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KRISLAI
Delegatas Sovietų 

Sąjungon!
Jaunimo Parengimas.
13-tos Sukaktuves.
Melagių Karalius.

Rašo JOHNNIE

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Jau pradeda išsijudinti savo 
rūšies “vajukas” sukelti $300 -
pasiuntimui jaunuolio delegato | XT 
į Sovietų Sąjungą. Dar visgi i 
tiktai septyni doleriai teatėjo. —..
Tikimės, kad tuojau po susirin-1 . . . .

giau’,sSauk8organizacijų 1 i Pilsudski ir Hitler
Jaunuoliai patys irgi pradeda1 

darbuotis kiek galint sukelti pi
nigų. Viso reikalinga $300. Bet 
kada mes palyginame didumą 
suaugusiųjų judėjimo su jauni-' 
mo, tai mes matome, kad suau-! 
gusieji laikosi dar daug stipriau 1 
negu jaunimas, ir todėl turėtų 
daugiau paramos duoti.

Pasidalinsią Lietuvą 
Ir Užpulsią Sovietus 

LONDON. — Lordo Lo-
daugiau paramos duoti. Nega- thermere o j
Įima tikėtis, kad apie 35 jauni- day Pictorial
mo kuopos sukeltų visas tas lė-. tvirtina žinią, kad Hitleris 
šas.

Draugai, kelkite šį klausimą sutartį su Pilsudskiu, 
savo kuopų susirinkimuose.

KAIP įvairios KOLONIJOS RENGIAS Hitlerininkai Nužudė Tris žymius Vokiečiui
; •>
M

ft " 'I

Iš įvairių kolonijų ateina pra- durį birželio išrinkimui delega- 
nešimai apie rengimąsi prie Vi-, tų į visuotiną suvažiavimą, 
suotino Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimo.

Iš Chicagos pranešama, kad Prie
| pabaigoj gegužės mėnesio ten ninku istorinio suvažiavimo ko- 
įvyks didelė konferencija, ku-lvai prieš karą ir fašizmą. -

j rioj bus renkami delegatai į su-Į Kitų kolonijų veikėjai ragina- apskaitliavimais, per žemės 
.važiavimą. Manoma, kad iš mi tuojaus pranešti, kas jų ko- drebėjimą Japonijos i 
Chicagos bus apie 30 delegatų. | Jonijoj daroma suvažiavimo rei-

• BROOKLYN, N. Y., masinės kale;
nrina •LJ1LV111VV<XO siūloma j jrganizacijos — Amalgameitų I Visos organizacijos,

ir kčjimą, kad bus padaryta. Unij 
jtarpsavinės pagelbos Slltar- Dr. Martino Liuterio Draugija, 
■ tis tarp Francijos ir Sovie- Lietuvių Darbininkų Susivieni

jimo 1-ma kuopa, Amerikos Lie- 
i tuvių Darbininkų Literatūros 
{Draugijos 1 kuopa ir kitos or-, 
jganizacijos — sudarė komitetą nems- 
.šaukimui plačios konferencijos.!
Konferencija šaukiama 19 d., Visuotino Suvažiavimo šaukimo 
gegužės, Piliečių Kliubo svetai-| 
nė j, 80 Union Avė. Konferen
cijoj bus renkami delegatai į ’ 
suvažiavimą. Į konferenciją 
kviečiama visos vietos organiza
cijos.

WORCESTER, Mass., šau
kiama visų vietos draugijų kon- 1 
ferencija 3 d. gegužės. Bus 
svarstoma suvažiavimo šaukime 
patiekti dienotvarkio punktai ir 
renkami delegatai.

Iš MONTELLO, Mass., pra
nešama, kad daromi planai su- 

darbininkų unijas. Visuoti- įšaukti visų vietos draugijų kon- 
nas streikas taipgi yra tai-1 ferencija gegužės mėnesį išrin-{ 
komas pagelbai Colt ginklų kimui delegatų į Clevelandą.

lonijose daug tikietų išplatinta cionalės Sąjungos Kovai už kompanijos darbininkams, BRIDGEPORT, Conn., suda- 
per LDS kuopas, už ką jaunimo Visuomenišką Teisybę.” 
komitetas taria ačiū.

Kom. Partijos Vadus :
la;kraš1t‘s Sun Francija Atsisako nuo ar faktais pa- ;

I turi padaręs slapta karišką 
; .. .... Tie-

fašistiniai diktatoriai 
Bandykite kiek galint prisidėti susitarė, kad Lenkija sutiks

’ įsišk.ai užl“st, Maskvon 
Danzigą su lenkišku kori-1 
dorium” į mares ir ; 
žins Vokietijai Klaipėdą ir 
Lietuvos dalį. Užtat Vokie-1 
tiįa duos teisę Lenkijai pa-L o .- 

jsiimt Lietuvą apskritai iri Sąjungos, 
kitus Pabaltijo kraštus 
(Latviją, Estoniją).

“Sunday Pictorial” rašo, 
kad Vokietija ir Lenkija su
sitarę tada pradėti karą 

•prieš Sovietų Sąjungą, kai 
bus patogiausias tam žygiui 

“ dalykų stovis Europoje.

prie šio svarbaus darbo su do
leriu kitu. Taipgi ir pavieniai 
draugai, kurie išgali, turėtų 
kiek nors pagelbėti. Visas au
kas siųskite šiuo antrašu: LDS 
Jaunimo Komitetas, 419 Lori
mer Street, Brooklyn, N.Y.

