų, kitų 
daržovių jis nei nerokavo. 
Sakė; nežinąs ką daryt su 
kviečiais; klausė, ar mes ne
norime pirkti maltų kviečių. 
Mat, jis sumalė juos, ne pįt- 
liavojo. Turįs, karvę, keletą 
paršu, žąsų, jyištu. 5ko gi 
daugiau reikia; džiaugiasi 
senis, šokinėja iš džiaugsmo, 
žinoma, ne visi kolcho^nin- 
kai taip gerai gyvena; yra 
dar ir atsilikusiu, kurie pa
klausė buožių agitacijos, ne
dirbo, sabotažavo, apleido

Gėrimų taipgi buvo įvairių. 
Po vakarienei buvo šokiai 
prie labai geros kariškos or- 
kestros. Šokiam diriguoti 
bei svečiam linksminti' buvo 
pasamdytas tam tikras spe
cialistas tuo klausimu, ku
ris labai gabiai tą darbą at
liko. Gražiai, gyvai šoka- «

ma čia, ypač masiniai šo
kiai; po kelias -por-as daik
te. ! Įžangos mokėt nereikė
jo. ' •

Antrą dieną švenčių Vai. 
Namo administracija suren
gė bankiet^ savo darbinin-

(Tąsa 4 puslp.)

SENOJI TĖVYNĖ JUS LAUKIA
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą 
’ •

GREIČIAUSIA KELIONE
. Į LIETUVĄ,

( { , , > ! ‘ 'J

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo BremerHavene ir už

tikrina patogų nuvykimą j 
Klaipėdą:

štų), pilnai moderniškas na-ilas» Perstatantis Leniną kai- jų duonos krautuvių, kurjrie dirbo, tie ir turi, atei- 
mas. Jame yra 680 didelių jbant į mases. Paminklas la- 
kambariu ir keletas svetai- bai brangus ir gražus. Jo
niu susirinkimams. Viena pamatas padarytas iš bran-

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais r

DEUTSCHLAND
HAMBURG
NEW YORK

ALBERT BALLIN .■>
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

I po Kompartijos vadovybe ir 
kovoti su savo klasiniais 
priešais, kol jie bus nugalė
ti, nes tai yra vienintelė 
darbininkų išeitis iš varge) 
ir skurdo.

Netikėkit Melams
Draugai rašo mums iš 

Amerikos, kad menševikai 
plepa, būk mudu pabėgę iš 
Sovietų Sąjungos į Lietuvą, j 
o kiti net matę mus Ameri- • 
koj; tegul tie melagiai pri- Į 
kanda savo nešvarius liežu
vius. Nesulauks jie to. Mu
du jaučiamės labai laimingi, 
kad gyvename Sovietų Są
jungoj. Draugai čia myli 
mus ir gerbia, smagu mums 
čia gyventi, jaučiamės visai 
namie. Drg. Šbkys turi ge
rą darbą; dirba Valdžios 
Name. Yra vedėju stalio- 
riško cecho ir užžiūrėtoju 
visų tame name esančių ra- 

jkandų. Jojo žinioj randasi 
visi to puikaus namo rakan
dai, kurių yra labai daug. 
Ten pat ant vietos jie yra 
dirbami ir taisomi. Kurių 
nespėja padaryt ant vietos, 
tai užsako kitose dirbtuvėse. 
Net Gomely j, kitam mieste, 
dirbo tam namui rakandus, 
o Šukys važinėjo ten juos 
priiminėt bei prižiūrėt, kad 
gerai padarytų. Algos gau
na 300 rublių, ir yra ten la
bai mylimas. Pereitą rude
nį Šukys gavo mėnesį vaka- 
cijų; 2 savaiti buvo poilsio 
namuos, kurie \ra pastatyti 
ant upės kranto, puikiame 
pušyne. Visą vakacijos lai
ka jis gavo algą, kaip ir 
dirbdamas, ir ne tik algą, 
bet gavo dar apart algos 
100 rublių pasilinksmini
mams. Kokioj kitoj šalyj 
darbininkai gauna ką pana
šaus? Už gerą darbą jau 3 
sykius drg. Šukys buvo pre- 
miruotas> Laike revoliuci-, 
jos sukaktuvių, 1933 m., 
premiruotas 300 rublių ir 
geresniais kambariais. Per 
gegužinę šventę, 1934 m., 
premiruotas žieminiu ploš- 
čitim, o laike revoliucijos su
kaktuvių 1934 m. ir vėl pre
miruotas.

Revoliucijos suk aktuvių 
šventes mudu labai linksmai 
praleidom. Pirmą dieną 
švenčių*Sovnarkomas (Liau
dies Komisariatas) surengė 
savo darbininkams labai 
,puikų bankietą ir mudu už
kvietė. Tame bankiete da
lyvavo apie 300 žmonių. Bu
vo labai gerai pagaminti 
valgiai: mėsos, žuvies, vai
sių buvo iki valiai, viskas

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NIW YORK

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA į 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ.,DETROIT, MICtL
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Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 
pardavimui, o jbūtentf

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

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

nardūodama įvairiu rūšių i nančiais metais dirbs ge 
duona. Krautuvės atremon- |riau. 
tuotos, švarios, pardavėjos 
apsirengusios baltom ja- 
kėm, baltais žiurštais: ma-

Padėtis Kasdien Gerėja
Tai matote, draugai, mū

sų padėtis kasdien eina ge
ryn. Mūsų Kompartija, su 
drg. Stalinu priešakyj, nu
gali visas sunkenybes ir ve
da mūsų Sovietu Sąjungą į 

puošta. Ji turi pusiau ap-'nus čia padaro palei valdiš- pį nutarė panaikint senas puikią, šviesią, laimingą at- 
skritą išžiūra. Aplinkui pa-1 kas įstaigas ir soduose-nar- |knlchozninku skolas vai- eitį. Klasiniam priešui tas. 
remta storais, apskritais, jkuose. Tokių gražių kviet- Įdžiai už paskolintas sėklas žinoma, nepatinka ir todėl 
ružavo marmoro stulpais įkynu nei Amerikoj nebuvau 1 d. 1933 m., ir nutarė jis stengiasi tai pirmynžan- 
(nilioriais). Labai gražūs i mačiusi. Čia vra tam tikra (paskolint sėklas tiem kol- gai pakenkti, kur tik jis ga- 
tie stulpai. Ant viršaus ran-'organizacija, kuri rūpinasi chozam, kuriu delei sausros Ii, ten pakiša koją. Nuolat 1 • _ 1_ - • _ _ Y _ 1_ • 4-1 z-t ixrni • • v n — • • i I__ • 1 . ___ i 1 _ •_

didžiausia svetainė yra ski- gnus juodojo granito, par- 
riama įvairiems suvažiavi- vežto iš Ukrainos, o pats, 

Dabar. 14 š.m. įvyks Leninas iš bronzo. .Anlin-,iomi įeiti i krautuve. Kom-mams. Dabar. 14 s.m. Įvyks i^unas ib uhumu. .

toi svetainėj XI Sovietu su- kui Valdžios Namą padary- j partijos Centro Komitetas 
važiavimas. Tai yra labai (ta gražūs kvietkvnai, vasa- savo plenume lankričio m. 
graži svetainė, o- dabar su- rą gražiai atrodo. Labai ^934 kada nutarė panai- 
važiavimui specialiai dar iš-1 gražius artistiškus kvietkv- fcįnį- duonos korčiukes, taip-

■ • • i_______  1 • *

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 knygd yra geriausia istorija 
Lietuvos karo metu ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

(pilioriais). Labai gražūs'i 
A n4- irivoniio v»nr»_ '

dasi galerijos. Priešakyj kvietkynais. Išsodina įvai- 
estrada. viršuj estrados, ar- rius paveikslus gėlėm, ir 
ba prezidiumo ant sienos di- taip gražiai, lygiai nusodi- 
delėmis raidėmis išrašyta na, kad atrodo, kaip gyvas 
pasaulio darbininkų obalsis: karpetas.
“Visų Šalių Darbininkai j užsodino naują parką netoli Taipgiz nutarta pakelt kai-Iro savo ardymo darbą. Ir 
Vienykitės!” keturiom kal-jmūsų ir daug gatvių apsodi- nas ant sunerkamų grūdų ta daro ne vien asmenys iš 
1. . 1. _ 1 j _ 1 . a. a. Im a I_J nl nl/11 I * • • 1  _• 1 V J _

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

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

dasi galerijos.

bom: baltarusių, rusų, len
ku ir žvdų. Žemiau tų obal- 
sių kabo raudono audeklo 
draperijos, gražiai artistiš
kai, uždraniruota(Tam tiks
lui yra laikoma nuoĮatinė 
artistė-dailininkė, kuri rūpi
nasi, kad svetainė-ir visas 
namas būtu artistiškai pa
puoštas laike įvairių šven
čiu ir suvažiavimų). Iš 
abiejų pusių estrados, aukš
tai ant sienų, vra labai gra
žios masinės skulptūros (pa
darytos sienoj tam tikros 
framūgos ir tose framūgo- 
se pa talnintos minėtos 
skulptūros). Tos skulptū
ros labai gražiai, artistiškai 
padarytos, perstato tūlus 
epizodus iš revoliucijos lai-

javai neužderėio pereitą va- pasitaiko matvt klasinį prie
šam. kaip tai: Ukrainos res- ša sabotąžuoiant viena ar 
publikai, šiaurinio Kauka- kitą dąrba. Nors pusėtinai 
zo, Stalin gradsko. Saratovs- baudžiami iie už tai. bet vis-

Pereita rudeni (ko įr keletai kitu kraštu. įtiek, kur tik jie gali, ten yą: ii’n -narVfi nofnli rn-_ •/__x_ i_ • I

no medukais, 
rias dirbtuves irgi apsodin
ta medeliais, pavasarį kaip 
sužaliuos, bus labai gražu.

Puikūs Gėlynai
Kitoj pusėj gatvės, prieš 

Valdžios Narna nesenai pa
statyta universitetas, susi
dedantis iš keliu didelių 
t.riobe<*ių, jį vadina univer- 
sitetišku miesteliu. Prie- 
miestvj Minsko, netoli par
ko kultūros ir poilsio, taip-

Palei neku- nuo kaimiečių.
Tie palengvinimai kaimie

čiams labai daug reiškia. 
Tas sudrūtins kolchozus, pa
dės jiems likivduoti senas 
skolas, užsėti laukus pava
sari. ir laukt gero derliaus. 
Pereitą vasara nors buvo 
gana sausa, bet Baltarusi- 
ioi derlius*buvo labai geras; 
bulvės užaugo gražios, dide
lės ir gardžios, miltingos. 

