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Sekmadienių

Brooklyne vėl lietuviu parapi- | 
jonų vaina—prieš kunigų Re
meiką. žmonės rokuoja “jėga-!

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius^ o Išlaimėsite 
Pasaulį!

masčio” darbus ir ant pirštų 55 
skaito jo- “pažįstamąsias.“ >

<_____

Tūli gudraujanti Brooklyn© 
bažnytininkai sako, kad bolše-1 
vikai, paremdami katalikus dar
bininkus prieš netikusius kuni
gus, padedą gauti geresnius ku
nigus; o tai, girdi, paskui neiną 
bolševikų naudai. ,

Bet apmąstykite, gerbiamie- 
ji, ar ilgai būna geri tie nauji 
jūsų kunigai?
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Rinkimuose
Chicago, Ill. — Rinkimų 

taryba nusprendė išbraukt 
Komunistų Partijos kandi- 

kunigais, datus iŠ I

ILGESNĘ TARNYBA
PARYŽIUS. — Franci jos 

seimo atstovų rūmas 354 
balsais prieš 210 nutarė, 
kad verstinas tarnavimas

rinkimų sarašų. kaiiuomenėje butų pailgin-Susidūrimai ( su kunigais, datus iš 1............... z___ c.
streikai prieš juos taip pat yra Komunistų Partija turi su- tas pusantrų bei dviejų 

’ ” metų. Tuo tarimu yra ant-gyvenimo mokykla ] 
nams. Ir po kiekvienai tokiai ' 
vainai, čia ar kitur atsiranda 
naujų laisviau manančių žmo
nių iš jų tarpo. Tatai yra pir
mas žingspis linkui klasinio su
sipratimo.

Kad bolševikai stengiasi ti
kinčius žmones įtraukt į bend
ras kovas už darbininkų reika
lus, tą sklokininkai per savo 
“Naująją Gadynę” išvirkščiai 
“nuaiškina.“ Jie pasakoja, būk 
“bimbiniai” rišasi su “atžaga
reiviais,’’ o kovoja prieš “pa
žangius,” suprask, prieš sklo- 
kos vadus ir vadukus.

Tuom “Naujoji Gadyne“ 'tik 
pati save išsiduoda, kaipo nie
kintoja katalikų darbininkų.

Mes gi manome, kad iš tei
singų katalikų darbininkų gali 
išsivystyti naudingesni darbi
ninkų judėjimui žmonės, negu 
iš sugedusių sklokos “čyfų”, 
prilipusiu liepto galą.

Drg. N. Brooklyne, N. Y., dar 
tik pusmetis kaip atėjo iš para-, 
pi jos, per Bedarbių Tarybą, į 
Komunistei Partiją; ir dabar jis 
yra komunistų kuopelėje vienas 
iš veikliausių ir geriausių na
rių. Dar Partijon įstojęs, žmo
gus nueidavo kartais į bažny
čią, bet dalyvaudamas veikime 
greit visai susirevoliucionizavo.

I
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rinkus 58,000 piliečių para- 
pritariančių jos dalyva-ira tiek pailginama kariška 

vimui rinkimuose. Bet fa- 'tarnyba. Be to, armijon bus 
šistas Hearst ir Amerikos 
Legiono komitetas pervarė 
savo užmačių pries komuni
stus, nes “demokratinis” 
rinkimų komitetas geriau 
skaitosi su- tais juodašim
čiais, negu su 58,000 pilie- 
V • eių.

Užmušė 3 Arabus, No
rėjusius Nudurt Karalių

Mekkoj, “šventame” ma
hometonų mieste, laike pa
maldų, trys vyrai, atvykę iš 
Yemen krašto, su ilgais pei
liais puolė nudurt .Saudi 
Arabijos karalių Ibn Sau
du, bet nepavyko; ir visi 
trys tapo ant vietos užmuš
ti.

Sumuštas Arkansas Bilius 
Prieš Komunistų Partiją

LITTLE ROCK, Ark. — 
Valstijos senatas 24 balsais 
prieš 6 atmetė Gooch įneši
mų, reikalaujantį uždraust 
toj valstijoj “maištininkų 
veikimų,” reiškia, uždaryt 
Komunistų Partijų ir su
triuškint bet kokias darbi
ninkų ir biednų farmerių 
kovas de] būklės pagerini
mo.

Prieš tų bilių taip sujudo 
protestuot ir demonstruot 
darbininkų ir smulkių far
merių organizacijos, kad se
natas buvo prispirtas jį at
mest.

Klastos Spaudoj prieš 
Rašytoją John Strachey

DETROIT, Mich. — Gat
viniai fašisto Hearsto laik
raščiai darbuojasi, kad bū
tinai liktų deportuotas iš 
Amerikos John Strachey, 
komunistams p r i t ariantis 
stambus anglų rašytojas. 
Tuo tikslu, kaipo kurstymų 
prieš Strachey. jie persi
spausdina iš “Modern Thin
ker”* raštų “Kodėl aš Ta
pau Komunistu”, tvirtinda
mi, kad jis p'atieš' Strachey 
rašytas.

Bef Stračhey pareiškia, 
kad jis to straipsnio visai 
nerašė; sako, raštas yra su- 
klastuotas, nors vietomis ja
me bandoma, sekti John 
Strachey straipsnį, kuris 
pernai buvo i.talpintas 
“Scribner’s” žurnale. Stra- 
cbey grasina teismu laikra
ščiams, kurie persispaus
dins išmislus «nie jį iš “Mo
dern Thinker.”

šaukiama jaunuoliai nuo 20 
metų amžiaus vietoj 21 me
tų, kaip iki šiol buvo.

Pagal tokį seimo nutari
mų, Franci jos valdžia galė
tų beveik padvigubinti savo 
armijų. Nuolatinės kariuo
menės didinimo šalininkai 
išvedžiojo seime, kad Vo
kietija dabar turi 480,000 
kariškai išlavint vyru, pri- 
skaitant juodąją Hitlerio 
nolicijų ir smogikus, o iki 
1936 m. Vokietija turėsianti 
600,000 faktinų kareivių. 
Franci ja gi “namie” dabar 
turinti tik 208,000 vyrų ar- 
miia. Kad Francijos impe
rialistai dar laiko milžiniš
kas armijas kolonijose,' pro 
ta faktų patriotai stengėsi 
tylomis prašliaužti.

Taigi Franci j a, kaip ir ki
tos imperialistinės šalys 
skubiai , rnobilizįiojasi atei
nančiam karui.

Prieš Augantį Laivų 
Darbininkę Streiką

CROCKETT, Cal. — Čon- 
tra Costa pavieto šerifas 
John Miller grūmoja pa
šaukti milicijų prieš laiva- 
krovius ir laivų darbinin
kus, kurių streikas diena iš 
dienos eina dįdyn. Vietinei 
buržuazijai ypač nepatinka, 
kad laivakroviai masiniai 
pikietuoja ir užstreikuotų 
California-Hawaii cukraus 
fabrikų.

Seattle, Wash. — Jungti
nių Valstijų darbo ministe- 
rė’ F r. Perkins skubiai at
siunčia savo tarpininkus, 
kad jie užkalbėtų dantis lai
vų darbininkams ir dokinin
kams. Bijo, kad neišsivys- 
tytu visuotinas jų streikas.

Philadelphia, Pa. —Tarp
tautinės Laivakrovių Uni
jos nariai nubalsavo remti 
žibalo laivų darbininkų 
streikų vakaruose.

1000 Ginklų Darbininkų 
Sustreikavo Hartforde

I

HARTFORD, Conn. — 
Kovo 13 d., 7:30 vai. ryto iš
ėjo streikam virš 1,000 dar
bininkų ir d a r b i n i n kių, 
Colt’s Patent Fire Arms 
(šaunamųjų ginklų). Korn-

Montello, Mass.
Antradienį, kovd 19, 7:30 

vai. vakaro, Lietuvių svetai
nėj, kampas Vine ir Main 
Sts., įvyks prakalbos svar
biais dienos klausimais. Kal
bės draugė Z. C. Mažeikie
nė. iš Cleveland, Ohio. Pra
kalbas rengia vietinė ALD- 
LD kuopą. Kviečiame visus 
dalyvauti.

Rengėjai.

per Ablavas Amerikoj
WASHINGTON. — 12,- 

000 valdžios agentų urmu 
padarė ablavas ant gengste- 
rių, šmulei ninku ir kitų 
prasižengėlių lizdų ir su
ėmė 2,000 tokių asmenų, 
kain kad: narkotiškų svai
galų pardavinėtojai, degtin
dariai, automobiliu ir val
čių vagys, kailių, šilkų, dra
bužiu ir auksų plėšikai, pi- 
nigdirbiai, gembleriai lote
rijų tikietais ir kt. New 
Yorke, Mott gatvėje, už
klupta pinigdirbiai su $12,- 
110 falšyvų pinio'ii. Kitur 
konfiskuota $1,000.000 “ver
tės” loterijų tikietu, už
grobta daugvbė būtlegeriš- 
ko alkoholio ir 1.1.

Bet Roosevelto valdžios 
agentai nepamiršo ir atei
vių, Wnač darbininku, ir vien | 

... . . v . . • • : . . ' St.' Albans ir Ogdensburg, 
st^'^2aLsau^lmasinius N.'Y., suėmė 13 ateiviu, ku- 

rorge, rįe dabar yra skiriami de-

Grasina įkalinti 29-nis 
Glen Alden Mainierius
WILKES-BARRE. — Pa- 

šaukta teisman 29 veikėjai 
bei viršininkai Kietųjų Ang- 
liakasyklų Darbininkų Uni
jos. Jiems gręsia kalėji
mas už tai, kad jie neišpildė 
teisėjo Valentine prisaky
mo tuoj aus atšaukti streikų 
ir suvaryti darbininkus at
gal į kasyklas be mažiausių 
laimėjimų.

Nežiūrint i n d ž ionkšino,

susirinkimus Old 
Plymouthe ir kt.

Čechoslovakai Kaimiečiai 
Šaudo Mokesčiu Rinkėjus
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Suėmė 2,000 Gengsteriu i>aTj,’s kaisdami ilgiau ’ ° .'pakęst išnaudojimo is; sam-

STREIKO GESINIMĄ
HAVAjNA. — Fašistas 

Kubos prezidentas 'Mendie
ta pakėlė 15 iki 25 nuošim
čių; algų kareiviams ir ofi- 
cieriams, kurie slopino re
voliucinį visuotinų streikų 
Kubos darbininkų, studen
tų, mokytojų ir valdžios tar
nautojų. Kareiviams ir ofi- 
cieriams, gavusiems $55 iki 
$109 algos per mėnesį, pri
deda už kruvinųjį patarna
vimų 25 nuošimčius; armi
jos viršininkams, gavusiems 
daugiau kaip $100, duoda 
20 nuošimčių daugiau algos; 
o kurių reguliarė alga bu
vo virš $100 per mėnesį, 
tiems pakelia 15 nuošimčių. 
Policijai, malšinusiai revo
liucinį streikų, skiriama 10 
nuošimčių daugiau algos.w

Bet, kaip rašo N. Y. 
“Times” korės pondentas, 
padidintoji alga jiems bus 
mokama veikiausia tik tol, 
kol tęsis karo stovis, vadi
nasi, kol “galutinai” sukriu- 
šins darbininkų ir inteligen
tų sukilimų. Iš to matosi, 
kad šiuo laiku dar tęsiasi 
kova.

Fašistų valdžia uždarė 
mokytojų institutų ir visas 
arbatines' bei pramoniškas 
mokyklas; rengiasi uždaryt 
vidurines mokyklas (high 
schoolesL kaipo “komuniz
mo lizdus.” Kareiviai tebe
laiko užėmę Havanos Uni
versitetų.

Sulig paskutinių praneši
mų. Kuboj į. kalėjimus su
brukta 2,000 kovingų darbi
ninkų ir inteligentų.

Bedarbių Apdraudę^ 
Sumanymas H.R.2827
, WASHINGTON. — ša

lies kongreso darbo komite
tas, kovo 15 d., užgyrė ir 
perdavė kongresui Darbi
ninkų Bedarbių Socialės 
Apdraudos Bilių H. R. 2827. 
Šis komitetas ragina kong
resų išleisti įstatymą pagal 
tų, kaip jis sako, visai prak
tiškų sumanymų- delei regu- 
liarės pašalpos bedarbiams, 
nusenusiems ir nesveikiems 
darbininkams, imant tam 
reikalui lėšas iš aptaksavi- 
mo metinių pelnų nuo $5,000 
ir augščiau.

Spėjama, kad kongreso ! 
taisyklių komitetas bandys 
mkliudyt bei užgniaužt tų 
sumanymų. Tokiame atsiti
kime, sumanymo įnešėjas 
kongresmanas E. Lundeen 
žada surinkti milionus dar
bininkų, farmerių ir profe
sionalų parašų ir per masinį 
spaudimų priverst kongresų 
svarstyt bilių 2827. Reikia 
minėt, jog plačiąsias kovas 
už ta bilių iki šiol išvystė 
tik Komunistų Partija ir 
Bedarbių Tarybos su prita
riančiomis joms klasinių 
darbininkų organizacijomis.

ES—

Plėtojama Lietuvos Prekyba su SSRS :.

nortavimūi iš A m e r i k o s, 
kaipo “neteisėtai” atvažia
vę.

PRAGA. — Su valdiškų ŠIKŠNOSPARNIU KAPI
NĖS KASYKLOJ

Montanos valstybėje, Ameri-
mokesčių rinkėjais į Certiz- 
ne kaimų atvyko 80 žanda
rų, J 1
mokesčius iš badaujančių 
valstiečių. Žmonės juos , pa
sitiko šūviais /iš medžiokliš
kų šautuvų ir nuvijo žan
darus. Sugrįžę j savo sto
vykla žandarai stipriau an- 
siginklavo ir vėl užpuolė 
kaimiečius, kurie gynėsi, 
šaudydami pro langus iš na
mų. Kova tęsėsi dvi dienas. 
Pašauta daug valstiečių, bet 
sužeista ir 5 žandarai.

dytojų nusės.
Streikieriai gerai pikie- 

tuoia ir laikosi išvieno. Po- 
liciios apsaugojami, nėr pi- 
kietininkų linija, sulindo į 
dirbtuvę tik anie 100 kom- 
nahijos čebatlaižių dirbti. 
Policijos sustatyta pora tu
zinų. Susirėmimų kol kas 
dar nebuvo.

Patartina darbininkams
neiti streiklaužiauti. o kovo- LONDON. — Ispanas 
ti išvieno: tad ir kova bus 
laimėta... Streikui vadovau
ja Amerikos Da^bo Federa- 
ciios uniąa. Svarbiausias 
reikalavimaą vra nrinažinti 
darbininkų unija. Prieš tai 
kompanija vpač sniUasi, 
nors, kain skelbiasi “Hart
ford Times’e”. linai sutiktu 
derėtis, kas liečia algų ir 
darbo valandų. . ;

Senas Hartfordietis.

Stačiai Oran Iškyla 
Naujausias Orlaivis

Juan de la Cierva padarė 
sėkmingus bandymus su sa
vo naujo lėktuvo modeliu 
pakilti stačiai viršun nuo že
mės, arba tiesiog augštyn 
“pašokti.” Tai yra patobu
linimas autogyro lėktuvo, 
kurį jis išrado keli metai at-

Stengsis Suorganizuoti
Fordo Darbininkus

Pagerinus dabartinį jo iš
radimų, Cjerva sako, gali
ma bus augštyn “iššokti” 
60 iki 100; pėdų; taigi lėk
tuvas gulės pagilti ? iš tarpo 
medžių; bei, namų,/ir lėkti 
nekliūdydąmaS; jųjų., Angli
jos valdžią yra, susiintere- 
savus . tuoz išradimu kaipo 
karo priemone.

' DETROIT, Mich.—Jutur- 
tinės Automobiliu Darbi
ninku Unijos lokalas num. 
19374 šaukia balandžio 7 d., 
nlačią konferenciją, prade- HAWAII SAI^SE LIETU- 
dant vaju už suorganizavi
mų 70,000, Fordo automobi-

VIšKAŠ KAIMAS
Hawaii salose, Ramiajame1 ,. . . v. . . | luvutauvo vcuovyucjv, ninuii* ■ • • V v*v»w***vm* liaWflll SiXlUbt!, XVttllllUJUllie

Kaa verstinai išlupti kdj> 200 pėdu gilumoj, apleistoj, liu darbininku 5 unijų. Lo- vandenyne, yra lietuviškas kai-
kasykloj užtikta didelės šikšno
sparnių kapinės, šimtai negyvų 
šikšnosparnių rasti pasikabinę 
prie kasyklos lubų. Matyt, jie 
visi jau seniai buvo rnirę, gal 
būt nutroškę nuo duju. Ta ka
sykla, buvusi viena iš gyviau
sių Montanoj, per ilgą laiką 
buvo nedirbama. Dabar norima 
pradėti joje dirbti; bet tūli dar
bininkai nenorį dirbti 
sparnių kapinyne.

kalas mato, kad tam, rei- mas, susikūręs iš buV. Rusijos tuos, Daugiausia bus eks- 
kalinga visu darbininku ir lietuvių kareivių, patekusių ru-1portAibj&mos gyvos kiaulės, 
iii organizacijų parama. To- sų-japonų kare nelaisvėn, o iš Tačiau Sovietai pinigais ne
riai į konferencijų šaukia ne,ten persikėlusių į minėtas sa- moka. Jie nori, kad Lietu- 
tik automobiliu darbinin- las. Lietuviai čia verčiasi cukri- va už Ūkia nat suma impor

tuotu iš SSSR. Sovietai siū
lo Lietuvai: tęašų—zuperio

kus. bet ir pašalnines ęrga- nių nendrių auginimu.
nizacijas, profesionalų gru
pes ir net parapijas.

