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KRISLAI
Mūsų Apšvieta.
Anglijos Komunistai.
Maskvos Gyventojai.
Oro Traukiniai.
Lietuva Lenkijai.

Rašo D. M. š.

1934 metais Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partija išleido 
560,000 marksistinių-leninisti- 
nių knygų įvairiomis kalbomis, 
o 1929 metais buvo išleista tik 
50,000 knygų. Pereitais metais 
vien anglų kalboje draugo Sta
lino brošiūros “Apie Leninizmo 
Pamatus” buvo atspausdinta 
100,000 ir per tuos pat metus 
75,000 išsiplatino. Abelnai 1934 
metais agitacinės propagandis
es literatūros išleista 887,000 
egzempliorių, kurios didžiuma 
jau išplatinta.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Lenkai Stengiasi Savo 
Pusėn Patrauki Estiją, 

Latviją ir Finiją
VARŠAVA.—Lenkijos ar

mijos štabo viršininkas gen. 
Gonsiorovskis išvyko- į Lat
viją, Estiją ir Finiją. Del 
jo kelionės “Polska Zbroj-

Komunistų Partija organiza- ua” rašo, kad Lenkija še
riniai, idėjiniai ir vienybiniai ja draugiškumo .'ryšius su 
kiekvieną metą stiprėja, 
munistų priešakyje jau stovi;
čia augęs elementas—ameriko
niškas. Bet tas dar nereiškia, 
kad jau lietuviai darbininkai 
gali “pasilsėti”, kad jiems ne
reikia priklausyti prie savo kla
sės Partijos. Būtinai reikia 
padidinti lietuvių darbininkų 
kiekį Komunistų Partijoje, kad 
sustiprinus mūsų lietuvių dar
bininkų revoliucinį judėjimą.

Ko- tais kraštais.
Nesenai, kaip žinoma, 

Smetonai buvo pavykę už- 
megsti artimesnius politi
nius,. ūkiškus ir kariškus 
santikius su Latvija ir Es
tija. Pilsudskis tame matė 
Lenkų diplomatijos prakiši- 
mą. Taigi' dabar pasiuntė 
savo generolą pataisyt ten 
Lenkijai dalykus prieš Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą.

Manchesteryje, Anglijos mie-1 ------------------
ste, įvyko Anglijos Komunistų Yąma Iškapojo Akis 
Partijos XIII Suvažiavimas. « v VJ‘l * * 
Suvažiavime dalyvavo 294 dele- luūZaHl nUulklUI 
gatai, iš jų 256 su sprendžiamu Į GRACE (Austrijoj) 
balsu. Paaiškėjo, kad Anglų nas i’ 
K. P. organo “Daily Worker” darbo 
tiražas gana smarkiai auga. Su-1- 
važiavime pasirodė, kad Anglį- Las parsinešė varną namo, j . T-T Wonnnr
jos komunistai kas metai jgau-' „r-,. • knnrip nrj gydytojas H. Wenner-na vis daugiau ir daugiau dar-"panele nužiūri, kad kūdikių
bininkų masėse įtakos. Suva
žiavimas pasisakė, kad visa en
ergija darbuosis, kad imperia-

Dviem garvežiam susidūrus ties Lynden, Kanadoj, buvo užmušta vienas 
mašinistas. Gelžkelių kompanijos, žiūrėdamos tik savo pelnų, mažina 
skaičių prižiūrėtojų, nepataiso kaip reikiant signalų; perdaug nu vargi* 
na dirbančius darbininkus ilgomis valandomis; todėl paskutiniu laiku į- 

vyksta tiek nelaimių.

vie- UODAI SKLEIDŽIA
darbininkas grįždamas} IfnlYIIflll DAD AI V*7lIT ŽINIOS K LIETUVOS 

. „ rbo rado kely sušalusią! iVUUllUŲ eAKALiAIŲ , . ........ ...............
pusgyvę varną. Daibinin- | GOTHENBURG. — Šve- Terorizuoja! Laisvų Pažiū-* 
b- «■> o ta <1 i v'i ne vT'imn 1 , , _ __ ' . c

jaukinti. Kartą darbiniu-1

listįnę Angliją pavertus į So- 1 iame paliko 8 menesių kū-
vietų Angliją.

ai Vitų Salių, 
i! JO. Nieko 
aimėsite, ilk 
O lilaimėsite

Darbininkai Visų 
Vienykitės!

Retežius, o r*
Pasaulį!

—
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I \ evoliucinis Streikas 
Prieš Fašistų Valdžių 
Suparalyžiavo Kuba

■'' '■ ■ ■: '

KtteOS KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAUKIA 
NIEKUS Iš VYT AMERIKOS AMBASADORIŲ, , 

PO KRAUGERIŲ ĮNAGĮ 
t-. J- Visoj šalyj įvestai ąst 

karo stovis. Šaudoma si 
kieriai pagal karo teis 
nuosprendžius ir be jo 
teismiškų ceremonijų, iš 
nugaros. Tarp slapta nušau
tųjų yra ir Enrique F. Vela 
Velazco, buvęs antrininkas 
vidaus reikalų ministeris 
Grau San Martin valdžioje.

, mat, dabar palaikę

Kubos Komunistų Partija.

HAVANA, 
tikrai visuotinas revoliuci
nis streikas prieš fašistinę 
Kubos valdžią, kurios prie
kyje stovi prezid. Mendieta 
ir pulkininkas Batista. A- 
part 400,000 studentų ir mo
kytojų, streikuoja 500,000 
darbininkų ir faktinai visi 
valdžios tarnautojai, tame,c 
skaičiuje tūkstančiai valdi-!Jis, i 
ninkeliui Visiškai sustojo streikierių pusę. - <ij 
dirbę gelžkeliai, busai, per- 
keliautieji laivai, prieplau- . išleido atsišaukimą, kad tos 

,kos ir kt. I šalies darbo liaudis išvytų
! Valdžia bando statyti ka-’ Jungtinių Valstijų ambasa- 
reivius į . streikuojančių dorių Caffery, kaipo kruvi-

Išsivystė

KONGRESAS SLEPIA
SIURBĖLIŲ PELNUS gelžkeliečių, busu šoferių ir ną Kubos žmonių priešą, 

i * ikitų vietas, naudodama ka- Wall Stryto milionierių į-
WASHINGTON. —Jung- rišlius kaipo streiko slopin- rankį ir Mendieto režimo 

rų žmones jtinių Valstijų kongreso at-(tojus. !patroną.
„ . v . , x 7 ' .Y . . stdvų rūmas 302 balsaisPrieš keletą, metų Amen- 98 nubalsav0 išbrauk_!

I-1.. . ■ . ... ... . IjauKinu. nartą aaioir ui- paraivžiaus ligą skleidžia ko; ; aaTO ŽZ-Viekšni. s
kas ir jo zmOna_ išėjo ke- tam tikri uodai. Ateinančią, Mažeikių ap-grįžo’K Unika’ iš moHesčių Įstatymo tą 
homs minutėms is buto, ku-' kus kerosinu apipi.'IŠ s^^X 'santaApu, V?ekt P^ktą. kuris reikalavo vie-

kur niuose K. Uniką pasistatė pa- šai skelbti kapitalistų pel- 
I melius. K. Unika pasirodė lai- BUS, už kuriuos jie turi mo- 
jsvų pažiūrų-žmogus, pats pra- kėt valdžiai taksus. Kon-

- i . v |r [dėjo skleisti laisvąją mintj, ir gręsmanai patenkino di- FrOtestai ones KlHle'suor6anizavo Iaisvafnanių drau- feųjų išnaudotojų pageida- 
f ' ’giją, rūpinosi laisvųjų kapinių yima. kad jų įplaukos būtų

Kneižio Melus
Hudson, Mass., lietuviai — ---------

darbininkai pakėlė ' balsą bedirbdamas 
prieš kunigą Rneižį, kuris 
leidžia bjaurius melus prieš 
Sovietų ’Sąjungą per radio 
WAAB, Boston, Mass. Už
protestavo Lietuvių Laisvės

dikisgulėjęs_ lovoje ir var- uoddi veisiasi j 
na. Grįžę tėvai rado su- Į /

“Pravda” paskelbė, kad dabar kruvintą kūdikį: varna 
Sovietų Sąjungos sostinė Mask- kapojo jam akis.
va turi jau 3,618,476 gyvento- ‘ ------------------
juLn.D“rbi“nkų wtinSle šim’ Išgydo Inkstų Akmenis tai tūkstančių nuolatos yra sve- ' Y
čių, kurie nepriskaitomi prie Be Operacijos 
Maskvos gyventojų, 
skvoje nuolatos yra 
4,000,000 žmonių.

Taigi Ma-

1S-

Sovietų Sąjungos
■ kiniai” su kiekvienu

“oro trau-1 
metu įgau

na vis naujos svarbos. Vasario

CLEVELAND. Ohio. —. 
ne mažiaU j Gydytojas Higgins išrado 

būdą gydyti nuo inkstų ak
menų be operacijos. Gvdant 
ligonį, duodama pritaikytas 
maistas, kur stengiamasi

lama balos ir. pelkės, _ _  _ _ _ I melius.., . . < ■

Venizelistai Šaudė! Beveik Nuslopino 1 
Komunistus, Kaipo Venizelos Sukilimą 
Fašizmo Priešus Prieš Tsaldarį J

ATHENAI. — FašistinisSOFIJA. — Pirm negu
Įsteigimu. palaikomos slaptybėje. ;buvo išvyti is Kavalla mies- Graikijos diktatorius Tsa|p
' Būdamas nebejaunas ir silp- 1 _____ i.___1. sukilėliai venizelistai > daris ir jo karo ministeris
nos sveikatos, vasario 6 dieną aaa aaa D J JL* Tsaldario valdžią, jų?Kondylis sutriuškino veni-

j mirė. Nesant Zjvvv,vvV 13* uCuHTOiy vadai sušaudė eilę komunis- zelistų sukilimą visoje sau- 
Viekšnių apylinkėje laisvama-į i D J Cl 1 v* ■ -------- .

nių kapinių, K. Unikos kūnas] 3H|L D3QO dlCUKSClO
vasario 8 d. palydėtas didžiau-i • ; 
sios žmonių minios ir vienrhin-' PITTSBURGH, Pa. — 
čių palaidotas žibikų nešventin- Ateinantį penktadienį išsi- 
tuose senkapiuose. Tačiau tą baigia $9,000,000 pašalpa iŠ

----  ’ kuris įvyko atkasdami iki karsto ir palikda-skirta Pennsvlvaniios be- 
|kovo 8 d. ir Lietuvių Darbi- ,mi ant krašto kapo tokio turinio L Vyriausiai Roo-
nlnkJJ Susivienijimo 66 kuo- raštelį: Pastaba. Jei neklausy- seveiį0 pašalnu administra- 

ml-rx wm" rm « 1 k ‘
torius Harry L. Hopkins sa- 

laisvamaniams k° neduosiąs daugiau Penn- 
|svlvamjai pinigu, jeigu val-

V iO uaujuo OVUl UV0. ▼ UUUl IV - e- . __ _ V i • •

23 dieną, laike 17-kos metų Pa aJ / \ ru S mgumą ir pa§aipjng Draugija, masinis ^ria iTaktPišniekifio'lo Tana
Raudonosios Armiios sukaktu- parūpinti daugiau vitamino p , , a 1 įsnieaino jo Kapą wasnmgtono, kuri buvo pa-Kauaonosios Armijos suKaKiu h i & susirinkimas, kuris įvyko atkasdami ki karsto ir nalikda^
vių, Maskvos orlaivių lauke pa- A.
kilo vienas orlaivis su penkiais . _ ~ zp; 1
skandžiotojais, tai yra oriai- (Kaip ZlllklS NllSOVC 
viais be motorų. Motorinį or
laivį “P-5” vedė sugabus lakū
nas Fedosiev; sklandžiotojuose 
buvo lakūnai Anochin, Roma
nov, Simonov, šelest ir Maliu- 
gin. Jie sėkmingai skraidė ore, 
o pAkui sklandžiotojai atsika
bino nuo motorinio orlaivio, 
“paplaukiojo” ir sėkmingai nu
sileido. Naujas pasaulinis re- medžiotojas Pol Kuilon bu- naši jais ir kunigu Kneižiu 
kordas, ko dar negalėjo atlikti vo pasistatęs savo šautuvą, už nuodijimą oro'ban erų vi- pavesdama? 
kitų šalių lakūnai. (Zuikis šokdamas su koja šokiais melais ir šmeižtais. į

užkabino gaiduką, šautuvas r- - —“—-,i'
išsišovė ir šūvis pataikė me
džiotojui į krūtinę, jį veik * . • m • i . i

s; "knygą "mes“" kartų vietoj nušaudamas. Apsigyveno Tęismąbuty 
citavome apie planus užgriebi-;=----- - -----------------—a—i Ak<„
mui Lietuvos ir karui prieš So- netoli 
vietų Sąjungą, rašo straipsnį _______ ___ ____
lenkų laikraštyje “Slowo”. Stud- nes ir dabar veik kiekvieną die- me, kur ir nakvoja. Vyriau- -lu^omus tuftus,

I • • • • i 1pa. Hudsomečiai ragina ki- site mūsų, kūnas pateks už Kul
tų Mass, valstijos kolonijų dingos Rumbos! Mes nenurim- 

St. Nazere lietuvius taip pat užprotes- sim tikintieji, 
čia ne vieta!”

protestus reikia ' 
stočiai . .

Patį Medžiotoją
Prancūzijoj, 

atsitiko nepaprastas įvykis: tuoti. 
ne medžiotojas zuikį nušo-j Visus 
vė, bet zuikis nušovė patį siųsti tiesiai radio _____ TT
medžiotoją. Atsitiko taip: |WAAB, Boston, Mass. Te- y?lkienę’ kuri tiaipgl.laisv.ų pa-, ..

. v # v • nrinvtn waaFavw Ii lrz\ CT1
Sūnų varomas zuikis so- gul radio savininkai išgirs- 

iko per tvora, prie kurios ta, kad lietuvių masės pikti-

žmonės kalba, kad tai esanti 1S savo pusės nepaskirs 
teroro priemonė priversti našlę reikalaujamos dalies pinigų 
- ■ ■ ‘ ‘ * ’ bedarbiam šelpti. Valstijos

■y t r *■ ----------- -- ' —c ,

žiūrų moteris, kuriai liko po gi valdžia šaukia, kad jos 
Uniko mirties turtas, kad jį iždas tuščias.
įbauginta tą turtą užrašytų t Tuo būdu \ gresia badas 

l.u bažnyčios globai ir pati save jai 452,598 ’ bedarbių

to

“ .-----v .----- .v ------ bununiią visuje &au-
. į tų uz veikimą pries fašistus, sumoje. Bet sukilėliai su vy^

Tsaldario,armijoj komu- riausiu savo vadu EI. Veni-; 
nistai buvo tiek pasidarba- zelosu laikosi Kretos saloje, 
vę, kad jis nedrįso siųsti į Jie dar turi tris karo laivuą 
mūšius kai kurias savo ka- ir vieną submariną, kuriam, 
reivių divizijas. Bijojo, kad .tačiaus, trūksta torpedinių 
kareiviai neatkreiptų gink-'šovinių.
lūs prieš savo komandierius o 1 ~ir prieš fašistinai- buržua-1, Sukl'cll« generolas Deme- 
ziška “tvarka.” itr?.u? Kamanos ir jo štabo

Tsaldario valdžia gaudo PęrWo i Bulga-
ir žiauriai baudžia vjsus nu- M1.?‘ Pallkt.' k?r®lviai 
žiūrimus komunistus.

šeimy
noms. gyvenančioms vien iš 
pašalnos. O per kiekvienas

Lowell, Mass

’ Į^eik visi pasidavė Tsaldario 
'Vyriausybei, šimtams suim
tų sukilėlių gręsia sušaudy
mas, sulig karo teismo nuo
sprendžio.

Sukilėlių
• • r,

komandieriai *8Amerikos7 Lietuvių Dar- pirm bėgant iš Sereš pasi
ninkų Literatūros Drau- grobė 60 milionų drachmų

Jau žinomas “Laisvės” skai- 
’ tytojams, Lenkijos imperialistas 

Wladyslaw Studnicki, kurio im-

TiiLchmtrc . Svetimšaliai • Wetiivah Turi ^okIas šeimynas išeina
ĮUKSulIllIS DCuarOlŲ .< >| Parduot Nejudomą Turtą p6 devvnis žmones.’ Taigi 

"" __ L. P®r s ant alkio slenksčio stovi a-
1 ni e 2.000,000 asmenų vien 
Pennsylvanijoj.

nieki šiame straipsnyje rašo ne 
vien apie tai, kad Lietuva tu
rėtų būti Lenkijos, bet eina prie 
to, kad net nuo Latvijos reika- kimo (organizacija 
lauja Liepojos, buvusios Liba- dabar dirba Juodosiose jūrose 
vos. Dar niekados pirmiau taip ištraukimui 15,000 tonų įtalpos 
atvirai ir nachališkai imperia- laivo “Patagonija”. Tas laivas 
listai nekalbėjo apie karą ir 1915 metais nuskendo 14 mylių 
savo užgrobimo planus, kaip nuo krašto ties Odessa.
J _ V . 1___ 1 -1 ~ T 1 • • • -V v

7 per 3 metus 
, * KAUNAS.— Savo laikų vyr.