Į Daržovės irgi buvo puikios, 
nesenai“ pastatyta ’ kitai- i^ūstiL morkų, kručku era-

ka ir keletas ligonbučių. ši
ta vadinama klinikos mies
teliu. Daug pastatyta gy
venimui namu. Jau baigia
ma statyt didelis nilnai mo
derniškas specialistams na-

Ivbės užaugo. Javai taipgi 
buvo geri.

Vienok tūlose vietose sau
sra dalinai sunaikino derliu, 
Nežiūrint to. Sovietų val
džia turi užtektinai grūdų,

buvusios buržuazijos tarpo, 
bet yra jų iš, buvusių 
partiečiu. Trockio - Zinov- 
jevo - Kamenevo opo
zicijos liekanų. Jie ne vien 
sabotaža varo* darbe, prida
rydami labai daug nuosto
lių valdžiai, bet jie griebia
si net ir teroro, kaip ve 1 d. 
gruodžio, 1934 m., vienas iš. 
tų niekšų, L. V. Nikolaje
vas. Leningrade nužudė vie
ną iš geriausiu bolševiku, 
darbininkų mylima, drg. S. 
M. Kirovą. Tas niekšas Ni
kolajevas. priklausė buvu
siai Trockio-Zinovjevo opo
zicijai. Sabotažo bei teroro 
tikslais, nudildamas pasitai
siusį ir gailintis savo klai
dų, jis buvo įlindęs atgal į

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

* ' * '» *
Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS, ’ |
46 Ten Eyck St., * ’ Brooklyn, N. Y. J

DIDEUS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atveže Bitininkas Končius

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

KAINA: Kvorta 75c., Galionas $2.75
♦ X.

Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus.
Končiaus medus yra tyras bičių medus.

padėta ant stalo, ir valgyk.
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Draugės Šukienės Laiškas iš Sovietų Sąjungos ir

i

ne už darbininko.

Wilkes Barre, Pa

PRANEŠIMAI iŠ KITUR ' yra

Lietuvių Svetainėj, 205 Main St. daugiau naujų narių. Nepamirš-

Anglių Baronai ir Valdžia 
• Geria Angliakasių Kraują

SO-

Jo-

Taipgi pasirūpinkim apie 
šių metų. Centrui pinigai 
gi. Tik nesivėlinkit ateiti 
veskite savo draugus.

sipirkt tikietus, nes vėliau gali neuž
teki.

Rengimo Komisija.

DIDELIS NUPIG1NIMAS 
-Dviejų dolerių vertės knygą <r

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykas 

knyga, kurią D-ras Kaškiaučiue 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
pakartotinai liepia skaityti.

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

Reikalavimus su $1.25 
adresuokit: j

J. BARKUS 
; 111-40/128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo 67 kuo

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

i Nariai atsiminkit, kad šitas 
trečias mėnuo šių mėtų, kurie dar 
šį metą nemokėjote duoklių, jau rei
kia mokėti.

Taipgi bus keliolika naujų narių 
. Atsiveski-

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

sirinkimas įvyks seredoj, 13 d. kovo, 
8 vai. vakare^ Lietuvių Svetainėj, 180 
New York Avė.

Visi malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turme keletą svar
bių dalykų aptarti. Komisija rapor
tuos apie hillsidiečių veikalą “Mo
terim NenŠsimeluosi” ir jei jie su
tiks greitu laiku mum suvaidinti, tai 
reikės daugiau žmonių prie darbo, 

duokles 
reikalin- 
ir atsi-

lauksime. Rašykit sekamu 
antrašu: BSSR, Minsk, Di- 
rekci j a Domą. Pravitelstva, 
peredat Sukišu I. A. (Kurie 
mokate, rašykit rusiškai 
antrašą).

Draugiški sveikinimai vi
siems nuo mūs abiejų.

Benes-šukienė. ..
12-1-35 m.

k

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
kams, kur mudu taipgi bu
vom užkviesti. Čia taip pat 
buvo įvairių valgių bei gė
rimų galybės. Gardi, karš
ta vakarienė, o po vakarie
nei šokiai. Abu tie bankie- 
tai įvyko Valdžios Name, 
puikiose svetainėse.

Visur Savikritika
Trečią švenčių dieną Vai. 

Namo administracija suren
gė draugišką vakarienę pri
vačiam name ir .prisiuntė 
automobilių mudu nuvežt ų 
tą vakarienę. Čia buvo už
kviesti tik • atsakomingas 
vietas užimanti darbuoto
jai. Dalyvavo: Valdžios 
Namo direktorius, jo vieti
ninkas, knygvedys, namo in
žinierius, namo gaspado- 
rius,.> partinės ♦ kuopelės sek
retorius ir kelėtas kitų. 
Čia irgi buvo gerai paga
minta vakarienė, ir kiek tik 
kas norėjo, -galėjo valgyti. 
Šis bankiėtas tuom buvo 
įdomus, kad buvo kviesta 
svečiai išsireikšt apie savo 
darbą, trūkumus, ir tolimes
nius planus. Čia buvo kriti
ka ir savikritika, nes S. S. 
bolševikai, kada kritikuoja 
kitus, niekad nepamiršta 
pakritikuot ir save. Jie nu
rodinėja savo darbo trūku
mus, priežastis tų trūkumų 
ir pareiškia norą tuos trū
kumus likviduot. Namo di
rektorius ir part-jačeikos 

. (partinės kuopelės) sękreto- 
: riiiš savo kalboj, tarp kitko 
labai pagyrė drg. Šukį už jo 
gerą darbą ir linkėjo, kad 
jis ir ant toliau taip gerai 
ištikimai dirbtų. Tose pra- 
kalbėlėse, kurie buvo verti, 
buvo pagiriami, o kurie už
sipelnė papeikimo, buvo pa
peikiami. Po prakalbų ir 
užkandžių sudainavom revo
liucines dainas ir išsiskirs
tėm. Direktorius parvežė 
mudu automobilium namon.

Automobilių Sovietų Są
jungoj yra jau pusėtinai 
daug. Nors privačiai žmo
nės jų dar mažai turi, • bet 
valdžios įstaigos nuolat juos 
vartoja. Trokų Minske ir
gi yra pusėtinai daug ir la
bai'-gerų, didelių, trokų yra 
su šešiais, keturiais ‘ratais, 
visokių. Autobusų irgi ne
mažai bėgioja Minsko gat
vėmis. Mėlynų yra, pana
šių į amerikoniškus Grey
hound. Čia šoferiai turi 
mokėt ne tik važiuot, bet ir 
tąisyt karus. Labai daug 
yra moterų šoferių; jos 
taip pat. kada sugenda ka
ras, pačios pasitaiso ir va
žiuoja. Gatvekarių konduk
toriai, motormanai irgi dau
giausia moterys.

Yra labai gerų mechanikų 
moterų. Daktarai, dentis- 
tai taipgi moterys didžiu
moj.

ApieMūšų .Gyvenimą.
Gyvename dideliame (64 

šeimynų), moderniškam na
me. Namas cęntraliai apšil
domas karštu vandeniu/ 
naujas. Turime 2 vežimu 
malkų ir-2 kubometru torfo, 
kuriuos vartojame virimui 
plytoj, kada yra laiko, o ka
da reikia greitai, verdame 
ant primuso. Primusas yra 
tai labai geras pečiukas (ke- 

:rosininis), jis dega labai 
karšta ugnim, panašiai kaip 

į plumberių lempos. Mažai 
kerosine sudegina, nes dega 
be knato, su pagelba oro 
spaudimo ir nerūksta.

'Turime 30 pūdų bulvių 
žiemai, 20 pūdų gavome iš

■V. N. administracijos, o 12 
pūdų patys užauginom. Ad
ministracija davė mums 
šmotą žemes, sėklas ir ark
lius tos žemės išdirbimui, ir 
tai už dyką, mes tik padė- 
jom tas bulves pasėt ir .m? 
kast. Davė arklius nukąst 
ir parvežt bulves namon. Ne 
mum vieniem, bet visiem 
tos įstaigos darbininkam. 
Pereitą pavasarį veik visos 
dirbtuvės, sulig partijos įsa
kymu, davė savo darbinin
kam ’žemės bulvėms ar ki
toms daržovėms. Tūlos dirb
tuvės davė darbininkam net 
paršiukus auginimui už ga
na žemą kainą. Siūlė mums 
administracija: kopūstų, bu
rokų, morkų, kručkų, kiek 
norėjom, galėjom imti, bet 
neėmėm, nes galima juos 
gauti kooperatyvuose ir ant1 
turgaus veik ta pačia kaina, kovų istorijos lapus, 
o namie laikant, gali suges-. .. .. . ,
ti. Kiti darbininkai pi Jismo dckrelMurtj0 vis,
Galėjom gaut daugiau bul- nauj0s unijos viršininkai at- 
vių, bet manom, užteks H eįįį teisman ir prirodyti: “Ko
tų iki šviežių. ' . .. .

Aš tuo tarpu nedirbu. Ka
da gyvenom Leningrade, 
dirbau 2 savaites kaipo ve
dėja lietuvių, Karolio Požė
los vardu kliube. Draugai 
leningradiečiai norėjo, kad 
pasilikčiau dirbt tame kliu- 
be, ir buvom žadėję apsigy- kompanijos teisėją! 
vent Leningrade, bet aš pa- i n e t e i sėtas 
bijojau, kad Leningrado “Nei vienas teisėjas neturi le- 
oras bus kenksmingas drg. galės galios sustabdyti strei- 
Šukio silpnai sveikatai, o ką be išpildymo angliakasių 
Minsko draugai kvietė mus reikalavimą!” ■.