Konfepenčiia į
Andrews’s Hall.

X

Lietuvių tautiški ir baž
nytiniai laikraščiai didžiuo
damiesi rašė, kad Sovietų 
Sąjunga perka iš Lietuvos 
kiaules ir kitus gyvulius; 
bet jie daž’nai užtylėdavo, 
kiek Lietuva perka arba 
mainais gauna fabrikinių 
dirbinių iš Sovietų šalies. 
Taip vienpusiškai žinias 
perduodami, tie laikraščiai 
norėjo paskleisi;. “suprati
mų,” būk Sovietai esą bied- 
nesni už Lietuvą. Dabar 
matysime iš sęk&ųio prane
šimo, paimtomis Kauno liau
dininkų laikraščio “Lietu
vos Žinių,” ką Sovietai mai
nais duoda už Lietuvos 
produktus:

KAUNAS. — “Jau kuris 
laikas “Maistas” derėjosi su 
torgipriedstva dėl didesnio 
kiaulių eksporto į Sovietų 
Rusiją. Derybos buvo ilgos, 
bet dabar principe jau susi
tarta. Kaip žinoma, pra
ėjusia savaite Kaunan buvo! .
atvažiavęs Liet. jgal. min. (tąsomis) straipsnį apie Lo- 
SSSR p. Bhltrušaitis, kuris į uisianos valstijos1 fašistą se- 
su parengta derybų medžią- natonų Huey.P. Longą, fak- 
ga grįžo į Maskva. Veik tina tos valstijos diktatorių, 
tuo pačiu metu išvyko į’didžiausia darbininkų prie- 
Maskvų ir SSSR prekybos j mulkintoją. 
atstovas Lietuvoje. Vakar 
gauta žinių iš Maskvos, kad 
ten susitarimas patvirtin
tas ir kai tik torgpriedstva 
grįš Kaunan—bus pasirašy
ta sutartis.

Sovietai perka Lietuvoje 
lašininiu ir bekoninių kiau
lių už 10 mil. lt. ir dar už 2 
mil. kt.' prekių, k. a. dobilų 
sėklų arba kita. Šioji pre
kyba būtu įvykdyta laike 
1935 m. Sutartyje bus už
fiksuota (taip susitarta) 
kiek kurį mėn. Sovietai iš. 
Lietuvos kiaulių ekspor-

Kiaulių eksportas į Sovie
tus Lietuvai būtų labai pra
vartus, nes vokiečiai jau ku
ris laikas yra paliovę iš Lie
tuvos gyvas kiaules pirkti.”

Nereikėtų šiandien Sovie
tams ir gyvulių jŠ užsienių, 
jeigu buožės-sabotažninkai 
nebūtų jų išskerdę, priešin
damiesi kolektyvizacijai 
norėdami abelnai pakenkti 
darbininkų tvarkai. Bet 
Sovietai nugalėjo ir tų prie
šo smūgį, ir jau yra išnau- 
jo ’ priauginę nepalyginamai 
daugiau gyvulių, negu jų 
buvo metai kiti atgal. į. .

Paštas Stabdo “Daily 
Worker j” su Raštais 
Apie Fašistą H. Longą

Amerikos Komunistų Par
tijos angliškas dienraštis 
“Daily Worker” spausdina

f ---- -------- ---------- »----
! žada padalinti kapitalistų 
turtus darbininkams, bet te
moka tik po 10c į valandų 
darbininkams valstiiiniuoše 
darbuose; jis neleidžia neg
rams piliečiams balsuoti ir

ias. Wiikės-Barrė, Pa. -—4,000 (ir tomamilčių/ manufaktū-
jvvks St. streikuojančių mainierių ir ros, stiklo, benziho, gazoli- 
431 Past pritarėjų, sūsiHnkę Ėresli- no, žemės ūkio mašinų irm. Mm AMHiiewbb xidii. r,asv pritarėjų, susinnKę įsresii- no, žemes uKio mašinų ir

šikšno- Cohgress. arti Brush. Pra- ne, nusprendę didinti pikie- Jrknkių, cemento, akmens
I sides 2 vai. dienų. - tus prieš skebus. • anglių ir. t. t.

Tokie “Daily Workerio” 
atidengimai kenkia demago
gijai Longo, .kuris ketina 
kandidatuoti į Jungtinių 
Valstijų, prezidentus, . siek
damas patapti šalies dikta
torium. Todėl jis davė ko
mandų New Orleans, La., 
paštui, kad neišnešiotų at
siunčiamo “LĮaily Worke- 
rio”; kurio jau du numeriai 
liko ten užtūrėti.

“Daily Workerio” redak
torius drg. Hathaway krei
piasi į Jungtinių Valstijų < 
paštų minister} James X 
Farley su skundu, reikalau 
damas, kad paštas nestab- 
dvtų “D. W.” ir kad butų 
ištirta, kokiu būdu Long ga
li diktuoti paštininkams.



■■mnnrmm

Antras Puslapis Pirmadienis, Kovo 18, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
Th e-Laisve Inc.

every day, excepi Sunday
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

‘ SUBSCRIPTION RATES:

kalaukim laisvės kapitalistiniuos kalėji
muos esantiems darbininkų kovotojams— 
Thaelmannui, Rakosi, — Lietuvos ir Am
erikos politiniams darbininkų kaliniams!

United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50
United States, six months ------------- $3.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months---------$4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Paryžiaus Komuna
Šiandien, t. y., kovo mėn. 18 d., sukan

ka lygiai 64 metai nuo tada, kuomet Pa
ryžiaus darbininkų klasė, pirmu kartu 
pasaulio istorijoj, paėmė galią į savo 

„ rankas. ? . ; • . <
“Komunos idėja,” rašė Leninas, “yra 

socialės revoliucijos idėja, idėja pilno po
litinio ir ekonominio rankpelnių išsilais- 
viniino. Tai viso pasaulio proletariato 
idėja ir siekiniai, šita prasme Komuna 
yra nemirtina.”

Taip, Paryžiaus Komuna žuvo, buržua
zija ją sunaikino, nužifdydama kelias de
šimtis tūkstančių geriausių darbininkų 
klases žiedų, tačiau tas tikslas, tas kovo
jančių komunarų pasišventimas ir drąsa, 
podraug su visom kitom teigiamom ir 
neigiamom Paryžiaus Komunos pusėm 
pasilieka nepaprastomis pasaulio proleta
riatui pamokomis ir įkvėpimu.

Kad Paryžiaus Komunos tikslas ir idė
ja nežuvo, tai parodo jau ir tas faktas,; 
kad Rusijos t proletariatas, - pasekdamas' 
Komunos pavyzdžiu, nušlavė išnaudotojų 
klasę ir įsteigė proletariato diktatūrą, 
kuri, vengdama tų klaidų, kurios buvo 
papildytos Paryžiaus Komunos, ir šian
dien viešpatauja šeštadaly j pasaulio 
sausžemio! .

Paryžiaus Komunos idėja ir žuvusių 
komunarų tikslai šiandien ' gyvuoja ne 
tiktai tame fakte, kad Sovietų Sąjungoj 
yra vykinamas socializmas, bet ir tame, 

.ent, fakte, kad beveik kiekvienoj ka
pitalistinėj šalyj, bus ji didelė ar mažA, 
gyvuoja komunistinės partijos, kurios or
ganizuoja darbo žmones nuvertimui ka
pitalizmo ir įsteigimui proletariato dik
tatui Is ir per ją—socialistinės visuome
nės.

Įkvėpti narsaus Paryžiaus komunarų 
pasirįžimo, šių dienų kovotojai drąsiai 
žygiuoja pirmyn, iškėlę raudonas kovos 
vėliavas. Užtenka priminti tokius kovę- 
tojus, kaip Dimitrovas, Rakosi, Angelo 
Hėrndon, kurie, akyregyj mirties pavo
jaus, drąsiai žėrė budeliams karčius pro
letarines tiesos žodžius, kurie nuskam
bėjo per visą pasaulį.

Antai Kuboje tiktai kelios dienos atgal 
įvyko milžiniškas darbo žmonių masių 
išstojimas prieš savo išnaudotojus ir 
Wall gatvės kapitalistus. Paryžiaus ko
munarų pasišventimu ir drąsa kubiečiai 
darbininkai kovojo per kelias dienas, de
ja, jų spėkos buvo persilpnos- ir jie tapo 
Šiuoz tarpu nugalėti. Kubos Tjerai—Men
dieta, Batista ir kiti budeliai—dabar pa- 
sirįžę galabinti išstojusiųjų prieš juos 
kovotojų vadus ir veikėjus, naikinti juos 
kardu ir ugnimi. Bet budeliai klysta, jei 
jie mano, kad teroro pagelba jiems pa
vyks ant visados užslopinti darbininkų 
judėjimą.

Šių metų Paryžiaus Komunos sukak
tuvės randa Amerikos darbininkų klasę 
didėlio skurdo ir vargo padėtyj. To pa
sėkoj, vis didesnės ir didesnės masės dar
bininkų, nusivylusios Roosevelto Naujaja 
Dalyba, krypta į kairę, j komunistinę pu
sę, į tą pusę, kurioje stovėjo Paryžiaus 
kofnunarai ir kurioje stovi jųjų tikslų 
vykintoja—Jungtinių Valstijų Komunis- 
tų'r'artija—komunizmo pusę.
/Iš kitos pusės, buržuazija, matydama 

pavojaus iš kairėjimo darbininkų, iš ko
munizmo pusės, organizuoja šaikas fa
šistų ir per fašizmą bando pasilaikyti 
viešpataujančia klase.

klasiniai sąmoningų darbininkų ūžda- 
viniti, Paryžiaus Komunos sukaktuves 
^vaikščiojant,*ryžtis įtraukti į revoliu

cinį darbininkų judėjimą juo daugiau sa
vo brolių darbininkų; sudaryti bendrą 
fro*ntą kovai prieš karą ir fašizmą, stip
rinti šavo partiją, šių dienų komunarų— 
Jungtinių Valstijų Komunistų Partiją!

Kovokim prieš terorą Kuboje! Rei

Keistas Socialisto Protaviihas
“Tėvynėje” Grigaičio pasekėjas (S. 

Naudžius, iš Grand Rapids, Mich.) verk
šlena del to, kad SLA nariai protestuoja 
prieš pakėlimą narinių duoklių. Girdi,

' . . .Nebūtų nuostabu, kad tas protesto, re
zoliucijas rašytų toki nariai,, kurie pirma ir 

z dabar yra kuo nors nepasitenkinę Susivieni
jime. Bet jas dažniausiai rašo toki nariai, 
kurie pirmiau statėsi save dideliais SLA pa
triotais ir visuomet ŠJuA gindavo,
Naudžiui nuostabu ir jis nepasitenki

nęs del to, kad geri SLA patriotai, -kurie ’ 
' visuomet gindavo SLA, dabar nešd pro

testus prieš pakėlimą duoklių. Ko štebė- 
tis? Tai parodo tiktai tą, kad tiem nariam 
rūpi Susivienijimo reikalai, jeigu jie sto
vi jo interesų sargyboje. Tie nariai ži
no, kad pakėlimas duoklių organizacijai, 
neš nenaudą. Toliau socialistas Naudžius 
argumentuoja, būk Abekas važinėjąs po 
“kolonijas ir lando po SLA narių- namtffe 
ir agituoja prieš P. T. irgi vartodami (?) 
tą patį argumentą, kad pakelti nariams 
mokesčiai.” Ten pat socialistas Naudžius 
šitaip nukalba:

Taigi faktinai tie, kurie protestuoja dėlto 
nikelio (pakėlimo SLA nariams duoklių.— 
“L.” Red.), eina kartu su komunistais...

Ir toliau:
Taigi pasišventęs savo organizacijai ir 

sąžiningas narys privalo nelermuoti už tuos 
•penkis centus, bet stoti ir dirbti savo orga
nizacijos labui. Ir tokiems, kaip Abekas, ar 
kiti kotnunistiųi lyderiai, nebus tuosyk pro
gos kišti savo nosį ne į savo reikalus.
Kaipo socialistas; Naudžius labai - na

iviai čia nukalbėjo. Faktinai, jis nuple- 
pėjo taip, kaip; plepa: buržuazinė spauda. 
Kurie protestuoja prieš SLA pild. trybą 
del pakėlimo nariamš duoklių, Naudžius 
juos krikštija komunistais—“eina kartu 
,su komunistais,” rašo jiš.‘ Ar gi he taip 
buržuazija krikštiją darbipįnkų^'. . k’uof 
met pastarieji išeina streikam Kiekvie-, 
našT kuris. tiktai* turi daugiau drąsos ir 
pasirįžinio, kuris labiau kovoja streiko 
lauke už darbininkų klasės reikalus, yra 
apšaukiamas komunistu. Buvo laikai, 
drauge Naudžiau, kad už tokius “prasi
žengimus” kadaise darbininkai buvo va
dinami socialistais. Tai buvo lajkai, kuo
met socialistai nebuvo nuėję taip toli. 
Dabar jau kitaip. Dabar kiekvienas, ko
vojąs prieš neteisybę, apšaukiamas komu
nistu. Socialistai, sekdami buržuaziją, 
bando tuo pačiu būdu pažeminti komu
nistus. Bet ar tas komunistus darbinin
kuose pažemins? Ne! Kiekvienas pro
taująs darbininkas matys, kad komunis
tai juk gina jo ir visos klasės reikalus, 
kovodami prieš pakėlimą narinių duok
lių.

Naiviai jis kalba ir ten, kur bando įro
dyti, būk kiekvienas pasišventęs organi
zacijos narys turi nieko daugiau nesaky
ti, o dirbti “savo organizacijos labui.” 
Šitaip socialistas neturėtų dalykų aiškin
ti, nes tai kitas buržuazijos išgalvotas 
būdas išnaudojimui darbininkų. Socia
listas darbininkas turėtų sakyti: kiekvie
nas pasišventęs organizacijos narys, ku
riam rūpi SLA labas ir gerovė, turi pa
kelti shvo Lalsą‘prieš kiekvieną dalyką, 
kuris organizacijai neša nenaudą.
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Mohtredlieciai Rodo Pavyzdį

Pereito šeštadienio “Laisvėje” Skaity
tojai, be abejo, skaitė korespondenciją iš 
Montrealio,SKanados, apie lietuvių darbi
ninkų bendrą frontą kovai už socialę ap*- 
draudą. “Šiame darbe,” rašo d. J. A., “pa- 
rapijonų organizacijos pasirodė gana ge
rai, garsindamos parengimą ir remda
mos finansiniai delegatų pasiuntimą, 
taipgi skaitlingai dalyvaudami nariai iš
girsti raportų iš Bedarbių Kongreso, at
sibuvusio vasario 17-18 d.d.” Delegatai 
buvo pasiųsti nuo visų organizuotų Mon- 
trealio lietuvių darbininkų.

Tai geras žingsnis. Jungtinėse Valsti
jose turbūt dar nesiras nei vienos dides
nės lietuvių kolonijos, kurioje' būtų pa
siekta panašių rezultatų kovoje už bend
rą frontą,

Šiuo tarpu, besiruošiant prie Visuotino 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimo, mūsų draugai privalo dėti pastan

gų visur, kad į tą darbą1 įtraukus juo 
daugiau katalikiškų .ir t. v. patriotiškų 
organizacijų. Beveik kiekviena draugija, 
shsidedanti iš darbininkų (nepaisant jų 
politinių pažiūrų ir tikybinių įsitikinimų) 
juk galima būtų įtraukti į kovą prieš ka
rą ir fašizmą, jei tiktai būtų prieita prie 
josios narių ir išdėstyta dalykus.

ALDU) Vajus Pratęstas
Su kovo mėnesio pabaiga ALDLD va

jus turėjo pasibaigti.- Deja, pas mus be
veik visuomet esti taip: kai tiktai origi
naliai paskelbtas vajus eina prie pabai
gos, mūsų organizacijos kuopos ir nariai 
pradeda smarkiau, darbuotis. Panašiai 
buvo ir su šiuo, ALDLD vajum. Nariai 
tik dabar pradėjo smarkiau veikti ir to
dėl 1 ALDLD Centro Komitetas nutarė* ' • * *

pratęsti šį vajų iki Gegužės* Pirmos.,
Gan gražių rezultatų šiame vajuj pa

rodė tūlos ALDLD kuopos. Štai, Brook- 
lyno Pirmoji KuOpa tik pereitam sayo 

. mėnesiniam susirinkime įraše 32 naujus 
narius. ChiCagOs 19-toji—22 naujus na
rius ; Reading, Pa., nedidukė kuopelė, vei
kianti mažoj, palyginti, lietuvių kolonijoj, 
įrašė 22 naujus narius.