*I McALESTĖR, Okla. — tribunolas nutarė, kad Liet, pi- 
Japonijos imperialistai Tūkstantis bedarbių mainie- Iiečią ' įpėdiniai svetimšaliai tu

nu važiuos su savo oriai vynu, rių apsigyveno teismo rū-i1’* teisę paveldėti Lietuvoje ne- 
‘ , bet jie turi

tuos turtus likviduoti per tre
jus metus. Dabar‘valst. tary
boje rašomas įstatymo projek-

bininkų Literatūros Drau- grobė 60 milionų drachmų 
'gijos 44 kuopa rengia labai pinigų.
svarbias prakalbas. Įvyks Nuo sukilėlių kariško lai- 
ateinantį ketvirtadieni, ko- Vo “Heile” taipgi pabėgo ko
vo 14, 7 vai. vakaro, Darbi- mandieriai, ir jūrininkai bu- 
ninku/Centro Kliubo svetai- vo priversti pasiduot Tsal- 
nėj, 338 Central St. Kalbės dario laivyno ministeris

svarbias prakalbas. Įvyks

ną nupuola jų orlaiviai sybė liepė išsikraustyti, o 
bedarbiai atsako, jog kol ne- 

Sovietų'Sąjungos laivų trau- fous aprūpinti tinkamomis
3 “EPRON” • pamainomis, tol gyvens teis-

dabar kad daro Lenkijos ir Vo
kietijos darbininkų pavergėjai. Sovietų Sąjungoje prie esamų 

sodų kiekvieną metą pridedama

Z. C. Mažeikienė, iš Cleve- Douzmanis, tačiaus, bijo jū- 
land, Ohio, garsi kalbėtoja rininkus kiršinti ir savo at- 
ir narsi kovotoja už darbi- sišaukime sako, kad- f‘ju& 
ninku reikalus. Kiek laiko veikiausia buvote prispirti 

I atgal ji lankėsi Soy. Sąjun-(per prievarta išstoti prieš 
valdžią.”

Venizelos skelbėsi, kad
- W i.

Gardner, Mass
Draugė Z. C. Mažeikienė. ROĮ ir Lietuvoj. Visi Low-

tas, kuris numatys pilną tvar-, i§ Cleveland, Ohio, žymi ellio ir apielinkėš lietuviai

Douzmanis, tačiaus, bijo jū-

sišaukime sako, :

.... „ , . . ką, kaip Lietuvos piliečių sve-veikėja ir prakalbininkėsa-' darbininkai kviečiami daly-■ i js veda sukilimą prieš Te
mabutyie. ; Gubernatorius timšaliai įpėdiniai tūr&s savo kvs nekalba 1S kovo1 Lie- vauti. ‘ ‘ ‘

pridėtus Movoje uejudomus Svetainėj, 205 Main
kų demonstracijas privers
tas maitinti tuos “neprašy
tus svečius.” Bet jie pasiry
žę tol gyventi teismabuty- 
je, kol bus užtikrinta nuola-

Japonijos imperialistai, ruoš-’dar po 150,Q00 hektarų žemės tinė pašalpa, 
damiesi prie naujo didelio karo, plotų naujų sodų, kurie yra už- | —---------
vien karp orlaivynui paskyrė vedami pagal mokslinę Mičuri-1 Klamath Falls, Ore. — 
470,000,000 jenų. Iš tos sumos 'no sistemą. Laikui bėgant, So- Per paskutines dvi savaites 
110,000,000 bus sueikvota karo, vietų Sąjunga bus pilnutėlė gra- nuo nuodingo 'maisto mirė 
jūrų orlaivyno plėtimui. Bet žiausių ir tinkamiausių sodų. 6 Žmonės. ‘

turtus parduoti bei kitiem per- Pradžia 7 vai. vakaro.
?1S b, Susirinkite visi ir išgirskite Pamišęs Kareivis Nušovė

Netoli Bulgarijos miesto aiškinimą svarbių dienos nAVim:c Acnwmc 
Kustendi vilkų -gauja už- klausimų. . > . ■ ■ J AbUHJ
puolė du mokinius, grįžtan
čius namo iš mokyklos. Vie- v ———:—t
ną berniuką vilkai sudraškė Bad Reichenhall.

, |1D velia DJJJL IVO A 00/1

,'darį todėl, kad pastarasis
Jonas M. Karsonas. norį panaikint Graikų res-

publiką ir vėl užsodint kara
lių ant sosto; tai, girdi, ve- 
nizelistai kovoja už “demo- 
ikratiia.” Bet ir venizelisftl « A w • • <BEIRUTE, Sirijoj, vienas,vadai buvo fašistai. Jie sky- 

pamišęs kareivis nušovė 5 rest nuo tsaldaristų nebent 
Hitle- kareivius kazermėje ir išbė- tuom, kad venizelistai tar- 

ir tuojau suėdė, kitas sus-Į ris atvažiavo į sveikathamį gęs laukan dar keturis kitus navo Italijos fašistams, o 
pėjo užliptb ant egles. KaL, gydytis gerklę ir kitus ga-} žmones. Pagalinus, tapo su- tsaldaristai — Anglijos 

perialistams.
pėjo užlipti’ ant egles. Kai-, 
miečiai rado vaiką sušalusį, lūs.

Kviečia ALDLD. 53 Kp.

imtas.
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1 abps Darbo Žmonių Karžygiškos 
f Kovos Reikšmė y, ' •
Šiuos žodžius rašant, Kuboje reiškiasi 
paprasti dalykai. Visoj šalyj paskelb- 
; karo stovis, nevalia niekam naktį be 
jitariško leidimo pasirodyti gatvėse;
bile mažiausį pasijudinimą asmuo šau- 

tnas. Verda neišpasakytai didelė ko- 
l Liepsnojusi visuotinas streikas, ku- 
I gali išsilieti į ginkluotą sukilimą ir 
šluoti Mendietos valdžią, kaip buvo nu
lota Mačado valdžia.
Viskas rodo, kad Mendietos valdžia 
to tarpu neturi nei kiek daugiau įta- 
s žmonėse, kiek turėjo kraugeris Ma- 
do. Daugiau: laikinasis prezidentas 
irios Mendieta ir armijos vadas pulki- 
įkąs Batista šiuo tarpu kur kas žiau- 
sniais budeliais pasirodė už Mačado. 
apaįsant visko, jiedu pasirįžo šalį val
tį, nežiūrint, kad mažiausiai 90 nuoš. 
.ventojų prieš juodu nusistatė ir meta- 
kovort.
Apskritai, Kubos pastarųjų pusantrų 
Rų istorija yra istorija vienos didelės 
rbo žmonių kovos su savo išnaudoto
ms ir jankių imperialistų agentais. Ma- 
do buvo nuverstas 1933 metais ir jo 
‘ton atsistojo Carlos Manuel de Ces- 
des, kuris rįžosi šalį valdyti sauvališ- 
a. Šis taipgi tapo nušluotas ir jo. vieton 
sitūpė Dr. Ha mon. Grau San Martin, 
ris užsimanė, panaikinti visas politines 
rtijas ir pats likti diktatorium. Paša
lus jį, atsistojo priešakyje laikinasis 
ezidentas pulkininkas Mendiėta, o jį 
jai remia armijos vadas—pulkininkas 
itista.
Mendietos valdžia iš karto žadėjo su
dilti steigiamąjį šalies seimą (kada 
Irs kovo mėnesio viduryj) ir kuomet 
inetas seimas priims konstituciją ir 
avės pastovius parlamento rinkimus, 
omet jis, Mendieta, pasitrauksiąs, t. y., 
asiduosiąs žmonių valiai.” 
Reikia pažymėti, kad Mendietą palai- 
| Roosevęlto administracija. Pastaroji 
.naikino t. v. “Platto pataisymą”, ku- 
io einant Washingtono valdžia įile ka- 
I gali įsikišti ginkluotai į Kubos viduji- 
us reikalus^ sudaryta su Wąshingtori>o 
Įdžia nauja ekonominė sutartis ir kiti 
įormališki” ryšiai tarpe Havanos ir 
ashingtono sumegsta.
Padrąsintas Washingtono imperialistų, 
eųdięta, tačiąuš, kaip pasirodė, steigia- 
ąjį seimą šaukti atsisakė. Paliko tąjį 
irbą “Neribotai ateičiai.” Tolydžio jis 
dė žiaurų persekiojimo darbą. Savo 
lojięntus kriušino, kur tik juos nugrob- 
imas. Mokyklose profesoriai ir stu
mtai, ne jo plauko žmonės, buvo me
nu iš mokyklų ir kitaip persekiojami. 
)džiu, Mendieta, padedamas Batisto, 
rbo savo pražūtingą darbą visom pu-

laujant, kad ę,o,os.eveltąs nesikištų į Ku
bos vidujinius reikalus. Tegul tos ša
lies žmonės sprendžia savo reikalus pa
tys. ‘ ' 4

Vienąs aišku: negalėjo ilgai tupėti sos
te budelis Mačado, nebegalės ilgai ant 
durtuvų pasilaikyti ir budęlis M&dietą. 
Jeigu Kubos kovingi darbo žmonės da
bar ir būtų persįlpni laimęti, tai jie tą 
padarys ateityje.
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Svąicbąs Laimėjimas!
Laimėjimas Ohrbacho depąrtmentinės 

krautuvės (New Yorke) darbininkų 
streiko yra nepaprastas laimėjimas tuo 
žvilgsnių, kąd šitie darbininkai yrū taip 
vadinami “Ealtakalnieriaį” ąrbą “.balta- 
rankiniai” darbininkai. Iki šiol Jungti
nėse Valstijose turbūt niekur nebuvo de-t; 
partmentinių krautuvių darbininkai su
organizuoti į darbo uniją. Jie, apskritai, 
kratydavosi nuo streiko ir organizacinės 
veiklos. ’ • ; x 1

Bet krizis privertė darbininkus, dąu-' 
giau protauti visur. Ten, kur randąsi 
klasiniai sąmoningų darbininkų, sįąiį- 
dien, pasidarbavus,' nesunku išvesti dar
bininkus į streiką ir juos organizuoti į 
profesinę sąjungą. Ohrbąęįio darbjnin- 
kai, išėję kovon, laikėsi kai liūtai 
tuos. Nepaisė jie indžipnkšin^ nepaisę 
policijos buožių. Kiekvieną dię.ną ‘ iįęš, 
minėta krautuvė buvo tarsi karo stovis. 
Jiems padėjo, na j e, kitų šakų darbinin- : 
kai. Net rašytojai, literatai organizavosi 
ir ėjo jiems pagelbon. e

Laimėjus šią kovą, dabar Ohrbacho 
darbininkų pareiga įsteigti savo stiprią 
uniją ir. ją palaikyti. Kitų de.partmenti- 
nių krautuvių darbininkams šis streikas 
yra dideliu pavyzdžiu.

J' Aplinkui grabą buvo daug vainikų.
‘*6aįbės ’sargyboje, pasikeičisįnt vienas 

kitą, stovėjo jo artimi draugai — Manujl-’ 
ski, Dimitrov, Piatnicki, Įtuusinęn, Kno- 
rin, Kolarov, Erkoli, lJnšlicht, Jaros- 
ląvski, Ix>ząyski, F. ^on, Cchakąja, Ętuį- 
mių, Štai, Anęarietįs ir kiti.

“Vakar drg. Mickevičius-Kapąukas bu
vo, palaidotas. Krematorijoje, gedulin
game susirinkime. Nuo Komunistų In
ternacionalo Veikiančiojo Komiteto kal
bėjo drg. Knorin. Jis aiškioje kalboje 
nupiešė Kapsuko, nenuilstančio draugo 

iir kovotojo už komunizmą, paveikslą.
“Varde Lietuvos Komunistų Partijos 

Centro Komiteto kalbėjo draugas Anga- 
rietis; varde Vokietijos Komuriistų Par-

tijos— drg. Richtęr, nuo Lenkijos Ko
munistų Partijos Centro Komiteto—Bro- 
novski, nuo Raudonųjų Unijų Interna
cionalo kalbėjo Hęckert, nuo Centrali- 
nio Komiteto Baltarusijos Komunistų 
Partijos, jos Centro Veikiančio Komite
to ir Sovieto Liaudies Komisarų Tary
bos—Ambrožiūnaš. Nuo Mopro kalbėjo 
Piąsecki ir nuo Politinių Katorgos Da
lyvių Organizacijos—drg. Kramarov.

“Draugo Vinco S. Mickevičiaus-Kap
suko kūnas sudegintas krematorijoje.”

Visų darbininkų pareigą pasmarkinti 
darbą, padidinti veiklą, kad nors kiek 
atpildžius tą spragą, kurią padarė mir
tis, išplėšdama iŠ mūsų tarpo draugą 
Vincą Mickevičių—Kapsuką!

KIAUŠINIAI IR ATSAKYMAI
i

2. Jie veikė panašiai. Zi- 
novjevo-Kamenevo įkvėpi- 
mui dėka, nesenai tapo nu
žudytas d. Kirovas. Nors 
keliais atvejais jiedu darė 
pareiškimus, pasmerkian
čius savo pragaištingą vei
klą, tačiaus visuomet jie tai 
darydavo v e i d m ainingai. 
Žodžiais viešai kalbėjo 
naip, o darbais—dirbo 
taip.

3. Kiek mes žinome,
vienas neišėjo. Grupė buvo 
išmesta, bet dalis įsiprašė 
atgal į Partiją. Tarpe to
kių buvo ir nenaudėlis Ni- 
kolajęvas, kuris vėliau susi
siekė su Latvijos konsulu ir

_ — «... X
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Ir štai prięš kelias savaites išeina į 
reiką visos Kubos studentai ir profeso- 
ai. Jų skaičius siekė apie 400,000. Prie 
į nutaria prisidėti ir visa eilė, darbinin- 
| ir profesionalų. Prieinama prie' to, 
id šiandien visoj Kuboj kalbama apie 
suotiną streiką, visuotiną išstojimą 
•ieš budelio Mendietos valdžią.
Streikai yra aiškaus politinio pobū

vio. Streikieriai reikalauja pasitrauki- 
o iš valdžios Mendietos ir Batistos. Pa
irieji, kaip sakyta, nusitarė neklausyti 
džiumos gyventojų valios, nesitraukti,\ 
*t laikytis šautuvais ir kardais.
Dėlto' Šiandien liejamas Kubos darbo 

honių kraujas. Dėlto tos milžiniškos 
jvos. Pranešimų yra, kad Washingto- 
j valdžia yfa pasirengusi siųsti ginkluo- 
»s paspirties Mendietos valdžiai, jei ma
lsianti, kad ji pralaimės. Darbininkai . 
tl to privalo būti pasiruošę: reikėtų Su- 
rusti kiekvienam ir kiekvienai, reika-

Nenaudėliai — Pąsisaųgokit JųĮ
LKP Centro Komiteto organas “Tie

sa” rašo: ' - • , ■ j ( _
JONAS PAKNIS, ‘štukaturaš,' gyvena' 

Kaune žaliajam kalne. LikšioĮ 'sĮįąitbsi štu-’ 
katurų ir mūrininkų profsąjungos reVizijds 1 
komisijos pirmininku. Jis sutiko tar.nąut 
žvalgyboj, ir už tai, jo paties žodžiais, gavo 
50 litų. ' 1 . . .

ALZAS KRUPELIS, iš Kupiškio valse. 
Dabar sėdį Kauno kalėjime. Šlykščiai išpro
vokavo P. ir U. Lįsųs ir J. Petęonitę.

ANTANAS NOREIKĄ, kurpius, kilęs iš 
Raseinių miesto. Jis kelis metus sėdėjo 
Kauno ir Šiaulių kalėjimuose, kur p.a^aye 
malonės prašymą ir pasižadėjo tarnaut žval
gyboj. Nesenai jis paliuosųotas iš kalėjimo. 
Dabar randas Raseiniuose ir deda visas pa
stangas, kad įsiskverbt į kovojančių darkii- 
n.įnkų eiles, kad juos išprovokuot.

Iš Didęlią Rašto — Einą į Kraštų
“Lietuvos Žinios” įdėjo savo skiltysna 

sekamo turinio žinią:
Nesenai pakeistas atatinkamas įstatymas, 

kuriuo finansų ministerial suteikiama teise 
nustatyti licencijų mokestį. i)abar šis su
manymas jau realizuojamas: nuo kovo 15 
d. licencijų mokestis įvedamas. Imama nuo 
300 iki 3,600 lt. per metus, žiūrint įmonės 
apyvartos.

įmonėj kurios metinė apyvarta siekia 
30,000 lt., už teisę naudotis liėenęija moka 
300 lt., nuo 30,000 iki 50,000 lt. metines apy
vartos—600. lt., nuo, 50,000 iki 100,000 lt. 
apyvartos—1,200 lt., nuo 10.0,000 iki 500,- 
000 lt. apyvartos—2,400 lt., o daigiau kaip 
500,00,0-lt. apyvartos—3,6.OO lt.

Prekybininkų apskaičiavimu, licencijų 
mokestis .veik toks, esąs didupio, kaip verslp 
•pęlno. mokestis. Licepcij ų mokestis. ^alįs ąt> 
siliepti į importuotų prekių kainas.

Jeigu tūli draugai kai kada mano,’ kad 
mūsų spaudoje įsiskverbia sunkesnis aę- 
ba netobulas žodis, tai ką jie, pasakys, 
paskaitę apie “licencijas”, vartojamas 
Lietuvoj! Kiek mes suprantam, tąi žp4- 
dis “licencija” turbūt norima vartoti vie
toj žodžio ^leidimas” darymui biznio 
(angliškai license). Bęt kąip tą galį su
prasti Lietuvos, sakysim,; valstietis ?!

■ i 1 ; fGerbiama “Laisvės”
■ Redakcija:. ■ '• | • i | ; . . | • Ų

. ; t Malonėkit suteikti atsa- 
jkynįuį į 'sekančius klausi- 
; mus : į .

1. Koks buvo Trockio 
prasikaltimas, kad jį išmetė 
iš Partijos? 1

2. Koks »buvo prasikalti
mas Zinovjevo ir Kamene-

; Vb't *" ■

3. Koks skaičius SSSR 
Komunistų Partijos narių 
nuėjo su jais?

4. Ar jie, išėję, nesugrįžo
į partiją? |

5. Kokiose šalyse yra ko
munistinės opozicijos susi-, 
tvėrę?

j 6. Kiek šalių, yra priklau-
■ sančių prie Trečiojo Inter
nacionalo? ' ’ '

"'7. Arkom, opozicijos turi 'palaikė ryšius “su trockistais 
diepraščių, savaitraščių ir zioovjevieciėiis. Vėliau jis 
mėųęsinių laikraščių,; ir, jei- !}uzuuė d. KJrovą.
gu turi, tai kokioše šalyse ?.