Kariniais Pabūklais Valdžia 
Prisirengusi Krušinti Anglia

kasius ir jų Taip Siauras 
Teises

Kovo 4 d., 1935 m., Luzer
ne paviete, kur dabar eina 
kruvina angliakasių kova 
Glen Alden komp. ir prieš se
nosios unijos vadovybę, likosi 
krauju užrašyta į angliakasių

i del jie neturi būti sulaikomi 
(areštuoti) už įžeidimą teis
mo, už neatšaukimą streiko?” 
Angliaksiai, matydami pavojų 
savo vadams iš teismo pusės, 
tūkstančiais (pasak baronų 
spaudos, buvo 5000 angį.) de
monstratyviai apgulė teisma- 
butį ir iškėlė obalsius: “šalin 

. .!” “šalin 
indžionkšinas!”

ten važiuoti, tai nuvažiavom 
į Minską.

“Šalin kompaniją, jai parsi
davusius teisėjus ir advoka

Minske tūlą laiką dirbau tus, kurie kėsinasi ant angį

Garbingoji vėliava, po ku
ria angį, laukia išganymo, ma
tomai, nereikalauja ameriko- 
nizmo. Ji > reikalauja skebiz- 
bizmo - ir, kas su tuomi nesu
tinka, tuos draskyti gatavi ka
zokai, kulkasvaidžiai ir bom- 
biniai lėktuvai. Garbingoji ve* 
liava, žodžiu, už dolerio tei
ses, o

Yra vėliava, kuri gina dar
bo klasės reikalus ir yra dar
bininkų kovų simboliu, griež
tas priešas dolerio, tai raudo
ną. Apie ją mes mažai žinom, 
Kadangi pereitieji įvykiai ver
čia mumis susitikti lekcijų/tai 
neaplenkim ir tą išmokti.

Tolimesnė Kovos Kelionė
Niors ir taip angliakasiai su

žaloti, vienok neparblokšti. 
Kova bus tęsiama tolyn.

Nors teisėjas jau vi'enuoli- 
ką vadų sukimšo kalėjiman, 
bet tas nenusilpnino kovotojų 
eilių.

Kada kazokai darbavosi 
lauke teismabučio, tai vidu
ryje teisėjas dirbo sušilęs, tei
sdamas streiko vadus ir štur
muodamas ant Malonio ir jo 
hoardo. Jau ir Maloney gavo 
daug dvasinio sustiprėjimo ir 
kovingumo. Maloney su savo 
boardu (išpildančiuoju komi-; 
tetų) teisėjui pareiškė, kad 
jie šio streiko neatšauks.

Tada teisėjas užklausė: 
“Ar ir tada neatšauksi, jeigu 
augščiausias teismas sutiks su 
mano opinija?”

Maloney atsakė: “Ir 
streikas tęsis.” .

Teisėjas rankas nuleido, bet 
areštuoti boardo su Maloney, 
priešakyje neišdrįso.

Reiškia kova tęsis. Tiktai 
daugiai! ener^ijo^ pas vadus 

'.ir daugiauartgliakasių' >fvisą 
'distr.) pašaukt tarnybon-— 
streikan.

tada

Olympia Arena, TJroad 
Bainbridge St., Phila., Pa.

Kalbės J. B. Matthews, 
cialistas, Rabbi Brenner,
nes, redaktorius Afro Ameri
can, ir Arthur Fletcher, at
stovas Moscow Daily New. 
Bus ir muzikalė programa.

Tad visi ir visos dalyvauki
me kuo daugiausia ir-pareikš- 
kime protestą prieš bandymą 
nutraukti ryšius su S. S. ir 
prieš imperialistinį karą.

Ginkime darbininkų tėvynę 
nuo užpuolikų kapitalistų.

Rep.

-• r

GARDNER- MASS.
ALDLD 53 kp. rengia prakalbas, kuriuos turėsime priimti, 

kanos įvyks 13 d. kovo (March). ...

Pradžia ■ 7 vai. vakare. Kalbės drg. hite!
‘Z. C. Mažeikienė iš Cleveland, Ohio. I
•Kviečiame visus draugus dalyvauti 1 
šiose prakalbose, nes išgirsime labai 
svarbių dalykų apie dieninius klausi
mus. A. Siekis.

(60-61)

(59-61)

STAMFORD, CONN.

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

sirinkimas įvyks 13 d. kovo, trečia
dienį, 7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St.

_ LDS 99 kp. ir Suvienyti Ukrainų Draugai ir Draugėj malonėkite 
Darbininkai rengia' judzius ‘Sovietai . . . . ,.
Parodoj.” Įvyks 15 d. kovo (March),'V1SI dalyvauti šiame susirinkime, 
8 vai. vakare, Darbininkų Centre, 49 nes yra labai svarbu. Taipgi ir nau- 
Pacific St. Įžanga suaugusiems 30 jų 
centų—vaikam 10 centų. Visus už- . 
kviečia dalyvauti, nes judžiai yra la-! 
bai’įdomūs ir patiks Visiem.

(60-62)

Sovietų Saldainiai * Į
Naudokite ’Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 fi C 
’ 6 Skirtingų Rūšių ■ B ,
Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu nrisiųskite 
ir mokestf. Galite mokėti pašto 

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

Įvairiose parengimuose f 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
•Tuojaus ūžsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
■427 LORIMER.SJREET,

t

narių atsiveskite.
Sekr. N. Astrauskiene.

(59-60)

WORCESTER, MASS.
Kovo 12 d. 7:30 vai. vakaro, 29 

Endicott St., ivyks svarbios prakal- 
* *1-^ r*. TP 155 z*. z-1 o « « if z* * 1 • . XV 5^

iš Cleveland,' Ohio. Labai retai atva- | 
žiuoja moteris kalbėtoja, tad gal to- t 
kią progą greit nesulauksime, todėl 
visi dalyvaukite. Dainuos Aido Cho
ro mergirių Oktetas. Prakalbas ren- 

sija. gia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
(60-62) Literatūros Draugijos 155 ir 11 kuo

pos. D. Lukienč.

CLEVELAND, OHIO ______
•Kortavimo party ir šokiai, rengia bos^ Kalbės ’draugė Z. C. Mažeikienė 

LDS 55 kp. Įvyks subatoj, 16 d. ko
vo, Darbininkų Svetainėj, 920 E. 79th 
St. Pradžia 5:30 vai. vakare, šokiai 
prie geros muzikos, Įžanga 20 centų 
ypatai. Bus užkandžių ir skanaus 
alaus. Užkviečia visus komisija

i

i Požeminis. PARENGIMAM
BARČEKIA1

LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks v 
trečiadienį, kovo 13 d.,' LDP Kliube,

'dabar reikia organizuoti ”ma-

Prčtesto mitingas bus 'kovo

* *
' u

i?

Protefeto Mitingas
Bus protesto masinis mitin-

D. Lukienč.
‘ (57-60)

SMAGI NAUJIENA

L AI S V Ė S ”; 1) AL ĮNINKU

KONCERTAS IR VAKARIENE

Todėl visi rengkimės iš anksto pa- 

.............t — 4 1 ;

Kapsuko Paveikslai:

Suvažiavimas prasidės 10-tą vąlandą ryto; Bankiėtas 
prasidės 7-tą valandą vakaro.

408 Cburt St. Pradžia'8 vai. vakare. , 
Draugai, būtinai turime visi susi- 

rihkti, nes yta daug svarbių dalykų 
aptarti.

Sekr., V. K. Sheralis.
< (60-61)'

-HMI I .»I1I «... Il.ns .1 I ■ II M l» ,11.111111 m ........................... .. ........................ .

Rengkitės { didįjį savo dienraščio'po- 
kilį.. Dalyvaukite csuvažiavinje ir 

būkite tbankiete.

Setaaiejiį,^
’ >• Bankietui • bilietai jau gatavi, tuojau

’ įsigykite , jų; užsitikrinkite sau vietą 
bankiete. z ' ‘

. JŽANGA $r.<x> ASMENIUI

GRAND PARADISE BALLROOM
318 GRAND ST., A N ‘NATNOOHS

teisių ir nori grąžinti tironi 
ją!”

ši rami ’ir tvarkinga anglia 
delei akių silpnumo ir ran-1 kasių demonstracija, po Ame- 

‘ rikos žvaigždėta ir “garbin
ga” vėliava, anglių baronam 
ir jų tarnui, valdžiai, nepatiko 
ir paleido savo “1 
kazokus į darbą. 200 valstijos 
kazokų ir visa Wilkes B'arrių 
policija paleido savo buožes 
darban: skaldė galvas vy
rams, moterims ir kūdikiams, 
kurie buvo atnešti tų motinų, 
kurių vyrai turėjo būt teisme 
•del laužymo indžionkšino ir 
kuriems gręsė kalėjimas; ply
šo angį, galvos nuo kazokų 
smūgių ir kraujas laistėsi gat
vėmis ir teismo rūmų takais; 
draskė policija angį, apšepu
sius rūbus, mindžiojo, jų ke
pures, moteris su kūdikiais; 
padangėmis skrajojo bombį- 
niai lėktuvai, laukdami įsaky
mų mesti bombas ir sėti mirtį 
ant angliakasių; teismabutyj, 
be abejonės, stovėjo ; 
koncentruoti kulkasvaidžiai.

Nors užmuštų ir nebuvo, bėt ses ir -kovoti prieš išnaudoto 
šimtais nugabeno sužeistų į jus.
kelias ligonines; Wilkes Bar-

centraliam pašte, užrubeži- 
niam skyriuj , kur partija 
buvo mane pasiuntusi, bet -i-:.. ~ri_ __  I
kos skaudėjimo, negalėjau 
to darbo ilgiau dirbti, nors 
darbas labai man patiko. 
Kvietė mane dirbti “Raudo
nojo Artojauš” redakcijon, 
bėt delei tų pačių priežas
čių negalėjau apsiimt. Kol 
kas gydausi, greitu laiku ei
siu dirbti. Gal pasiseks 
gauti darbą, kur nereikia 
didelio akių įtempimo, nei 
daug rašymo, 
yra visokių, 
dirbt.

Na, pakaks 
ateityj parašysiu tankiau, 
jei sveikata pavelys.