Tai vis parodymas, kad galima gauti 
į ALDLD narių, jei tik draugai netingi 
pasidarbuoti.

k x • Tos ALDLD kuopos, kurios iki šiol dar 
; negavo nei vieno,’ nario laike vajaus mė

nesio arba gavusios labai mažai/ turi im
ti pavyzdį iš čia paminėtųjų.

JPagaliaus’, visi ir visur .privalome su- 
. krųsįi darbuo’tiš už gavimą naujų marių 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatu* 
ros .Draūgij Ji. ‘ .

Paskutinis Pasimatymas su Draugu
Kapsuku Jungtinėse Valstijose

Seattle, Wash. — Balan
džio mėnesį, 1917 metais, 
gaunu telegramą nuo d. V. 
Kapsuko, kuri skamba se
kamai : Malonėkite surengti 
prakalbas ant pėtnyčios 
vakaro, 8 P. M. Aš būsiu 
King St. Stotyje, Seattle. 
Malonėkite mane pasitikti.” 
Tai buvo trumpas laikas, 
bet šiaip taip pavyko su
rengti prakalbas minėtą va
karą.

Aštuntą valandą pribu
vau į stotį. Palaukus pušę 
valandos atėjo traukinys iš 
rytų,, bet d. Kapsuko nėra. 
'Nuėjau paklausi, ar toks 
traukinys su - minėtais ke
liauninkais nepribuvn, ' nes 
thm traukinyje buvo apie 
300 žmonių, kurie važiavo į, 
Rusiją. Man paaiškino •.kad1 

.tąs traukinys yra už apie 
dviejų ’.mylių- iš‘ miesto sto
tyje. Aš tuojaus’ nuvažia

vau į tą vietą ir randu trau
kinį su visais keliauninkais. 
Bet traukinys užrakintas, 
negalima įeiti,,..nes jie va
žiuodami sustreikavo, rei
kalavo, kad jiems,duotų ge
resnį laivą. Jie nenorėjo to 
laivo, kuris jų lauke Seattle. 
Tai buvo japonų kokis ten 
senas laivas. Drg. Kapsu
kas buvo - to streiko pirmi
ninkas. Šiaip taip įsipra
šiau, kad mane įleistų į 
traukinį. Įėjęs pasakiau, 
kad aš noriu 'matyti drau
gą Kapsuką, kurio aš tuo
met nepažinau. Atėjo drg. 
Kapsukas, drg. Giedrys ir 
drg. Jesiunąs, kurie kartu 
važiavo į Rusiją. Pasikalbė
jus kelias minutes, d. Kap
sukas ir jo du draugai ap
leidom traukinį ir važiavom 
į svetainę, kur publika.lau
ke su nekantrumu, nes jau 
buvo vėlus laikas, 10 valan
da. Žmonės nesiskirstė, pa
kol Kapsukus- pribuvo.

Prakalbos buvo? pa 
mingos, nes 1 surinkta $30 
'aukų revoliucijos reikalams.

Visi, keleiviai ,bųvo sulai-, 
kyti Seattle per 10 dienų. 
Drg. Kapsukas buvo; apsi
stojęs, pas mus. Sekamą 
sekmadienį Tacomos socia
listų kuopa turėjo surengus 
teatrą. Nuvažiavome visi į 
Tacomą. ,Drg. Kapsukas 
sakė prakalbą. Kitą sekma- 
dieną buvo surengtos pra
kalbos Seattle -Labor Temp
le svetainėje. . Kapsukas ir 
Jesiunąs kalbęjo lietuviškai, 
o vienas latvis kalbėjo ru
siškai. Draugas Kapsukas 
pabaigoje savo prakalbos 
pasakė: “Draugai, kuomet 
pas jus kils revoliucija, aš 
atvažiuosiu jums padėti.”

Tuo laiku • buvo Pirmoji 
Gegužės, tai visi' keleiviai 
maršavo ir d. Kapsukas bu

vo jų eilėse. Drg. Jesiunąs 
nešė raudoną vėliavą, ’ ku
rią Kapsukas vežėsi su sa
vimi. Sakė, kad ją jam pa
dovanojo Brooklyno progre- 
sisčių kuopa, kur jis sakė 
prakalbą, visur ta Vėliava 
padabindavo/ svetainę.

Po Pirmos Gegužės de
monstracijos visi draugai 
nuvyko į Kings County'‘ka
lėjimą aplankyti politinius 
kalinius: Tuo Kartu ten šė- 
dėjo daugelis I.W.W. narių. 
Drg. Kapsukas labai hupęi- 
ke kalėjimo sąlygas.'

Pas mus būdamas dar su
redagavo žurnalą, ; “Naują 
Gadynę”. Užsirakindavo rū- 

■tną,- kad jam niekas'netruk
dytų. Drg/ Kapsukas netu-. 
re jo laiko nė ' /važiuodamas 
pasilsėti.; Čia suėjo su vienu 
savo g į m 1P a i č į. u, Kaziu 
-Kriaučiųnu. Pastarasis iš- 
sivėžč' jį pavažinėti, parody-i 
t'i miestą, jo gražias gatves 
ir ” gražius namus. Drg. 
Kapsukas sako: Aš visai ne- 
šiinteresuoju miestu ir ; jo 
gražumu, nes tas viskas yra: 
kapitalistų turtas. Jis inter 
ręsavoš tomis vietomis, kur 
gyvena žemiausia klasė, bū
tent, darbininkų lūšnelėmis.

Per tas dešimt dįenų.vė
lybus vakarus praleidome/ 
pasikalbėjimais.. Kada jis 
turėjo laiko,, daug, mums 
papasakojo apie socialistų 
veikimą ir apie dešiniuosius 
ir kairiuosius, apie ką tuo
met mes visai mažai supra
tome. Drg. Kapsukas tą 
visą gerai žinojo ir suprato. 
Jis šakė, kad Socialistų Par
tijoje įvyks skilimas.-‘ Ir 
kuomet skilimas įvyko, tai 
mums visai nebuvo naujie
na, neš Vinco Kapsuko žo
džiai išsipildė. ’
' Pagaliaus atėjo diena/ iš

važiavimo. Tai bųvb pirma-, 
diėnio ..rytas. Jis, turėjai va-' 
žiūoti Į San - Francisco ir 
gąihti' laivai.; u O man ;.įą 
ry|ą' reikėjo: . eiti į < dąL- 

, bą. : Atsisveikinom, > vie?- 
nąs kitam-Tanką; paspau
dėme. '' Atsisveikindamas; d; 
Kapsukas sako: “Dirbkite; 
draugai, del darbininkų ge
rovės,- o kada nors sulauk
site geresnės ateities.” > ,

Stotyje Šuširinko daugelis 
žmonių juos išleisti į San 
Ff ąncišco: “Pikcer ninkai’ ’ 
traukė paveikslus. Kaip su
sėdo į traukinį, tai sale 
Kapsuko buvo anarchistų; 
kurie kartu Važiavo į Rusi
ją, Anarchistai turėjo iš
kėlę juodą vėliavą. Ūrg. 
Kapsukas taip užpyko ant 
jų, kad nenorėjo, jog jo pa- 
paveikslas būtų . kartu nu
trauktas su jais ir, todėl at^ 
suko nugarą. ' Susėdę į trau
kinį, visi iškabino s&vo ve-

liąvas J)ęr traukinio langus. 
Drg. Kapsuko paskutiniai 
žodžiai buvo:

• • • ‘ ’ » •

“Lai gyvuoja revoliucija!
“Lai plevėsuoja raudona

vėliava tarpe vargšų darbi
ninkų!” i '

Tūoę žodžius' ištaręs, jis 
paliko mus bestovinčius šio
je kapitalistinėje šalyje. 
Dabar jis mirė. Mes, netekę 
savo mylimo draugo, eiki
me jo pradėtais keliais.

M. Baltrušaitis.

Bausmė už Prielankumą 
Suvargusiam Žydui

* BRUNSWICKE, Vokieti
joj, drausmės’teismas pri
pažino kaltu Valdininkėlį O. 
R’eupkę už tai, kad jis paro
de. draugiškumą Vięnam su
gargusiam žydui,’ smulkme-' 
hų pardavinėtojui. Tas val- 
dihinkėiis; sąVo .namo pale-1 
pėje leido jam /pasidėti par
davinėjamus daiktelius. Tei
smas už- tai nubaudė Reup- 
kę aštriu viešu’ papeikimu 
ir liepė, nutraukti visokius, 
a’sniehiškus ryšius su žydais.
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Parodys Pavyzdžius
Ponia: “Atnešk man vi

sus mano romantiškus mei
lės laiškus.”

Tarnaitė: “Štai, Įfoniute, 
visas glėbys.”

Ponia:. “Aš turiu juos ne
šti. pas rankraščių eksper
tų.”

Tarnaitė: “Kodėl? Ar jūs 
neatsimenate, kas jums juos 
rašę?” v
. Ponia: “Aš atsimenu. Bet 
aš myliu ekspertą. Tuomi 
aš noriu jį paakstinti, kad 
jis irgi parašytų.”

Jis ir Vėl Eitų
Tamošius: “Rapolai, kad 

tu žinotum, brolyti, aš bu
vau pasiklausyti pereitą 
sekmadienį tos operetės. 
Oh, tu mano! Aš norėčiau 
gauti savo pinigus atgal.”

Rapolas: “Kodėl? Ar tau/' 
nepatiko lošimas?”

Tamošius: “Je, tame ir da
lykas. Jei, aš turėčiau pi
nigus, tai ir vėl eičiau.”

Jis Pasitikėjo
Tarnas: “Atsiprašau po

no: Mano moteris nori, kad 
aš jai pagelbėčiau šiandie 
po pietų apvalyti visus mū
sų kambarius. Ar jūs ga
lėsite mane paleisti?”

. Ponas: “No! Jokiu būdu 
negalima. Tu turi būti sa
vo Vietoj.”;

Tarnas: “Tai labai ačiū. 
Aš jums pasitikėjau ir ne- 
apsivyliau.”’

J. J. Butkus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. 3. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Prisivarginus Moterėle

Drauge gydytojau, aš skai
tau “Laisvę” ir seku jūsų pa
tarimus, bet negaliu atitikti, 
kaip man yra.

Man skauda ;pečius, jau 4 
metai, labiau ^kai dūsauju, tai 
.mane bado kaip ir, adatomis 
nuo kairip šono ir krūtines. 
Naktimis nelabai miegu, ir 
rųan kartais silpnumas užei
na, kairę, rąnką ir nuo pusės 
atima. Jaučiuos silpna, sveriu 
124 svarus, esu 28 metų.-Tū
riu vieną sūnelį, jau 7 mėtai, 
kaip vedusi. Man akys pašida- 
ro raudonos ir pailsę. Aš taip 
bijau,, kad man kokia liga ne
būtų, ,b.a mano mamytė mirė 
plaučių liga/ Myliu savo sūne
lį ir žpiogelį ir viską mielu no
ru dirbu ir prižiūriu.

Atsakymas.

Kaip matyti,' Jūs, Drauge, 
esate perdaug jau gera, rū
pestinga, daug triusiatės, dir
bate, rūpinatės. Vel’y Jūs pasi
darykite kiek tinginesnė ir 
perdaug savęs nenudėvėkite, 
neužsimuškite perdaug.su tais 
namų darbais, ruoša. Jūs lie
sutė, lengvutė/ silpnos sveika
tos,- silpnų jėgų, tai bekrauki
te sau perd’fdelės naštos.

Nemanau, kad Jums būtų. 
kokia apibriežta liga, bet 
Jums yra bendras apsiipimas, 
jėgų ir nervų energijos Išsėmi
mas. Jums reikia daugiau pa
silsėti ir atsigauti, atpildyti or-

ganizmo trūkumai.
Čia Jums daugiausia padės 

atatinkamas maistas ir poilsis, 
miegas, rami nuotaika. f

Kai dėl maisto, tai bandy-
kite šitaip:

Pusryčiams. Stiklas apelsinų 
arba pomidorų sunkos, šiaip 
kokių šviežių vaisių. Pora 
kiaušinių, su sviestu, galima ir 
riekutė rupesnės duonos. Pora 
stiklų pieno.

Pietums. Trečdalis salotos 
galvos. Pora šaukštų grietinės. 
Kelių rūšių Švieži ~ vaisiai ir 
daržovės. Riekutė /stambesnės 
duonos, sviesto. Pora stiklų 
pieno.

Vakarienei. Truputis švie
žios mėsos arba žuvies ar sū
rio. Trečdalis salotos galvos. 
Pora šaukštų grietinės. Švieži 
vaisiai ir daržovės, galima 
konservuotų bei džiovintų ir 
gi. Truputis duonos ir svies
to. Sauja riešutų. Nereikia 
bulvienės košės ir šiaip suga
dintų valgių.

Gerkite dažniau vandens ir 
limonado, šaldyto ruduoju cu
krum, medum, arba nesierūo- 
tu siropu.

Imkite įhielių, bent po ply
telę kas diena. Žuvų aliejaus, 
po šaukštą. lodo tinktūros, po 
lašą kas pora-trejetas dienų.

Puskvortėj vandens ištar- 
pinkite “Iron Ammonium ci
trate, i/|. pound.” Imkite po 
šaukštelį p6 valgio su pienu 
arba daržovių bei vaisių sun
ka, per keletą mėnesių.

perdaug.su
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Pirmadienis, Kovo. 18, 1935, LAISVfi Trecias Puslapis

Paryžiaus Komuną

Minint
» Kovo 18 dieną, 1871 me- blanksta visi drąsiausi pasi- 

• tais, arba 64 metai atgal, šventimai pirmųjų krikščio- 
Paryžiuje buvo įsisteigusi nių kankinių.”
pirmoji darbo žmonių vai- Į Per ištisą savaitę -laiko 
ažia — Paryžiaus Komuna. | Paryžiuje ėjo barikadų ko- 
Francijos vieš patau.ianti | va. Kiekvieną gatvę, kvar- 
klasė pralaimėjo karą su ; talą, buržuazijos armija bu- 

< Prūsija. Prūsai apguldinėjo j vo priversta šturmu imti.
; kareiviai klampojo 

kraujo klane, kanuolių ra
tai buvo apkepę krauju ir 
smeginimis. Komunarai did
vyriškai gynėsi ir mirė. 
Juos suimtus į nelaisvę, vy
rus, moteris ir vaikus bur
žuazijos kareiviai' šaudė 
mieste, kuris degė, ant Sei
ne upės krantų, rinkose, 
gatvėse, ant kampų. Žuvo 
komunarų vien&s po kitam 
vadai, mirė ir jie. Ir tik 29 
d. gegužės paskutinė Pary
žiaus Komunos tvirtuma, 
Venseno fortas, pasidavė.

Virš 30,000 Paryžiaus ko
munarų žuvo! Francijos ir 
viso pasaulio buržuazija 
džiaugėsi, kad alginių ver
gų sukilimas kraujuose pa
skandintas. Dar dešimts 
tūkstančių laikė kalėji
muose teismui, kurių dau
gelį vėliau nužudė. Užsie
nio spauda nesigailėjo “bun- 
tauninkų”, buržuaziniai lai
kraščiai rašė apie tą žiau-,

paryžių, gyventojų padėtis:Jos 
vis darėsi sunkesnė ir var-! 
gingesnė. Buvusi Paryžiuje 
Nacionalė Gvardija sukilo 
prieš išnaudotojus ir vieš

pataujančios klasės valdžia 
su Tjeru priešakyje neturė
jo jėgų sukilimą nuslopinti. 
Buržuazinė valdžia pabėgo 
į Versalės miestą, nors Ko
munos šalininkai ir turėjo 
pakankamai jėgų suimti 
buržuazinę valdžią ir jos jė-

* gas, bet tą nepadarė, per- , 
daug pasitikėjo demokrati- ;

Jos idealams.
Paryžiuje išrinkta Komu-, 

na. Rinkimuose buvo pri
leisti dalyvauti ir ne darbo 

« elementai, kas susilpnino
Komunos tvarkymąsi ir ap
sigynimą. Bet nepaisant pa
darytų klaidų, Paryžiaus 
Komuna padarė daug svar
bių žingsnių pagerinimui 
darbo žmonių būklės: panai- 

* kino visokius apsunkinimo 
vekselius, skolas, suteikė na- 

*mus gyventi, i___ r__
darbo _y£landas, prašalino raį 
religijos mokinimą iš mo- 

’kyklų, rūpinosi i_______ , _

sutrumpino rūmą, kad “karas, kaip ka-

religijos mokinimą iš mo- Bet viešpataujanti klasė 
' J __ 1 našlaičiais apsiriko, jai nepavyko už-
ir seneliais ir įvykdė visą' smaugiant Paryžiaus Ko-
eilę kitų žygių. rrmną užsmaugti ir darbi-

Tuom kartu, kada Pa- niRkų pasiryžimą, prie pa-
ryžiaus Komuna buvo u z- siliuosavimo. Rusijos. revo-

iš Paryžiaus Komunos ir 
padarė caro ir buržuazijos 
viešpatavimui galą. Iš Rusi
jos revoliucijos viso pasau
lio darbininkai mokinasi ir 
ruošiasi prie galutino mūšio 
prieš buržuazuąziją, kuria
me darbo žmonės bus lai
mėtojais.