9. Aš mačiau ' “Komunistų 
'i ' J J .'j 1 j ■ • , ,

Partijos (Opozicijos) Naci- 
onalio Komiteto Atsakymą į .. A ,.. . . ?.. .
Komunistų Partijos laiška.”|ciJa Švedijoj, Vokietijoj, 
Jeigu jie vadinasi komunis-'! čecho.slovakijoj ir Jungtine- 
tais, tai ar jie turi ką bend-,®e Valstijose. Galimas dmk- 
ro su Komunistų Internaci-1 tas’ kad dar kal kur toku* 
ęnalu, o jeigu neturi, tai ar 
būtų teisinga jiems vartoti 
komunistų vardas?

Draugiškai,
A. Miliauskas, 
Worcester, Mass.

Atsakymai:
1. Trockis organizavo P£r porą metų ir net 

slaptas grupes nuvertimui laikraštuką bandę leisti, 
sovietų valdžios. Minėtos' 6. 56-šių šalių, 
grupės buvo atsuktos neva! „ _ .. vv. x . 
“prieš Staliną,” bet tikru-1. 7. Laikraščių turi, bet kur 
moj prieš visą Sovietų vai- lr koklu.s bel kiek-nezino- 
džią, visą jos politiką. Troc- me’ 
kis, kaip, žinia, yra priešin-1 8. Aišku, kad neturi jie 
gas kūrimui vienoj šalyj so- moralės teisės vadintis ko- 
cializmo. munistais.

• '•-■rwn

vie-
ki-

nei

i j 4. Atsakyta trečiam.
5. Tikrai pasakyti negali-f 

ma. Žinom, kad yra opozi-

“opozicijų” randasi. Juk 
“opoziciją” suorganizųot la
bai lengvą: išėjo vyras su 
žmona, pasiėmė dar viėną- 
kitą savo prietelių—na, ir 
“komunistinė opozicija.” Ka
daise Amerikoje Weisbor su 
žmona palaikė savo “opozi-

Kąivd. Kapsukus Ąuvą Palaidotas
“Pravda” nuo 20 d. vasario paduoda 

sekamų žinių apie drg. Vinco Kapsuko 
laidotuves/' v '

“Vakare., 17 d. vasarię, karatas su 
draugo Vinco Simo Mickevičiaus-Kapsu
ko kūnu buvo, pąstąįytas Tąrfttąutinip 
Žemės Ūkio Reikalų Instituto svetainėje.

jSjiįŠ

Įsitaisęs uniformoj, laivyno Homand^riųs Gųį- 
bransOn, (kairėj) sveikiną kapitoną George Ląn- 
denberger, kuris prižifųėjo būdavo j imą karinio 
laivo Ayhvin. Budavojimąs padarytas Phiįądel- 
phijoj. Ji V. imperialistai ruošiasi į karą visais 
garąjs* Ąr tik nebandys dabar jie, beje, siųsti ka
rinių laivų į Kūbą? Darbininkai turi būti pasi

rengę tam pasipriešinti.

Petras ir Rautas
Petras: “Rąuluti, kad tu 

žinotum, brolyti, kaip aš ne
apkenčiu mano uošvės, tai 
tu neišsilaikytum ant savo 

!kojų.”
Raulas: “Aš tau tikiu. 

Vienok, ar tu, Petruti, kada 
įsivaizduoji sau, dalęiskime, 

i jei ne tavo ta uošvė, tai ne- . 
būtų buvę ir tos merginos, 
su kuria tu apsivedei. Juk 

Amerikos Lietuvių Darbininkų tai yra jos dukrelė?’
’ Petraš: Tame ir yra vi- ' 

sąs blogumas. Ir už tai aš 
jos neapkenčiu.”

Haverhill, Mass
Vasario 27 vakarę atsibuvo

Literatūros Draugijos 85-tos 
kuopos prakalbos su progra
ma LPG Kliubo svetainėje, 
324 River St.' Pirmiausia su- 
grajino keletą kavalkų Blue 
Harmonians orkestrą, suside
danti iš jaunuolių, sugrajino 
gerai ir nuo publikos gavo 
daug aplodismentų. Po to,, d. 
A. Bimba pasakė pirmą dalį 
savo prakalbos, o pertraukoj 
dainavo Laisvės Choras po matyti esant rimtu vyru, 
vadovyste jauno mokytojo B. Nepristoti mergų, vyno, šo- 
Petrukevičiaus.

Aukų surinkta 
centų. Aukojo P. 
koniai $1.25; V. 
kauskai—$1; A.

Tėvo Patarimas
Tėvas: “Mano vaikeli, 

kaip tu užbaigsi kolegiją, aš 
noriu tave persergėti, kąd 
tu nepaprastum prie blogų 
palinkimų. Aš noriu tave

kių ir. daugiau panašių daly- 
viso $10.40, kų^ ( __
ir O. Pečiu- •
ir A. Rač- aš ir galėsiu tavo pageida- 
P. D,amb- vimus išpildyti, nes iki to 

rauskas ir J. Valatka po $1; laiko gal man ir pabos tas 
1 viskas.”

Sūnus: “Gerai, tėveli. Gal

J. Kibildis ir S. Benkus po 50 
centų ; po 25 centus J. Mase- 
vičius, M. Jaciunskienė, A. 
Majauskas ir F. Stripinis.

Jeigu kurių vardai būtų ne
gera užrašyti, tai malonėsite 
atleisti.

Vardan ALDLD 85 k p. ta
riu visiem širdingą ačiū.

Darbininke.

Nuo Redakcijos:
D’arbininkė atleisite, kad jūsų 
korespondenciją turėjome su- do po lova.” 
trumpinti delei vietos stokos. |

x Sugadino Viską
Duktė: “Mamyte, vakar 

vakare aš buvau dideliam 
džiaugsme ir vilty j. Bet tė
tis parėjo ir sugadino vis
ką.”

Motina: “Ir tavo viltis ir 
Draugė džiaugsmas išlakstė?”

Duktė: “0, ne! Jis palin-

J. J. Butkus.

»
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DARBININKŲ 
SVEIKATA
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
371 Lake Street Newark, J(. J.

Telephone: Humboldt 2-79G4

netingiu gimnastikuoti ir ne
tingiu dirbti. Meldžiu patari
mo per “Laisvę.”

Ątsąkymas.

Tai Jums, Drauge, yra pa
brinkusi ir kiek padidėjusi 
prostata. Veikiausiai tai Jums r* r *
yra pasėka seniau turėto tri
perio. Bet prostatinė liauka 
gali padidėti, pagyvenusiai 
žmogui, ir nuo kitokių, taip 
sakyt nekaltų priežasčių, ypač 
nuo netikusių lytinių susinėsi-

PROSTATINĖ LIAUKA 
PATINUSI

Drauge gydytojau, sekų jū
sų patarimus “Laisvėj.” Aš esu 
vyras, vedęs, 55 metų, 5 pędų 
ir 7 colių, 160 svarų. Nerūkau 
ir retai kada alaus stiklą iš
geriu.

Turiu prostatinės liaukos li
gą,—taip gydytojas sako. Pra
džia buvo tokia. Iš kanalo pa
sirodė pūlių. Maniau, kad go
norėja, bet gydytojas išęgza- ± , .....
minavo ir nesurado jokių bak-'mų“ netikusiai bni^ahV’beši- 
terijų. Sako, gal tu su kokiais 'saugojant.” ‘ 4 
chemikalais gydejs. Atsakiau, •.
kad ne., Tai *«- Gyd<miM. nuobodu?. Geriau-
rįj’ai kada gonorėjų? Taip,PAsSJtų es,ti, jei gydytoj’as 
ątsakiąu, suvirš 20 mętų. Gy
dytojas gydo- taip, kaip ir go- 
noiej4- Buvau- pasveikęs kokį 
pusmetį, bet ir vėl pradėjo pū
liuoti. Nuėjau pas kitą gydy
toją, it vėl taip, pat gydo, bet 
negaliu pasveikti, jau bus du 
metai suvirš. Jaučiu tik mau
dimą prostatoj. Gydytojas ne
suranda nieko blogo, tik tru
putį pūlių prostatos syvuose. 
Pas gydytoją einu kartą per 
dvi savaiti /kaip kada ir kas 
savaitė, bet nėra pasekmių'. 
Įkyrėjo man tas gydymas. Su 
moteria susinešu, bet jai tas 
nekenkia.

Kitas klausimas: kokis pus
metis bus, kaip aš pradėjau 
atsikrankŠti iš' gerklės ir 
spjauti, o per nosi^ labai re
tai ir mažai tęišpučiu. šiaip 
jaučiuos, neblogoj sveikatoj,

Gydymas nuobodus. Geriau-

perijodingai prostątinį'daro L . 
masažu: per apačiąs pirštu 
spaudinėją liąuką. Tatai iš- 
spaudinėja netikusius, sutenė- 
nėju.sius syvus, išjudiną veik
lesnį kraujo bėgiojimą, ir pas
kui prostatą pasidaro mažes
nė, nebemąudžia, hębepūliuo- 
ja.

Dijatermija kai kada ir gi 
duoda gerų pasėkų, (“diather
my treatments”). Atatinka
ma dijeta, be alkoholinių 
svaigalų, be'rūkymo, be jokių 
aštrių, deginančių prieskonių.

Maudynės, gimnastika, pasi
vaikščiojimai ir. gi padeda.

Gerklei—imkite žuv^ ąlįę.- 
jaus, po šaukštą po valgio. 
Imkite ir iodp, po lašą kas po
ra dienų. Ęus geriau gerklėj, 
•—galės būti geriau ir prosta
toj.

J At J
♦
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patvirtino, kad 5 metų mer
gaitė pirmą kartą pamatė sal
dainį. Bet tai dar menknie
kis. Pasirodo, Lenkijoj yra 
daugybė tokių, kurie niekuo-

moterys buržuazinėse ša-
naudojasi daug mažesnė-
teisėmis, negu vyrai: už met nevalgė arba labai senai 
su vyrais darbą jos gau- valgė mėsą.

Visą skurdą ir vargą, siau-

Jei visų darbininkų padėtis 
Lenkijoj yra nepakenčiama, 
tai dar sunkesnė moterų dar
bininkių padėtis. Mes žinome, 
kad 
lyse 
mis 
lygų
na perpus arba ir mažesnį at
lyginimą. Fabrikuose jos iš
naudojamos ir 1 
kės ir kaip moterys.

Dabar, siaučiant bedarbei, 
labai daug atsiranda ir mote
rų bedarbių, tankiai ir su ma
žais vaikais, tiesiog neturinčių 
kur prisiglausti. Del tokių be
darbių moterų Vilniuje įsteig
tas • navynės namas. Bet įdo
miausia tas, kad turtingieji 
ponai iš Vilniaus magistrato 
ilgai tarpu savęs ginčijos, 
daugelis iš jų sakė, kad nak
vynės namas nereikalingas to-’Woman” redakcijai

kaip darbinin-į čianti dabar Lenkijoj, puikiai 
ervs -iliustruoja toks atsitikimas:

“200 badaujančių Vilniaus 
vaikų buvo įtaisyti į vaikų ko-' 
lonijas. Už kelių dienų, vai
kai kolonijoj apsirgo kokia tai

ypatinga vidurių liga. Gydy
tojas nustatė ligos priežastį— 
vartojimas mėsos, kurios vai
kai niekuomet nebuvo valgę 
ir prie ko jų viduriai nebuvo 
pripratę. O kuomet vaikams 
buvo duoti pyragaičiai, tai jie 
pamanė, kad tai žaisliukai” 
(P. G. Z. P. W. 28 nr. 1934 
m.).

Tai taip gyvena tos moterys 
ir jų vaikai, kurioms nėra vie
tos kapitalistinėj visuomenėj. 
Bet ne geriau, ar mažai kuo 
geriau, gyvena ir tos, kurios 
dirba ir turi nuolatinį uždar
bio šaltinį. Bet apie tai kitą 
kart.

reaguotų į iškeltus klausimus. 
Vienų dalyvumas akstiną ki
tas, tad reiktų atsiliepti, ne
žiūrint ar iškeltasis klausimas 
mus • asmeniškai paliečia, ar 
ne. Dovanos yra: “Laisvės” 
arba “Vilnies” metinė prenu
merata, $3 pinigais ir “švie
sos” arba “Working Woman” 
metinė prenumerata.

Moterų Skyriaus Redakcija/

VALGIŲ GAMI
NIMAS

K. Matulaitytė. Ananaso Kiaušinienė

Laimėtojos Kontesto
“Aš žingeidauju darbininkų eiti į masinius mitingus ir taip 

judėjimu,” rašė “Working pat neleistų mane eiti? Aš lai- 
moteriš-1 kyčiaus savo teisių. Galop, jei-

Keturi, kiaušiniai, 1-3 puo
duko cukraus, 3 puodukai pie
no, Vb šaukštuko druskos, % __ ___
puoduko sutrinto ananaso1 gų yra< 
(pineapple), Mi- puoduko vyš
nių.

Suplak 2 čielus kiaušinius
del, kad moterų bedarbių nė- kė, kurios laišku pasiremiant, gU jis atsisakytų mane išleisti, I įr dvįejų trynius, pridėk cuk- 
są. Mat, jų nuomone, visos paskelbtas kontestas. “Aš my- 0 vaikai būtų permaži, aš pa- ry jr druską. Maišant, po bis-
moterys turinčios turėt namus Rėčiau stoti į tikrą darbininkų kviesčiau susirinkimus į savo 
ir vyrus. Jie užmiršta, kad organizaciją ir lankyti susirin- namus. Aš duočiau savo vai- 
jie patys, kapitalistinės siste-’ kimus. Bet mano vyras nelei- kams proletarinę apšvietą. Aš 

džia. Patarkite, ką aš gale-1 laimėčiau juos darbininkų kla- 
čiau padaryti?” > sei. J'"'"” 4™^™^ riolw.

Čia telpa atsakymas, kuris 
laimėjo pirmą dovaną, pintinę 
kenuotų maisto produktų. Jį 
parašė F. Reish, šeimininkė, iš 
Bronx, N. Y.

Štai, ką aš daryčiau. Pir
mas dalykas, aš pirkčiau 
“Daily Worker” kas dieną ir 
duočiau savo vyrui jį skaity
ti. Aš pirkčiau del jo bro
šiūrėles ir žurnalus. Aš nesi
tikėčiau, kad jis iš pradžių 
viską skaitys, bet aš parink
čiau ką nors, kas jam labiau
sia patiktų. Jeigu jis neskai
tytų, aš su juo nesibarčiau, 
bet sužinočiau, kuri organiza
cija turės gerą prelekciją ir 
“taip sau juokais” aš pakvies
čiau jį ten nueiti. Aš jam sa
kyčiau, kad jis neturi stoti or- 

vis vien nu-

mos atstovai, ardo darbininkų 
šeimyną, platina paleistuvystę 
ir visą darbininkų klasę ir mo
terį darbininkę stumia į be
galinį skurdą ir vargą.

Lenkų fašistinis laikraštis 
“Kurjer Vilenski” rugsėjo 2.3 
d. 1934 m. štai kaip aprašo 
tą nakvynės namą: “Pusę 
kambario užima plačios naros, 
jos tęsiasi per visą butą palik
damos tik siaurą taką perėji
mui. Daugelis iš nakvojančių 
neturi patalo.

Nakvynės namas organizuo
tas 1933 metais sausio mėne
sį. Jame yra 100 vietų/ Va
sarą šiek tiek liuosiau, bet 
žiemą moterys voliojasi ant 
grindų, tankiai netenka vietos 
ir ant grindų, tuomet jos sėdi 
per ištisą naktį. Pirmu laiku 
magistratas darė palengvini
mus neimdamas už šviesą ir ganizacijon, bet 
kitus komunalinius patarnavi- eikime ir išgirskime, ką jie tu-

Dabar ima už viską. rj pasakyti.” Aš jį pakviesčia.u 
Ankčiau nakvojančioms buvo į didelį masinį susirinkimą. Jis 
davinėjamas šmotas duonos, o išgirstų kalbėtojus ir jų. kal- 
dabar ir to neduoda. Labai’ 
dažnai ateina moterys ir skun
džiasi, kad jos visą dieną nie
ko nevalgė. Sausio mėnesį 
nakvynės name nakvojo 3,122 
moterys, iš jų nuo 15 iki 30 
metų—1,007, 193 vaikai ir 12 
inteligenčių.

Užeinu į kambarį, paskirtą 
inteligentėms. Jos šiandien 6: 
2 mokytojos, felčerė, preky
bos mokyklos mokinė ir 2 
kontoros tarnautojos. 50 metų 
felčerė parduoda gatvėj laik
raščius. Į klausimą, kodėl ji 
neranda darbo sulig savo spe- 
cialumo, ji su ašaromis pasa
koja: laike karo dirbau kaipo 
gailestinga seselė, paskui pra
dėjau užsiimt privačia prakti
ka, o dabar apie darbą neten
ka ir galvot. Aš galiu viską 
daryt, aš noriu dirbti, ©•pri
versta eit į gatvę, konkuruot 
su mažais vaikais. Panašius 
vaizdus piešia ir kitos mote
rys.”