Jūs, draugai ir draugės, 
kurie turite laiko, nedirba
te, ir turite kelis centus 
markėm, parašykit mums 
laiškučius apie save, savo 
šeimynas, pažįstamus; kaip 
gyvenate, kaip kovoj at kla
sių kovoje; apie darbininkų 
judėjimą pas jus, apie vis
ką, kas paliečia jūsų gyve
nimą. Mums labai bus 
smagu gaut nuo jūsų laiš- 
kus. Kad ir nepažįstami, siams,surengtos .pirties .iš bą- 
kiti draugai, galite vištiek'ronų valdžios .pusės pž ra- , 
rašyt; jei norit klaustLsau tęisių gy' 
•ką apie Sovietų Sąjungą, 
kas jums neaišku, ar ką 
nors kito. Visiems asmeniš
kai atsakyt nepajėgsime, bet 
atsakysim bendrai, per 
spaudą. Keletas draugų ra
šė, • klausdami apie atvažia
vimą į Sovietų Sąjungą, tai 
šiuom atsakau, kad važiuoti 
į čia apsigyvenimui kol kas 
dar negalima, nes nėra gali
ma gaut kambarių; su lai
ku, kada pristatysim užtek
tinai .’gyvenimui namų, ga
lima bus atvažiuot. Kol 
kas kovokite ten ant vietos.

Tūristais, pasižiūrėt, įgali
ma in dabar atvažiuot. Jei 
kas važiuosit ‘turistais, pra- 
ineškit, kad atvažiuojat, tai

* ■ : . i . .

Philadelphia Žinios

buldogus”, _gas . prie§ Suvienytų Valstijų

Darbų čia 
bile tik gali

šiam sykiui,

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, kovo 16 d. 7:30 vai. vaka- „ *

dar peęht-hariąi^ą^ilri^J Alkusi- puikiais koncertiniais prbgramais yra 
rinkimą ir prisirašykite. rengiamos 31 du kovo, Wilkes-Barre,

Taip gi prašome būkite laiku, ne- ’L Scranton,
sivėluokite • ^a’’ dienraščio “Laisves” naudai.

Sekr 'M. Ginaitienč Dar niekad tokių puikių parengimų 
(60-62) apielinkėj neturėjom, nes jame . 
1 ' dalyvaus mūsų mylima garsi daini- I

ninkė drg. Menkeliuniutė. Labai pa^( 
garsėjęs Shenandoah’rio Mainierių

nėra buvęs. S. Vaineikis iš Bingham-

valdžios aktą nutraukti ryšius, 
su Sovietų Sąjunga ir prieš 
Hearšt visus leidžiamus melus 
prieš Sovietų Sąjungą ir prieš 
Amerikos Komunistų Partiją 
•ir visus revoliucinius darbinin
kus.

Imperialistinio karo pavojus 
vis daręs didesnis. Visos impe-‘ 
rialistinės ^šalys 1 ruošiasi pulti 
Sovietų Sąjungą, kad ją • su
draskius, -išsidalinus. Ar tas 
jiems pavyks atsiekti, tas-pri
klausys nuo visų darbininkų, 
ypatingai nuo Amerikos dar
bininkų klasės. Jei mes būsi
me tvirti ir mokėsime atmušti 
kapitalistų pasimojimus pulti 
Sovietų Sąjungą, tai mes daug 

sukon- pagelbėsime apginti S. S. Tad

tų aikštė priplūdo kruvinų, (March) 12, 8 Vai. vakare, 
sudraskytomis drapanomis ir ' ’•
juodomis akimis angliakasių.

Tai buvo galas angliaka-

venimui ir darbo.
0Tai lekcija angliakasiams,^ 

nešantiems savo priekyj Mgąr- • 
bingą” žvaigždėtą vėliavą ir*, 
vadinantiems save “teisingais 
amerikonais.”

• šis įvykis net aklą ir idijo- 
tą-gali jau-įtikinti, kad ta ve- ; 
liava nereiškia nieko prieš ’ 
kompanijos dolerį, kaip kad 
nereiškia nei kryžius.

Reikėjo ir kryžių greta tos 
vėliavos pasiimti; o ir jis bū
tų buvęs sutryptas ant gatvės T 
po kazokų kojų, kaip ir Ame-/’ 
rikos vėliava.

O Juk išleistame stręikierių 
cirkuliąre kaip tik pirmuti
niai žodžiai ir skamba:

“Angliakasiai! -Būkie tikri 
amerikonai. Neskebaukite !■”

I

NASHUA, N. H. .
ALDLD 42 kuopa rengia prakalbas Kvartetas, jis Scrantone dar niekad 3 

kurios įvyks 15 d. kovo, 1935 m., nėra buvęs. S. Vaineikis iš Bingham- 
7:30 vai. vakare,'20 High Street. tono, kuris scrantoniečiams yra labai

Kalbės’žylni kalbėtoja drg. Z. C. mylimas, yra kviečiama ir dar kiti,' 
Mažeikienė iš Cleveland©, Ohio, apie kuriuos vėliaus bus pranešta. 
Draugai ir draugės, visi dalyvaukite 
šįose prakalbose. Apart Literatūros j 
Draugystės reikalų, drg. IVIažeikie- 
nė kalbės apie labai svarbius įvykius 
klasių kovose. Todėl visi būkime lai- 
ku ant virš minėtų prakalbų. Kvie- j 
čia Komisija.

(60-62)

ELIZABETH, N. J.

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

(April).

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės” 
jums

Lais- 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:

LAWRENCE, MASS.
Atydai Licit. Ūfcesų Kliubo 

Šėrininkams A
Liet. Ukčsų Kliubo susirinkime, 

•laikytame* kbvo 1 d.; vienbalsiai nu
tarta: Kurie nariai yra išbraukti iš ’ 
LAJ.K. už1 įiepasimOkėjimą duoklių,, 
o dar' nėra atsiėmę pinigų, už 'Šerus, 7 
tai nuo balandžio (April) 1/()•» 1935, 
nebus mokama nuošimčiai už tuos 
sėtus. • I

Todėl .visi išbraukti nariai, o dar 
tuYihti “šėrus,’ piWhlo ptidudt hr pri-!' 
siųst reikalavimų, del atmokėsimo. O „ 
kurie nepames savo šgrų iš • L.U.K., 
tai vistiek nebiis mokama nuošim- • 
čiąi .už tuos Šerus.

Šitąs tarimas' liečia ir tuos,-■ kurie 
bus išbraukti’po balandžio 1.

' Aug; Vėčkys, Sekr., 
h. ' - ' <(60-61) >

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

* klases reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutes dydžio. .. 

•Vienas paveikslas 5c., platinto- • 
4ams, >kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir Susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būjna amžinos at- 
mintes vadas Lietuvos darbi- - 
nihkų klases,' didysis kovėtoj as

* už višo pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MLCKEVI-* 

CIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikąlaudami rašykite "
“LAISVĖ’ '

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Vertės 
Vertės 
Vertės 

'Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

$2.45
$2.60
$2.75
$2.85
$3.00

$ 50. ..._ „^Kaina
$100. * Kaina
$150__ _ Kaina
$200.— 
$250.

__ ųKaina 
__ Kaina

$300. ___ ’ Kaina
$350. _ _ Kaina
$400. ___ Kaina
$450. _ Kaina
$500. __ _ Kaina
$600—___ Kaina

$1.25
$1.50
$1.75
$2.00

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

“Laisvės” Administracija 
427 Lorimer Street 

• Brooklyn, N. Y.

MMMMMMM MM M MM M MMMMMMM MM M

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius
660 GRANDST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai > įrengtos >dyi koplyčios duo- 
' damos mylimiems pašarvoti dovanai.

NųliOdįpio valandoj, kreipkitės pas .mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Antradienis, Kovo 12, 1935
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Penktas Puslapis

Veda Tiesiai Pas Savuosius
apie stebuklingą smuiką, o 
drg. V. Bovinas paėmė per ke
lias špaltas ir surietė ją į ožio 
ragą, sumušdamas į šipulius 
visas jo išgalvotas fantazijas, 
nes toj smuikoj nieko ir nebu
vo realaus. Kiekvienas “Lais

Prisimenu, kuomet dar Se
nas Vincas bendradarbiavo 
“Laisvei” ir “Vilniai,” tuo syk 
kritikuodamas socialistus rašė, 
kad jis turįs “socialistę” ku
melaitę, kuri ariant niekuomet 
neinanti tiesiai, o vis lipanti 
viršun vagos ir žiūrinti persi- vės” skaitytojas turi gražaus 
kreipus atgal. Bet, ar žinot, juoko, kad d. 
kas atsitiko su tą stebuklinga- smarkiai sukritikavo 
kumelaite? Ji, kaipo “socialis- hngą smuiką.

« • « . . • ) TZ v * “ —

Bovinas taip
stebūk-

tė,” dabar baigia nuvesti patį 
Seną Vincą į Chicagą pas Gri
gaitį. Mat, senis beardamas po 
“Naujosios Gadynė” pūdy
mus, paskendo poetiniuose 
jausmuose, užsimąstė apie ste
buklingą smuiką, kurios aidai 
ateidami radio bangomis ku
tena jo jausmus. Senas Vincas, 
kaipo buvęs kėravotojas tiesio
sios vagos, vadeles atleido 
laisvai, o “socialiste” nedurna, 
veža visą “Naujosios Gady
nės” štabą pas savuosius.

Kiek vargo ir laiko sugaišo 
Senas Vincas berašydamas

Kažin, ar dabar Senas Vin
cas pakilęs ir perskaitęs kriti
ką apie savo i 
smuiką, nepradės abliavoti šo
nus savo “socialistei” su bot
kočiu, kad ji taip toli nuvedė 
per “Naująją Gadynę?”

Tik nesijuokit, graži būtų 
karikatūra, jeigu kas atpieštų 

vaizdą.
Ch. Juodalksnis, 
Montreal, Canada.

šitą

rosios dvi pastangos nenusise
kė, irgi rasime tame, kad per- 
mažas skaičius draugų rimtai 
buvo susirūpinę tuo dalyku.