Buržuazijos Teroras
Ir šiandieninėje kovoje 

prieš darbininkų klasę iš-

ziastiškai laukiu tokios dienos, 
ne tik kad ponas Brann taptų 
šio burgo įnamiu, bet kad ir 
visa Washington© ponų gaują 
ir visi kraugeringi Wall Stryto 
Morganai, Rockefelleriai, For
dai su visais kapitalizmo stul
pais taptų šio burgo įnamiais 
ir sale manes dirbtų 30 vai. 
savaitėj už vieną dolerį algos, 
su kirka ir šiupėlę, valgytų tą 
patį supuvusį maistą ir gulė
tų ant tokių lovų, kaip aš. Oi, 
kaip aš laukiu tokiij dienų, ir 

, bijau, kad 
širdis iš
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tikra žinoma tema, kuri buvo 
paskirta, bei pasirinkta per 
pačius narius pereitam susirin
kime. Reiškia, galima prisi
rengti iš kalno visiem žinomo
je temoje.

Sausio' mėn. susirinkime, tai 
yra, užsidarius susirinkimui, 
buvo tik taip sau draugiškas 
pasikalbėjimas, bei pasidalini
mas mintimis iš darbininkiško 
judėjimo be specialės temos, 
žmonės myli šnekučiuotis ir 
nesiskubina į namus. Gi vasa
rio mėnesį, užsibaigus susirin
kimui jau pasiskiria tema dis
kusijoms, būtent: “Ar mūsų 
Draugija Gerai Daro Kišda
mas! į politiką?“ Kuomet* jos 
tikslas yra tik susišelpti ligoje 
ir išmokėti pomirtines. Buvo 
diskusuota pamatuotai ir tin
kamai. Diskusijos davė daug 
dvasinės naudos. Išsirišo daug 
svarbių pirmiau niekad nelie
čiamų klausimų. Dalyvavo 
apie 50 žmonių. Kiti buvo ne 
nariai. Tūli išsireiškė,

tas prieš Komunistų Partiją— 
padaryti ją nelegale. Tie abu 
biliai buvo diskusuojami 12 d. 
kovo, Columbus, Ohio, prie 15 
narių iš Labor Committee.

Taipgi mūsų kuopa gaus 
visus Lenino raštus (8 didelius 
tomus) už išplatinimą $10 
laimėjimo tikietų K. P. mūsų 
apielinkės vienetos. Tą patį 
kiekį (setą) gaus ir Lenkų 
darbininkų Kliubas, su ku-

(Tasa 4-tam Pusi.)
sį terorą, štai ką skelbia 
Raudonosios Pagelbos Ta
ryba:

“Buržuazinė reakcinė 
spaudi isteriškai šaukia del 
sušaudymo šimto niekšų-te- 
roristų Sovietų Sąjungoje. 
Ir šioje kampanijoje prieš 
darbininkų tėvynę išvien iš
stoja rusai baltagvardiečiai, 
socialistai, ir liberalai, taip
gi ir fašistiniai žmogžud
žiai“ rolėje “teisingumo” ap
gynėjų,—argi negraži kam
panija! ’ H

“Geriausiu atsakymu tai 
gaujai bus privedimas skai
tlinių, kiek žuvo darbinin- 

] kų ir valstiečių kovoje prieš 
badą, tautinį pavergimą, ra
sinį prislėgimą ir išnaudo
jimą. Lentelė, kūrią mes 
žemiau talpiname, yra su
daryta atsargiai ir atydžiai 
išstudijavus dokumentus 
Centro Komiteto Organiza
cijos Teikiančios Tarptauti- 
'niams Revoliucionieriams 
Pagelba. Ši lentelė apima 
1932, 1933 metus ir 10 pir
mų mėnesių 1934 metų. Ji 
apima tiktai devynias kapi
talistines šalis. Tai tiktai 
dalis kapitalistinio teroro. 
Iš jos visi darbininkai gali 
matvti kapitalistine “civili- 

“kultūriškumą”:
Nuteisti 
mirti 

93 
12 
13 

257

' neplyšti^ mano 
džiaugsmo.

Gub.ernatorius
: yra stiprus stulpas ginti jo rei

kalus, jo privatinę nuosavybę, 
todėl jis yra didelis žmogus 
kapitalisto akyse.

Gubernatorius man, darbi
ninkui, yra laibai didelis prie
šas, bosų įrankis laužymui 
streikų, šaudymui darbininkų, 
įvedimui karo stovio ir tam 
panašiai. Jis yra darbininkui 
antras budelis nuo kapitalistiš
ko teisėjo, nes mes, susipratę, 
kovingi darbininkai tuos bude
lius jau gerai žinom. Aš juos 
atmenu per 29 metus Ameri
koje, skerdynes darbininkų 
laike streikų, surengtas tokių 
gubernatorių su savo kazokais 
ir milicijomis. Taipgi šimtus 
darbininkų vadų tos rūšies 
budeliai pūdo kalėjimuose; ne
kaltus Sacco ir Vanzetti 
taipgi nužudė tos rūšies gu
bernatorius budelis.

Užbaigę pietus, ėjo per ka- 
zarmes, išuostė visus kampus. 
Man žiūrint ant tos gaujos 
poni{ prisiminė Lietuvoje dide
lio sodžiaus šunų ruja. Dideli 
šunys aplink kalę, o mažesni 
toliau tik retkarčiais gavę 
progą pauosto kalę ir bailiai 
arba mažiukai, atsilikę toli 
užpakalyje uosto tik pėdas. 
Taip lygiai čia, visi dideli tū
zai aplink, žemukai toliau, o 
“stool pigeons 
sipuošę švaresniais 
sekiojo iš tolo. Įnamiams 
ketų atmint tuos bailius 
nyčius, kad, turint su jais 
kalą, žinotumėt, kaip su 
mažyčiais šunyčiais elgtis.

Taip viską išuostę suėjo 
šylu butam Ten, žinoma, pasi
pylė gėrimai visokių gėralų, 
išėjo keli tuzinai alaus, o deg
tinės tai viršyli! bute dar nie
kuomet nestokavo. Po girtavi
mo puotos visi išraudę, kaip 
virti vėžiai, susėdę automobi
liuos, išvažiavo.

Jokūbas.

kapitalistui
PAIN-EXPELLER E
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Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

KILLS PAIN

ramos—aukų $8. Clevelande tee, kad atmestų įneštą Fair- 
yra susiorganizavęs komitetas bank bilių, kuris yra atkreip- 
Komunistų Partiją remti iš 
simpatiškų darbini nkiškų 
draugi jų-organizacijų atstovų 
ii* pavienių asmenų, kurių už
duotis sudaryti apie save bū- 
rį-ratelį, pasižadančių finansi
niai remti, mokant po tam 
tikyą sumą kas savaitę-mėnesį.

Fin. sekr. J. Raulinaitis ra
portavo, kad pardavęs Lietu
vos politiniam kaliniam remti 
ženklelii! už $2.15. Ragino ki
tus narius jam pagelbėti ta
me darbe. ’

Išrinko du delegatus į Pir
mos Gegužės apvaikščiojimo 
prisirengimo konferenciją ir 
paskyrė tam darbui $1. Dau- 
giaus negalėjo todėl, kad kuo
pos iždas apytuštis.

Nutarė pasiųsti dvi telegra
mas į Ohio valstijos seimelį, 
reikalaujant, kad valstijos at
stovai priimtų Workers Un-

kad employment, Old Age and So- 
jiems diskusijos' labai patikę cia! Insurance Bill M. B. 136, 
ir jose verta dalyvauti. Ten 
pat nusitarta nauja tema del 
sekančio susirinkimo — kovo 
mėn. Tema: “Ar Bažnyčia ir 
Dvasiškija Priešinga Karam?” 
Taigi pereitam susirinkime ir 
buvo diskusuota ši tema, žmo
nių vėl dalyvavo daug ir dis
kusijos pavyko labai puikiai. 
Ėmė dalyvumą abeji darbi
ninkai : Pažangesni ir tikėjimo 
prisilaikanti.

Diskusijose bandoma palai
kyti draugiškumas ir švelni 
taktika, bet galėtų būt dar 
daug švelnesnė, visai be už
gauliojimų tikinčiųjų darbi
ninkų. Po sekančiam balan
džio mėnesio susirinkimui dis
kusijoms tema: “Imperialisti
nis karas ir Sovietų taiki poli
tika.“ Visi draugai prisireng- 
kite iš kalno gerai ir skaitlin
gai dalyvaukite diskusijose. 
Galima dalyvauti ir ne na
riams. Atsiveskite draugus - ir 
pažįstamus. Dalyvaukite ir tie, 
kurie norėtumėt apginti dis- 
kusuojamo klausimo priešin
gąją pusę.

Lietuvos Sūnų ir Dukterį! 
pašalpinė draugija yra lais
va pilnoj to žodžio prasmėj. 
Ji yra liuosa nuo kunigo įtek
mės, bei šiaip kokių monelnin- 
kų kontrolės. Patys nariai— 
darbininkai puikiai tvarkosi, 
todėl turi progą ir galimybių 
kelti ir diskusuoti visokius 
jiems patinkamus klausimus, 
kuriuos tik nariai pasiūlo su
sirinkimuose.

Kuomet mes pradėjome tu
rėti diskusijas po kiekvienam 
susirinkimui, mūsų susirinki
mai pasidarė skaitlingi daly
viai;?. Taipgi draugija auga po 
biskį ir nariais, šiame susirin
kime įstojo vienas naujas na
rys Kazimieras Stanevičius. O 
yra žmonių, manančių, kad 
draugystei pakenks, jeigu ji 
dalyvaus, arba prisidės prie 
gynimo darbininkų klasės rei
kalų. Bet pasirodo kas kita. 
Draugija kaip tik tada tvirtė
ja, kuomet ji užsiima visuo
meniškais darbininki! reika
lais.

taipgi tas pats Labor Commit-

PUIKUS KONCERTAS
Rengia A.L.D.L.D. 32 Kuopa ir L.D.S. 16 Kuopa

Sekmadienį, Kovo (March) 24
4

Pradžia 2:30 vai. po piety

Adelė Mickevičiūtė

Lietuvių Svetainėje
243 Front Street
NEW HAVEN, CONN.

” ir
Areštuoti
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imta tvarkymosi darbais, bucija ’daug ko pasimokino jzaciją
tai viešpataujanti klasė 
Versalyje sutraukė iki 130,- 
000 armiją, susitarė su (Vokietija 
Prūsijos armijos vadais, su i Austrija 
kuriais kariavo, ir pradėjo Ispanija 

įpulti Paryžiaus Komuną, Lenkija 
, kad kraujuose paskandinus \Chinija ir 

darbininkų sukilimą, kad Manchukuo I 
kartą ant visados* atėmus Ja^°znija 

j Indija 
Kuba
Jungt. Valstijos

Į šia skaitlinę neįtraukta 
Ispanijos darbininkų vėliau
sias sukilimas, kuriame žu
vo virš 5,000 darbininkų ir 
60,000 areštuota. Buržuazi
jos baisusis teroras nedali 
sulaikyti darbininkų judėji
mą, kuris nuolatos vis dau
giau auga ir plečiasi. Dar
bininkų pareiga dar tvir-

Šalis Užmušti Sužeisti

3,502
1,601

598
734

190,733
- 10,649

8,829
8,073

270.942
34,821 ‘

■ 29,584
111,171

Nuteisti 
katorgon 

35,419 
1,839 
4,936 

12,127

iš įnamių, pa- 
škurliais, 

rei- 
šu- 

rei- 
tais

i’-
I

Įžanga 35 ir 50 Centų 
Vaikams 15 Centų

darbininkams norą pasiliuo- 
suoti ir patiems tvarkytis.

Komuna Mirė, bet Idėja
* Gyvuoja

Gegužės 21 dieną versalie- 
čiai pro St. Klų vartus įsi
gavo į Paryžių ir pradėjo 
skerdynes. Paryžiaus Ko
munos gynimą nebuvo gali
ma sėkmingai vadovauti, 

► nes darbininkai neturėjo 
vienos savo klasės partijos, 
kaip Komunistų Partija. 

. Buvo ištikimiausi ir gabiau
si atskiri vadai: senelis De- 
lekliuze, Artur Arnu, lenkai 
revoliucionieriai Vrublev- 
skis ir Dambrauskis ir visa 

* eilė kitų vadų, bet nebuvo 
pas juos vieningumo, cen-

- tralizacijos, o tas tik pa
le n g v i n o išnaudotojams 
skersti komunarus.

Bet drąsos, pasišventimo 
paryžiečiai parodė geriausį 
pavyzdį viso pasaulio dar
bininkams.

Kada "versaliečiai įsigavo 
į Paryžių, tai visas miestas 
pavirto barikadomis. Kovų 
dalyvis B. Baks rašė:

“Visuose miesto kvarta
luose girdėt kirvių ir plak
tukų kaukšėjimai, versdami 
iš gatvių ir fundamentų ak
menis barikadoms. Dirbo 
vyrai, moterys ir vaikai. Vi
si jie gindami idealą, paro
dė tiek entuziazmo, tiek 
drąsos, kiek dar niekuomet 
panašiuose atsitikimuose is

 

torijoje nebuvo, ir kurio 

 

pasišventimo pakanka, kad 
suprasti visas XIX šimtme

 

čio baisenybes. Tai 
didvyriškumai prieš kurį

buvo

991,494
34

6.621
616

i 217

973,287
716

26.832
5.219
6,310

8.205 
Nežinia

115
Nežinia

28

2,159 
912 

73,092 
315 

2,241

vir-471.845
31.869

290.399
11,300
34,022

čiau jungtis aplinkui Komu
nistų Partijos vėliavą, revo
liucines organizacijas, re
miančias komunistų judėji
mą, ir ruoštis prie buržua
zijos viešpatavimo nuverti
mo ir įsteigimo darbininkų 
ir farmerių valdžios.

D. M. š.

Lowell, Mass

NEPAPRASTAS “SVEČIAS”
KOKADJO, ME.

Dvi savaitės atgal pasklydo 
gandas tarpe šio burgo gyven
tojų, kad aplankys- šią įstai
gą šios valstijos gubernatorius 
ponas Brann.

O kiek čia per tas dvi sa
vaites buvo visokio plauko šu
nų, šunelių, kiti iš jų atvyko 
ant rogelių, vežamų šešiais šu
nimis; taipgi ir įnamiams bu
vo daug ekstra darbo, kazar- 
mių grindis reikėjo mazgot po 
du kartus į dieną, lovas tai
syt, perfaisyt, išpuošt valgomą 
kambarį eglių šakomis ir t.t.

Bet štai kovo 9 dieną sulau
kėm to didelio sutvėrimo, žiū
rint ant jo išvaizdos, atrodė, 
kad jis senesnis apie 15 ar 
daugiau metų už savo pa
veikslą, kuris kabojo virš jo 
galvos mūs valgomam kamba
ryje. Bet jis dėvėjo tą patį 
siūtą, su kuriuom traukės tą 
už save jaunesnį paveikslą.

Pietų laike -mes visi buvom 
susėdę prie stalų valgyt pie
tus. Bangorio bomelis Daniel 
Cronin, šios įstaigos maisto a- 
gentas, sušuko: “Visiems su
stot”. Sustojom, įėjo apie 12

civilėseįvairios rūšies ponų 
drapanose ir uniformuotų. Sus
tojo prie stalų savo vietose. 
Mūsų didysis viršyl^/ perstaty- 
damas poną .gubernatorių, pa
sakė, kad valstija turėjo 
daug gubernatorių, bet tokio, 
kaip ponas Brann, dar neturė
jo, kad taip sunkiai dirbtų. 
Keno naudai, nesakė. Gal jis 
manė, kad mes visi burgo įna
miai žinom, keno naudai po
nas Brann dirba. Jis apsiriko, 
daugelis iš mūsų nežinom, nes 
kol kas dar nesusipratę esam.

Ponas gubernatorius prade* 
jo kalbėti, tikėjomės, kad jis 
ką nors pasakys, bet pasirodė 
labai neiškalbus, tik sakė, kad 
nėra pasaulyje sceniškai ^gra
žesnės vietos už Kokadj(\ Me. 
ir kad jis prašys poną Roose- 
veltą (su jo visu kabinetu, at
ėjus vasarai, atvažiuot į Ko- 
kadjo pažuvaut. Taipgi sakė, 
kad jis bijo, kad jo galvon ne
ateitų mintis rezignuot guber
natoriaus vietą ir ateit pas 
mus įnamiaut!

Aš nežinau, ką manė mano 
sandraugai, šio Rooseveltburgo 
įnamiai. Bet aš tai labai entu- >

Ką
Dukterų Pašalpinė Draugija?