Tai taip aprašo fašistinis 
laikraštis sunkią moterų be
darbių būklę. Bet reikia atsi
minti, kad į nakvynės namus 
patenka toli gražu ne visos 
moterys bedarbės. O kiek yra 
tokių, kurios nakvoja patvo
ryj? . •

Toliau tame pačiame straip
snyje aprašoma viena bedar
bė su 5 metų mergaite. Kuo
met korespondentas davė 
mergaitei saldainių, tai mažytė 
nežinojo, ką su jais daryti.— 
Kas čia, ar stikliukas,—krei
pėsi ji prie motinos. Nustebęs 
korespondentas užk’lausė mo
tinos: “Nejaugi mergaitė nie
kuomet nėra mačiusi saldai
nio?” Motina verkšlendama

Jeigu mes imame daly- 
vumą darbininkų judėjime, 
mes remiame kovą už geresnį 
gyvenimą. Mes kovojame už 
visų laisvę. Ir mes nenusen- 
stame. Mes pasilaikome jau
ni fiziškai ir protiškai.

Antrą dovaną, Westing
house elektrinį prosą, laimėjo 
Anna Vera Bell; mainierio 
žmona, iš centralinės Pennsyl- 
vanijos. Kitas 14 dovanų lai
mėjo darbininkės ir darbinin
kų žmonos iš įvairių šalies 
kampų. Laimėtojų sąraše ran
dame ir šio skyriaus bendra
darbę ir kovingą draugę M. 
Ražanskienę, iš Newark, N. J. 
Ji laimėjo 12-tą dovaną. . » •

muš.

boję išgirstų savo paties są
lygas.

Kas liečia vaikus, motina ir 
tėvas turi susitarti neit į mi
tingus vienu vakaru. Jie turi 
dalintis laiku taip, kaip jie da
linasi savo duona. Gal būt, tė
vas galėtų eiti porą vakarų į 
savaitę ir porą vakarų moti
na.

Dabar, ką aš daryčiau, jei 
mano vyras mane ignoruotų; 
jeigu jis nepaisytų skaityti 
nieko tokio, kas rišasi su dar
bininko gyvenimu, nenorėtų

ALDLD Dovanų Laimėtojos

Amerikos Lietuvių Darbi- 
skirtas dovanas laimėjo: 
skirtos dovanas laimėjo:

Pirmą, d. M. Ražanskienė, 
Newark, N. J.

Tankiai išsikalbėjus su mo- (darbininkų 
tinomis, kurios augina dukte
ris, išgirsi jų nusiskundimą, 
nusiminimą, kad jų dukterys 
nedalyvauja darbininkų judė
jime. Bet paklausus, ar turi 
bent kokį darbininkų vaikams 
ar jaunimui skirtą laikraštį 
namuose, sužinosi, kad neturi, 
nes niekas neskaito. Taigi, ta
me ir bėda, kad neskaito, kad 
tokio laikraščio jiems augant 
nebuvo, kad daugelis nė ne
žino, kad toks laikraštis yra. 
Ne kartą tėvai, ypatingai mo
tinos triusiasi per dienas ir 
naktis, kad pavalgydinus, kad 
gražiai aprengus, kad švariai 
užlaikius savo šeimyną, o apie 
jų prętinį maistą—-svarbiausią 
dalyką žmogaus gyvenime— 
visai užmiršta. ,

Daugelis teisinasi — pinigų 
trūksta. Bet kapitalistinių 
angliškų laikraščių jūs rasite 
kiekvienoj stuboj, jiems pini- 

Nekaltinkite už tai 
jaunimą: jie skaito tą, prie 
ko pripratinote, kokios lite
ratūros pirkimui pinigų duo 
date* žinoma, sunku beįkal 
bėti, kada jau priprato, ypač 
kada savystoviai pradeda gy
venti. Be abejo, prisieina pa
teisinti tuos tėvus, kurie augi-

kį pilk pieną. Virk dubelta- 
vafri puode iki sutirštės.

Atšaldyk, pridėk ananasą/"0 vaikus, kada jaunimui dar- 
ir vyšnias. Dabar išplak ge.: bininkiškų laikraščių nebuvo 
rai dviejų kiaušinių baltymus, Įarba tebuvo labai silpnai, bet 
apipilk ant viršaus ir pakepink "° dabar, 
pečiuje iki parus.

E. V.—Johnson City, N.Y.
j Ar daugelio skaitančių save 

klasiniai sąmoningais lietuvių

stubose rasite 
“New Pioneer”, “Young Wor
ker”, “Working Woman”, 
“New Masses”, “Labor Defen
der”, “Fight”, “Daily Work
er”, bile kurį iš tų ? Labai re
toje. Tai kaip gi jūs jauni
mas gali juos priprasti ir pa
mylėti, kad jis jų nei nemato?

“Paimkim, kad ir “Working 
Wdman”. Lėšuoja tik 50 c. 
metams. Eina patraukiančio 
žurnalo formoje ir tampa vis 
patraukiantesniu savo turiniu. 
Dabar yra vajus jau kelintas 
mėnuo. ALDLD kuopoms laiš
kuose buvo apie tai’ priminta. 
Daug sykių. šiame skyriuje 
apie tai rašyta. Pasiskirta 
gauti 50 naujų skaitytojų tarp 
lietuvių iki balandžio 1. Jei 
kiekviena kolonija būt gavu
si nors po vieną skaitytoją, jau 
senai būtum keleriopai išpild- 
žiusios kvotą. O kaip šiandie
ną yra? Klausiau pas to laik
raštuko redaktorę, d. Marga
ret Cowl, kiek lietuvės atsiun
tė šiame vajuje skaitytojų. Pa
sirodo, kad apart šiame skyriu
je skelbtų dar gauta apie po
ra, tai ir viskas, viso apie 17 
skaitytojų.

Nejaugi pas mus tik 17 mo
tinų, kurios velytų savo-dukte
ris matyti darbininkų judėji
me? Netikėtina. Ką manote, 
draugės, ar ne laikas 
praleisti nors 50 centų 
dukterų darbininkiškai 
švietai ?

kolonijas, kuriose ji nedaly
vaus. Kuri kolonija sukirs 
Forest City?

Prenumeratas galima siųsti 
per šį skyrių, taipgi per ALD- 
LD Centrą arba tiesiai “W. 
W.”, pažymint, kad nuo lietu
vių organizacijų. Antrašas yra 
sekamas: Working Woman, 
50 East 13th St., New York,-

Forest City, Pa. t;

. Greita

būtų
savo

ap-

Mažytė.

APIE MOTERĮ KOLCHOZNINKĘ
dalis, dadėk biskį H draugo j A Jakovievo pra_ 
pipirų ir, druskos, niame koikozninkv . udarnin_
bus minkštos. Su- njame kolchozininkų-udarnin-

suvažiavime.

Pagalios apie moterį kol-

ir Pigi Sriuba 

bulves, supjaustykNuskutus 
į keturias 
kvepiančių 
ir virk kol 
pjaustyk smulkiai cibulį ir pa-. 
spirgink ant skaurados su vie-1 
nu šaukštuku sviesto. Kada ei-; 
bulis parus, įdėk dar du šauk- chozninkę. Draugai, mūsų 
štuku sviesto ir įpilk biskutį kolchozninkų-udaminkų suva- 
nųo bulvių zupės; ant ugnies žiavime dalyvauja virš 400 
laikydama ir gerai maišydama moterų. 400 su viršum kolcho- 
įdėk 2 šaukštus miltų į skau- 
radą, gerai ištrink, kad nebūt 
gabalėliais. Bulvėm išvirus, 
supilk į puodą cibulių mišinį, 
gerai išmaišyk laikydama ant 
ugnies ir daugiau nevirink. 
Valgyk karštą.

Dilgėlė—Cleveland, Ohio

Pirmame kol-

pa

Supjaustyta Žuvis

Du puoduku šaltos žuvies, 
IV2 puoduko pieno, 1 rituliu- 
kais supjaustytą cibulį, 1/2 
puoduko duonos trupinių, 3 
šaukštus miltų, V2 šaukštuko 
druskos, biskį pipirų, 3 šaukš
tus taukų.

Užšutink- cibulį verdančiu 
pienu, ištarpink 2 šaukštus 
taukų (vieną šaukštą taukų 
palik del duonos trupinių) su-

ti tris dovanas.. Pageidautina, <jėk miltus, druską, pipirus ir 
kad ateityje draugės geriau į biskį pieno, virink 3 minutes.

Aniolauskaitė,
Dodge, Mass.

Ališauskienė,
Paterson, N. J.

. Jų kontesto 
“Laisvės” laidose 9, 16 ir 30 
sausio.

Reikia pastebėti, kad net 
tokiu lengvu dalykėliu labai 
mažai draugių rašė ir komisi
jai nebuvo pasirinkimo, prisi
ėjo į penkis atsakymus paskir-

raštai tilpo

Wall Street Priemiestyje Žmonės Gyvena Lūšnose

! h8®®- A'

Aukso šalyje, Amerikoj, skudurais apsivilkus moteriš
kė eina namo—į lūšną “raistiniam” biedniokų distrikte, 
Brooklyne. Lange užkabintas skuduras, kad apsaugoti 
gyventojus nuo vėjo. Valdžia giriasi, kad pavyzdinga 
valdžios finansuojama namų statyba išnaikins daug to
kių lūšnų, tačiaus tūkstančiai tokių pasiliks iki kol- dar- 
įhihinkai patys padarys galą išnaudojimui, o su tuo 
pranyks ir lūšnynai. ' .

Sudėk pusę žuvies į ištaukuo- 
tą blėtą, užberk druska ir pipi
rais, užpilk pusę skystimo, pas
kui dėk likusią žuvį ir pilk sky-

zninkių - udarninkių Visasą
junginiame suvažiavime (ap
lodismentai) !
chozninkų - udarninkų suva
žiavime drg. Stalinas pasakė 
apie moteris. kolchozninkės, 
jis pasakė apie tai, kad mo
teris kolchoze—didelė jėga, 
apie tai, kad reikia moterį 
kolchozuose stumti pjrmyn, 
apie tai, kad kolchozninkės, 
gavo kolchozuose lygias teises 
su vyrais, apie tai, kad kol
chozninkės privalo saugoti kol
chozinę tvarką, kaip savo akį. 
Atmenate šitus drg. Stalino 
žodžius? (Balsai: Taip atme
name ! Aplodismentai).

Nuo to laiko praėjo dveji 
metai. Per tuos metus sulig 
žemdirbystės Liaudies Komi
sariato daviniais skaičius mo
terų kolchozninkių, kolchozų 
valdybų narių 
tūkst. iki 165 
mentai).

Brigadyrių 
tovių atskirų

išaugo iš 85 
tūkst. (Aplodis-

skaičius, savys- 
ūkio šakų vado- 

stimą. Užberk duonos trupiniais vų (o ar daug gi, nors ir An- 
paspirgintais taukuos, 
karštam pečiuje, kolei 
bus rudas.

M. B.—Waterbury,

kepk glijoj su jos daugmetine bur- 
viršus

moterų paliuosavimo, kaip 
čios priešakinės kapitalistinės 
šalys per moteries lygybę ple
pėjimo metus. Mes turime 
teisę didžiuotis tuo, kolcho
zuose mes padėjome pagrindą 
del tikro moterų paliuosaviipo 
nuo vergovės, priverstos smul
kaus ūkio sąlygomis (Ilgai už
trunka aplodismentai).

Štai- kodėl mes skaitom rei
kalingu užrašyti statute atski
ru punktu apie kolchozo vai-, 
dybos prievoles traukti mote
ris į kolchozinę gamybą, į vi
suomenišką artelės gyvenimą, 
keliant gabias ir su prityri
mais kolchozninkės į vado
vaujantį darbą, paliuosuojant 
jas sulyg galimybės nuo namų 
darbo vaikų lopšelių, vaikų 
aikštelių ir t. t., sudarymo ke
liu.

Ar sutinkate su tuo jūs, 
draugai, udarninkai, netik 
moterys, bet ir vyrai? (Gar
sūs aplodismentai, balsai: Su
tinkam!).

“Raudonas Artojas”

Mainierių Vargai ir Bėdos

Pas mus labai blogos nau-. 
jienos. štai anglių kasykla, 
Pittston Coal Co., atleido daug 
darbininkų iš darbo. Šitoj ka
sykloj dirbo apie penki šim
tai darbininkų, kurie buvo M 
jau išdirbę du mėnesius laiko, •-* 
nors ir nepilnai: vos, galima 
sakyti, po kelias dienas į sa
vaitę. Mes jau “visi” apsi
džiaugėme, kad “gerlaikis 
šiur atėjo.” Bet neilgai tuo 
teko džiaugtis, štai 28 d. va
sario 1935 m., kai angliaka
siai susirinko į darbą iš ryto, 
tai bosai pranešė, kad 
rengtų dirbti, o susidėtų 
kius (tulšes) į saugiąją 
arba neštus namo, nes darbo 
nebus; nežino, kaip ilgai 
reiks laukti didesnių ponų įsa-, 
kymų.

štai jums, darbjninkai, ir 
demokratų žadėtos “gerybės”. 
Dabar šios “gerybės” matosi 
aiškioj šviesoj. Jus paleido į 
bado nasrus be darbo ir be pi
nigų, o dar žiemos laike ir 
tokioj b r a n g e n ybėj. Beje, 
kiaušiniai dabar pigesni, bet 
kitkas vistiek brangu. Ir kaip 
tie žmonės galės dabar gy
venti ir pirktis reikmenis del 
šeimynos ir del saves, jeigu 
neturės darbo? Tas tik jiems 
patiems žinotina.

Man šiuos žodžius rašant, 
atėjo vienas draugas anglia
kasys ir papasakojo, kad ge
rieji politikieriai ir unijos bo
sų pakalikai dar gauna dirbti 
į pavarytų angliakasių vietas. 
Bet labai mažai jie ten gaus 
darbo. Tik vienas vadinamasis 
“greit štupas” tedirbs, būtent, 
ant trijų pakaitų. Išviso jų gal 
tik yra apie pora, ar mažiau, 
šimtų. Gauš ten darbą ištiki
miausi vergai unijos politikie
rių ir bosų. O didžiuma kur 
dėsis? Turęs pusbadžiai skurs
ti su šeima. Išmestieji darbi
ninkai turėtų daryti spaudimą 
ant unijos ponų, kad ir jums, 
draugai, duotų darbą taip, 
kaip ir kitiems. Jūs taip pat 
mokėjote dolerius tiems po-' 
nams, kaip ir tie, kurie gauna 
dirbti.

1

B

Forestcitietė.

m

nesi- 
įran- 
vietą

i
I

Kaip Eina Working 
Woman Vajus?

“Brangi Drauge — šiuomi 
prisiunčiu dar už 3 “W. W” 
skaitytojas. Tai bus viso gau
ta 11 skaitytojų virš miąėtam 
darbininkių žurnalui nuo 11 
vasario iki 7 kovo, šių metų. 
Tur būt daugiausiai šio mies
telio istorijoj gauta darbinin
kių angliškam laikraštukui 
skaitytojų. 'Niekados netikė
jau pati, kad taip gerai pasi
sektų. Mat, kad dirbi, tai ir 
pasiseka.”

J. K. Navalinskienė.
Forest City, Pa.

So. Boston, Mass

žuaęine civilizacija moterų, 
kurios vadovauja tokiu ūkiu ?) 
išaugo iš 12 tūkst. 1931 me
tais ikį 50 tūkst. (Aplodis
mentai). 

Motėrų-artelių pirmininkų— 
t. y. ūkių vadovų, tankiai vir- 

. šyjančių eilinius senosios caro
būdu. Virkite be vandens, tik Rusijos dvarininkų ūkius, 
su tiek, kiek numazgojus pa-{1931 metais buvo 1,200, o da- 
lieka ant lapų. Sukapokite. Į bar yra 7,000 (Audringai, il- 
Padarykite Smetonos padažą gai užtrunka aplodismentai), 
iš sviesto, miltų ir pieno ir su- šito dar labai mažai, bet tegul. w-
maišykite su špinatais.- Špina- bet kokia kapitalistinė šalis jkiam kaimelyje, kaip Forest 
tų reikia turėti bent 8 puodu- parodo savo šalyj ,ne 7 tūkst., 
kus. Dadėkite biskį kapoto 700, ne 700, o nors ir 70 mo- 
cibulio, druskos ir pipirų. Įdė- terų tokių stambių įmonių di- 
kite pusę šio mišinio į kepamą rektorių, kaip mūsų 
bliūdą, uždėkite ęilę kietai zai. (Aplodismentai), 
virtų, pjaustytų kiaušinių., vėl 
eilę špinatų, viršų pabarstyki
te duonos trupiniais ir pakep
kite 15-20 minučių neperkarš- 
tame pečiuje.

B. E. S.-

Conn

Kepti špinatai su 
Kiaušiniais

Išvirkite špinatus paprastu

Kiek tai būtų galima atlik
ti didelėse kolonijose, jei to-

kolcho-

Buvo kolchozinių prekinių 
farmų vedėjais 3 tūkst., tapo 
19 tūkst.

Per kelius kolchozinės tvar- 
kos vystymosi metus mes pada-

City, gavo tiek skaitytojų. 
Viskas, ko reikia, tai darbo.

Girdėjom, kad d. Janušaus
kienė, scrantonietė, puikiai 
darbuojasi, bet galutinų, pa
sekmių dar nežinome. Drau
gė Mažeikienė pasižadėjo 
darbuotis savo maršrūte. Bet 
neatsidėkim ant jos, ji turi ki
tų svarbių užduočių, paga-
liaus negalės atidirbti už tas

■mm

J ■ ■ '■ • . .. • i ■■

—‘Sei’, Baltrau, kur taip 
skubini, ar tu nežinai, kad jau 
trumpas laikas, o dar nepara
šei nieko į spaudą?

—Neparašėme, na, o kas 
tokio naujo?

—O ar tu nežinai, kad Lie- 
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 62 kuopa ir jaunuolių 225 
kuopa bendrai rengia skan|ą 
vakarienę, su puikia progra- 
ma, kovo (March) 17, 376 
W. Broadway, So. Boston.