Dabar, kada LDS įsteigė 
vaikų skyrių, irgi matėme, 
kaip draugai iš pradžių šaltai, 
“be ūpo” į tą svarbų darbą 
atsinešė. Ir tik vėlesniu laiku 
nuoširdžiau pasidarbavus ke
liem draugam (Mazanskui ir 
kitiems), į trumpą laiką gavo
me apie 30 vaikų į LDS. Tas'

stebuklingą j Parodo> kad Clevelande gali-

Cleveland, Ohio,

Lietuviškas 
ir Francuziškas

'ninku. O kinų metu, nors tie ’ žįstu gyvenimą ir šią tvarką, 
patys kryžiai ant sienų, ten Teko matyti, kaip skriaudžia 
pat ir dievo tarnas, žiūrėtojai 
sėdi su kepurėm, rūko. Per

VIEŠAS PRANEŠIMAS
Atsišaukimas i Clevelando,

* » t I

Collinwood’o ir Corleto Lietu
vių Darbininkų Jaunosios 
Gentkartės Auklėtojus—Moti

nas ir Tėvus

ma turėti mokyklėlę. Turėda
mas tai mintyje ir paragintas 
per LDS kuopų delegatus, Cle
veland© Lietuvių Darbininkiš
kų Draugijų Sąryšis pastara
jam savo susirinkime nutarė 
tokią mokyklėlę įsteigti, ir 
tam darbui paskyrė porą 
draugų, kurie turės atsišaukti1 
į draugijas, priklausančias Są- 
ryšyj, kad prisidėtų prie to 
darbo. LDS 55 kp. jau išrinko 

į draugus į tą komitetą. Kitos 
(draugijos turi tai padaryti ar
timiausiame savo susirinkime. 
Kada mūsų bus daugiau, tai ir 
visas darbas lengviau atsieis.

Nors kol kas komitetas dar 
neskaitlingas, bet tikėdamiesi,--------------------------------O--, --v

Brangūs Draugės ir Draugai:j kad kitos draugijos prisidės ir 
Jūs atsimenate, kaip pora-į kad laiką nėgaišinti, tai mes 

trejatas metų tam atgal Cle- šaukiame pirma mokyklėlės 
velande gyvavo vaikų organi- susirinkimą, nedėlioj, kovo 17 
zacija — mokyklėlė—Ateities j d. 10 valandą ryte, Lietuvių 
žiedas. Vėliaus ta mokyklėlė: Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
tapo likviduota. Pasiteisinimą 
panaikinimui tos mokyklėlės 
mes tada davėm: “kad jau 
vaikai išaugo ir daugiau ma
žų nesiranda” ir kad : “dabar 
priaugantieji visai suameriko- 
nėję ir nieko iš jų negalima’ 

Tpadaryth^h Bet^-gyvenimasMa a- j 
rodė, kad tai buvo klaidingas 
mūsij aiškinimas. Teisingesnė 
išvada ar tik nebus ta, i 
permažas skaičius draugų bu- 

Ivo ta draugijėle susirūpinę, o 
; tie, kurie dirbo, pailso. Kad >'

Katalikų kunigai skelbia,(už metrikų išrašymą ir į'vai- 
būk “dievas” vienas dangui, 
ant žemės ir kiekvienoj vie
toj. Būk “dievas” sutvėręs 
pasaulį tvarkingai, visą matęs 
ir žinąs, čia nežiūrėsiu kitų 
religijų, bet tarp katalikų yra 
didelis skirtumas, pavyzdin: 
Lietuvoj ir Francijoj.

Lietuvoj: Bažnytinės apei
gos. šventoriai' aptverti mū
ro Sienom, rėmontuojamos. 
Viduj papuošta karūnom, al
toriai visokiais brangiais daik
tais apstatyti. Suolų mažai, sė
di tik giesmininkai ir poniški 
ąsfnėnys.

Francijoj: šventorių nėra. 
Bažnyčios blogai atrodo viduj 
ir iš oro. Karūnų visai mažai. 
Kėdžių gana daug, kunigas 
žmones susodina į kėdės, maį, 
sėdintis privalo mokėt už vie
tą. Viskas apleista, net šven
tųjų galvos yra nukritę. Pasi- 
•rodo, kad čia “dievas” apsi
leidęs. ,7

Lietuvoj yra bažnytiniai 
tarnai: vargonininkas, 
tinkamai j

keletas žodžių moti- 
tėvams. Draugės ir 
jeigu mes norime,

,rius patarnavimus turi įplau
kų. Skaitosi jie “dievo” tar
nais, mokytais vyrais ir su bi- 
le kuo' nesiskaito, tik kur jam 
patinka,'o kitas jam nepatin
ka, tai tą išdės: tu toks ar ki- 
tiks. Atlaidų metu jam ru
giapjūtė. Pasikviečia'1 talki
ninkų iš kitų miestelių, žmo- 
n'ė's, kunigų aptemdinti, su
plaukia per kiek kilometrų.

Pažymėsiu čia du kunigu, 
kuriuos geriau žinau, tai bus 
Šeduvos valsčiaus ar parapi
jos. Gyventojų yra 9,000. 
Klebonija turi 80 hektarų že
mės. Mano laikais klebona
vo kunigas Kiznis. Jis išbuvo 
ilgus metus, visą karo laiką. 
Šeduviepiai pagarsėję turtin
gumu ir geru naminiu alum. 
Daug ir diėvo tarnų nori pa
kliūti šeduvoii klebonu.

Kunigas Kiznis įprato į na
minį alų ir važinėt po balius 
pas bagotus buožes. Kiti pa- 
rapijonai tuom pasipiktino, 

kad padavė skundą vyskupui su 
suorganizuotų cho- reikalavimu, kad būtų permai- 

rus patraukimui žmonių, kad'.'11^^8, kun. Kiznis. 1921 m. 
užmaskuoti protą ir akis, ken- kun. Kiznį išmainė su Ramy- 

tdmi’s gąl°s klebonų, kun. Lumbiu. 
harmoniškomis ceremonijomis Kizniui buvo gaila palikti še- 
ir stumti į aną pasaulį. Špi- ^uvą- Mat, čia įsigyveno ge- 
tolninkas atlieka fizinį darbą rus turtus, sukrovė pasogas 

Jeigu broliams ir artimiems gimi-

pertraukas lošia 1 i o t erijas, 
kad tik būtų didesnis pelnas.

Pasirodo, nebuvėlis “dievas” 
negali ir savo tarnų vienodai 
sutvarkyt. Jie prisitaikina 
prie buržuazinės tvarkos ar
ba pagal liaudies supratimą. 
Lietuvoj liaudis pilnoj kunigi
jos kontrolėj. Jeigu daleistų 
liaudį pažint kunigo rolę, tai 
greitai būtų galas buržuazijos 
viešpatavimui. Bet ir Fran
cijoj kunigija ir minyškos turi 
gerai įleidę šaknis. Ligoninės, 
prieglaudos minyškų naguos, 
“mūkos” iškabintos ligoninėse. 
Taip pat kapitalistai juos re
mia. Yra tokių buržujų, kur 
paaukoja po kelias dešimtis 
tūkstančių bažnyčių statymui. 
Tai suprantama, kad jos gina 
turčių reikalus.

darbininkus visokio plauko 
kapitalistai. Lig 23 m. am
žiaus buvau religiniu. Tik 23 
metų pradėjau svajot, maty
damas neteisybę. 1929 me

lais papuolė komunistinė lite
ratūra ir Lenino knyga, kuria 
skaitau lig šiai dienai. Tai 
ta literatūra numaskavo tą, 
ko nesupratau ir iš kur mūsų 
vargai paeina. Jau 4 metai, 
kaip tenka bedarbiaut; vasa
rą padirbu, o žiemą turiu pus- 
badžiaut.

PARYŽIUS.—Išvytas už žu- 
likystę Francijos seimo atsto
vas Ph. Besson nubėgo ant 
amerikoniškų kapinių, ir Jjpli- 
cija nedrįsta jį areštuoti iš po 
Amerikos vėliavos. *

čiantiems skurdą, su

.bažnyčiai ir klebonui.
neįtiks klebonui darbu ar
“dievui” i

Nuo mažens buvau karštas 
katalikas, kaip girdėdavau 
kunigus ' per pamokslus sa
kant: “žmogus šiame pa
saulyje, kaip uodas. Už ken
tėjimus, maldas, pakūtas bus 
linksmybė anam pasaulyje.” 
Manau sau, žmogaus amžius ■ 
maž daug 60 metų; amžius' 
prieš milionus metų, tai tik 
dulkė. Bet išėjo kitaip: iš
vedė iš kantrybės, pamačiau 
pasaulio neteisybę, suktybes, 
privertė pasidairyt ir pama
čiau visai ne taip, kaip kuni
gai skelbia. t

Vergavau Lietuvoj pas buo
žes 14 metų. Jau 10 metų 
Francijos fabrikuos, ūkio dar
buos, restauranuos. Dabar pa-

NAMAI

1st. 1892

HARM AM

Sieniniu 
Laikroižiij

Daimontai
Laikrodėliai

Brangakmetfainėms. Daug tūrėjo gyvulių ir 
“dievui” maldomis—bus pra-; ^emės ūkio įrankių. Net ap- 
šalintas, kaip dvaro kumetis, siyprkė paskutinį pamokslą pa- 
Zakrastijonas turi būti vikrus s^kęs, nes žinojo, kad Ramy- 
apie ąltorįų žvaįes.. degtir .Ku- °Jhėbus tokio alaus.., . .
nigas gali pasirinkti tarnus, Naujas klebonas ir nauja 
nes gauna pragyvenimą ir tt. tvarka. Kunigas Lumbis atsi- 

Francijoj kas kita, čia ne- vedė vieną arklį, žemę iš
gauna pasirinki nuolatinių davė ant pusės. Vargoninin- 
tarnų, nes bažnyčia savaimi ką ir kitus bažnyčios tarnus 
neduoda pragyvenimo. Vargo-' pravarė, mat, buvo jau seni, 
nais griežia yienš „kitam kuni- Vargonininkas Tapkevičius, 
gąi ar gaulia kdkį, įąikihą. kaip buvo"pravarytas, nebeįši- 
Yra tokių, kur vargonai sto- leido kunigų į save/ namus, už 
vi šalę altoriaus nepajudinti, tai patys kunigai jį pramanė 
Choras prastas arba visai nė- bedieviu. Kun. Lumbis buvo 
ra, gieda pačios minyškos, ties kitoks, jisai gerdavo tik kva- 
negauna tam tikslui jaunuo- są, darytą iš džiovintos duonos 
menės, špitolriinko nėra. Ku
nigai neturi žemės. Zakj-asti- 
joną nutveria koks kada pa
sitaiko, o dažnai ir patys ku
nigai pasitarnauja.