Kiek pirmiau buvo jau ra
šyta mūši! spaudoje apie šios 
draugijos nuveiktus gerus dar- 

, bus, bet galima ir dar primin
ti. štai jie: Mūsų Draugiją pil
nai užgyrė šaukimą Ąmerikos 
Lietuvių Visuotino Suvažiavi
mo geresniam sukoncentravi
mui visų pajėgų kovai prieš 
karą ir fašizmą; prisidėjo su 
metine duokles prie Amerikos 
Lygos Kovai Prieš Kąrą ir Fa- j 
šizmą ir bendrai su kitomis 
organizacijomis pasiuntė du 
delegatus į Bedarbių Kongre
są, Washington, D. C., kuris 
atsibuvo sausio .5-7 dd., 1935 
metais, šie darbai yra naudin
gi ir atliekami pažangesnių 
draugijų, bei organizacijų. Bet 
ne viskas. Liet. Sūnų ir Duk
terų Draugija atlieka ir dau
giau tokių darbų, kuries neša 
daug naudos kultūroje ir ap- 
švietoje. Pavyzdin, jau trys 
draugijos susirinkimai atlikti 
su naudingomis diskusijomis. 
Daroma šitaip: Kadangi tarpe 
draugijos narių viešpatauja 
gražus susitaikymas, tad susi
rinkimai . einasi sklandžiai, 
greit draugijos reikalai atlie
kami ir pats susirinkimas, kas 
liečia draugijos reikalus, greit 
užsibaigia. Dabar atidaroma 
diskusijos ir diskusuojaiha tam

Veikia Lietuvos Sūnų Ir

J, M. Karsonas.

Clevelando Žinios
Is ALDLD 22 Kuopos Veiki
mo; Gauta Jau 15 Naujų Na

rių; Narių Apsileidimas

11 d. kovo ALDLD 22 kp. 
susirinkime įstojo 8 nauji na
riai: 6 moterys ir du vyrai. 
Tai. bus vajaus metu gauta vi
so 15 naujų narių. Drg. Va
lentą gavo net 4 naujas nares. 
Reiškia, galima gauti naujų 
narių, jei jų jieškoma. Gi 
drg. Romanadienė su Mažei
ka gavo po du.. Matyt, mūsų 
kuopa nepasiduos 190 kp., ku
ri yra iššaukus mūsų kuopą į 
naujų narių gavimo lenktynės.

Mūsų kuopos delegatė į 
Komunistų Partijos 6-to Dis- 
;rikto finansų rėmimo iš 100 
narių/ komitetą raportavo/ 
kad vasario mėn. surinkus pa

i

V

Programoj dalyvauja žymūs ir publikos mylimi 
lietuviai artistai

Ig. Kubiliūnas, baritonas iš South Boston, Mass. Pasi
žymėjęs, ypatingai komiškom dainom, iš ko publikai yra 
gražaus juoko. Newhavenieciai jį išgirs antru syk Šiam 
koncerte.

Adelė Mickevičiūtė, sopranas iš Boston, Mass., ji žino
ma ne tiktai Bostono apielinkėje, bet ji yra dainavusi 
New Yorke ir kitur.

Ahu viršui minėti dainininkai dainuoja per radio, tad 
svarbu juos išgirsti ir pamatyti.

Jl/OZAS 
OV4LMU5OS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
, Užtikrinu, kad mano patarnavi

mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

TeL STagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

MM M M M M M M M MM IMI M M M M M M M M M MM

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST„

Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus,^-patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

urn mum v* Įminimi im im im im mi mi ww mi im mi w im w w



Ketvirtas Puslapis LAISVE Pirmadienis, Kovo 18, 1935

MENO SKYRIAUS DALIS
Operetė “Vestuvės 
Pušyne” Pavyko

Nųliudus,
Ji mal-

(Pabaiga)
Vaikiną, kurį ji myli, taip 

ant greitųjų negali pamatyti, 
o laikas trumpas, 
guodžiasi Nastutei.
dauja Nastutę būti jai pagel- 
boj išeiti iš to keblumo. Pa- 
gelba tokia, kad ji praneštų 
tam vaikinui, kurį Justė myli. 
Įsako, kad jis greitai atsilan
kytų ir ją galėtų išgelbėti iš 
tų žeberklų, į kokius tėvas ją 
greitu laiku įpainios.

Ant užkvietimo greitai pri- 
būna Juozas. Nušvinta jos 
akys, nuliūdimas prapuola. Ji 
jam išdėsto, į kokį keblumą 
ją padėjo tėvas! Ir kad trum
pu laiku jos visa laimė, jauny
stes linksmumas užsibaigs.

—Nuo to išgelbėt tik tu vie
nas gali, apsivesdamas su ma
nim, pirma paskirtos tėvo die
nos. Su tokiu apsivesti, 
aš nemyliu—nelaimė.

’ Baigdama kalbėti, 
.duoda su visa siela į
Savo mylimo, pareikšdama, 
kad jinai tik apsivesdama ga
lės to išvengti.

Juozas aiškinasi, kad jis pa
prastas darbininkas, neturtin
gas, tai kaip ji galės mylėti, 
būdama turtingo tėvo duktė.

Mergina atsako, kad jos vi
sa laimė, ir turtingumas vaiz
duojasi tik tikroj meilėj, o ne 
atšalusiuos piniguos seno su-

kurio

atsi- 
globą

krypusio pirklio, kuriam tėvas j sumažinsim.

Vestuvės ir laisvas šliūbas 
taip pat turi didelę reikšmę. 
Sutrauko retežius tikėjimiško 
fanatizmo, kuris laiko suraki
nęs jaunuolių sielas. Aiškiai 
nušviečia, kad tikėjimiški, re
liginiai įsitikinimai nieko ben
dro neTuršu laisva meile. Ku
nigija kiekvienos religinės sek
tos giria savo, o bjaurioja ki
tą sektą, kad palaikyti prie sa
vęs didesnį būrį darbininkų del 
savo gerovės. Ir keldami dar
bininkų neapykantą vienos 
sektos prieš kitą, su tokiu kur
stymu,, lengvai suskaldo dar
bininkų klasinį draugiškumą.

“Vestuvės Pušyne“ kaip tik 
tą realiai atvaizduoja. Kaip 
vaikinas, taip jo mylima ’mer
gina savo skirtingus religinius 
įsitikinimus palieka nuošaliai. 
Vietoj to, kalbasi apie ateinan
čią laisvą žmoniją, laimingą be 
religinių burtų.

Susirinkęs jaunimas į ves
tuvių pokilį pilnai patenkytas 
laisvu šliubu, be religinių prie
tarų. čia atidengia paslaptį 
religinių burtų jaunuoliams, 
šiuo žvilgsniu vaidinta opere
tė pilnai atsako.

Kaip girdėti, iš buvusių per
statyme operetės, nepatenkin
ti tuomr kad negana darbinin
kiška, neganėtinai atvaizduoja 
dabartinio laiko klasių kovas. 
Tuom silpnoka iš autoriaus pu
sės. Bet bešališkai imant, jei
gu mes tfu atyda tėmysim, iš 
kur ėmė medžiagą operetei 
autoriaus, tai ir tą silpnumą

mąstykime, ar nėra blėdies iš 
mūšų nera’ngūmo, kaip mum 
patiem, taip ir abelnam dar
bininkų judėjimui? Darbiriiri- 
kų, kaip dirbančių, taip ir be
darbių padėtis blogėja. Visur 
rnes matome iš to plaukiantį 
reikalą bendro fronto, kaip 
kovai prieš pabrangą ant visų 
gyvenimui reikmenų, prieš ka- 
pojimą-mažinimą pašalpos ir 
kylančią reakciją-fašizmą ir 
karą. Darbininkai, pakalbinti 
bendron kovon prieš didėjantį 
skurdą-vargą, nežiūrint kokių 
pažiūrų, išsiaiškinus, stoja 
bendrai gintis nuo bado. 
ALDLD nariams buvus 10, 15 
ir daugiau metų organizacijoj, 
nedalyvauti susirinkimuose ir 
nesidalinti veikimo darbais 
yra prieš savo klasę ir orga
nizaciją prasižengimas. Dabar 
yra apie pusę kuopos narių, 
kurie dar nėra atsiėmę drg. 
Vinco Kapsuko knygos: “Pir
moji Lietuvos Proletarinė Re- 
vdliūcija.“ Toji knyga yra la
bai didelės svarbos; tai rank- 
vedis praplėtimui mūsų žinoji
mo. Mes dabar rengiamės 
prie Lietuvių Kongreso prieš 
Karą ir Fašizmą, kad įtrau
kus visas Amerikos lietuvių 
orgariizacijas, nežiūrint, ko
kios jos nebūtų, katalikiškos 
arba tautiškos. Jose 95 nuoš. 
yra darbininkai, paliesti ne
darbo ir kapitalistų išnaudoji
mo letenos sunkenybių. Mūsų 
organizacija gali daug tuo 
klausimu padėti. Juk mes 
skaitomės Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos nariais, darbininkų ap- 
švietos skleidėjais. Pasiklaus- 
kime savęs, ar atliekame dar
bininkiškos apšvietos skleidi
mo darbą tarpe lietuvių dar
bininkų ir darbininkių ? Neat
liekame! O kodėl?. Todėl, kad 
mes patys iš jos leidžiamų 
knygų nesišviečiame. Pradėki
me nuo mūsų didelio veikėjo 
draugo Vinco Kapsuko raštų. 
Perskaitykime: “Caro Kalėji- 
įpūose—užrašai ir atsimini
mai,“ “Lietuvos Darbininkės ir
Poniules” ir kitas. >

Viso pasaulio darbininkai! 
gailisi-mini d. Vincą Kapsu
ką, mes, 22 kuopos nariai, tą 
padarykime plėsdami jojo įde- 
jas tarpe lietuvių darbininkų 
už galutiną pasiliuosavimą iš 
šios supuvusios kapitalistinės 
netvarkos. /

! IŠ KITUR valandų.tautinės moterų dienos ap- 
vaikščiojimą. Tam tikslui bu
vo pritaikytas ir progrtfriitfs. 
Potam šokiai prie geros rriuzi- 
kos.

Liet. Darb. Choras dainavo 
tris rėvoliUčineš dainas.- Gra
žiai išėjo “Internacionalas” ir 
“Kominternas,” bet trečioji 
silpnai. Chorui patartina dau
giau lavintis. Be to, tiktai da
lis choristų, tedalyvavo. Tai 
kur kiti buvo? Jūk visiems 
reikėjo dalyvauti, tada ir dai
navimas būtų daug geriau iš
ėjęs. Jaunuoliams reikia kre
ditas' duoti, nes jie ir repetici
jose, ir parengimuose visada 
laiku esti. Bet suaugę ne visi 
išpildo savo pareigas.

Parengime gerą prakalbą 
pasakė jauria kalbėtoja apie 
moterų ir merginų padėtį. 
Kvietė visus tvirčiau organi
zuotis ir kovoti už geresnį gy
venimą ir už pilną lygybę. 
Pelnas eina Tarpt. Darb. Mo
kyklai. •

—*--------------

A. Ramanauskas.
(63-65).. d

gėeat neck, n. y.
ALDLD 72 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 18 d. kovo, 8 vai. 
vakare, M. and H. Sabenko Svetai
nėje, 91 Steamboat Rd. Visi kuopos 
nariai privalo atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Dabar yra mūsų 
draugijos vajus ir mes esame pasi
žadėję gauti po naują narį. Taigi pa-, 
sistėngkime tai išpildyti. M

(63-65) S°kr.. V. A. “

^HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopa rengia prakal

bas. Įvyks ketvirtadienį, kovo 21 d., 
7:30 vai. vakare, Laisvės Choro Sve
tainę], 57 Park Street.

Kalbėtoja bus drg. Z. C. Mažeikie
nė iš Cleveland, Ohio. Jinai kalbės 
apie kasdieninius darbininkų' reika
lus, taip pat apie Sovietų Sąjungą. 
Yra labai svarbu, kad darbininkai 
lankytųsi į darbininkiškas prakalbas, 
kad galėtume suprasti daugiai! savo 
klases reikalus ir mokytis vesti ko
vą su išnaudotojais.

Todėl draugės ir draugai, pama
tę šitą pranešimą, ne tik patys da
lyvaukite, bet išgarsinkite gerai ir 
raginkite savo pažįstamus dalyvauti. 

Užkviečia Komisija.
(65-67)

NEW BRITAIN, CONN.
Senai pas muš buvo rengta pra

kalbos, nes vis nebuvo tokios geros 
' progos gauti kalbėtojų, šiuo kartu 
pasitaikė, kad Z. C. Mažeikienė va
žinėdama po Naująją Angliją su 
prakalbų maršrutu,„sutiko sustoti ir 
mūsų miestelyjė. Pas mus tą drau
gė dar niekuomet nėra kalbėjus ir ji 
be ąbėjo daug naujo pasakys. Teko 
girdėti, kad publikos būsią dikčiai 
ant mūs p/akalbų.

Prakalbos įvyksta subatoj, kovo 
23 d., Lietuvių Svetainėj, 354 Park 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžan
ga visiem veltui.

buvo laiko veltui mintis eikvo
ti. Tą spragą užpildė Jauni 
Pionieriai tinkamai išmokyti 
drg-ės Zdaniu‘tės:—Judzentavi- 
čiėnėš. Bo I aktui labuti tin
kamai ir publiką žavėjančiai 
sudainavo duetą Lionija Uta- 
riutė ir Lio Motužūkas. Po II 
aktui Jaunūolių (Pionierių) 
Choras Sudainavo 3 darbinin
kiškas daineles, anglų kąlba, 
ir 2 lietuviškai Wftkes Barrių 
Mergihų Kvartetas.

Lošėjai ir Choras savo už
duoti atliko gerai. Taip pat 

j ir Zeikų Orkestrą.
Kas link aktorių atlikti savo 

roles, aš, kaipo ne ekspertas, 
neimsiu per kritikos svarsty
kles, kad nepadaryčiau klaidą 
vieną ar kitą asmeniškai įžeis
damas. Atrodė, visi gerai lošė. 
Jeigu kuris silpniau, tai palie
ku tarp savęs aktoriams pasta
bas daryti.

Vienas iš svarbiausių, ką aš 
turiu prisiminti, 'tai shenan- 
doahriečiai meno ir proletari
nės kultūros žvilgsniu didelį 
žingsnį padarė pirmyn visame 
kietosios anglies ruošte.

Čia jaunųjų pionierių grupė 
suorganizuota ir gerai išlavin
ta. Tai darbininkų ateities 
žiedas. Choras skaitjingas; di
džiumą sudriro jaunuoliai, nu
senusių veteranų vietą jie pa
vaduoja.

Šitą visą sunkų darbą, kaip- 
tai lavinime jaunuolių, diriga
vime Choro, p'rirengime ope
retės perstatymui, pritaikant 
melodiją (muziką), atliko d. 
D. Zdaniutė—JudzentaviČienė. 
Jai priklauso pagarbos žodis 
už nenrUilstantį pašiaukaVimą 
darbiriirikų labūi. Taip pat ir 
lošime (perstatyme) ji užėmė 
svarbiausią rolę.

Taigi, shenahdoahriėčiarii 
paaukavus tiėk daug triu'so, 
nuovargio išsilavinime tokį 
svarbų perstatymą darbiriin- 
kiška'i visuomenei, geistina, 
kad tas jų visas pasiaukojimas 
proletarinio’ meno auklėjimui, 
neliktų užsidaręs siaurose ri
bose vien tik Shenandoah Ty. 
Reikia, kad jis prasiskleistų 
visam kietosios anglies ruošte. 
Tas ir industrijos darbininkams 
suteiktų daug pamokų, kurių 
d a mums trūksta. Tad patar
tina, kad tokiose vietose, kur 
aplinkybės leidžia operetės 
vaidinimą, būtų visur suvaidin
ta. Ir kad tų vietų darbinin
kai pagelbėtų surengti, pasi
stengiant sutraukti masiniai 
publiką į tokį sVarbų parengi
mą kuris neša visapusiškas pri
mokąs darbininkams, 
mums da labrii trūksta.

Matomai, kad mokytojai ga
na sunkūs drirbas buvo stftvrir- 
kyti viską ir pačiai užimti ak
torės vietą, tad parengimo vri- 
kare dirigavimui Chbro prisi
kvietė iš Wilkes- Barre srivo 
sesutę, d. O. Zdanjutę Užimti 
jos vietą.

Programe pažymėta pianis
tė, A. Staniškiutė, nepribuvo 
užimt savo vietą. Priežastis 
nežino'ma.

J. Ramanauskas

Pagirtinas Mokslo Draugijos 
Darbas.

st.

Kapsuko Paveikslai
yisi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at- 
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.

Komisija.
•___________

DETROIT, MICH.
Jaunuolių LDS 203 kuopa suloŠ 

anglišką veikaliuką, "Oscar Sapp,” 
nedelioj, kovo (March) 24. Pradžia 
7 vai. vakare. Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St. Po lošimui bus šo
kiai prie geros “Harlem Orkestrą.” 
Įžanga tiktai 20c asmeniui. Kviečiam 
visus dalyvauti.

Renginio Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra pranešimas visiems ILD ir 

kitų progresyvių org'anizacijų na
riams. Pirmadienį, 18 d. kovo (Mar.), 
7 vai. vakare, 701 No. 8th St. bus 
ILD di'strikto organizatorius su la
bai svarbiu ateiviams išleidžiamo 
įstatymo prenęšimu. Būtinai reikalin
ga visiems ateiviams apie tą įstaty
mų. žinoti.