Taip, bus vakarienė. Todėl 
raginame kuo skaitlingiausiai 
susirinkt suaugusius, o dai
giausia jaunuolius ir kas tik 
atjaučia mūsų darbininkišką 
judėjimą. Įžanga labai maža, 
tik 35c. ypatai. Grieš Marke
lio orkestrą. Prašom visus at
silankyti, o būsit patenkinti.
Bus jaunos ir mandagios gas- į 
padinės, tad ir valgis gardus 
bus pagamintas. Prasidės 7:30 
vai. vakaro.

Kviečia Komitetas.



.................... .

Ketvirtas Puslapis

LAIŠKAS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Kada šios eilutės pasieks naikinimas, pilnas panaiki- 

jus, VII Sovietų suvažiavi- nimas priežasčių, gimdančių 
mas jau bus prasidėjęs. Su- klasinius skirtumus ir eks- 
sirenka suvažiavimas di- ploataciją; nugalėjimas bur- 
džiulės istorinės reikšmės, žuazinių liekanų ekonomi- 
Tai suvažiavimas ne tik koj ir žmonių sąmonėj ir 
tūkstančių dalyvių-delega- pavertimas visų šalies gy- 
tų, 6 Ulilioninis Sovietų Są- ventojų, darbo žmonių į są
jungos socializmo statytojų moningus ir aktingus bekla- 
suvažiavimas. Visuose kam- sinės socialistinės visuome- 
puose ir kampeliuose, mies- nės statytojus.
tuose ir kaimuose; fabri
kuose, sovehozuose ir kol
chozuose,—vi— ‘— 
susidomėję tuo suvažiavi
mu, nes VII Sovietų suva-

vietų Sąjunga užims techni
kos atžvilgiu pirmą vietą 
Europoj ir pasidarys eko
nominiai ii* techniškai pilnai 
nepriklausoma šalis.

Taigi, matom, kad antras

2. Tolimesnis darbininkų 
ir kolchozninkų gerbūvio 

cnozuose,—visui n visi yra pahėlimas ir padidint varto- 
susidomėję tuo suvažiavi- jimo j į ^.3 kartais 
mu, nes VII Sovietų suva-.J J “ 
žiavimas, tai didžiausių lai- 3. Trečias uždavinys—už- 
mėjimų suvažiavimas, tai baigt visos liaudies ūkio re- 
socializmo suvažiavimas, už konstrukciją.
komunizmą didvyriškos ko
vos suvažiavimas.

baigt visos liaudies ūkio re-

Kodėl partija galėjo sta
tyt tokius didelius uždavi
nius antrajam penkmečiui?

alaus.

1935 m.,

So. Boston, Mass

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

I

Notary Public TeL STagg 2-5043

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

s

rinkt atmatų (garbage), už- 
daryt šviesas, žiauri Vaizduo
tė bus: smarvė, ligos, bfetVar-

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

MONTELLO, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo 67 kuo

pos mėnesinis susirinkimas įvyks 14

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

■—■■■■r.-.-.’*--r , -r

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:

. . ....... .

Kapsuko Paveikslai

LAISVI
M... , IĮ , n į į.

žAJ irti W Ū

..liViin^A tai.

Kada matysime tuos paren-

mimu tos įstaigos, kuri pa-

MM.
j’ 'J ..i'ri'irt..i..—

šį veikalą (judžius) turėtų 
matyt. N e p a p r a sta proga

Centro Biuras.
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

del vasarinių piknikų ir iš- gamintą Komunistų Partijos 
važiavimų. Kiekvienos frak- Nacionalį Biįių H. R. 2827 ir 
cijos pareiga pasirūpinti, Mass, valstijos H-871. Uždėt 
kad tų pramogų rengėjai mokestis ant turčių klases nuo 
atsimintų Agitacijos Fondą, metinių įplaukų virš $5000.

penkmetis, tai planas naujų gimus, bet negirdesime pri- 
milžiniškų uždavinių, kurių siminimo apie Agitacijos 
įvykdinimas užtikrina so-1 Fondą, laikysime, kad vie- 
cializmo. pastatymą. Todėl tinę frakcija užmiršo savo 
tie uždaviniai yra pasauli- pareigas, nesirūpina parė- 
niai-istoriniai uždaviniai.

Tuo metu, kada Sovietų dengia Visus kaštus frakci- 
Sąjungoj vykdomas antras‘jos darbo nacionale papėde, 
penkmetis ir kartu su tuo’Prašome draugus bei drau- 
vis gerinasi darbininkų ir (ges į tai atkreipti atydą. 
kaimo masių gerbūvis, ka
pitalistinėse šalyse tebe- 
siaučia ekonominis krizis, 
vis daugiau užsigula ant 
darbo masių pečių.

Kapitalistinėse šalyse 
darbininkų padėtis vis blo
gėja. Vokietijoj pav. jau 
1932 m. vidutinis darbinin-Kodėl gi milionai Sovietų Todel> kad pamatą tiemg.

X * 1 V • !• 1 • •••• naujiems uždaviniams davėi^U darbo užmokestis suma-
tik džiaugtis savo laimeji- paruo§g pirmasis penk- žėjo 64 nuošimčiais 
mais? Todėl, kad plačiosios metjs x ' J
Sovietų Sąjungos darbo ma- tį kapitalistinTaY"el7^ atėjimo prie valdžios.

t sės, susispietusios aplink buvo visiškai igstumti ’
j J 0 4-^ 1 * *4- Ya'(pramonės; per pirmą penk-|Sėtkai milionų
dų d Staliną, susispietusios ■ metį kaimo darbo ^asės Į.
• V • • j J kHri i daugumoj perėjo į kolekty-l^y stovi tušti. Sovietų Są-
* 1 J • • •• 1 X* įvizacijos pusę, kas davė ga- (jun£°j kuo daugiau dar-

------buožių bininkai pagamina prekių,
apie 1905 metus. Kiekvienas 

, JL^a” v. «« 4 / • v « K 4-l,V»X4-11

kuris 
Per pirmą penkme- dar daugiau mažėjo po fa- 

a||OJLOLU C1LCJ1111V pilC V ClJlCIZilVD. 

(Kapitalistinėse šalyse —de- 
į bedarbių. 

Šimtai ir tūkstančiai fabri-

Tuomet darbininkai gales ran
das sumoket ir stubų savinin
kai savo mokestis. Darbinin
kų klasė baisiai skursta, už
dirba tarpe 10-15 dolerių sa
vaitėj. Viskas brangsta. Į pek
lą su šiuo įstatymu.

Šis susirinkimas - diskusijos 
tęsėsi visą dieną, ginčas ėjo 
tarpe ponų ir vergų—datbi- 

| ninku. Ponai nori ant darbi- 
A.J.V.K.P. Liet. Frakcijų ninku pečių, suverst visą sun

kumo naštą, darbininkai gynė
si, primindami, kad Lexington 
No. 2 gali būt ant Beacon Hill.

Balius
Rengia Tarp. Darb. Apsigy

nimas, penktadienio vakare, 
kovo (March) 22 d., 1935 m., 
Ritz Plaza Hall, 218 Hunting
ton Ave., Boston, Mass. Visi 
pasitaisykime čeverykus, nes 
šoksime nuo 8 iki 1. Įžanga 
tik 35c.

Trečiadienis, Kovo 13, 1935

įvykdė pirmąjį penkmetį per Į 
| 4 metus ir jau 3-čius metus

vykdo antrąjį penkmetį, ant
J pamato kurio, tos masės 

kartu su partija ir Sovietais
I T«LPaS± ki«> turinčių 84.7% viso sė- giau gyvena.
; q . J • ... ^ i jos ploto. Tai davė gtilimy- ■ Laimėjimai Sovietų Są-
I Ir Jtode?SfVšv'Tsu suvažiavi’ bgs Pastatyt antrai Penkme- ‘jungoj, tai Markso-Engelso- 

mu didžiausiu entuziazmu ‘ 
darbo masės skelbia socialis- 
tihius lenktyniavimus vardu 
VII suvažiavimo. Kiekvie-; 
nas fabrikas, sovehozas, kol
chozas ir atskiri darbinin
kai bei kolchozninkai per 

j tas lenktynes pasižada to- 
į liau vykdyti antro penkme- 
p- čio planą; visur virte ver

da, Visur didžiausiu pasiau
kojimu ir atsidavimu pasi
ryžę aukoti visas jėgas nu- 
gAlėjirtiui visų sunkumų, 
kliudančių antro penkmečio 
įvykdymui; visi stengiasi 
suvažiavimui raportuot apie 
savo laimėjimus.

Darbo masės Sovietų Są
jungoj apimtos entuziazmu 
ir džiaugsmu, nes mato ir 
žino, kad visi pasiektieji 
laimėjimai eina jų naudai; 
jie mato, kaip kiekvienais. x . .. . ..
metais gerėja jų materiali- jStTiikciją viso liaudies ūkio, i 
nė ir kultūrinė padėtis. Ir Smarkesniais tempais eis 
tik Sovietų Sąjungoj, šalyj llenSvosl°s Pramones augi- 
nežinančioj ekonominio kri- mas; .. Gamyba tiesioginio 
zio ir bedarbės, nežinančioj vartojimo produktų augs

- - tįk tokioj markesniais tempais, kaip
J gamyba gamybos priemo

nių, kas užtikrina darbo 
žmonių, materialinio ir kul- i 
tūrinio gerbūvio pagerini-'munistinės agitacijos šioje 
mą. Bus visiškai užbaigta krizio gadynėje. Štai drg. 
valstiečių ūkių kolektyviza-1 A. Arbačauskas, iš Miners- 
cija ir kooperuoti visi amat-; " 
ninkai. Socialistinė ūkio 
forma pasiliks vienintele 
ūkio forma mieste ir kai
me. “Mūsų šalis, įvykdžius 
antrojo penkmečio planą,

;limybę pastatyti buožių 'binmkai pagamina prekių, 
kaip klasę likvidavimo už- tuo daugiau jie patys gau- 
davinį. Per pirmą penkmetį na, tuo geriau gyvena. K?.- 
kolektyvizacija apėmė du 'pitalistinėse šalyse kuo dau- 
trečdalius visų valstiečių ū- gjau gamina,

“Motina”
Atvažiuoja į So. Bostoną 

“Motina” ir jos pasitikimui 
reikia susiorganizuoti. Bet gi 
kokia motina pageidauja pri
ėmimo? Nugi didelio proleta-, 
rinio rašytojo draugo Maksim 
Gorkio apysaka “Motina,” 
kurią pats skaičiau atkartoda
mas ir vis ką nors naujo ras
damas. Vaizduoja Rusijos pro
letariatą, gyvenimą, kovas

centų—vaikam 10 centų. Visus ūž- 
kviečia dalyvauti, nes judžiai yra la
bai įdomūs ir patiks visiem.

(60-62)

CLEVELAND, OHIO
Kortavimo party ir šokiai, rengia 

LDS 55 kp. Įvyks subatoj, 16 d), ko
vo, Darbininkų Svetainėj, 920 E. 79th 
St. Pradžia 5:30 vai. vakare, šokiai 

iros muzikos. Įžanga 20 centų 
Bus užkandžių ir skanaus 

Užkviečia visus komisija.
(60-62)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, kovo 16 d. 7:30 vai. vaka
re, Draugijų svet. po 4097 Porter St.

Visi nariai dalyvaukite, o kurie 
dar nesat nariai, ateikite į šį susi
rinkimą ir prisirašykite.

Taip gi prašome būkite laiku, ne- 
sivėluokite.

Sekr. M. Ginaitienė.
(60-62).

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kuopa rengia prakalbas 

kurios įvyks 15 d. kovo. 1935 m., 
7:30 vai. vakare, 20 High Street.

Kalbės žymi kalbėtoja drg. Z. C. 
Mažeikienė iŠ Clevelando, Ohio. 
Draugai ir draugės, visi dalyvaukite 
šiose prakalbose. Apart Literatūros 
Draugystės reikalų, dfg. Mažeikie
nė kalbės apie labai svarbius įvykius 
klasių kovose. Todėl visi būkime lai
ku ant virš minėtų prakalbų. Kvie
čia Komisija.

(60-62)

ELIZABETH, N. J.

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

DIDELIS NUPIGINSIĄS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 

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

Tai ta paskilbusi D-to Robinsono 
pakartotinai liepia skaityti. 

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

Reikalavimus su $1.25 
adresuokit: 
J. BARKUS 

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

r

tineį pilną kapitalistinių ele- Lenino-Stalino mokslo lai- 
Imentų ir klasių panaikini- mėjimas. Marksizmas-leni- 
mo uždavinį. Pasiekus di- nizmas yra tarptautinio 
džiaūsiūs laimėjimus per proletariato mokslai, jo iš- 
'pirmą penkmetį materiali- laisvinimo mokslas. Ir to- 
nio ir kultūrinio darbo žmo- del socializmo laimėjimas 
nių lygio pakėlime, duoda vienoj šalyj yra laimėjimas 
galimybę statyt antrąjam'viso pasaulio darbininkų 
penkmečiui tolimesnio dar- klasės. Marksizmo-leninizmo 
birfinkų ir kolchozninkų laimėjimas Sovietų Sąjun- 
gerbuvio pakėlimo uždavinį, gOj, įvykdymas per antrą 
vartojimą padidinant 2V2-3 penkmetį beklasinės socia

listinės visuomenės yra da- 
minėti uždaviniai lykas didžiausios reikšmės 

bus įvykdinti įvykdant an- pasauliniam proletariatui, 
tro penkmečio trečiąjį pa-^Tas daugiau jį paskatins 
matinį uždavinį: užbaigiantį 
techninę liaudies ūkio re
konstrukciją.

Per antrąjį penkmetį tu
rim tolimesnį sunkiosios 
pramonės augimą ir pirmoj 
eilėj mašinų statybos, kas 
Užtikrina techninę rekon-

kartais.
Virš

i išnaudojimo,
I šalyj gali būti toks masių 
t entuziazmas.

Antras Penkmetis
f Antro penkmečio plano 
f 'įvykdinimas turi ypatingą 
F istorinę reikšmę. Kodėl, 
| būtent, antrojo penkmečio?

Juk tai ne pirmas ūkiškas 
į planas, kurį vykdo partija

ir Sovietų valdžia. Prisimin-
kįm šalies elektrifikacijos _ _
planą, kurį Leninas charak- pasidarys monolitinė socia- 
terizavo kaipo planą, turin- listinė respublika” (Moloto- 

j tį sukurt komuniztnui rei-jvas). Žemės ūkis bus visiš-
kalingą ūkišką pamatą. Tai kai mechanizuotas, bus ap- 

f buvo planas^ kuris virto rūpintas įvairiausiomis ž. u. 
j PartiJ‘?s programa. I mašinomis, jo darbas bus
P Vėliau pirmasis penkmečio daUg artimesnis pramonės 
i planks, milžiniškos statybos'(]arbui ir tuo sumažės prie- 
! planas, planas sudarymui šingumas tarp miesto ir kai- 
I Sovietų Sąjungoj sOcializ-1
' mo pamato.

mo.

daryti tą patį, ką padarė 
Rusijos darbininkai 17 me
tų atgal.

Kaimas.
Maskva

1935. L 24 d.

Agitacijos Fondas

tuo vargin-imumg - prieinamai-pi- 
giai galėsime šį brangų veika
lą matyti ir girdėti kovo 
(March) 30 d., 1935, šeštadie
nį, 7 vai. vakare, Lietuvių Sa
lėj, kampas E. ir Silver Sirs., 
Sd. Boston, Masjs.

Visas pelnas eis -TarptautU 
niam Darbininkų Apsigyni
mui. Reikalingi tikietų platin
tojai. Klauskite M. Kazlauską 
ar R. Kubiliuną.

Taksai , .
Massachusetts valstijoj po

nai pageidauja uždėti mokes
tis 2 nuoš. ant pirkinių (salės 
taxes), šiuo klausimu kovo 7 
įvyko senato komiteto viešas 
išklausymas (public hearing) : 
už ir prieš tokį įstatymą. Už 
kalbėjo ponai, pasipuošę gra
žiomis drapanomis, rankų pir
štus blizgučiais - žiedais, o at
kištus pilvus stambiais gelsvos 
spalvos retežiais, Pirma’s kal
ba Bostono majoras p. Mans
field. Reikalauja, kad mokes- 
tys būtų uždėtos, neš kaip da
bar esą, tai miestas negalįs iš
siversti; Ir įplaukų iš kitur be
galima gauti. Miesto įplaukos 
esą daugumoj iŠ nuosavybių 
(real esate), kurias sumoka

MAINIERIŲ AUKOS
Tas tiesa, kad labai sun

ki yra padėtis kietosios an- 25 nuoš. gyventojų, o 75 fiuoš 
glies mainiėHų. Bet mai- nemoką) nės neturi nuosavy- 
nieriai yra kovotojai. Jie 
.puikiai įvertina sVaiębą ko- 
mnniafinflc n cribaniina eim’n

bių. 73 nUoš. sumokėję mokes
tį, o 27 nuOš. nemoką ir var-. 
giai būsią galima išrinkti, ka
dangi miestas nenorįs jų na
mų imti, o bankai ir rankas 
nukrato, “ką norit, tą dary
kit.” Na, ir jei nebūsią dau
giau įplaukų, tai i liestas tu-

ville, Pa., prisiuntė Agita
cijos Fondui $6.77. Iš tos 
sumos du doleriai yra auka rėsiąs uždaryt ihokyklas> pa-. 
Amerikos Lietuvių Darbi- leist policiją, gaisrininkus, ne- 
ninkų Literatūros Draugi
jos 9-to Apskričio, o $4.77 
surinkta tarpe draugų.