Kaip įvertinamos Lietuvoj 
bažnyčios ir žymiėsričs šventės, nuo Federacijos. 
Eidamas pro bažnyčią ar di- seimo narys irgi nuo Federa- 
džiąsias duris arba didįjį alto- cijos ir buvo savanoris kari- 
rių priklaupia, kėpūrę nusi- ninkas.
ima, sumuša 3 kartus į krūtį-1 1925 metais man tėko būti 
nę kutnščia. Šventadieniais Šeduvos gimnazijos salėj, su- 
policininkas sušvilpia pamal- sirinkiruę. Vienas kumetis iš 
ddni, uždaro krautuves,• o žy- Karklu dvaro paklausė, ar mes 
mesnėse šventėsė eina puikios negalim užprotestuoti, parei- 
p'ro’cėsljos su kąrūrioiiiš, b’al- j kalanti, kad dvaras paliktų 
dakitnu, liktarnibmis ir tt, Ma- mums. Kun. Lumbis atsiver- _ . .- - • _ _ n c.J . ' ’ *

tė storą įstatymų knygą ir pa
sakė, ne, ba Lietuvos valdžia 
dabar yra stipri; nusakė, koki 
asmenys buvo įkalinti už pro
testus.

Francijoj skirtumas. čia 
kunigai neturi nuo liaudies pa
garbos nei tokių pelnų. Mat,

Mes perkame seną auksą 
VELTUI

Laike kovo mėnesio duodame 
puikią dovaną .prie kiekvieno pir

kinio virš $25. .

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn . ( •:
Bet., Graham & Manhattan Ąves.

79 St.
Dabar 

noms ir 
Draugai,
kad mūsų vaikai turėtų gerą 
atsiminimą apie mus, jeigu no- 

irime, kad mūsų vaikai nepa
liktų gatviniais padaužbrhis, o 
užimtų mūsų vietas darbinin
kiškam judėjime, kuomet mes 

“atsisveikin
sim su šiuo pasauliu,” tai pa- 
sistengkime, kad mūsų vaikai 

■toj mokyklėlėj lankytųsi. Atei
kime ir patys, nors į šį pirmu
tinį susirinkimą ir ten visi 
bendrai pasitarsime, kaip ge
riau ir pasekmingiau tą mūsų 
visų darbą dirbti. Atsiminki
me, draugės ir draugai, kad 
komitetas nors ir geriausias 
būtų, bet jeigu motinos ir tė
vai nepagelbės, arba nedes pa
stangų, kad vaikai lankytųsi, 
tai mums bus ir sunku ir ne
daug ką galėsime padaryti.

Draugai, kurie turi automo
bilius, kad patys savo vaikų ir 
neturi, bet jūsų kaiminyštėj 
randasi vaikų, galinčių lanky
ti mokyklėlę, paraginkite juos 
ir pasitarnaukite, atveždami 
tiios vaikučius į mokyklėlę. 
Ypatingai tuomi gali daug pa
gelbėti draugai, gyvenanti 
Collinwobde, Corlete, West 
Šaidėj ir ( kitose tolimesnėse 
nuo centro vietose. Taigi, 
draugai, visi padirbėkime, o 
naudos iš to bus. Tiesa, ne 
šiandien ar ryt tą naudą ga
lėsime pastebėti, bet už me
tų kelių—tai dziaUgslrrics; 
kaip šiandieria džįaU^iksi. lie; 
kutie mato šdvo sūnūs ir duk
teris dalyvaujančiu^ sykiu su 
mumis. Taigi, dar sykį įri- 

į minsime- kad nedėlioj, kovo 
17, 10 valandą ryte, pasišteJig- 

jkimė, kad svetainė 920 fe. ,7^ 
St. būtų užpildyta lietuvių 
darbininkų valkais ir jų moti
nomis ir tėvais... .. .... . . ■.

Vaikų Mokyklėles Komisija.

. nionain jv<v< filin',kad i . ••, 'nusensime, arba

Mildred A. Viniks

Mildred A. Viniks (Vini-jtoji draugijėlė atnešė naudos,1 
kaičiutė) duktė Elenos Vinį-' tai dabar jau kiekvienas ma- 
kaitienės (Viniks) iš 543 So. to. Tik prisiminus mūsų Ly- 
Clinton Street, East Orange,1 ros Chorą, jau pilnai pateisina 
N. J., susižadėjo apsivedimui tą darbą, kurį mes įdėjom į 
su Ralph E. Daviet, sūnumi , buvusią mokyklėlę. Kad tokia 
W. C. Daviet’ų nuo Lafayette ' mokyklėlė reikalinga buvo ir Į 
Ave. Mildred A. Viniks tūlą dabar yra, tai parodo ir tai, 
laiką buvo narė Sietyno Cho-. kad buvo bandymai palaikyti 
ro, Newark, N. J., plačiai ži- Corlete, o vėliau Collinwobd’e. 
noma Newarko apielinkėje. ! Priežastis, delei kurių pasta-

Drg. V. Kapsuko Mirties Paminėjimo

PRAKALBOS IR KONCERTAS
Rengia ALDLD., LDS. ir Kitos Darbininkų Org. Lawrence

Sekmadienį, 17 d. Kovo (March), 1935
" , L. U. KLIUBO SVETAINĖJE >

41 Berkeley Street Lawrence, Mass.
• Pradžia 2 Valandą po Pietų

Kalbės drg. Z. c/Mažeikienė iš Cleveland, Ohio, 
draugas A. P. Taraška.

Dainuos Liaudies Chbras, seserys Kaškevičiutės 
bus daugiau pamaiginimų.

ir

ir

ir nevažinėjo po balius. Būk 
užtardavo biedniokus. Ap
juokdavo lenkus už Vilniaus 
užgrobimą. Vėliau prisiplakė 
prie Darbo Federacijos ir bu
vo Panevėžio seimelio atstovu 

Jo brolis

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

,Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
, naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau .su 
amerikoniškais.
Reikalui esąnt 
ir padidinu to- 

dydžio, ko- 
pageidauja- 

ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom epalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

S/7 AZVZAA/

Tel. Stage 2-0783 NOTAltr
Night Te!. Juniper 5-4912 PUBLIp

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinlate
107 UNION AVĖ. . 

Brooklyn, N. Y.

S5JJlI?IAaHSVM SX83SHS

Viso Lawrenco ir apielinkės lietuviai darbininkai ,ir 
darbininkės, ateikit į šį taip svarbų parengimą, kad ati
duoti paskutinį atjadtimą mūsų taip brangiam draugui 
Vincui Mickevičiui (Kapsukui).

Taipgi išgirsite gražią muzikalę programą ir svarbias

įžanga veltui. Kviečia Reti gėjai.

Kur .Geri Draugai Susieina 
1701-03-65 14 d. Dover St.

PHILADELPHIA
Ant Columbia. Aye., tarpe 

28th & 29th ‘
Smagiausia Vieta Mieste

Specializuojasi įvairiaiš žuvų
Valgiais (Sėa '

_ lįc^RIMS STAEAI~i 
BUSINESS ; Men’s lunch

Warry SLOBODIAN 
Savinjrikas

Bell Phone Poplar 9257

ži vaikai beria gėles kunigui 
po kojų, dar ir gatvės būna 
išpuoštos. Tvarkai daryt pa
kviečia policiją ir kareivius. 
Pasirodo, kad Lietuvos “die-, 
vas” reikalauja daugiau cere
monijų. . .

Francijoj didelis

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laišniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
•£

škirtu-
mąs. Eid^fiiaš įįrp bažnyčią, čia bažnyčia atskirta nuo val- 
nėkreipi jokios domi ės iš pro stybės, bei jie prisitdiko. Ypač 
įĮĮises., Ant šienų' lipdo viso- šliūbai ir krikštai nėra toki 
kias reklamas; riJž kampo at- pelningi, nes kiekvienas .priva
liu,ka visokius reikalus, kąip lo. pirttia ūžširašyli mibsto val- 
prie kokios štad&ldš. ši/e^ta-. dyboje, o tiktai paskui t gali 
di^hį’.einįlvi&M^.kpndercijk. Mat, -1X1 1 ’ - ----- - j— x'-
čia kavinės kdpktiruoja b#ž- 
Čioms su bizniu. Yra gana 
daug kaviiiių su modėtaiiškais 
įtaisymais. Kur bažnyčios 
randasi prie , turgavietės, ko
mersantai susideda prekes ant 
bažnyčios laiptų. Visai nesi
mato einant £U į procesijomis 
aplink bažnyčią ąr po gatves. 
Pasirodo; francū^iškas “die
vas” liferfeikalauja cėremoiiijų.

Lietuvos kunigų gyvenimą, 
aįsitaišymį ir pelną gailina 
palyginti tik SU aūgštų vąldi- 
nirikŲ ir dvąrihihkų. Algas 
gauna iš valdžios, žemės kiek
vienas klebonas turį:; Rudens 
metu* kalėdoja po stųbas, ten
ka pinigais, gtūdais ir tt. UŽ 
krikštą, mišias už numirusius,

• ' r . i •’ ' ■ f •> ■ i

eiti į . bažnyčią. Yra daug to
kių, kurie pasitenkina civiliu 
šliubu ar krikštu.