Būkit laiku’ visi, nes kalbėtojas, 
tuTės eiti į kitą’ susirinkimą už 2-ji/

Kovo 10 Liet. Mokslo Drau
gija turėjo mėnesinį susirinki
mą, kuriame, apart kitų klau
simų, buvo pakeltas klausimas 
užgirti Darbininkų Apdraudos 
Bilių II. R. 2827. Bepęlro Fron
to Komiteto atstovas išdavė 
raportą, kad dabar Biliųs per
eina Kongresan svarstyti, nes 
dvi kongresinės komisijos jau 
jį užgyrė, tai reikia smarkaus 
veikimo. Sūsirinkimas nubal
savo užgirti Bilių ir reikalau
ti, kad Kongresas irgi užgir- 
tų. Taipgi susirinkimas nūtarė 
paaukot $5 vedimui darbo už 
tą*Bilių? ’ ’ ■ ’ ' P v P'• ‘ ‘

Toksai darbas yra girtinas. 
Pasirodo, kad Mokslo Draugi
jos nariai supranta, jogei rei
kia visomis spėkomis kovoti už 
bedarbių apdraudą ir kad ši
tas Bilius yra vienatinis Kon
grese, suteikiantis tinkamą 
apdraudą.

Kviečiamos visps kitos drau
gijos paimti .iš Mokslo/ Drau
gijos pavyzdį, užgirtį tą Bi
lių, Taipgi ir finansiniai remti 
tą darbą.

U

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svaru Dėžė 7H 
6 Skirtingą Rūšių *Uc

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

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

Įvairiose pare ngimųose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Eštonijos darbo.

NAUDOKIME '

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Operetė atvaizduoja Lietu
vos darbininkus ir jų tik apsi
reiškiančią klasių kovą. *Cia 
dvaro darbininkai, kurių ben
dri reikalai labiau rišasi, kaipo' 
didesnės grupės dirbančių krū
voj ir visų-lygiai skriaudžiamų 
dvarponio. Tad jiems, kaipo' 
grupei darbininkų, lengvesnis 
ir pasitarimas bendrai, kokiu

jos jaunystę parduoda už pi
nigus! Ir pakartoja, kad 
pilnai, myli ir atsiduoda 
Juozo globai.

Abudu susitaiko. Bet 
bar eina klausimas apie 
tuves; kur šliūbą ims ir 
darys prisieką, kad jau vedę?

Čia Juozas daro išvedimą, 
kad greitai bėgs pas kunigą i 
ir padarys sutartį su juom apie keliu reikalauti pagerinimo1, 
šliūbą.

Justė į tą Juozo sumanymą 
daro pastabą:—“Iš to niekas 
neišeina. Kunigas negali duo
ti mum palaiminimą be vysku
po leidimo. Religiniai įsitiki
nimai mus prie to neleidžia. 
Tu katalikas, aš protestonė. 
Tai tos visos ceremonijos, per
toji nusitrauktų, o mum reikia 
ant greitųjų apsivesti, kad iš
vengus tėvo rengiamų parda- 
vikiškų vestuvių.“

To del nėra kitos išeities, 
kaip tik laisvą prisieką pada
ryti, vienas kitam ištikimybę 
pareikšti. Juk ne tuos religi
niuos prietaruos rišas meilės 
aktas, 
einančių į porą gyventi, pri
siekiant vienas kitam ištikimy
bę, pasireiškia tikros vedybos.

Šitokiu išvedimu abudu jau
nieji sutinka ir vestuvės įvyk
sta pušyne, tarpe kaimo jau
nimo, susirinkusio, kurie liko! Kaimo jaunimas, išklausęs 
liudininkai vestuvių. ^streikierių pasiuntinių praneši-

Šičia atvaizduoja realybę iš nubalsuoja streiką remti 
mūs praeities ir iki šioliai už-,ir visiems stoti už paliuosavi- 
silikusių metodų buržuazinio kalėjimo streikierių va- 
auklėjimo. Tėvai savo duRte- do. 
rims ir dabar neleidžia išsi 
rinkti ir apsivest su tokiu vai- rikiai iš to laiko, kada da tik 
kinu, kurį myli. Bet verčia 
apsivesti su turtingu, nežiū
rint, kad būtų senas, sukrypęs, 
nemalonus nei dirstelėt. Bet 
tėvų džiaugsmas, kad turtin
gas ir duktė galės greitai pa
tekti į buržujų eiles.

Tą patį daro ir su vaikais 
tėvai, neleidžia“ išsirinkti to
kią gyvenimo draugę, kurią 
sūnus myli, bet vefčia jieškoti 
tokios, kuriai duoda daug pini- 
gų^ nežiūrint to, kad būtų “ne
sveika, šleiva, kuprota, bile 
brigota. ” Tėvų neklausant, 
vaikui neskiria nieko. O klau
santį įstumia į tamsią juodą 
gyvenimo ateitį.

Operetės vaidinimas šitą 
maską buržuazinės ideologijos 
nutraukė nuo akių darbinin- 
kaTns, jie galėjo matyti klasių 
skirtingumą.

ji 
visa

ves-
pa-

Todėl jau čia matom streiką, 
iššauktą, kaipo kovos reikšmę.

Buožių darbininkai labiau 
išsklaidyti, sunkiau susirinkti 
ir bendrai pasitarti apie savo 
skriaudas. Todėl jie toliau už
silikę klasių kovos supratime. 
Todėl ir yra prie jų tik vienas 
būdas prieiti ir vesti į klasiij 
kovos supratimą,—t.^y. tokiuos 
pokiliuos, kur daugiausia Lie
tuvos jaunimas susirenka, ves
tuvėse ir tt.

čia mes matom paskleistas 
proklamacijas.
siųstą delgaciją nuo streikiė- 
rių perstatyt jaunimui, už ką 
streikuoja. Ir prašoma', kad 

Tik grynoj sąžinėj su- neitų į dvarą dirbti kol 
streikas riebus užbaigtas ir 
laimėtas. Delegatai apsimas
kavę, kad iš veido nebūtų pa
žįstami, apsisaugojimui nuo 
šnipų išdavimo į valdžios ran
kas.

Reporteris.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
paujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir pądi,dinu to
kio didžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

M-ka.
—------------- t-----------------------

Pittsburgh, Pa
Matom ir at

Čia vaizduojama realiai nuo-

pradėjo gimti revoliucinis ju
dėjimas tarpe Lietuvos valstie
čių darbininkų. Todėl gali 
būti truputį nusenęs. Bet ka
da Veikalas pasirodė senoj, 
tai silpnesnes vietas galės pa
taisyti kūrinio autorius, 
Proletarų Meno Sąjungos 
tras.
Kas Link Paties Kūrinio 

diriimo

Kada drg-ė D. Zdaniūtė— 
JudzentaviČienė prie dainų ir 
muzikos pritaikė tinkamą me
lodiją,’ veikalas pasidarė gy
vu, žavėjančiu publiką—be 
mažiausio sutingimo. Tą liu
dija rimtas publikos užsilaiky
mas, nebuvo laiko mintinis 
skrajoti po dausas. Visų akys 
buvo nukreiptos į aktorius. Net 
ir tarpu aktų permainose, ne-

arba 
Ceri-

Vai-

III-8-35

kuriu j

Cleveland,Ohio.

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

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti, į šią naiiją vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
»100 Union Ave., Brooklyn

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

T61.:‘ Glenmofe 5-6141

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
sr====s=SB====»=3isss=e!==n=s=s-===atete=ss«E==»s==s-i=-s-s——====—b==s====—=*===31

Abudu 
visą, 
dar- 

buvo 
Viso’ 
jisai

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
riuorii mūsų kp’. rerigė bendrą 
vakarėlį.,

Nusitarta šiarne sezone dar 
surengti “house party,” kad 
pasidarius kelis SoTėrius kuo
pos ir darbininkų reikalams. 
Nariai! Didele Blėdis iš Mūsų

Nerangumo
Tiek turiu bgigdariias pažy- 

ihėU, kad ir šį kuopos dar
bą dirba dalis kp. narių, kurie 
turi darbų visas galybes. Ėet 
didžiuma narių ne tik. kad 
niekur nenori apsiimti, bet

Kapsuko Minėjime Įstojo 
Komunistu Partijon Keturi 
Darbininkai

Kovo 7 įvyko d. V. Micke- 
vičiatfe-Kapsūko mirties minė
jimas. Kalbėjo dd. J. Urbonas 
ir J.. Gasiunas apie Kapsuko 
gyvenimą ir darbus,
nurodė, jogei Kapsukas 
savo gyvenimą paaukojo 
binirikų reikalams. Jisai 
mūsų vadas, mokytojas, 
pasaulio darbininkams
taipgi brangus. Todėl visur jo 
mirtis yra minima.

Muzikalę programą atliko, 
liet, jaunuoliai sykiu $ū Liet. 
Darb. Choru. Pirmiausia d. 
Elsie Norkiute paskambino 
pianu “Laidotuvių Maršą,” 
paskui visas choras ir taipgi 
publika sudainavo “Interna
cionalą.” Po prakalbų vėl jau
nuoliai dainavo “Kalinio Dai
ną” ir “Volgos Laivininkų“ 
dainą.

Kalbėtojams pakvietus, stoti 
Komunistų Partijon, keturi ant 
vietos išpildė aplikacijas, o ki
ti pasižadėjo vėliaus prisira
šyti. Nemažai parduota litera
tūros. Ypatingai jaunuolės 
mergaitės gerai pasidarbavo.

Tarptautinės Motery Dienos 
MiiiSjittiaS

Kovo 9 Komunistų Partijos
dar blogiriris—včhgiri laiikyti Nbrth Sides Sekcija (nėšėriai 

pa- susiorganizavusi) turėjo 'tarp-susirinkimus. Draugai !

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sotis, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ , 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STRĘĖT
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvę
A. G. G ŪGIS Manager,

i kuris turi 12 metų ' patinimo 
prie išdirbimo šių ^prekių..

čia yra puikūs pasirinkimas 
’ portfelių, valizų, skrynių, kū- 

parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y

Mes dar turirife trijų drg. Kapsuko, knygų 
pardavimui, d būtent:

CARO KALĖJIMUOSE
Ši.En^ga yra 320 puslapių, su geru drg. Kapsuko 

paveikslu. Jos kainą buvo $1.75, o dabar galite 
dar gauti už $1.OO. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį ėaYo kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su ūžsrikymriis. •

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų Valdžia,

Šią knygą tik 1934 metais išleidome, tai nauja 
knyga, ji tūri 240 puslapių ir daug paveikslų. Jos 
kaina yra 75 centai. Ši knyga yrri geriausia istorij a 

, Lietuvos karo metu ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buVo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

Lietuvos Darbininkės ir Poniules
Ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 

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

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

Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
t). Iii. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Daugiau Žinių Apie 
Chicagos Lietuvius 

Kriminalistus
Tiria Mirties Priežastis Dar Dviejų Asmenų Butmanienės 

Namuose; Gydytojo Duktė Staiga Susirgusi ir Mirusi; Spė- 
, jama, kad Suokalbininkų Šaika Veikė Gavimui Palikimų 

ir Apdraudos.
CHICAGO, ILL.—Mirties 

priežastys dar dviejų asmenų, 
kurie mirė Butmanienės na
muose, buvo pradėta tyrinėti 

, vakar dieną. Tyrinėtojas 
Sherwin pranešė, kad viena iš 
staigiai mirusių yra daktaro 
duktė Mrs. Edith Foss. Ji stai
ga susirgo Butmanienės saliū- 
ne ir nuvežta į ligoninę mi
rė kovo 15, 1934 m.

Fossienė mirė Michael Ree
se ligoninėj nuo gangrenos. 
Jos sesuo Mrs. J. Buddick 
pranešė policijai, kad Butma
nienė norėjusi gauti dalį $3,- 
000 apdraudos, po Fossienės 
mirčiai.

UŽDARĖ SALIUNĄ
Fossienė apsirgo Butmanie

nės .saliune, 1707 S. Halsted 
St. Kadangi daug skundų 
$ ieš tą vietą gauta, tai ją po
licija uždarė. Laisnis saliunui 
gautas po vardu “Anna Bu
sch.” (namuose

Policija pradėjo

pareiškė nuomonės, 
yra sudaryta suokal- 
grupė, kuri pasinau- 
tokių mirusių paįiki-

ĮTARIA ešAnt SUOKALBI
NINKŲ GAUJĄ

Suėmus advokatą Julių P. 
Vaičių, graborių Bagdoną ir 
Radį, ir kitus, kurie rašė Kel
ly “testamentą” po jo mirčiai, 
policija 
kad gal 
bininkų 
dodavo 
mais.

Ar areštuoti turi ką bendro 
su palikimais paminėtų miru
siųjų, dar nėra paaiškėję. 
Taipgi nėra nustatyta Juoza
po Motaus asmenybė.

Parinkimas grand d žiūrės 
prasidėjo vakar. Bet jos vei
kimą daug nuspręs gydytojų 
pranešimas—ar Kelly buvo 
nunuodytas, ar ne?

KRATO BUTMANIENĖS 
NAMUS

tyrinėti įstaigose 
mirtį Stanlio Martinkaus-Mar- mirtis ir

Policija jieško Butmanienės 
ir jos palaikomose 
daugiaus 
palikimus

žinių apie 
keletos as-

*cinkevičiaus, gyvenusio 1009
W. 19th St., kuris sulyg ra-1 Sužinota, kad 
porto, nukritęs beplaudamas valdžios čekis $380 vertės, 
langus ant Halsted St. 1 rastas jos namuose, yra gau

sio mirties priežastis p ra- tas iš vieno banko, kuriame ji 
dėta- ■tyrinėtir---k-ar Bu-tmanie*-hn-kū~prnigTTs;^ir^ktTris-bttvo jai 

• nes namuose rasta paslėptas išduotas prieš banko užsidary- 
pranešimas apie Juozapo Mo-'mą. , ;

, taus mirtį. Pastarasis miręs j Taip pat surasta, kad But-, 
jos namuose lapkričio 14, manienės abu vyrai, su ku- 
1934 m. riais ji persiskyrė, yra gyvi.

menų.
nežinomas

laisves’Naudai Parengimai
Prašome Įsitėmyti ir Būti Juose

BINGHAMTON, N. Y. KONCERTAS
Rengia L. D. S. 6-ta Kuopa

Šeštadienį, 30 Kovo (March)
, LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton St. Binghamton, N. Y.
Dainuos Menkelluniute ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizis, armonistė.; S. Smyk, 
smuikininkas; Jaunų Lietuvių Dainininkų’Grupe. Po 
Koncertui bus šokiai. Jžanga 40 centų. Pradžia 

7 :30 vai. vakare.

WILKES-BARRE, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir rėmėjai 

Dainuos Mėnkeliuniutė, Višniauskas, Shenandoah 
Mainierių Kvartetas, Vaineikis ir kiti.

Sekmadienį, 31 Kovo (March) 
DARBININKŲ CENTRO SALĖJE 

325 E. Market Street

SCRANTON, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai

' Pirmadienį, 1 Balandžio (April)
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wilkes-Barrio

ROCHESTER, N. Y. VAKARIENE
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai

Šeštadienį, 27 Balandžio (April)
GEDEMINO SVETAINĖJE

Bus Puiki Dailės Programa ----1.----------_-------- -—
'•ĮŽANGA $1.(10 ASMENIUI -

Pirmasis, Butmanas, šiuo lai
ku gyvena Kalifornijoj. Ant
rasis vyras, Julius Basche-Bač- 

• kauskas, gyvena Chicagoj.
SAL1UNĄ APVOGĖ, BET 

PINIGAI GRĄŽINTI
Policijai vedant smulkų ty

rinėjimą sužinota, kad Butma- 
nię^ės saliunas buvo du kartu 
apvogtas. Abiejuose plėšimuo
se vagys pasiėmė po tūkstan
tį dolerių. Bet jie buvo sugau
ti, jai pinigai grąžinti, ir ji 
atsisakė vagis kaltinti.
• Kodėl ji atsisakė vagis ap
kaltinti, dar nėra žinoma.

Tyrinėjimas apie kitus ar- 
eštuotus — advokatą Vaičių, 
Bagdoną, Radį, Zelinką ir 
Dailydę eina daug lėčiau. Su
žinoję smulkmenas apie But- 
manienę, pradės spartesnį ty
rinėjimą kitų suimtų byloj 
kaltinamų suklastavime Kelly 
testamento.

ST. LOUIS RĄSTĄ KELLY 
PINIGŲ

Milton Lohr, Rubenso tyri
nėtojo pagelbininkas praneša, 
kad St. Louis mieste Boat
mens banke rado, kad Kelly 
turėjo įdėjęs $1,495. Ten pat 
jie atidarė Kelly safety depo
zito dėžę. Ką rado, vietos ty
rinėtojai neskelbia.

Čia atidarytos dvi Kelly de
pozito dėžės. Viena yra Capi
tol Bldg. Dar visi dokumentai 
neperžiūrėti.

Vienoj iš depozito dėžių, ty
rėjai mano rasti netoli $50,- 
000 pinigais.