O jeigu kiekviena koloni- kė,^tamsA, visiškas bankrotas! 
ja, kiekviena mūsų organi
zacija, kuopa ir draugija

mhnr vVrUtno onivnii Smarkiai pakils per antrą lėtų daug plačiau vesti sa 
D&bar vykdoma antrąjį penkmetį kultūrinis SSRS ' 4 ■ ......

penkmečio planą. Ką reiš- ‘gyventojų lygis. Neraštin-
kia tasai antrasis penkme-'

Antruoju penkmečio pla- ga bus vienintelė šalis pa-
i n a i in 4-cs -Kama-I l. i  ____ ____

gumas bus galutinai ir visai 
panaikintas. Sovietų Sąjun- 

nu partija statė tris pama-jsauiy? kur nebus ne vieno 
tiniuš uždavinius: neraštingo žmogaus!

1. Svarbiausias politinis Įvykdžius antrojo penk- 
uždavinys antrojo penkme- mexi0 pianą, Sovietų Sąjun- 
čio yra galutinis kapitalis-'goj turėsim milžinišką visų 
tinių elementų ir klasių pa-.ūkio šakų lygio augimą. So-

Panašiai kalba ir kitų mies- 
»tų majorai, “neturim pinigų,' 

pasidarbuotų“dėl“Agitacijos I kuo užiaikyt miestų tvar-
x o u Lr a * dlinlrir miimn

Fondo! Jeigu po dolerį iš 
visur gautumėme, tai Fon
das'gerai stovėtų ir Komu
nistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Centro Biuras ga-

vo darbą. Lai šita mainie- 
rių auka bus paskatinimu n^ėmis 
draugams ir organizacijomis i Worke]Į.y 
kitose vietose. mes” fit

WATERBURY, CONN.
Pranešatn watferburiečiams ir apie- 

linkės draugams, kad 22 d. kovo yra 
rengiamos prakalbos, 103 Green St. 
Kalbės drg. Z. C. Mažeikienė, drg. 
Medeley ir drg. Strizauskutis. To
dėl draugai įsitemykite dieną ir ne
pamirškite dalyvauti.

Taip pat norime pranešti, kad 24 
d. kovo įvyks didelis koncertas, ku
riame dainuos A. Mickevičiūtė, Ig. 
Kubiliūnas ir Vilijos Choras. Apie 
tai bus plačiau parašyta vėliau.

Kp. Sekr.

i 408 Court St; Pradžia 8 vai. vakare, 
j Draugai, būtinai turime visi susi
rinkti, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti.

Sekr., V. K. Sheralls.
(60-61)

LAWRENCE, MASS.
Atydai Liet. Ukėsų Kliubo 

Šėrininkams
Liet. Ukėsų Kliubo susirinkime, 

laikytame kovo 1 d., vienbalsiai nu
tarta: Kurie nariai yra išbraukti iš 
L.U.K. už nepasimokėjimą duoklių, 
o dar nėra atsiėmę pinigų už Šerus, 
tai nuo balandžio (April) 1, d., 1935, 
nebus mokama nuošimčiai už tuos 
Šerus.

Todėl visi išbraukti nariai, o dar 
turinti Šerus, privalo priduot ar pri- 

j siųst reikalavimą, del atmokėjimo. O 
•' kurie nepames savo šėrų iš L.U.K., 
i tai vistiek nebus mokama nuošim
čiai už tuos Šerus.

į Šitas tarimas liečia ir tuos, kurie 
bus išbraukti po balandžio .1. ,

Večkyst •'■fiefcrr

WILKES-BARRE, PA.
, Aįdo Choras „rengia įaunųbar^kie- 
tą paminėjimui 10 metų gyvavimo. 
Įvyks 17 d. kovo (March), Darbinin
kų Centre, 325 E. Market Street, 
pradžia 6:00 vai. vakare.

Kaip vietos taip ir apiėlinkes pub
liką kviečiame skaitlingai atsilankyt, 
o mes iš kalno užtikrinami kad atsi- , _ , ,
lankę būsit Viskuom patenkinti. Visus d. kovo March) 1935, 7 vai. vakare, 
ir visas kviečia Wilkes-Barre Aido Liet. Taktiškam Name.
Choras. | Nariai 'atsiminkit, kad šitas yra

i . (61-63) trečias mėnuo šių metų, kurie dar |
šį metą nemokėjote duoklių, jau rei
kia mokėti.

Taipgi bus keliolika naujų narių

SO. j BOSTON, MASS.
ALDLD rengia svarbias prakalbas, 

kovo (March) 17 d., 2 vai. po pietų, 
Kliubo Salėj, 376 W. Broadway, Pra
kalbos yra rengiamos drg. Mažeikie
nei, kuri dabar važinėja po Mass, 
valstiją su maršrutu. Ką ji kalbės ! 
čia neminėsim, ateikite visi į pra- 
kąlbąs ir ten išgirsite daug svarbių 
dalykų. Todėl prašome visus skaitlin
gai dalyvauti. Užkviečia Komisija.

(61-63) 
HARRISON-KEARNY, n. j. I

ALDLD 136 kuopa rengia drau
gišką vakarėlį, kuris įvyks sbbatoj, 
kovo (March) 16 d. Pradžia 8 vai. 
vakare, Labor Lyceum Svfet., 17 Ann 
Street, Harrison, N. J. Bris pamUr- 
ginimų, šokiai, užkandžių ir gėrimų, 
taipgi grieš gera orkestrą.

Mylintieji linksmai laiką praleisti, 
malonėkit visi atsilankyti. Įžanga 10 
centų. Užkviečia Rengėjai.

(61-63)

PATERSON, N. J. I
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks šekmadiėnį, 17 d. kovo, 3 vai. 
po pietų, 62 Lafayette Street. Visi 
nariai būkite laiku, nes daug dalykų 
turiinė aptarti.

S. Vilkas.
(61-63)

BINGHAMTON^ N. Y;
ĄL^LD 2.0 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 14 d. kovo 
(March), A. L. R. Kliube, 315 Clin
ton St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Draugai, šis sUsifiiikimas yra la
bai svArbus, ries iuriirię daUg svar
bių rėikalh aptarti, todėl pasirūpin
kite Visi dalyvauti jame. Taipgi ne- , 
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Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dvieju Svarų Dėžė 7 h C
6 Skirtingų Rūšių ■ "

Per&’unčūnas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokesti. Galite mokėti J>ašto 

įtampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET,

5 Brooklyn, N. Y.

Į P ARENGIM AM 
BARČEKI Al

Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pašiau-» 
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa-

■ veikslus. Lai būna amžinos at-
i mintes vadas Lietuvos darbi

ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI

ČIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Vertes 
Vertes 
Vertės 
Vertes 
Vertes 
Vertes 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

$ 50._ _ Kaina
$100._____ Kaina
$150._ _ Kaina
$200. _ Kaina
$250. Kaina
$300. -Kaina
$350. __ Kaina
$400._ _ Kaina
$450. _ Kaina
$500._
$600.-

____ Kaina
------ Kaina

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

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

“Laisvės” Administracija 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.pamirškite naujų, narių atsivesti. 
Sekr., O. Girhiėne.

(61-63)

I' i LINOENį M. J. ■: ■
ALt>LD 165 kaupa rėngih balių ir 

teatrą, “Vėją Sėji, Ąudfcą Pjausi.” 
Įvyks 17 d. kovo (Matčh), Linden 
Svetaihėj, Wood Avė. if 16th St., 
pradžiė 6:30 vai. vakilrė. Įžanga 35 
efentai; Pd lošimui bUš.šokiai prie ge
ros ofkėstrbs.

Teatrus “Vėją-Sėji, Audrą Pjausi,” 
dar pirmu kartu biis perstatytas Lin
dyne. T«M nepraleiskite ptbgos jo ne
pamatė, nek vėliau guilėsitės, kada 
girdėsite kitus gerėjantis, o patys 
nebūsite rhatę.

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia prakalbas, 

kuriofc įvyks 13 d. kovo (March)> 
LietuVįų Svetainėj, 205 Main St. 
Pradžiai 7 vai. vakare. Kulbės drg. 
Z. C. Mažeikienė iš Cleveland, Ohio. 
Kviečiame visus draugus dalyvauti 
įŠiose prakalbose, nes išgirsime labai 
svarbių dalykų apie dieninius klausi
mus. Ai Siekis.

(60-61)

STAMFORD, ČONN.
LDS 199 kp. ir Suvienyti Ukrainų 

Parbiniftkai rėngia judžius “Sovietai 
Parodoj?’ Įvyką.lb .d-, kovo (March), 

Vrn H ir _ I8 vai. vakarė, Darbininkų Centre, 49yra t k Įvedant įstatymą, pa- į paęifjc st. Įžanga suaugusiems 80

ką,' duokit mums sales taxes, 
jei norite, kad katastrofa tap
tų atitolinta.”

Kalba darbininkas, uždir
bąs $12 savaitėj, priešingas 
tokiam įstatymui, nes ir dabar: 
negalimą esą galas su galu 

'sudurti ir remdamasis skait- 
tilpusiomis “Daily 
ir New York “tt- 

tikrina, kad išrinkimo 
išlaidos bus didesnės, negu 
įplaukos. Rekomenduoja pra
vesti bedarbės ir apdraudos 
bilių.

Draugas Jack McCarthy 
kalba: Išeitis iš šibš padėties

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius

tinius uždavinius:
Didmiesčiuose šiemet bu

vo didelių vakarienių, pada
ryta nemažai pelno ir pa
skirta įvariems reikalams, 
bet kodėl draugai ir drau
gės užmiršote Agitacijos 
Fondų? Jau darote planus
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Bandė Pralobti, bet 
i Pateko į Kalėjimą
I t
kunigas, Advokatas ir Graborius Įvelti į Suokalbi; Visi Nu

teisti Kalėjiman, bet Lavono Tyrinėjimas Eina ir Gali 
Gudruolių Bėdos Padidėti
£HICAGO, III., kovo 8.—- 

Vakar paaiškėjo štai kokia 
“istorija”: Suimta 6 asmenys, 
vitl lietuviai. Jie yra Mrs. Bel
la Butman, Jonas Dailydė, ro- 
selandTetis, tautiškos bažny
čios kunigas Paulius Zalink 
(Zttlinkevičius), J. Bagdonas, 
Mikas Radis ir advokatas Ju
lius P. Vaičius, roselandietis 
demokratų politikierius.

*• Keturi jų įrašyti į miru
sio James T. Kelly testamen
tą, kaipo paveldėjai jo turto, 
o Dailydė ir Zalink, tik liudi- 
nrnkais pasirašę. Sakoma, jie 
jau prisipažino, kad pasirašė, 
kada Kelly buvo negyvas. 
Kut. Zalink sakosi net ir ne-| 
matęs Kelly gyvo.

KAIP PRASIDĖJO
* Kelly atėjo pas Mrs.

man pasisamdyti kambąrių, 
ant 651 W. Madison St. “ru- 

' minlfcauzėj”. Butmanienė suži
nojus, kad Kelly turįs 
pinigų ir apgyvendinus 
save namuose, 6743 W. 
Park Blvd. Kelly greit

numo.
Visą reikalą ėmė tirti tei

sėjas O’Connell, kada p. Vai
čius įteikė jam tą testamentą 
ir graboriąus bilą $.4,500.

Tokia bila perdidelė ir tas 
veikiausia prisidėjo prie nuo
žiūros. Testamente įžymėti 
dabar tardomi.

CHlCĄCrO, III., kovo 9.— 
Vąkar ryte buvo iškastas J. T. 
Kelly lavonas iš Lietuvių 
Tautiškų kapinių, Justice 
Park, Ill. Lavonas buvo palai
dotas pigiame $98 vertės kar-

But-

tamento.”
SUŽINOTA KUR KELLY 

GIMęs
Surasta, kad James Thomas 

Kelly yra gimęs Bostone iš tėvų 
Edward ir Elizabeth Dwyer 
ICelly. Jo amžius nustatytas— 

Į apie 62 metų. Jam jaunam 
esant, tėvai atvyko į Chicagą. 
Jie gyveno po ąntrąšu 5760 
Cottage Grove Ave.

Jis buvo areštuotas, kai vie
name saliūne 32 metai atgal jis 
susiginčijo ir metė į kitą žmo
gų stiklą. Anas miręs ir Kelly 
buvo nuteistas 14 metų kalė j i- 

ihian.
Išbuvęs 11 metų, jis buvo pa

leistas iš kalėjimo.
Butmanienę Pažinojęs 

Seniau

V '

mui, kuris neša neapsakomą 
naudą visąi įarbo žmęnių, 
klasei.

A. Arbačiaąskas.

Vokiečių Naziy Laivą “Karlsruhe”
Laivakroviai Pasitiko su Streiku

Cleveland© Žinios FRANCISCO, kovo 2 
prieplauką pribuvo

Workers Union. Į streiką įvel
tos kompanijos: Steager & 
Kerr StoVe. an Foundry Co., 
2201 Folsom St.; Hammer 
Bay Co., Oaklantj, ir Graham 
Manufacturing Co., Newark.

Pacific.
aprūpinti darbininkus valsti
jos bedarbių apdraųda. Ap- 
draudos bilius 791, dabar ran
dasi valstijos įstatymdavystėj. 
Policija demonstrantus sus
tabdė ir išskirstė, bet demon
strantai už bloko vėl susirin
ko ir demonstravo toliau. Lai
ke demonstracijų į dvi dienas 
policija areštavo 9 draugus, 
kurių teismai atsibus vėliau. 
Dabar Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas visus išėmė 
ant parankos. Mes, darbinin
kai, turime nedaleisti ir pas
toti kelią visokiem agentam ir 
draugam Hitlerio. Mūs akcija, 
kad neprileisti hitlerizmo Am
erikoj. Visų darbininkų yra 
pareiga remti akciją kovingų 
darbininkų ir išreikšti savo so
lidarumą su darbininkų klase. 
San Francisco laivakroviai pa
dėjo savo tulšis ir sugniaužė 
kumščius prieš hitlerizmą I

SAN 
d. į šią 
Vokietijos fašistų laivas — 
Karlsruhe su 6.20 jūreivių ir 
ofičierių. Laivo “pasitikimui” 
apie septyni tūkstančiai lai- 
vakrovių ir jūreivių darbinin
kų, kurie priguli į apvienytą 
Laivąkrovių Federaciją, pas
kelbė pusės valandos politinį 
streiką. Šis politinis streikas 
nėra pirmas, jų buvo keli, bet 
daug mažesni. Ekonominių 
streikų čia įvyksta labai daž
nai ir turi geras pasekmes. 
Bet politinių streikų šis buvo 
vienas iš didžiausių po gene- 
ralio streiko.

Laivui sustojus 37 priep
laukoje, darbininkai baubė ir 
švilpė ir rodė paniekinimo iš
raišką savo nevidonui. Tame 
sujudime kilo nesusipratimo 
tarpe pro ir anti-fašistų ir 
klausimas buvo išrištas ant 
vietosį Miesto administracijos 
.priėmimo komitetas, kurį sū
ri a r e p o 1 icijos viršininkas 
Quinn, armijos majoras P. C. 
Geyer ir kiti, o miesto majo
ras Rossi laukė fašistų miesto 
rotušėj. Rotušėj buvo papuoš
ta tik priėmimo salė su Vokie
tijos vėliava/ir Hitlerio swas
tika, kur buvo susirinkę vieti
niai fašistai ir pakėlę dešinę 
atidavė fašistišką pagarbą— 
saliut. Miesto majoras Rossi 
užjaučiančiai pasveikino Hit
lerio režimą ir pareiškė: “Jūs, 
vokiečiai, kurie padėjote Am
erikai laike revoliucijos karo, 
tįkiu, |būsite užganėdinti laike 
pasiviešėjimo San Francisco.” 
Policijos viršininkas Quinn 
tuojaus pasiuntė 40 policistų, 
kad apsaugoti fašistų laivą, o 
miesto majoras Rossi pasky
rė iš miesto iždo vargingų pi
liečių sutaupintų tris tūkstan
čius dolerių pavaišinimui fašis
tų Fairmont lietelyje. Čia Am- 

galint didesnį spaudimą į ša-*erikos išnaudotojų klasė per 
lies kongresą ir senatą, kadlsavo agentus širdingai pasie
tas įstatymąs būtų įvykdytas paudė rankas su kruvino Hit- 
gyveniman. Tąs komitetas tu- lerio agentais, kurių čia buvo 
rėjo savo pirmą susirinkimą viso 20 pelnai prisiekusių fa-

ste, pačiame pigiausiame lo-1 žeistas 
te. Karstas buvo sidabruotos 
spalvos, bet nei truputį nesi
dabruotas, kaip anksčiau gra- 
boriąi pasakė.

Lavonas paimtas į Cook pa
vieto lavoninę, kur pavieto ko- 
ronieriąi pradėjo tyrinėti la
voną. Jieško ar nėra žymių, 
kad Kelly buvęs nunuodytas, 
ar kitaip jam buvo pagreitin
ta mirtie.

Dabar stovi sekanti klausi-

šeštąs

laido- 
kitas

Kaip Dailydė jau prisipaži- turto, pinigais 
nę^ mirus Kelly jis pašauktas 
ir pasiūlyta jam pasirašyti 
testamentą kaip liudininkui. 
Jis teisinęsis, kad negalįs ra
šytis, nes nežino ar Kelly su
tiko su tokiu tesmatamentu. 
KlTn. Zalinks jam atsakė, kad 
jis irgi pasirašęs, nors gyvo 
lįelly iš viso nėra matęs. Tuo
met ir Dailydė pasirašęs.

KAM PASKIRTA TURTAS
Kalbamam testamente pas

kirta advokatui Vaičiui 
nuošimtis Kelly turto.

Bagdonui $4,500 už 
tuvių patarnavimą ir 
“malones”.

Radis Kelies “brangus prie- 
telič” gauna ketvirtą nuošim
tį turto.

Mrs. Butman visą, kas lie
ka.

Beje, dalintojai neužmiršo 
ir dievo. “Katalikų bažnyčiai 
už mišias” skirta $1,000.

Pinigų, kaip Mrs. Butman 
tvirtina, buvo $100,000.