Ot, pavyzdin, Mantlucon 
*apielinkės lietuviai patyrė, kad 
nereikalinga bažnyčios cere
monijos. Gera dalis neina į 
bažnyčią, ima civilį šliūbą ir 
nekrikština vaikų. Atlaidų, 
švenčių nėra nei madoj. Tik 
čia kitaip išvilioja iš žmonių 
centus. Čia atlaidų šventes 
vadina “fetais”. Suvažiuoja 
visokį ap#aviHai? lošimai, lio- 
terijęs, karusėįiaį ir vilioja 
žmones, kiek katras išmano;

Teko matyti, kaip vienoje 
bažnyčioj eina darbas trimis 
pamairioffiis: nub ryto mišios, 
po trieilį kinas lt vakdre mi
šios su maža šaujalė maldi-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ‘.Jj

185 Gland Street Brctokiyii, N. Yt
 Telefonas: EVergreen 7-1661 * Jj

Lietuvių Anglių Kompanija <
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
t kad Hearstas su savo tuom 
melagingu laikraščiu sunaiki
no jo šeimynos gyvenimą.

wwwwwwwwwwww

3,000 Darbininkų 
Demonstravo

Pereitą šeštadienį Union 
Square buvo demonstracija 
prieš policijos žiaurumą, kuri 
fašistiniai puolė darbininkus 
laike Ohrbachs darbininkų 
streiko ir kitur. Demonstraci
joje dalyvavo virš 3,000 darbi
ninkų ir pasmerkė policijos te
rorą, priėmė rezoliucijas, ku
rios bus įteiktos miesto valdi
ninkams ir policijos vadams 
reikalaujant tam tikrus žvė
riškus policininkus atstatyti 
nuo darbo. Demonstracijoje 
daug dalyvavo National Bis
cuit Co. darbininkų, kurie da
bartiniu laiku yra streiko lau
ke. ' '

Reikalauja Boikotuoti 
Knygas

Grupės darbininkų pikieta- 
vo New Yorke visas didesnes 
knygų krautuves reikalaujant 
pirkikų, kad boikuotuOtų Ma
caulay Co. išleistas knygas. 
Minima kompanija išstojo 
prieš darbininkų uniją ir išva
rė iš darbo elę veiklesnių uni
jos narių. Taigi darbininkai at
sišaukia į visus knygų ' pirki- 
kus, kad pagelbėtų išlaimėti 
kovą ir priversti Macaulay 
kompanijos ponus skaitytis su 
darbininkų organizacija, taip, 
kaip darbininkai privertė Ohr
bachs savinįnkus skaitytis 
unija.

su

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, 14 d. kovo, 

7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, atsibus mėnesinis 
Amerikos Lietuvių Darbininkų

ir

Automobilius Nupuolė 75 Pė
das nuo Manhattan Tilto <

Automobilius, kurį valdė Strauss and Co- >r keliy kit? 
negras William Donaque, 47 lsta,8M vadu- ,Kada a‘6J° ml- 
W. 131st St., New York, nu-’ n«tos kompanijos rastinę ap- 
puolė nuo Manhattan tilto, 75 va,yti darbininkas tai atrado 
pėdas. Automobilius veik visai Potterl Pakerusi. Kol kas-dar 
susikūlė, jame važiavę Dpna- ^P^irta jo sauzudystės pne- 
que ir Harry Gros,' 26 metų lastis- «•«"; J,s M atllko ne 
amžiaus, išliko gyvi, bet labai vargo.

re biznio vietos raštinėje 500 
• Fifth Ave., New Yorke. Jis 
buvo vice-prezidentas S. W.

DIENINIAI

susižeidė ir paimti į ligoninę.

SPECIALAI
ANTRADIENĮ, KOVO 12-tą

Gryni Saldainiai
šokoladines Itališkos 
Grietinės

40c vertes—pilnas 
Senų Laikų Gryni 
Saldainiai

40c vertės pilnas
šokoladu Aplieti 
Plantations

40c vertės—pilnas
Milk Chocolate
Silverettes and Wafers

50c vertės--pilnas svaras
Namų Darbo Raisin Loaf 
Keksas

PRIE
Comb. Ham 
SenviČiai ir

svaras

svaras

svaras 17C

N. B. Co. Darbininkų
H į Streikas ’ !

LORIMER RESTAURANT j 

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit*
PABANDYKITE! , ■

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Iš Atsibuvusių Prakalbų
Gal kas kitas aprašys 

plačiaus apie įvykusias suba- 
toje, 9 d. kovo, surengtas mū
sų kuopos prakalbas drg. Ma
žeikienei, kuri dabar sutikus 
apvažiuoti visaš lietuvių dar-

Lit. Draugijos 1 kp. susirin- bininkų kolonijas. Aš čia nors 
kimas. Bus daug svarbių rei- ‘trumpai parašysiu, ką girdėjau 
kalų aptarimui. Narių pareiga minėtose prakalbose. Pirmiau

siai turiu pabarti mūsų kuopos ną dainelę, būtų dainavusi ir 
narius, kad jų tarp publikos 
visai mažai matėsi; gal jie 
jau girdėję ne kartą kalbant 
drg. Mažeikienę, kad neatėjo 
dauguma narių pasiklausyt 
taip turiningos ir vertos išgirst, 
pasimokyt, kaip pašaliečiui 
taip ir organizacijoj priklau
sančiam darbininkui, šių pra
kalbų, ypač moterims. Man te
ko išgirst pirmu kart d. Mažei
kienę kalbant, tai kalbėtoja 
gal praktiškiausia iš moterų, 
nes ji kalba kasdienine dar
bininkų kalba, be jokių filo- 
zofiškų — “kalendoriškų” žo
džių ir žinoma aiškiais faktais, 
įrodymais ir paskui patari
mais, kaip ir kokiais būdais 
turėtume organizaciniai visi 
dirbti visų srovių darbi
ninkų naudai. Taip kad reikia 
kviesti talkon ne tik artimęs-

Pavyko Choro Vakarienė
Sfekknądienį, Amerikbš Lie

tuvių Piliečių - Kliube įvyko 
Aido Choro metinė vakarienė, ninku streikas vis tęsiasi^ Šia- 
Svetajnė buvo pilna publikos, me streikę New Yorke yra a- 
Vakarieniauti prisėjo sodinti pie> 6,000 darbininkų, bet tos 
per du kartus. Laike vakarie- pat kompanijos • darbininkai 
nės buvo ir koncertinė progra- streikuoja ir kituose miestuo- 
ma. Aido Choro Vytų Sekste- se. Kiek pirmiau Ohrbachs 
tas sudainavo dvi dainas, pub- darbininkai turėjo vieną dieną 
lika iššaukė dar kartą vieną rinkliavas į dėžutės aųkų, tat 
pakartoti. Po to patsai Aido Ohrbachs darbininkai, laimėję 
Choras sudainavo tris dainas, 
labai vykusiai. Publika iššau
kė drg. K. Menkeliuniutę, kad 
ji padainuotų. Drg. Menkeliu-j 
niutė paklausė susirinkusiųjų 
ir labai gražiai sudainavo vie-

National .Biscuit Co. darbi-

19C
19C

15C 30c 1 *“*

15c 1O'
TOC
1OC

20c

40c vertės

FONTANŲ 
and Cheese 
Kava 
reguliariai

Frosted Milk Shake 
reguliariai 

Dundee Cake and 
Ice Cream reguliariai 
Chocolate Ice Cream Soda

. reguliariai 15c 
Veltui puodukas Kavos prie 

bile 20c pirkinio.
186<į^^?Krauluvčs—Viena arti jus 
—. . . .      i

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINA
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą pidami pirkt

( . i

Sis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga; ' r'

HYMAN BERGER,
SAVININKAS \

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
z ' * ' •»

Pusi Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

gauti naujų narių į organiza
ciją, nes kovo mėnesį baigsis 
mūsų vajus. Kitos kolonijos 
jau daug naujų narių turi, o 
kaipgi bus su Brooklynu, kur 
yra tiek daug lietuvių darbi
ninkų ?

Prie to, kurie nariai nega
vote į namus “šviesą” num. 
1, 1935 metų, tai gausite šia
me susirinkime. Taipgi dar ne
visi nariai atsiėmė Drg. Kap
suko parašytą knygą 
Lietuvos Sovietus, 
nes tai yra viena 
knygų.

Reikale naujų 
gelis darbininkų įstojo į ALD 
LD laike drg. Kapsuko 
ties paminėjimo prakalbti, lai
ke d. Mažeikienės prakalbų ir 
Aido Choro vakarienėjė. tat 
juos prašome atsilankyti į šį 
susirįnkimą. Visi būkite laiku.

Kuopos Sekr., J. L.

apie 
Atsiimkite, 

iš geriausių

narių, dau-

mir-

savo kovą, pusę aukų perdavė 
National Biscuit Co. darbinin
kų kovai, i

National Biscuit Co. darbi
ninkai pikietuoja dirbtuves, 
kartu prašo biznierių, kad 'jie 
atsisakytų pardavinėti N. B. 
Co. pyragaičius ir jie atsikrei
pia į publiką, kad publika at-, 
sisakytų pirkti minėtos kompa- 

kad nijos prekes. Daugelis pažan- 
Aido gešnių krautuvninkų, prita- 

Choro Merginų Ensemblis, bet riančių darbininkams, jau ne-

daugiau, bet kadangi nesitikė
jo, kad reikės dainuoti, tai su 
savim neturėjo muzikos.

Iškalno buvo garsinta, 
programoje dalyvaus

WWWWWWWWWWWW

PAJIĖŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU darbo ant farmų. Galiu 

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

Mr. Joe Smith,
443 E. 13th St.,

New York City, N. Y.
(58-60)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 

biznis ir visi rakandai. Yra 18 
kambarių ir visi išrandavoti. Galima 

jis negalėjo dalyvauti iš prie- pardavinėja minėtos kompani- geras pragyvenimas padaryti. Par- 
žasties, kad pora narių serga.

Šokiuose dalyvavo pusėtinai 
daug jaunimo, kuris nėjo va
karieniaut, bet atėjo tik pasi
šokti. Abelnai, vakaras buvo 
smagus, pavyzdingas ir mano
ma, kad kiek liks pejno Aido 
Chorui. Visiem ątsilankiusiem 
tariame didelį ačiū. , t

’ Aido Choro Rėknėj'as.

jos pyragaičius. Kompanija su 
pagelba streiklaužių nori dar
bininkų stfeiką nulaužyti, bet 
ji tą neatsieks, nes darbininkai 
streiko lauke laikosi gerai ir 
kas kart vis daugiau gauna vi
suomenės pritarimo.

Žmogus išdaužė Hearsto
Laikr. > Išieistuvėj Langus

Ernst Schafone, 36 metų 
amžiaus, iš Passaic, N. J.,

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996
------------------------------- ------------------------- - ........------------------------ ------ - ------

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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KOJŲ LIGOS

siduoda pigiai.
Kreipkitės sekamu antrašu:

C. BROWN, 
Liberty St., Brooklyn, N. Y.

Trys blokai nuo Brooklyno tilto.
(59-64)

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

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokiety s Kojų Ligų Specialistas

21

Painters and Carpenters
Parduosiu ūkę arba išmainysiu ant 

pavienio gyvenamo namelio kuris 
randasi Philadelphijoj.

i Turiu 20 akrų žemės ir miško. 
' dvi • didelės vištinyčios, mūriniai 
radžiai ir tvartai, taipgi yra ir 
lauko jrankiai. Namas gražiai 
budavotas, turi 9 kambarius, 
vanduo namuose, elektra, ir maudy
nės. Prie ūkės yra daug vištų, žąsų, 
kiaulių, arklys ir daug vaisingų me
džių.