Didžiausia dalis palikimo, 
sulyg klastuoto testamento, 
būtų tekusi Butmanienei. Ge
rą porciją būtų gavęs “Nau
jienų“ išgirtas politikierius 
advokatas., Vaičius.., Jam būtų 
tekę, kaipo geram Kelly fren- 
tui apie $6,000; graboriui 
Bagdonui buvo skirta $4,500 
už palaidojimą $98 vertės 
giabę ir Radį Kelly būtų 
nepamiršęs su $4,000. ■ ’

butmanienė gyvenusi
PRABANGOJ

Butmanienė, kuri užlaikė 
“flophauzę“ ant Madison St. 
ir saliuną 18-tos apielinkėje, 
o be to keletą panašių “įstai
gų”, pati gyvena prabangoj.

Jos apartmentas susideda iš 
12-kos gražiai įrengtų kamba
rių po antrašu 6743 Irving 
Pk. Blvd.

Kaip Butmanienė susižino
jusi su advokatu 
graboriais, 
Ji gyvena 
miesto, gi 
dalyj.

Dviejų
Missouri . — politikieriai jau 
ruošiasi peštis, kuriems turi 
tekti James T. Kelly, 62 m. 
šykštuolio palikimas, kurį no
rėjo klastingai pasisavinti sep
tyni areštuoti asmenys.

Jei nebus rasta artimų Kel- 
lyo giminių, tai jo palikimas 
pereis į valdžios rankas. O 
kad daug turto yra, tai dvie
jų valstijų politikieriai renka 
“prirodymus“, kuriais jie pa
siremdami mano paimti pini
gus į savo rankas.

Radus netoli $94,000 ver
tės bondsų, ’ mortgečių ir 
brangakmenių Kelly safe de
pozito, jo turtas jau apskai
čiuojamas vertas apie $150,- 
000.

Kiek Būtų Gavę Pinigų
Didžiausią dalį to palikimo 

būtų gavusi Elžbieta Butma
nienė. Advokatui Juliui Vai
čiui būtų tekę apie 9,000, gra- 
bbriui Radžiui apie $6,000, 
“dievo bažnyčiai” vienas tūk
stantėlis ir it. Visa, jei grabo- 
rius Bagdonas nebūtų paroka- 
vęs už Kellys palaidojimą 
$98 vertės grabe tik $4,500.

Dabar gi, jų surastą turtą, 
matomai, panaudos vienos ar 
antros valstijos politikieriai, 
jei ne atsiras giminių.

Apart nuteisimo metams 
kalėjiman advokato J. Vai
čiaus, E. Butmanienės, grabo-

rių Bagdono ir .Radžio, kunigo 
Zelink ir Jono Daily dės, visi 
dabar apkaltinti suklastavi- 
me Kelly testamento ir net jo 
parašo.

Grahd Džiiire Rado Juos
. Kaltais

Drg. Jonas Šimkus Mirė 
Išpuolęs iš Medžio

12,BRIDGEPORT. —Kovo 
tarp 9 ir 9 :30 vai. ryte, mir
tinai susižeidė draugas Jonas 
Šimkus, 3130 So. Lowe Ave., 
išpuolęs iš medžio, ties savo 
namais. Netrukus mirė, nuvež
tas į German Deaconess ligo
ninę.

Drg. Šimkus pjovęs medžio 
šakas; spėjama, kad viena iš 
jų palietusi apnuogintą elek
tros vielą ir elektros sutrenk-

Sakoma, Butmanienė prisi
pažinusi netik prie “testamen
to“ rašymo, bet kad ir ji kar
tu su advokatu Vaičium ir 
graborium padirbusi Kellys 
parašą po to “testamento”.

Vienlaik, kai septyni areš
tuoti liudijo prieš grand džiū- 
rę, gydytojai tyrinėję Kelly’o tas jis išpuolęs, 
vidurius, pareiškė, kad neradę 
jo4<ių nunuodijimo žymių. Taip po tėvais Bartkaitę ir dvi duk- 
pat nerado, kad jis būtų sir- toris—Anna ir Mary, 
gęs vėžiu, kaip mirimo paliu
dijime įrašė Dr. Hurwitz.

“Fldphouzės Karalienės“ 
Darbus Tiria

Velionis paliko žmoną Oną,

Taipgi, 
paliko seserį Oną Jankaus
kienę, brolį Aleksą • Šimkų. 
Abu Chicagoj ir vieną seserį 
Lietuvoj.

Jis priklausė prie ALDLD 
19-tos kp/ 53-čios kp. ir Liet. 
Pašalpos Keistučio Kliube. Bu
vo apie 48 metų amžiaus.

apie 27

Butmanienei užlaikant flop- 
hauzes ir abejotinos vertės įs
taigas, bet pačiai gyvenant 
puikiame 12 kambarių apart- Amerikoj išgyveno 
mente, kaž kas ją pavadino metus. Visą laiką gyveno Chi- 
“flophauzės karaliene.

Mid City banke rasta vienąjį a 1 n ’ organizacijose,
cagoj. Buvo veiklus narys

nuolatinis “Vilnies” skaityto
jas ir uolus rėmėjas darbinin
kų judėjime.

Draugų Šimkų šeima pri
klauso ir visados noriai re
mia darbininkų organizacijas.

Reporteris.

Vaičių ir 
dar neteko patirti, 
toli šiaurinėj dalyj 
anie toli pietinėj

valstijų—Illinois ir

safty depozito dėžė. Tyrinė
tojai ją nužiūrėjo ir nuspren
dė, kad ji priklauso Butmanie
nei, nors paduota kitu vardu. 
Rubens, vienas iš tyrinėtojų, 
pareikalavo iš jos raktų tai 
dėžei. Jis sako, teismo keliu 
reikalaus atidaryti tą dėžę, jei 
Butmanienė nesutiks duoti 
rakto.

Areštuotas Butmanienės sū
nus Tomas, anksčiau buvo kai- j 
tinamas automobilio vogime. 
Policijai jis prisipažinęs, ra
ginęs, kad anas pasirašytų ant 
testamento blankų, dvi dienas 
prieš Kelly’o mirtį.
“Naujienų” Ekskursijos Vadas

Turėjęs Daug Amatų
“Naujienų” rengtos ekskur

sijos Lietuvon vadas, grabo- 
rius Bagdonas yra daug matęs 
ir daręs. 'Policija Sakanti, jis 
buvo įtartas munšainės parda-1 
vinėjime, kai ją pardavinėti tik arti septyni pietai. Jos gy- 
i'r su lebeliais buvo nelegalu. ?vavimo laikotarpis yra išpuoš- 
Spėja, kad ir atidarius saliu- tas darbininkų klasės kovų rė- 
nus, jis to amato nemetęs.

Vienu kartu 
vęs ir Lietuvos 
atstovas. Vos 
tuvos valdžiai, 
abejotinoms rekomendacijoms ranką 
nuvykęs į Valparaiso Univer-1 
sitetą, Indianoj. Ten jis save 
persistatęs “diplomatu.”

Universiteto viršininkai su- 
tiko leisti jam kalbėti, žino
ma, tas jo “patriotiškas” dar
bas būtų buvęs užfnokėtas iš 
mokyklos iždo.
L.izJ i’za I Section 132-A of the Alcoholic. Ukad JO SpyČlUS nepadaięs rei-itrol Law at 68 Atlantic Ave., 
kiamo įspūdžio. Ir neleidžiant 
jam baigti kalbos, jis buvo iš
gintas laukan.

“Buvęs” Ir Kunigu
Tas Grigaičio pasirinktas 

vadas ekskursijai į Lietuvą, 
pasveikinimui fašisto Smeto
nos ir jo valdžios, kalbama, net 
buvęs ir “kunigu.” Jis apsi- 
vilkdavęs, taip sako, kunigo 
drabužiais, kai išvežiodavęs 
munšainą.

Kiti dar kalba, kad Bagdo
nas būk rinkęs pinigus bažny
čios “reikalams” Kenoshoj. O 
kad jį niekas neįgaliojęs rink
ti aukų, tai sako, jis 
nuteistas net aštuoniem 
šiam kalėjiman.

Bagdono . koplyčios
džiuje, 2506 W. 63rd St. buvo 
rastas automobilius, kurio sė
dynėse buvo įtaisyta tankai iš- 
vežiojimui munšaino. Taipgi 
raąta kenų munšainui supilti 
ir dažylų, to skystimėlio pa- 
grAžinimui.
Kitų “Užsiėmimai” Bus Iškelti

Iki šiol policija dauginusiai 
tyrė Butmanienės ir Bagdono 
“kitus darbus”. Juos skaito 
sumanytojais skyrrto pašiįmti 
Kęlįy’o palikimą. Nuo dabar 
pradės gilintis* ir į kitų darbus.

Kol .kas, jie dar sarmAtijasi 
tyrinėti demokratų partijos šu
lo, advokato Vaičiaus tuos “ki
tus darbus.“

“Vilnis”

Montreal, Canada
Montreal ir Apielinkės Lietu
viai Darbininkai, Stokite Pa-

Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugijos 
kovo mėnesį eina vajus už ga
vimą’ naujų narių. r

Susirinkime kovo mėn. 10 d. 
įstojo 67 nauji nariai. Daug 
dar pasižadėjo stoti. Darbi
ninkai rūpinasi save apsidraus
ti ligoje-nelaimėj'ė.

I šita draugija gyvuoja dar

Paskutinių trijų mėnesių lai- 
kotarpiu yra paaukojusi: Lie
tuvos politiniams kaliniams 
$14, Austrijos kovojančių dar
bininkų rėmimui $4; Ispanijos 
kov. darb. $4, Norandos strei- 
kierių gynimui $5, “Darbinin
kų žodžiui,” sveikindama be
žygiuojantį į savaitraštį $5, 
Bedarbių Kongresan dėlegatų 
siuntimui $3.50. Patiektosios 
protesto rezoliucijos priima
mos.

Nariai, įvertindami svarbą 
remti kovojančius darbininkus, 
metiniam susirinkime nutarė į 
užsidėti kiekvienas po 10 cen-l 
tų specialių mokesčių į metus 
ir paskyrė pusę gaunamo pel
no iš musų Draugijos ruošia
mų parengimų tan fondan. 
Tai įvertindamos/ darbininkų 
masės reiškia vis didesnę ir di
desnę simpatiją Draugijai, 
stodami dešimtimis jon. Drau
gija išaugus virš 300 narių. 
Šiame vajuje tikimasi, kad pa
sieks apie 400 narių. Tai di
džiausia Montrealo lietuvių 
organizacija. Ekonominiai sto
vi ir tvirčiausia už visas kitas 
Montrealo lietuvių pašalpinės 
draugijas. Kapitalo turi apie 
$2000.

Kiekvienas Montrealo lietu- 
vis-vė darbininkas-kė turėtų 
priklausyti tokioj draugi
joj, kuri nelaimėje-ligoje rū
pinasi, mokėdama pašalpos 
$7 į savaitę, o mirus nariui 
$100 pomirtinės arba palaido
ja.
- Norinti būti nariais turi mo
kėti įstojimo $1 ir mėnesinių 
50c. Laike vajaus, kovo mene
sį, stojantiems įstojimo neima
ma. Nariais priimami visi dar
bininkai nuo 16 ligi 45 metų 
amžiaus, jeigu yra sveiki.

Taigi, draugai darbininkai, 
susirūpinkite Mvo likimu. Sto
kite savo klasės ekonominėn 
organizacijon, kuri rūpinasi 

’•ne vien savo nariais, bet ir ko
vojančių darbininkų rėmimu. ,

Valdybos Narys.

' ' i ■ '■ i ■■■■

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, 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 augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Harry s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi {vairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite it persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių 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.

Imimu. Retai praeidavo svar- 
Bagdonas bu- besnė darbininkų kova, kuria 
“diplomatinis” ši draugija nebūtų tarusi savo 
susitvėrus Lie- žodį ir neištiesus kovojan- 

Bagdonas su tiems darbininkams pagalbos 
remdama . finansiniai.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby friven that License No. 
Vien +ilr Fiarln ' KL-8447 has been issued tq the undersigned 
Visa L1K DCUcl, Ito.scll beer, wine and liquor at retail under 

j Section 132-A of the Alcoholic. Beverage Con- 

I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
; on the promises.

EDWARD J. Me NOBLE
68 Atlantic Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at rets” under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2642 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premiros.

JOHN STAMPEL
2642 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE® is hereby given that License No. 
RL-9537 has been issued to the undersjgned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 550 State St, Borotigh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIDA MAY SLATTERY 
OXFORD CAFE

550 State St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License blL 
A-11130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at bl 1’4 
8th Ayo., Borough of Brooklyn, County 

to be consumed off the premises. 
JOSEPH TESORIERO

Ave., Brooklyn, N. Y.buvęs 
mėne-

gara-

of Kings,

1114 8 th

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11126 has been issued to . the undersigned 
to sell beer at retail under Sectlou 75 of 
the AlCęholjė1 Beverage Control -Law ;at 5111 
7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

PAUL A. SCHUMANN
5111 7th Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby |dven that License ’ No. 
A-11117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3165 
Fulton St., Borough, of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off tho premises.

.IRVING ARKIN
FULTON CUT-RATE DAIRY & GROCERY 
3165 Fulton St, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7950 has been. issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section • 76 of 
the Alcoholic Beverage Cpntx-ol Law at 2682 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, < to bo consumed on the premises.

CATON REALTY CO., INC
2682. Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is hereby given that Lieei^se No. 
B-7940 has been issued to tho Undersigned 
to sell beei 
tho AJconol 
19th St., 
of Kings,

to sell beer at retail un$ler Section 76 of 
tho AJconolic Beverage Control Law at 369 
19th St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DANIEL LANAHAN
369 19th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7939 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 76 of 
the. Alcoholic Beverage Control Lbw at 360 
Surtiner Ave., Borough Of Brooklyn,. Couhty 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANNA SCOTT
360 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

iš

Menkai Moka už Miško 
Vežimą »

BIRŽAI. — Už vežama 
miško medžiagą šiemet • nepa
prastai pigiai moka. Už kubinį 
sieksnį malkų nuvežimą moka 
vos iki 20 litų, o turi vežti 17- 
20 kilometrų. Taigi vežimas per 
dieną uždirba apie 2 litu.

Telefonas! Evergreen 7-7770

I PAUL GUSTAS
į LIETUVIS GRABORIUS
; Sena) dirbąs graborystės pro- 
> .fesijoje ir Brooklyno apielin- 
Į kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
; atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsataavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Saukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

1st. 1892

HAkMAS

NAMAI
Sieniniu 

Laikrodžių • 
Vedybinių

Daimontai
Laikrodėliai

Mes perkame seną auksą ■

Laike kovo mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir- 

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilpas syoris—2Q00 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

1
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NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS DIENINIAI
SPECJALAI

Bus fdomūs Judžiai 
“Laisvės” Svetainėje

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
1-ma kuopa nutarė surengi 
kokią nors pramogą. Kadan
gi paprastų vakarėlių nemažai 
buvo šį sezoną, todėl sumany
ta gaut įdomius jodžius. Pra
eitą susirinkimą komisijos na
rys drg. Zajankauskas prane
šė, kad jis turėjo pasitarimą 
su tūla judžių firma ir per
statė keletą judžių iš Sov. Są
jungos ir išlygas. Susirinkimas 
sų tuo sutiko.

Taigi, kovo 27 d., “Laisvės” 
Svetainėj bus rodoma puikūs 
judžiai, vardu “Zolotyje Go
ry” (aukso kalnai). Kurie ne
matėte šio įdomaus judžio, 
dabar turėsit progą jį pama
tyt tik už 25c.

Kuopos Koresp.

Sūnus Sudegino Tėvo Namus?
Areštavo 17-kos metų jau

nuolį Ralph Crescuolo, kurį 
j<altina, kad būk* jis sudegino 
savo tėvo namą 1145 Kearney 
Ave., Bronx. Vaikiną paleido 
po $1,500 kaucijos. Policija 
sako, kad būk jis prisipažino 
kad jis padegęs savo tėvo na
mą ir tada pašaukęs ugniage
sius.

Bus Didelės Ristynės
Pirmadienį, 18 d. kovo, 8 vi 

vakare, Madison Square Gar- 
dene, 50th St. ir 8th Ave< 
New Yorke, įvyks didelės ris
tynės. Risis Danno O’Mahoney 
ir Jim Browning, Chief Little 
Wolf ir Rudy Dusek ir visa 
eilė kitu ristikų. Nueikite 
pamatykite juos.

Ruošiasi Prie 1 Gegužės
.New Yorke Bendro Fronto 

Komitetas Minėjimui Pirmos 
Gegužės ^energingai veikia. Jau 
yra užsakvta tūkstančiai pie
šinių ir plakatų, kurie bus 
nešami demonstrantų. Dabar 
yra planuojama, kur susirinks 
demonstrantai ir kokiomis gat
vėmis jie trauks į miesto cent
rą, Union Souare. Reikia, kad 
lietuviu darbininku organiza
cijos būtu tampriai susirišę su 
Pirmos Gegužės rengimo ko
mitetais ir padėtų tame darbe.

ir

Parapijonai Sukilo Prieš 
Nepakenčiamą Padėtį

Angelų Karalienės bažny
čios parapijonys turėjo nepa
prastą susirinkimą aptarimui 
savo dabartinių bažnyčios rei
kalų. Susirinkimas įvyko Pa
radise Ballroom svetainėje.. 
Susirinkime dalyvavo apie du 
šimtai žmonių ir nemaža da
lis buvo moterų bei merginų. 
Tas parodo, kad moterys jau 
pradeda pačios daugiau rū
pintis, ima balsą pagal geriau
sią savo supratimą, tai yra pa
girtinas dalykas. • / ! . 1

Susirinkimą atidarė 8:30 v. 
vakare. Pirmininkas paaiškino 
susirinkimo svarbą ir tikslą, 
kodėl jis,.y ra sušauktas. Jis to
liau aiškino, kad bažnyčios 
stogas kiauras, sienos ir grin
dys jau baigia puti, visi kam
pai nešvarūs, prirūgę, purvini 
ir dvokia. Taipgi ir net “šven
ti” dalykai purvais ; 
bažnyčios gaspadorius 
nęs ir nieko negali.