Vhičius tad būtų gavęs $6,- 
000, Radią $4,0,QO.

Išpildymui kas testamente 
pažymėta, paskirti adminis
tratoriais irgi patys, kuriems 
pinigų skirta: ponąs Vaičius, 
Butmanienė ir Radis.*

KELLY TIKRAI BUVO 
TURTINGAS

Kąs buvo Kelly, tiek ŽLnomą_, 
kad jis buvęs Joliet kalėjime. 
Pinigų jis turėjo. Tyrinejąnt 
pasirodo, kad First National 
Barake yra $30,00.0. Kitam, 
bapke yra $14,000, dar vie
nam $6,000. Galbūt dar dau
giau kur kitur yra.

Pas Butmanienę, kada ji >, ,
areštuota, rastą $700; mano- didinta, 
ma, kad tai gali būti irgi jo 
įlindai.

Beje, kuomet p. Vąičius tu
rįs gauti apie $6,000, kiti irgi 
po kelis tūkstančius, tai liudi
ninkams mažai siūlyta. Kaip 
Dailydė sako, kunigas galink

daug 
jį pas 
Irving 
narni- mai:

Kur Kelly gavo tiek daug 
ir, spėjama, 

deimantais, męrgičiais ir ki
tais daiktais?

, Kur jis galėjęs, j uos gauti, 
jei sėdėjo kalėjime nuo 1903 
iki 1911 metų Joliete, apkal
tintas žmogžudyste?

Kas jo. vardu paėmė pini
gus —$1,400—iš bankos tą 
dieną, kai Dr. Hurwitz pasa
kė, kad Kelly sunkiai serga 
vėžiu ir turi būti nuvežtąs į 
ligoninę ?

Kur Butmanienė gavo tuos 
$655, kai ją areštavo ?

Kodėl Kelly nebuvo tuoj 
laidojamas? Jis mirė vasario 
25 d., bet palaidotas tik ko
vo 5 d.

Kada visi kaltinami, Vai
čius, Bagdonas, Radis, Butma
nienė, Ząlinkas, Dailydė, buvo

Ką Clevęląnąo Li,etuyiąi Vei
kia del Pravedimo Įstatymo 
Apdraudimui nuo Bedarbės, 
Senatvės ir 1.1., Žinomo kai
po S. V. Kongreso Bilius 
HK 2827?
Kadangi bedarbė, kuri tę

siasi Jungtinėse Valstijose jau 
virš penkių metų ir jai galo 
nesimato, tai lietuvių, kaip ir 
kitų tautų darbininkai ir bied- 
nesnieji vertelgos-biznieriąi, 
rimtai susirūpino savo padė-

Nęrs jo draugai nežino nieko' čią pradėjo jiėško.ti būdų, 
apie Butmanienę, bet viena išj^aįp darbininkams apsiginti 
safety depozito dėžių yra užra-jnuo i<ascįįen labiau gręsiančio 
syta James T. and Bella B. Kel- jr vargo, o. biznieriam— 

nuo galutino subankrutavimo, 
i ir atsidūrimo tų pačių bedar
bių eilėse. Kuomet į J. Valst. 
kongresą tapo įneštas bilius 
del bedarbės ir socialės ap
draudos, žinomas kaipo H. R. 
2827, ir tuo dalyku buvo, pra
džioj šių metų, sušauktas 
iyashingtone s u v a ž iavimąs- 
kongresas, tai iš Clevelando 
nuo lietuvių irgi buvo pasiųsti 
delegatai, kaip nuo mažų na
mų savininkų, pašalpinių ir 
kitų organizacijų. Sugrįžę de
legatai davė raportus atski
rom organizacijom. Bet kad 
supažindinti visą Clevelando 
liętuvių visuomenę, tai buvo 
sušauktas masinis mitingas 
19 d. vasario, Lietuvių Sve
tainėj. Tame mitinge, išklau
sę delegatų raportų ir paaiš
kinimų, visi susirinkusieji pri
tarė tam biliui • ir iš įvairių 
draugijų žmonės noriai apsi
ėmė įeiti į laikiną komitetą, 
kad tuomi būtų galima pasiek
ti čia esančias draugijas bei 
kuopas ir gauti jų pritarimą 
tam darbui, o taipgi ir dele
gatus į pastovų komitetą, ku
ris darbuosis, kad daryti kaip

]y vardais.
Jo draugai netiki, kad jis bū

tų sirgęs vėžiu, kaip gydytojas 
paliudijo mirimo liudijime.

Pereitais metais jis buvo su- 
automobilio nelaimėj. 

Kai kurį laiką gulėjęs Wood
lawn ligoninėj. Iš ten išėjęs, jis 
buvęs silpnas sveikatoj ir prote.

Po. nelaimės buvo sustojęs 
pas Leo P. Bresnahan. Po to 
grįžęs į Madison St. “flophau- 
zę”.

Tyrinėjimas buvo pradėtas, 
kai teisėjas O’Connell įtarė, kad 
$4,500 už ląidojįuveą buvo per- 
didęlė suma. Iš to, visi minėti 
lietuviai buvo areštuoti.

Bagdonienė liudijo, kad Kelly 
testamentą padarė advokatas J. 
P. Vaičius ant rytojaus po to, 
kai Kelly palaidotas. Jis rašė 
tai Bagdonų namuose.

Vaičius užsigina tai. Verčia 
kaltę ant Bagdono.

Suimta abiejų rašomos maši
nėlės ir tiriama, kuriąja jų ra
šyta testamentas.

Kelly lavonas tiriamas. Sa
ko, yra simptomų, rodančių, 
kad Kelly buvęs apnuodytas.

‘‘Vilnis”

A.I..D.U). ŽINIOS
ALJį>LD, 9-to. Apskričio Komi

teto Tarimai
Minersville, Pą. — Kovo 7, 

š. m., laikytas posėdis šio. aps
kričio Veikiančio Komiteto. 
Raportuose paaiškėjo, kad čia

teisiami už įžeidimą teismo, silpnai^
advokatas Vaičius (Julius P. 
Waitches), kuris įteikė pro
bate teismui mirusio “testa
mentą”, gynęsi, kad jis nieko 
nežinąs, nieko neturįs su norė
jusiais pasiimti Kelly pinigus. 
Sakėsi, kad jam tas “testa
mentas” įteiktas jau po Kell- 
y’o mirties ir visi parašai bu
vę, tai jis ir negalėjęs klastos J 
pastebėti.

Teisėjas užklausė kaip Vai
čiaus vardas atsidūrė tarpe 
“•paveldėjų”, jei jis Kelly ne
pažino ir nematė ir nieko ne
turi su klastą? VąJČiu.s nega
lėjo duoti pasiteisinimo, 
jip su penkiaįs kitais gąvo įme
tus kalėjimo. Bausmė palikta 
atvira, jęi kaltinąrnieji pąsą-

vuoja: Mahanoy City, McAdęo 
;ir Tamaqua, Pa. Org. d. A. že
maitis žadėjo atsiląnkyti pas 
tų kuopų narius, mėgins kaip 
nors jas sutvirtintų

Po to buvo padaryta dar šie 
nutarimai: 1. Paaukoti iš aps
kričio iždo $2 į Agitacijos Fon
dą—jie jau pasiųsta kartu su 
{.kitomis aukomis. 2. Paraginti 
visąs šio. ąpskr. kuopas, kad 
pasiųstų atstovybes į plačiai 
jžąukiąmą Bedarbių Tarybų ir 
’kitų organizacijų konferenciją 
Girąrdville, Pa., kuri įvyks 17 
d. kovo, 3 vai. po pietų, Opera 
Hpuse svet. Ten turės bųt iš
dirbtas platus veikimas ir spau
dimas į kongresmąnus, senato
rius ir kitus valdininkus, už „ . 

kyį daugiau ką žino apie visą i^Socialės^Apdrau-
dalyką. Gal kai kuriems iš 
jų bausmė bus sumažintą. La
biau kaltiems gali būti pa;

rėjo savo pirmą 
vasario 28 d. Lietuvių, Svetai
nėj. Ne visi, kurie buvo apsi
ėmę dalyvauti, atsilankė, mat, 
tą dieną buvo rodomi paveiks
lai iš Lietuvos, tai kai-kųrie 
buvo tų paveikslų pažiūrėti.

Kurie susirinko, tai padarė 
sekamus tarimus : Išrinko de
legatus į miešto, komitetą to 
darbo varymui pirmyn. Taip
gi išrinko delegatus atlankyti 
visas Cleveland e gyvuojančias 
lietuvių organizacijas, draugi
jai, kuopas, parapijas, chorus, 
etc., etc. Čia paduodame sura
šą organizacijų, kurios jau už- 
gyrė tą bilių: Mažų Namų Sa
vininkų Fędėracijos Lietuvių 
kuopa, No,. 41, Lietuvių Dar
bininkų Pašalpihė Draugystė, 
ALDLD 15 Apskritys, švento 
Jurgio Draugystė, Laisvės Pa- 
šalpinę. įjyąųgystę, Lietuviu 
Dailėj ir Dainų. Draugiją, šv. 
” * m draugystė, Lyros apdraudos, tai atsic

. Lįetuvos Vyčių 25 kp., Į dąr balsesnėj padėtyj, 
Amerikoj Ljetųvių. Dąrbininkų kai kurie dabar randamės.

šistų.
Darbininkai dviem dienom 

prieš , tai plačiai paskleidė la
pelius su tinkamais obalsiais ir 
kada policija nuo laivo lydėjo 
Hitlerio agentus Marketo gat
ve į miesto rotušę, darbininkai 
laikė masinį protesto mitingą 
Jeffersono parke ir iš ten de
monstravo gatve link miesto 
rotušės prieš pelnagrobių val
dančią klasę, reikalaudami

Čia eina smarki kova tarpe | 
drabužių čystytojų (cleaners). 
Iki šiam laikui buvo 75c už 
siutą, dabar didieji numušė 
kainas iki 33 centų, kad su- 
bankrutyti mažuosius. Polici
ją šešis pikietus areštavo, kad 
pagelbėti dideliem čystytojam.'

San Francisco 800 pečių 
darbininkų išėjo į streiką, rei
kalauja trumpesnių darbo va
landų ir pakėlimo algų. Strei
ką iššaukė Sheet Metal Wor
kers Union ir Stove Foundry , i

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
©naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.; Glenmore 5-6191

dęs Bilių HIR 2827. Ten daly
vaus keleto ir didelių UMW of. T .? TA . . . „A , , , . / . . Literatūros Draugijos trysA lokalų atstovai, >taipgi pro- ■■■ ■■' ..........
fesionalai bei kiti žymesni žmo
nėms. Taigi ALDLD kuopų vir
šininkai, kad ir be susirinkimų, 
privalo pasiųsti atstovus arba 

Teismo paskirtas tyrinėto- patys atstovauti, nes tai darbi- 
, padarė kratą ninkams be galo svarbu! Čia 

Vaičiaus ofise ir pasiėmė ra- ka(Į; ir ne delegatai.galės klau- 
šomas mašinėles (typewrit- sytią ir gauti bąlsą.

prisipažino, kad Bųimąnienė ’ ers). Tyrinės ar ant jų buvo "" ’ • < * 
rašytas “tęstameritąą”.

tetą, ir pasidarysime planus, 
kaip pasekmingiau tą darbą 
dirbti ant toliaus, pakolei mes 
pasieksime savo tikslą. Juk 
mes matome, kad bedarbė ne 
mažėja, pragyvenimas brangs
ta, o tiems, kurie jau sulaukė
me 45 metų amžiaus, tai visai 
nėra vilties kada nors gauti 
darbą, ir jeigu nepasirūpinsi
me išsistoroti sau ' tinkamos 

atsidursime 
, negu

JUOZAS .
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

•. įkasta AN^RĄ koęija 
“TEŠTAMENTOV.

Teismo paskirtas
jas, Rubens, ]

jantijt žadėjus duoti $100. Už 
tai jis pasirašė ąnt testąmen- 
to, kaipo liūdininkas, nors 
Kelly jau buvo miręs, taipgi 
“pryčino,” išlydint ir melčleši 
ant Bohemian National kapi
nių, už tą $10.0.

> Kiek Dailydė turėjo gauti, 
nes^akė. Gal b.ūį da^ mažiau, 
nes jis nė ne “pryČino”, nė 
nesimeldė tik pasijrąšė liūdi- 
ninku. \

Kelly buvo jau 62 metų se- t ‘ 4 » . ’ .'T » * • ' \ P 2 * t

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALĄ!

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

NAMAI
Sieniniu

Laikrodžių
Vedybiniu

žiedų
1st. 1892

Dainuotai
Laikrodėliai

UH Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike kovo 1 mėnesio 'duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25. ’

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Ttl. Stagg 2-0783 NOTARY
Nteht TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikalę. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N,. Y.

Čia pažymime, kas prisidė- 
kuopos (22, 57, 190), Corletb jo su centu del šio darbo. Ma- 
Liętuvių Moterų Kliubas, ir siniame mitingb aukavo: A. 
kelios kitos organizacijos, tik Ąmbroziūnas, J. Lochutis, P. 
kąi kurios pridavę, savo užįgy- Samsonas, J. Simonavičius, F. 
rimus kiek pirmiau į miesto Samuolis, D. Baniš.auskas, K. 
komitetą, o kitos, dar nespęjo ' čepliauskas, J. Daminaitis, 

Madison, Dr. Simans, B’oiko, 
Tąigi, gerbiąmieji Cl.eveląn- A. Similevičienė, S. Mazan, ir 

. čLo lietuvių organizacijų na- P. Nemura po $2$c; S. Janu-

priduoti-

organizacija
Nei 'nutarė ir šiuomi praneša savo, dąr nėra užgyrusi bilių H. R.

vienas iš arešuotų neprisipaži- kuopoms, kad ALDLD f
no rąšęs “testamentą*'. Apskričio, konferenciją įvyks. šiame, savo drganižącijos su-_ ? i ’ m . i i f i v * .1* -i r* •< *4 • • t ♦— 4 : . i » v •

Tai^gi viršminėtas posėdis riąi, jeigu, jūsų

no rąšęs “testamentą*'.'
Antra kopija to “testamen

to” buvo rastįą grabpijiąųs; 
Bagdono “juodjoi knygoj ”. 
Ten tąipgi rasta eilė, vardų. Jię 
pažymėti “siek” ąębą ‘\ery 
siek”. Tyrinėtojai visą t^ pa
siėmė.

Tyrinėtojai pasišaukė rašy
mo ekspertą, kad sužinoti, kas 
pąrašė kelly vardą ant

9-to 2827, pasis.tengkitę. artinčiau- M • W' * . ’'/’A I ' . . • '» te •
bąląndžio 28 d., 1935, nuo 10ž surinkime taf padaryti—užgir- 
vąl, ryto, Shęj^aądoah’ryje/iti ir. išrinkti dęlęgatyus į lietur 
302 South Majn St., Nąj^usjyią komitetą. Komitetas laikys 
Svetainėje. Tąigi, drąugąi ir sąvo susirinkimą pirmadienį, 
draugės, savo susirinkimuose, kovo, 25 d., 8 valandą vakare, 
išrinkti de.lęąatus, įduokiteLietuvių Svetainėj, 683$ Sųpe- 
jiems gerųą sumanymus—įne-: ri’or Avė. pėięąątąi pąsižymė- 
šimųs, kąą pą^eltą, šjpą orąą-1 kite, tą dieną iį atįsilankykite, 
nizącijos vęikimą^ tęiktiį pa-Įrieą Mąme susirinkime mes tu-' 

tes-’ramą komunistiniam jūdėji-' rėsime išrinkti pastovų komi- ' v ') z ••■.•vi?'-' ’ •> <■.

šaitis 50c. Spiulkių surinkta 
$6.0,8ę. Visi $10.08. Biznieriai 
sudėją pirm mitingo $5.50 
(Laškis, Mulioljs, Jakubaus
kiene. ir. kiti )., Laisvės Pašai pi
ne Draugystė aukojo $2. Ki
tos organizacijos aukavo pir
miau, kaip tai, siuntimui dele
gatų ir tt.

Komitetas,:
į Pirmininkas,

S. K. Mazapskąs, 
Sekretorius, J. Kubilius, 

Iždininkas, J,. Sudis.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIĘTŲV1V ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

MMBI



lėšas Pastapfe '
< A. ' .•> '

' Ei 18 vi' TrėcUdiėhis, Kovo 13, 193$

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS DIENINIAI
SPEC1ALAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

labai įdo-

narių yra 
dalyvauti

Amerikos Lietuvių Piliečių , 
Kliubo Bus Didelis Bazaras

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas rengia labai įdomų 
Bazarą, kuris manoma bus 
vienas iš įdomiausių negu ka
da buvo, nes yra išrinktas di
delis rengimo bazaro komite
tas ir kiek man yra žinoma, 
tai jis labai smarkiai darbuo
jasi surengime bazaro. Taip 
pat man teko būti jų laikoma
me susirinkime ir aš girdėjau, 
kad jie mano turėti 
mių ir gerų daiktų.

Todėl visų mūsų 
didžiausia pareiga
ir remti minėtą bazarą.

Bazaras prasidės su 15 d. 
kovo ir tęsis sekamomis die
nomis: Kovo 15, 16, 17, 22, 
23, 29 ir 30. Balandžio 5, 6, 
7, 12, 13 ir 14.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo kvartalinis susirinki
mas įvyks balandžio (April) 
2 d., 7:30 vai. vakare, 1935, 
Kliubo name, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Todėl visi nariai malonėkite 
dalyvauti minėtame susirinki
me, taip pat turite pasimokėti 
narių duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti ir išbraukti iš 
Kliubo knygų.

A. Deikus, Sekr.

New Yorke Jau Streikuoja 
25,000 Namų Darbininkų .