Vieta 22 mylios nuo Philadelphijos 
ir busai eina pro šalį, nuveža j 
miestą j pusvalandį.

Priežastis pardavimo, tai gruodžio 
mėnesį gyvenimo draugą ant kelio 
užmušė mašina ir viena negalių ap
dirbt ir prižiūrėt tiek lauko. Kreip
kitės sekamu antrašu del tolimes
nių informacijų: Nellie Gavėnas, 
Box 245, Black Horse Pike, Williams
town, N. 3.

(51-64)

Yra 
ga- 
visi
pa
yra

321 Chauncey Street,; t

Mirė* Draugas Glovina 
šeštadienį mirė;draugas Jo- 

seph Glovina, veiklus narys areštuotas New York kada 
niu nažiūru organizacijas bet K°“uniSTt? Part!J0S lr Jis išdaužė Hearsto laikraščio

.......... kuri« «av0 aPfe saVaitSs gus nauju plaktuku, kurį vei- 
kiaušiai tam tikslui nusipirko, 
išmušė net 7 didelius langus, 
5 priklausančius “Daily Mirr
or” ir du tame pat name Pos
tai Telegraph Co. Kada jį 
areštavo; tai žmogus pareiškė,

irkatklikus. darbininkus už^(1% •! iir i 9 f) t\i • > Kuri<j ĮjįcivoDaily VVorkeno rlabnnnas eko^omil>iPa brie^ri^iP8j laikę 
’darbininkų klasei reikalus, o nriešo Dah

Pusėtinai sėkmingai p^ave- gjuos bendrus reikalus aptarę 
dainas gyveniman “T 
Workerio” vajus už 
naujų skaitytojų. Jeigu dar- j 
bininkai energingai dirbs, jei
gu kampanija už naujus skai-; 
tytojus bus tinkamai vedama, 
tai iki 1 dienai liepos “Daily 
Workeris” turės nuolatinių1 
skaitytojų nemažiau 100,000 
kaip praneša iš dienraščio raš
tinės^

i ' nuo? .darbininkų, 
priešo. Dalykas buvo taip: 
apie 2 valandą ryto kas tai 
pasibaladojo, į duris, kada jis 
atidarė, tai įėjo elementas ir jį 
peršovė. Tik prieš tai J. Glo- 
vina veikliai veikė kepėjų uni
joje ir jos susirinkime turėjo 
diskusijas. Nors tada policija 
paskelbė, kad jis peršautas

“Daily. (po mitingų ar kitko) gali ei- 
10,000 ti, kur tavo pažiūros veda.

Be to dar kalbėjo drg. D. 
Šolomskas, apie užsieniuose 

’esamą politinę padėtį. Kaip 
■ Vokietijoj, taip ir kitose vals
tybėse skubiai prisirengdinėja- 
ma karui, todėl reikia ir dar-Į plėšiko, tačiaus iš visko mato- 
bininkams intensyviau veikti i si. kad tai bus darbas darbi- 
organizavimesi. P r a k alboms 
pasibaigus išnešta rezoliucija 

M ♦ • n i» •• m ’ spaudimui kongreso, priėmi-
Majoras ir .Policijos Teroras mui greičiau apdraudos bi- 

' ,. ’ . . . ' .. i liaus H. R. 2827.žiauriajai policija puolė j Paden^mui prakalbo. 
rtreikuojancius darb.ninkus ir.se surinkta 29 visiems at- 
darbmmkes Ohrbachs krautu-.silankiugiemg ir aukot -ams 
vSje pirm to kaip kompamja varde
turėjo’ darbininkų reikalavi- x’u 
mus išpildyti, buvo • • aci • 
mušami pikietuotojai. 
policijos terorą buvo 
delegacija pas 
ipajarą poną LaGuardia, bet 
jis delegacijos nepriėmė, 
sekretorius šaukė; kad majo
rai yra “bizi.”LaGurdia tik 
džiaugiasi,-kad policija Mus- 
solinio _metod.as^naudoja puo- Yorte/lDarbinlnkat’kurie*dar 

nematėte to veikalo, tai nuei
kite pažiūrėti, nes tai vienas 
iš geriausių meniškai paga
mintų, ir tikrai istorinė tiesa 
iš pereito piliečių karo.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS-

Brooklyn, N. Y.

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

' Tel.: Foxcroft 9-6901 >. •

ačiū.
ALDLD 1 Kp. Korespžiauriai

Prieš tą

NewP Yorko “Čapajevą” Dar Rodo
Jau devinta savaitė kaip 

?°- Sovietų Sąjungoje gamintas 
istorinis veikalas “Čapajev” 
yra rodomas Cameo . teatre, 
42nd St. ir Broadway, Nė*w

ninku priešų. Kiek laiko at
gal kapitalistinė klasė iš mūsų 
tarpo ištraukė distrikto orga
nizatorių draugą Krumbein, o 
dabar priešai nužudė vėiklų 
italą darbuotoją. Bet tas nesu
laikys darbininkų judėjimą, 
darbininkai dešimtimis stos į 
drg. Glovmo vietą — Komu
nistų Partijon ir veiks už dar
bininkų pasiliuosavtmą.

Drg. Glovina laidotuvės at
sibus trečiadienį, apie tai bus 
vėliau ‘‘Laisvėje.”.

Komu-

. - 5 . J . I • | T

lime ant darbininkų. Tūli! 
streikieriai buvo mušami poli
cijos stotyje, kada jie ten bu
vo nugabenti. Taigi nors Ohr- : 
bachs streikas jau ir baigėsi 
darbįiinkų laimėjimu, bet ko

sąmoningi darbininkai priešą- .A0V3 pilCS AUgSldS KdltddS 
kyje su Tarptautiniu Darbi-kyje su Tarptautiniu Darbi- Darbininkai ir darbininkės 
ninku Apsigynimu veda kovą, nešanti plakatus su ūbaisiais 
reikalaujant prašalinti tulus • pikietavo 225 E. 63rd St, 
policininkus ir jų viršininkus, j New Yorke, namą. Ant plaka- 
kurie streiko metu pasirodė tų buvo išrašyta, kad jie rei- 
tikrais budeliais. Taipgi reika-1 kalauja, kad randos būtų nu- 

S laujama prašalinti magistrą-įmuštos, kad pripažintų įnamių 
tai Lauis B. Brodsky ir Leo-j komitetą, kad be to komitetų 
nard MeGee, kurie be jokio žinios nebūtų keliamos brandos 
pamato streikierius baudė. | ir tt. , . P ’ •

PRAMOGOS
1. .

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų Partija, Section 6, ren

gia prakalbas, kurios įvyks 15 d. 
kovo (March), I.W.O. Svetainėj, 125 
Boerum Street. Pradžia 8 vai. vaka
re. Įžanga 10c. Kalbės Clara Bodaip, 
Moterų Tarybos Sekretorė, temoje, 
“Moteris po Fašizmu.” Dalyvaukite 
visi.

x (60-62)

Dark Unijos ■ Vienijasi <
Virš, 1,006 dapbįn>ipkų val

gyklų kairios unijos laikė su
sirinkimą ir entuziastiškai 
sveikino komiteto pranešimą, 
kad tarpe Cafeteria kairių 
darbininkų unijos ir Delicates
sen Cafeteria Amerikos tiar- 
bo Federacijos unijos jau at
siektas susitarimas apjungimui 
abiejų unijų į vieną. Kada 
abi darbiritykų unijos susi
jungs, tai sudarys galingą or
ganizaciją, kuri sėkmingai , ga
lės* apginti darbininkų kas
dieninius reikalus. 1

’• 1 • ’.y 'P “V

Pasikorė Turčius Potter
■ George W. Potter, 5i2 : me

tų* amžiaus, gyvenęs 444 E. 
52nd St.', New Yorke,, pašikop

g, Telefonas: Evergreen 7-7770 | 

Į PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

S Seną) dirbąs graborystes pro-, S 
S fesijoje. ir Brooklyno apielin- ? 
« kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
8 atidarė savo'ofisą ir patarnauja 5 
» ha|sąmayimji ir palaidojimu < 
g ’ > '' mirusių. 1 S

i Veltui Chapel Šermenim | 
:g Parsamdd ąutomobiliųa Serme- ? 
g nims, vestuvėms, krikštynoms S 
:« ir kitokioms parems |
g Saukite dieną ar naktj S

| 423 Metropolitan Avė. |
S ; Brooklyn, N. Y. <

Telephone: Evergreen 7-0072

DĘ.LČOHN
Specialistas ant Operacijų ir 

.. gvdyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue ' - - 

; ^ Bfpoklyn, N. T. *' -1'5

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbiniu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
'■ BROOKLYN, N. Y.

Neužleiskite šalčio ai1 kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavįmui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežastis Šalčio 

BRET-O-COL SYRUP 
Geriausias pasiliuosavimui nuo 
sulio arba gerklęs erzinimo, 

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

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

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

' i
ko-

iš

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos' esate kviečiami atsi
lankyti į šią. naujai įtaisyta pasi- 
dabinimo vietą; susipažinkite ir 

pasidabinkite savo plaukus ar 
veidą.

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Tęn Eyck ir Maujėr Strs.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
. .... ' «•

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
WILLI AMSBURGHE:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y<
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS I FLATBUSH OFISAS
xr i x ...♦ 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. iš ryto | , , Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parčni, krikStynom ir kitokiem 
reikalam. . ,

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.;

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiline ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

i Sergančiu Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos.

©
Gydoma Kraujo • 
K N e n ormalumai> 
Odos Išbėrimai, -fc 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpę 
mas, Nervų TO- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai Jr 
Chronifiki Skau
duliai. •Skilvio, Įr. 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Tta 
gos, Hemprrhoidai, Nervų Įdegimąa 
ir Įsisenėję ReumatiSki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų -didžiųjų nervų). No

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos#- 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite koH. 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. t-:. ;

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR.L.ZINS 
110 East 16 St, N. Y. 
, * Įsisteigęs virš 25 metai;

Tarp 4th Av®. ir Irving PL 
NEW YORK

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

MES KALBAME XI£tUVl*KAi •