Prasidėjo diskusijos, 
gelis ima balsą. Vieni 
kad perdaug yra 
bažnyčių Brooklyne, kad An
gelų Karalienės bažnyčią 
reikia iškelti į East New Yor- 
ką, kiti—į Canarsę, o treti siū
lo, kad reikia naują gaspado- 
rių rinkti ir viskas bus gerai.’. 
Pirmininkas klausė:

—Kas norite naujo gaspa- 
doriaus, pakelkite po ranką.

Rankas pakėlė didžiuma.
Į —Perstatykite kandidatą,— 
tarė pirmininkas.

Nesiranda.
Duotas įnešimas, kad palik

ti esantį komitetą sutvarkyti 
bažnyčios reikalus. ■ ■ ■

—Jūs pirmiaus nieko gero«*. 
nepadarėte ir ką jūs- gero .pa
darysite ir dabar,—kas tai pa
stebėjo; ... ’ ■

Pirmininkas teisinosi r “nes 
nuo jūsų neturėjome įgaliavi- 
mo, todėl nieko ir nedarėme.” 

Kas tai davė įnešimą: ką 
darysime su bažnyčia, ją tai
sysime, ar naują budavosime.

Kiauri 
atsiliepi-

apaugę, 
pase-

Dau- 
sako, 

lietuviškų

“Čapajev” Acme Teatre
“Čapajev” Sovietu judis, 

kuris per 9 savaites buvo ro
domas Camfco teatre, dabar 
yra rodomas Acme teatre, 
Union Square, New Ynrke. šis 
judis yra vienas iš vėliausiu ir 
labai gerai nadarvtas. Verta 
kiekvienam darbininkui jį pa
matyti.

—Pinigų nėra!... 
kišeniai!—girdėjosi 
mai.

—Dar ant šios 1 
yra $40,000 skolos, 
nuošimčiai 
pridėjo.

Taip ir pasiliko.
Klausta komiteto, kur yra 

knygos, parodykite knygas. 
^--Knygas turi kunigas, — 
pasigirdo atsakymas,—ir jis 
viską žino.

Kas tai 
mes norime

Susirinkę 
džiuma už naują kunigą.

bažnyčios 
o gal ir 

nemokėti.— Kitas

davė pasiūlymą: 
naują kunigą, 
balsuoja di-

—Kur gi dėsime dabartinį 
mūsų kunigą?—kas tai klau
sė kunigo likimu susirūpinęs. 
Bet taip ir pasiliko.

Paprastai darbininkų prie
šai visados prikiša, kad bol
ševikai griauna bažnyčias, bet 
dabartinis Amerikoj krizis su- 
purtins dar ne vieną bažnyčią 
ir tikinčiuosius darbininkus 
privers rūpintis jų duonos ir 
gyvenimo klausimais-.

KONCERTAS IR BANKIETAS

Sekmadienį, 7-tą d. Balandžio (April)

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

Rengkitės j didi j j savo dienraščio po* 
kilį. Dalyvaukite suvažiavime ir 

būkite bankiete.

MUZIKALI PROGRAMĄ DUOS
Bertha Ramoškaitė, sopranas, iš Hartford; A. Viš- 
niauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.; K. Menkeliu- 
niutė, visos Amerikos dainininkė; Aido Choro’Vyrų 
Sekstetas, iš Brooklyn; Aldona E. Klimiutė ir Lillian 
Kavaliauskaitė, abi brooklynietės duos gražių duetų.

Bankietui bilietai jau gatavi, tuojaus įsigy
kite jų; užtikrinkite sau vietą bankiete

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

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

K. Menkeliuniute {dainavo 
Naujus Rekordus

Draugė Konstancija Men
keliuniute į Columbia Co. ga
minamus rekordus įdainavo 
naujas dainas. Jos rekordai 
yra 16294-F, soprano su or- 
kestros akompanavimu : “Man 
įsakė Motinėlė” ir “Aš Pie
velėj Buvau.“

Bendrai K. Menkeliuniutė 
ir Stasys Kažemėkas įdainavo 
orkestrai pritariant rekordą 
16293—F, kuris turi dainas: 
“Tekėk Dukra už čigono” ir 
“Ar Aš Ne Jauna, Ar Ne Vai
nikuota.” 'Rekordus galima 
gauti Columbia Phonog. Co., 
Inc., arba visose lietuvių re
kordų pardavinėjimo krautu
vėse. Vieno rekordo (plokšte
lė^) kaina 75 centai. ’

Policininkas Sumušė Bedarbį
Bedarbis darbininkas bai

siai sumuštas šalpos biure ant 
Sherif ir Delaney gatvių, NeW 
Yorke. Bedarbis darbininkas u 
buvo atėjęs atsiimti šalpos če
kį. Ant jo užpuolė policinin
kas Ecker, kurio 151 etos nume
ris yra 12750 ir blakdžiakiu 
pradėjo darbininką mušti. Po
licininkas žvėriškai daužė be
darbį, kol tas ’parvirto. Tada 
policininkas atsitraukė, bet 
greitai ir vėl' grįžo prie gulin
čio be sąmonės žmogaus, pra
dėjo bjauriai spardyti ir už 
kojų išvilko laukan,kur jie 
bedarbį įvilko į policijos vėži
ntą ir nuvežė į policijos stotį. 
Tai taip elgiasi viešpataujan
čios ' klasės policininkai su 
New Yorko bedarbiais darbi
ninkais. Darbininkų pareiga 
kelti protestus prieš New 
Yorko policijos fašistinius 
gius.

Protestas Prieš Taksus 
, Darbininkų organizacijų 
legatai buvo nuėję į New 
Yorko miesto City Hali ir rei
kalavo, kad būtų panaikinti 
taksai ant pirkinių. LaGuardia 
ir kiti ponai ketina tą klausi
mą išnaujo peržiūrėti, bet tik 
tada jie tą padarys, kada 
darbininkai pradės smarkiau 
protestuoti. Dabar miesto vir
šininkai prisiėmė daug , savo 
frentų ir jiems suteikė darbus 
prie tų taksų surinkimo 
tvarkymo.

de-

ir

Bedarbiai Laimėjo Kovą

Demoilstruos Prie Žydą 
Bedarbią Šalpos Biuro

Darbininkiškos žydų orga
nizacijos nutarė surengti prie 
žydų Šalpos Biuro, 71 ' W. 
42nd St., New Yorke, demon
stracijas. Tas biuras renka au
kas neva bedarbių šelpimui, 
bet patirta,, kad ne visi bedar
biai darbininkai ten gauna 
šalpos. Biuro viršininkai rą- 
mia daugiausiai tik savuosius, 
vienaip kaip jie nusistatę, bet 
pepaiso tų bedarbių, kurie 
darbininkiškai nusistatę.

Vaistinių Darb. Streikas
Darbininkai, dirbanti vaisti

nėse, paskelbė streiką, nes jie 
turi dirbti labai ilgas valandas 
ir už mažas algas. NRA po
nai išvien su išnaudotojais sa
ko, kad tų darbininkų lengvi 
darbai, tai jie gali ir ilgas va
landas dirbti už mažas algas. 
Bronx miesto dalyje vaistinių 
darbininkams pikietuoti gelbs
ti kitų industrijų kovingi 
bininkai.

dar-

Iš Vakarinės Mokyklos
Vakarinę mokyklą lanko 

daug darbininkų ir darbinin
kių ; visi jie yra ateiviai, “gri- 
noriai.”

Kai'rudenį atidarė mokyk
lą, tai tiek daug pradėjo lan- 
kyti> Jkad vargiai ir sutilpda
vo į paskirtus rūmus, bet at
ėjus sakesniems orams, moki
nių skaičius žymiai sumažė
jo. ;■

Apie patį mokinimą, tai ga
lima tiek pasakyti, kad apart 
rašymo ir spelinimo yra dar 
ir skaitymas iš laikraščio, ku
ris yra skiriamas Vien tiktai 
vakarinėm^ mokykloms, mes 
t‘a^ laikraštis’yra surinktas iš 
lengviausių angliškų žodžių. 
To laikraščio vardas yra “The 
Artiėričąn World..” žinoma, 
kaipo iš laikraščio skaitant, ir 
šių dienų klausimus paliečiant 
iškyla tankiai diskusijų, nes 
mokiniai negali nutylėti, kuo
met iškilo klausimas 
rines ir kerenskines 
tuo tarpu nemažas 
skaičius ginčijosi su 
jų, kad tai senosios 
skolų negali atiduoti 
Rusija, nes tai ne
Rusija skolino iš Amerikos.

Arba vėl iškyla klausimas, 
delko Amerikos^JMrixf Fede
racijos Unijoj buvo sumažėję 
narių skaičius, čia ir vėl mo
kiniai atsako, kad tai yra vir
šininkų kaltė, nepaisyme sa^- 
vo narių, be abejo, iš to ir 
streikai pralaimėjami, o jie 
vien tiktai geri, atėmime duok
lių. čia jau ir mokytojas su
tinka su mokinių nuomone, ir 
daug tam panašių diskusijų iš
kyla, kurias mokytojas sten
giasi apginti sulig Amerikos 
buržuazijos noro.

Bet reikia ir to neužmiršti, 
k a d1 vak arin ę m o k y k 1 ą ’ 1 an k o 
ne maži vaikai, bet jau už
augę žmonės," kurie jau gyve
nimą pažįsta, tai ir dėlto nesi? 
d ųo d a jmulkinti mokytojui. ;

Prie, to turiu pasakyti, kad 
nežiūrint kokia yra mokykla, 
bėt vistiek yra naudinga lan
kyti, kam laikas leidžia.

Brooklyno Studentas.

apie . ca- 
skolas: 

mokinių 
mokyto- 
Rusijos, 

Sovietinė 
Sovietinė

PIRMADIENI, KOVO 18-tą

Gryni Saldainiai
Assorted Gloss Hard 
Candy

40c vertės—pilnas svaras 
Jersey Cream Wrapped 
Caramels

40c vertės—pilnas svaras 
šokoladu Aplieti 
Plaktos Grietinės

40c vertės—pilnas svaras 
šokoladu Aplieti Raisin 
Clusters

40c vertės—pilnas, svaras 
Namų Darbo Dundee 
Keksas 40c vertės

PRIE FONTANŲ
Combination Ham ir sū
rio SenviČius ir Kava 

reguliariai 30c
Hot Fudge Sundaė 

reguliariai 15'c
Dundee Keksas ir Ice
Cream reguliariai 20c
Pineapple Ici Creame
Soda reguliariai 15c

17C

19C

17C

17C
19C

15C

1OC
1OC

1OC
DYKAI puodukas kavos su bile 

20c pirkimo 

186 ^^^Krautuvės--Viena arti jus

Bus Svarbus Balius
Darbininkų Buvusių Karei

vių Lyga ruošia labai svarbų 
balių, kuris įvyks šeštadienį, 
23 d. kovo, Spartacus Kliube. 
269 W. 25th St., New Yorke. 
Kaip žinome, kad buvę karei
viai turi daug kovų už atgavi
mą bonų ir taip įvairių kovų. 
Darbininkų pareiga paremti šį 
parengimą. Kas nori iškalno 
gauti tikietus, tai juos galima 
gauti Lygos raštinėj, 799 
Broadway, New Yorke, Room 
523. Baliuje bus ir “Daily 
,Workerio’ artistai, kurie krei
da pieš visokius darbininkiš
kus paveikslus.

IŠRANDAVOJIMAI
PASJRANDAVOJA patalpos biz- 

‘ riiam, 20 x 60 pėdų, šildomas ga
ru.' .'Randa nuo $25 iki $35. Galima 
matyt nuo 9-nių ryte iki 5 vai. va
kare. Uždaryta sekmadieniais. 401, 
Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

(65-70)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA > Tabako auginimui 

20 akrų didumo farma-. Elektriki- 
nės šviesos. Miesto vanduo, gazas. 
Prie valstijos kelio (State Road). 8 
mylios nuo Hartfordo, Visi farmos 
įrankiai. Yra vistų ir dvi karvės.

Mrs. Clara Tautkus,
/ 693 Palisado Avė.,

> Windsor, Conn.
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

I

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau
t naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
^SAVININKAS . f

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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I/O III | |OOO Atviri kojų skauduliai, Garankl-|y||glll I ||1|||^ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus, is vidaus ir iš lauko 

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

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

. Tel.: Foxq-oft I-6M1
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Keli šimtai bedarbių darbi
ninkų pįkietavo šalpos biurą, 
105 E; 30th St.',: New Yorke, 
reikalaujant, pagelti jiems šal
pą. Po ilgoš Tčdvos ir. Visokių 
išsisukinėjimų šalpos biuro ve
dėjai buvo priversti išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Be
darbiai darbininkai yra orga
nizuoti' į bedarbių tarybą, ku
ri turi savo raštinę 503 E. 
17th. St., New Yofke.

Kunigas Ed. M. Wylie, pres
biterionų bažnyčios, ant Park 
Ave., įdūkusiai kryžiavojosi ir 
šaukė prieš “gaujas.” Jis sa
ko : “Dar niekados tiek daug 
nebuvo gaujų.” šaukėsi prie 
dievo, motinos ir sūnaus, die
vo ir keikė “gaujas.” Kągi jis 

I “gaujomis”1 .vadina ? Nagi de
monstrantus. Taigi tas kapita- 

I listų bernas labai nusigando 
I del nuolatinio didėjimo darbi
ninkų rėvoliucinid judėjimo-.

Platinasi Kom. Literatūra I
Komunistų Partijos Antra

me Distrikte, 1933 metais bu
vo parduota 476,000 įvairių 
knygų ir brošiūrų, gi 1934 me
tais Jau parduota net 2,063,- 
702 knygos ir brošiūros; žino
ma, kad daugiausiai parduota 
bro’šiuraičii^ po centą, du ir iki 
5 centų. Bet t^i jau5 žymus 
kiekis darbininkų revoliucinės 
literatūros paskleista..> Darbi
ninkų pareiga dar daugiau 
platinti komunistų literatūrą.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris ar mergaitė, 

kuri galėti} prižiūrėt pusantrų me
tų amžiaus mergaitę, trejetų dienų 
į savaitę. Atsišaukite del susitarimo 
šiuo antrašu:

A. Navickienė,
290 So. 1st Street, 

Brooklyn, N. Y.
Atsišaųkit gyvenančiuos paduoto 

antrašo apielinkėj.
(65-66)

REIKALINGA agentų del daugme- 
niško pardavinėjimo Namų rakan

dų (Furniture). Duodame nurody
mus kaip. Puiki proga pasidaryt tin
kamą pragyvenimą. •

; Tel. STagg 2-4738.
______ -__________>_________ i__

REIKALINGA moteriškė prižiūrėji
mui 3-jų'kambarių, porą ir kūdikį. 

Mokestis $25.00 j mėnesi ir guolis. 
Atsišaukite bėgyje savaitės laiko. 
Buckminster 2-7085.

(63-65)

PA JI EŠ LOJIMAI
PAJIEšKOJIMAI 1

Gerry Kanišauskas iš Waterbury, 
Conn,, pajieškau , Jono Breiva, pir- 
miaus jis gyveno Brooklyn, N. Y., 
dabar tai'nežinau. Jeigu kas žinotų, 
kur jis randas, tai malonėkit praneš
ti arba paties prašau atsišaukti.

Gerry Kanišauskas,
Cedar Crest Sanitorium, 

Hartford, Conn.
PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo vyro Aleksandro 
Remenčiaus (Raymond). Aš Domi

cėlė Remenčienė prašau tavęs sugrįž
ti.1 Už mažą dalyką prasišalinai iš 
namų, tu žinai, kad tavo kaltė. Pra
šau tavęs sugrįžti ’ ir vėl gyvensim 
kuo geriausiai.

Tavo mylinti žmona, 
Domicėlė Remenčius,

97 Russ J3t.,
Hartford, Conn. 

_______________ _______(64-66)
PAJIEKOJIMAS

PAJIEŠKAU teisingo žmogaus į 
partnerius; Turiu saliūną ir bučer- 

nę; Atsišaukite šiuo antrašu:
j Lessing,

57 Siegal Street, 
Brooklyn; N. Y.

(62-64)
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Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street *
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja)ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos"

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 6s, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė- * 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Lig o!^ 
Mėšlažarnėš Tai

gos, Hemorrhoidai, Nervų įdegimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- , 
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligęs gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi-'' 
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS ’.
110 East 16 St, N. Y. ‘

įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ave. f' lAlht PL 

NEW 50 R K
Valandos—9 A. M. ki 8 P. M.
P sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAMU UETUVI1KAI