Jau virš 25,000 namų patar
navimo ir elevaterių (keltu
vų) darbininkų yra streiko 
lauke. Virš 2,000 didelių New 
Yorko namų yra suparalyžiuo
ta iš priežasties darbininkų 
streiko. Jau senai darbininkų 
unija įteikė išnaudotojams 
reikalavimus, bet pastarieji 
nepildė juos ir todėl darbinin
kai paskelbė streiką.

Apie Darbininkų Mokyklėlę
Prasidėjus iš rudens nedėli- 

nei mokyklėlei, buvo numato
ma apydidis skaičius norinčių
jų lankytis lietuvių kalbos ir 
gramatikos mokyklėlėje, todėl 
studentai, parankumo ir erd
vumo delei, nutarė mokyklėlę 
perkelti į Lietuvių Piliečių 
Kliubą. čia mokinių skaičius 
nepadaugėjo, priežastis ta, 
kad mokyklėlė prasidėdavo ly
giai 9-tą vai. ryte, tad buvo 
peranksti; daugelis nori nedė
lios ryte pasilsėti po subatva- 
kariui, o dar kitiems yra to
loka atvažiuoti, todėl mokiniai i nutarė pradėti mokyklėlę pus-1 
valandžiu vėliau.

Todėl sekantį nedėldienį 
mokyklėlė prasidės 9 :30 ryte, 
Lietuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Avė., Brooklyne.

Pasidėkojant mūsų mokyto
jo drg. V. Tauro gabumui, ir 
jo plačiam žinojimui—mokyk
lėlė yra be galo naudinga. Pa
matiniai mokinamės lietuvių; 
kalbos ir gramatikos, ' ’ 
nepraleidžiama nieko tokio, 
kas tik būtų mokiniams nesu
prantamo.

Šią mokyklėlę lanko keli 
draugai, kurie virš vidutiniš
kai teisingai vartoja lietuvių 
kalbą ir teisingą rašybą—

“Novy Mir” Turės Balių ir Ką Jūs Turite Daryli H.R. i šiandien laidoja
Koncertą Ateinančią Subatą 2827 Biliaus Reikalu .

Rusai draugai ruošiasi sa
vaitinį laikraštį “Novy Mir” 
paversti į dienraštį. Tas bus 
greitai padaryta. Sukėlimui pi
nigų rengia didelį balių ir 
koncertą, kuris įvyks šeštadie
nį, 16 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Manhattan Lyceum svetainė
je, 66-68 E. 4th St., New Yor
ke. Bus orkestrą iš 50 ypątų, 
gerų dainininkų ir daininin
kių. Iš kalno perkant tikietųr 
kaina 40 centų, prie durų bus 
50 centų. Paremkite rusus 
draugus savo atsilankymu.

Šiądien Visi j Demonstracijas!
Kuboje ir vėl eina smarkūs 

mūšiai tarpe sukilusių darbi
ninkų ir išnaudotojų. Darbi-

Įf.

ninku generalis streikas supa-

Amerikos darbininkai reiškia 
savo solidarumą su Kubos 
darbininkais. New Yorke yra 
šaukiama demonstracijos. Jos 
įvyks šiandien, 13 dieną kovo, 
12:30 vai. po pietų. Demon
stracija šaukiama prie Natio
nal City Bank, 55 Wall St., 
New Yorke, nes tas bankas 
remia Batistos ir Mendieto 
valdžią. Iš ten demonstrantai 
maršuos prie 17 Battery Place, 
kur yra Kubos konsulatas. 
Taigi visi darbininkai ir dar-j 
bininkės dalyvaukite šiose de
monstracijose.

Minėsime Paryžiaus Komuną
Kovo 18 dieną sukanka 64 

metai nuo jsisteigimo Pary
žiaus Komunos, -tai yra pirmo
sios darbininkų valdžios. Nors 
Paryžiaus Komuną išnaudoto
jai tada kraujuose paskandi
no, bet jos įsisteigimas, gyva
vimas per 6 savaites, kova su-i

I DRAUGĄ GLOVINĄ
> —DALYVAUKITE 

Šiandien, 2 vai. po pietų,'
Joseph

j

ūmiausiai visos darbininkiį- 
organizacijos privalo imtis šių bus palaidotas drg 
žingsnių už ;
darbės ir Socialės Apdraudos
Reikalu H. R. 2827 biliaus.

1) Siųsti-atvirutes kongres- 
manams reikalaujant, kad jie 
tuojaus pasisakytų 'u£ tą bilių.

2) Kiekviena darbininkų 
orgartizacija privalo tuojaus 
pasisakyti už tą bilių ir pa
siųsti savo rezoliuciją kongre
sui. ’

3) Viėtos gyventojai priva
lo susirašyti ant blankų ir jas 

'siųsti savo distrikto kongres- 
manui.
, 4) Kiekviena .organizacija 
privalo parsitraukti už H. R. 
2827 bilių atviručių, jos nariai 
susirašyti ir . siųsti kongres- 
manams.

5) Rinkite parašus tarpe sa
vo pažįstamų už H. R. 2827 
bilių.

6) Kiekviena organizacija 
ir pavienis darbininkas priva
lo darbuotis, kad sukėlus pini
gų kovai už minėtą bilių.

7) Vietos gyventojai turi 
reikalauti, kad miesto viršinin
kai, aldermanai ir šalpos biu
rų vedėjai tuojaus pasisakytų 
už HR 2827 bilių.

8) Kiekvienas darbininkas 
r" į bent kartą į savaitę privalo

siųsti atvirutę savo kongręs- 
manui, o organizacija telegra
mą, klausiant jo, ką jis veikia 
HR 2827 biliaus reikalu. , (

9) Apie kiekvienos organi-:
zacijos žingsnius’ tuom reikalu 
tuojaus .duokite žinią;Veikian
čiam Komitetui sekamu antra
šu: 80 E. 11 th St., Room 641, 
New York. , j :

Visi darbininkai ir darbi
ninkų organizacijos stokime

pravedimą Be- Gloviną, kuris žuvo nuo’darbi-j
I Q 1 A 1* Cl 11 ZA C —

teikė darbininkams daug į)a-povon 2$27 bilių/ At
mokų ir pasitarnavo Rusijos -.minkite, • kad jau šeši metai 
darbininkams kovoje už pąši- j viešpatauja baisi? bedarbė ir 
liuosavimą ir . išnaudotojų ny.,'jan galo nėra ir nebus kapita- 
galėiima (lietinėje tvarkoje. Vargąs, ir

'KiekvienĮ met^vis^
lio kovingi darbjni.pkai, tipjnį dįep^ auga.
Paryžiaus Komunos įsišteiįji- Socialės Apdraūdbs ir Bedar-

• . šiemet, bšs, Reikalu HR 2827 bilius 
New Yorke Tarptautinis Dar- reikalauja, kad< kiekvienas be- 
bininkų Apsigynimas paėmė darbis iš -valdžios tam tikro 
didžiulę New Star Casino fondo gautlI į savaitę nema-

listinėje tvarkoje. Vargas, ir

Paryžiaus Komunos 
mą, tą pat darys ir bilius

bininkų Apsigynimas paėmė 4ar^is iš ,valdžios tam tikro 
didžiulę New Star Casino fondo ^autlI į savaitę nema- 
svet. ant 107 St. ir Park AveJfiau $10, ir kiekvienam jo 
ir ruošia masinį susirinkimą 18 šeimynos nariui - po $3. Fon- 
d. kovo. Kalbės drg. Clarence,das ??darbh*’ ligoni^ ir sene- 
Hatha/way, “Daily- Workerio”

[redaktorius ir visa eilė kitų 
i kalbėtojų.

lių šelpimui turi būti sudary
tas aptaksuojant kapitalistus, 
kurie kiekvieną metą jau ne 
milionais bet net desėtkais mi- 
lionų darosi pelnus.

ninku priešo rankos. Jo kūnas 
bus išnešamas iš Labor Lyce
um svetaines, 949 Willoughby ( 
Avę., Brooklyne. Visi darbi
ninką! raginami dalyvauti jo 
laidotuvėse.

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

7 ;30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer Sti., 
Brboklyne, atsibus mėnesiais 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Lit. Draugijos 1 kp. susirin
kimas. Bus daug svarbių rei
kalų aptarimui. Narių pareiga 
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 mir
ties paminėjimo prakalbų, lai
ke d. Mažeikienės prakalbų ir 
Aido Choro vakarienėje, tat 
juos prašorne atsilankyti į šį 
susirinkimą. Visi būkite laiku.

Kuopos Sekr., J. L.

TREČIADIENĮ, KOVO 13-tą

Gryni Saldainiai
Cream Mint Patties

40c vertės—pilnas svaras 
Butterscotch Wrapped 
Caramels

40c vertės—pilnas svaras 
Seno Hollandiško Stiliaus 
Šokoladai

40c vertės—pilnas svaras
Milk Chocolate Cordial 
Vyšnios

60c vertės—pilnas
Namą Darbo Pecan 
Medaus Bandukės

40c

19C
o

29Csvaras

vertės 190
PRIE FONTANŲ 

Cream Cheese ir Jelly 
Senvičius ir Kava 

reguliariai 
Hot Fudge Sundae 

reguliariai 
Pie a la Mode

reguliariai 20c. 
Strawberry Ice Cream 
Soda reguliariai 15c.

25ė.

ICc

15C 
1OC 
1OC 
IOC

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Komunistų Partija, Section 6,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 Bodain, 
Moterų Tarybos Sekretorė, temoje, 
“Moteris po Fašizmu.” Dalyvaukite 
visi.

(60-62)

. „, apie 
Atsiimkite,! 

iš geriausių

narių, dau-

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PASIDABINKITE

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

pasidabinkite savo plaukus ar 
veidą.

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Strs.

L . „2.__ ______________________

Taipgi ir Amerikonišku i Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
Stiliumi j ' PABANDYKITE! .

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

* Brooklyn, N. Y.

o o

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

p •

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau
naudokitės proga. •'

HYMAN BERGER*
SAVININKAS

409 Lorimer St., ' Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

.  ... -................ ... - ......—------------------------ i--- ----------- B ' ■■ -i-T" 

License L-1370 Tel. Stagg 2-299U---------- ............ ... J 1 - ■ ■ ‘ .. 1
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.

tT°I Ijl°ll

1/ fl III | | rt fl O Atviri kojų skauduliai, Gąrankš-
■>1111U LlllllO žinotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

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

yra gydomos 4>e operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas ’

SUSIRINKIMAI
; : ’ ) BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1-mos kbopos susirinki
mas įvyks ,14 d, i Jcovo^ .“Laisvos” 
Svet., 419 Lorimer St., 8. vąl.. vakare. 
Draugai ir-draugės nepamirškite visi 

■skaitlingai dalyvauti, nes yfa svarbių 
! dalykų apsvarstyti.’ Taipgi ir 
naujų narių atsiveskite, nes dar vis 
einą vajus gavimui naujų nariu. Ku1- 
rie draugai prisirašėt j ALDLD per
eitą subata per prakalbas, taip pat 
nepamirškite dalyvaut.

Org., V. P.
- (61-62)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft I-6M1

A

Pajieškau Brooklyno Darb.
Organizacijų Sąryšio, Komite
to ir Jo Konferencijos

Šis pajieškojimas nėra tuš
čias; jis reikėjo pirmiau įdėti 
“Laisvės” špaltose, tai gal bū
tume jau turėję konferenciją, 
o dabar, kaip matome, jau bullet wounds suffered three 

ago will be held
Wednesday at _ Ž •: P. M. from 

geri Brooklyn Labor Lyceum

THE FUNERAL OF COM 
RADĘ J. GLOVINA

The funeral of Comrade 
John F. Glovina ; Communist 
active who idied as a result of

PARDAVIMAI
Barber Shop

PARSIDUODA pigiai, nes išvažiuo
ju į Rusiją į dvi savaites. Puiki 

vieta, geras biznis. Randa $25. Yra 
štymas, karštas vanduo, naudokitės 
proga. $325. Kreipkitės šiuo antrašu: 
7424-88th Road, Woodhaven, . L. L, 
N. Y. Išlipkite ant Elderts Lane Sto
ties.

(61-63)

PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 
biznis ir visi rakandai. Yra 18 

kambarių ir visi išrandavotL Galima 
geras pragyvenimas padaryti. 
Siduoda pigiai. ;

Kreipkitės sekamu antrašu:
C. BROWN, •

21 Liberty St., Brooklyn, N. Y. 
Trys blokai nuo Brooklyno tilto.

’ . - (59-64)

Par-

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerkles eržinimo, iš 

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

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 Subatomli 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS Į FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto Į Ka“pi. AR 23r/si.

iccuviy • , - -
vienok *vei^ vidurys kovo menesio ir weeks

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
Ą. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų' patirimo 
prie išdirbiniu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius
y (Umbrellas)

529 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

l4l *ll«l » <

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomo?

Gydoma Kraujo 
N-e normalumaĮi 
Odos Išbėrimai, 

K* ..1 Nervų L i gos, 
jm! Bendras Nusilpi-
S?*? mas, Nervu ^8-

u® f #os iĄeikvojin)&b\X JK I K a tariniai Ir
/ Chroniški Skiu-

dSSįV/ dūliai. Skilviu f fr
žarnųLigAs, « 
Mėglažarh&u W- 

gos. Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
if Įsisenėję Reumatlški nesveikumai, 
(Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No 
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. 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 Si, N. Y. .

Įsisteigęs viri 25 metai; 
Tarp 4th Are. Ir Irrlng IJL 

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

MES KALBAME UETUVUKAI •

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parSm, krikitynom ir kitokiem
* reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y. -

Parduosiu ūkę arba išmainysiu ant 
pavienio gyvenamo namelio kuris 
randasi PhiĮadelphijoj.

Turiu 2O.akrų žemės ir miško. Yra 
dvi didelės vištinyčios, mūriniai ga- 
radžiai ir tvartai, taipgi yra ir visi 
lauko įrankiai. Namas gražiai pa- 
budavotas, turį 9 kambarius, yra

ikaia 11 P5s‘ Prie ūkės yra daug/vištų, žąsų,4tate from 11 6 clock iri the kiauHll dauir vais^ m(
morning. ..
<• All workers are urged to- Vieta 22 mylios _ .

i___  l • ir ; busai eina 'pro šąlį, nuveža jcome to the Lyceum which is miestą j pusvalandj.' ‘
At 949 Willoughby Ave. to pay Priežastis pardavimo, tai gruodžio 

r-n— mėnesi, gyvenimo draugą ant kelio their last respect to our fallen užppisB mašiną ir viena negalių ap- 
comrade. dirbt ir prižiūrėt tiek lauko. Kreip

kitės sekamu- antrašu del tolimes-
. _ z ■ inforinącijų: Nellie Gavėnas,

Trumpos Žinutės BJack Horse Pike- Willittm3‘
- - ' - (51-64)

dar nieko nesigirdi.
Pirmiaus, kaip kurie .. budavotas, turi^ 9 kambarius, yra

žmonės manė, kad Sąryšio Ko- where his body will lie in vanduo namuose, elektra, ir maudy- 
mitetą sniegu užpustė, tad už,' 
tai jo niekur nesimatė, bet 
dabar jau sniegas nuleista, ta-i 
čiau komiteto vistiek nesima-

kiaulių, arklys ir daug vaisingų m<
įdŽių. ... • i

Vieta: 22*mylios nuo Philadelphijos

naują ii uciDiii^ą. i any u<į— i . i. .

gramatiškas taisykles; vienok ^elyu kas JI pama ysitę:
jie neranda priežasties išlikti ■ Prane!klte Jam, kad* nusikra- 
nei vienos pamokos. Taiwfiit,yt? ^mos sunkumą ir pra- 
sistemačiai lanko mokyklėlę dėtų velktl konferencijos .šalį- 
kelios jaunos, augštąsias mo
kyklas baigę, merginos. Ne
žiūrint, kad jos yra pradinės 
lietuvių mokykloj, vienok joms 
geriau sekasi negu 
kuriems esantiems 
tuviais.

Kuriems leidžia 
ir turite noro pasimokinti, at
eikite sakantį sekmadienį 9:30 
vai. į Lietuvių Piliečių Kliubą 
ir kartu būsime lietuvių kalbos 
ir gramatikos mokyklėlės stu
dentai.

Mylintis Mokintis.

mums, ne
pilnais lie-

aplinkybės

kimo klausimu. Kitaip reikės 
atsiklausti Brooklyno grabo- 
rių, gal jie be žmonių žinios 
sukalbėjo “amžiną atsilsį”. O 
tai būtų labai, labai peiktinas 
užsiėmimas.

Susirūpinęs.
MIRTYS-—LAIDOTUVĖS
Ona Kunickienė (Jono žmo

na), 43 metų, 68 Rockaway 
Ave., staiga mirė kovo 11 d. 
Laidos kovo 14 d., Jono kapi
nėse.

Trys berniukai, visi apie 14 < . - 
metų, areštuoti. Juos sugavo ~— 
kada jie buvo jsigavę į Roose- . 
velto giminaitės Laura Frank- Zv 
lin Delano namą, 11 Sutton , i 
Pl. I

PAIN-EXPEC1ER i

1 Forte Tilden išbandė ka- 
nuoleš 16-kbs colių gerklėmis. 
Tos kanuolės nebuvo bando
mos nuo l£j24 metų, o.dabar' 
iš jų šaudo į taikiklį. Vienetas 

Laidotuvių apeigomis rūpi- parodo, kad imperialistai ren
giąsi ne taikai, bet karui.naši graborius J. Garšva.

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR j 
PAIN-ĖXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL-GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS | 
g Senai dirbąs graboryscfls pro- g 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
S atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
4 balsamavimu ir palaidojimu 8 
g mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim |
3 Parsanfdo automobilius Serme- 8 
$ nims, vestuvėms, krikštynoms g 
£ ir kitokioms parems g
? Saukite dieną ar naktj S

| 423 Metropolitan Avė. | 
>; Brooklyn, N. Y. q

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tibalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius. ir karietas veselijoms. 
krikStjrthoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.