Derybų su Hitleriu
PARYŽIUS. — Francijos 

valdžia atsisako tiesioginiai 
tartis su Hitleriu, kas liečia 
armijų aprubežiavimą.

i sugrįžęs drg. 
Litvinovas išreiškia pasiti-

Nėra abejonės, kad ir kitose 
kolonijose eina prisirengimas Žuvę 3,152 Formoso je

5 BRUSSELS. — Per slap
tus pasiuntinius iš Vokieti
jos į Belgiją tapo pranešta ; j

U

le Amerikos lietuvių darbi- Dpi* 7gmpe žinia, kad hitlerininkų slap
įku istorinio suvažiavimo ko- vmvjmbmj j. . •

1

Jaunimo parengimas Brookly- 
ne, N. Y., sukelti finansų delei 
organizacinio veikimo tapo ati
dėtas iki gegužės 19 d. žino
ma, tas atidėjimas nesmagumų 
mums pridaro,—ne tik drau
gams, kurie planavo tą dieną at
važiuoti į Brooklyną, bet ir 
tiems draugams, kurie vedė vi
są prisirengimo darbą.

Šis parengimas tapo atidėtas IZIĮMir A C PAT irUĮ 1|\T 
ne del Jaunimo Komiteto kaltės. jB-vlllllAv LvUullLllN 
Įvyko tam. tikros neišvengiamos Į 
kliūtys, kurios privertė mūsų | 
parengimą perkelti į gegužės 
mėnesj. Mes tikimės, kad visi, 
kurie rengėsi dalyvauti balaną 
džio 28-tą dieną, dalyvaus ir 
gegužės 19 dieną, Lietuvių Pi
liečių Kliube, Brooklyne. Visi 
įžangos i-------- — ---- ....

STEIGIA POLITINE

BALSAVIMAI DELEI 
VISUOTINO STREIKO

HARTFORDE, CONN.
HART FORD, Conn. — 

Darbo unijų vietinis cent
ras paskyrė Strategijos Ko
mitetą pravesti visuotinus 
balsavimus įvairiose dirbtu- 

fvėse,—ar darbininkai sutin- 
1 ka eiti į visuotiną streiką?FAŠISTU PARTIJA , Darbininkams yra aiškina-

DETROIT, Mich.—Fašis
tinis radio kunigas Cough- 

n^rųCkliube7VBrook?yne.‘'iViši lin šiandie vakare šaukia vi- 
jžangos tikietai del bal. 28-tos sos Michigu.no valstijos ma- 
yra geri del gegužės 19-tos. Ko-' sinį susirinkimą savo “Na-

ma, kad tik per generalį 
streiką tegalima priverst vi
sus fabrikantus pripažint

Jis j kurie
sako, kad šiame susirinkime r streikuoja, r e i k a 1 atidarai 

i pirmu kartu bus jo organi
zacijos “įsitikinimai pradėta 
verst politiniais veiksmais.” 
Reikia suprast, kad jis stei-

liucionierių organizacija per tą gi a fašistinę partiją.
laiką padarė, ypatingai per pa-, (Joughlinui nepritaria ir 
skutimus metus Jaunųjų Ko- katalikų kunigų;
munistų Lyga išauklėjo tokius 7
darbininkų vadus, kaip Jack Coughlma užstoja JDet- 
Stachel, John Williamson, To-jr°ito diecezijos vvskūpas, | 
ny Minerich, Pat Toohey ir la- sakydamas: “leidžiu jam ;seilėmis gydė gyvačių įgil- 
bai daug kitų. Jaunųjų Komu- vykdyt dievo valią, kaip jis ,tus žmones. Sako, kad nuo 
nistų Lyga išauklėja ir mūsų ją supranta ir aš suprantu.” p^^žų metų jinai duodavosi

Jaunųjų Komunistų Lyga šio
mis dienomis švenčia savo 13 
metų sukaktuves. Kiek daug . 
pažangos mūsų jaunųjų revo-

TOKIO. - Paskutiniais ■ta P°licija 
, mius vadus Vokietijos Ko- 

-- - -- “ “ j saloj munistU Partijos: G. Hand-
Formosoj pereitą sekmadie- Ludwigą Einicke ir He- 
nį žuvo 3,152 žmonės; su-t^en^ Clatzer. Areštavo dar 

suside- geista 10,406; namų sunai- ^tus besidarbuojančius 
įos lietuvių lokalas 54-tas, kančios iš lietuvių darbininkų, kinta 15,448 ir apardyta komunistus, M a d d a 1 e n Q. . . .

Stamm ir Remte. Jiems grę- 
šia galvos nukirtimas.

Tuo pačiu laiku Hitlerio 
“teisino-umo” minis terija 
paskelbė, būk “gerai yra el
giamasi” kalėjime su Thael- 
mannu ir Torgleriu, garsiais 
vokiečių komunistų vadais. 
Tuom paskelbimu naziai no
ri nuramint darbininkus., 
kad masiniai nekovotų už jų 
paliuosavimą.

prašomos siųsti delegatus į Vi
suotiną Suvažiavimą, kuris tars 
savo galingą žodį Lietuvos klau
simu, 
teisių

ypatingai reikale civ 
Lietuvos darbo žmo-

J. SIURBA,

SI

14,698.

ivilių I Atidengta Hitleriečiu

Komiteto Sekretorius,
419 Lorimer St., Brooklyn,N.Y.

iIjUj darbininkams, BRIDGEPORT, Conn., suda- 
jau kelias savaites j r.ytas įvairių organizacijų ko-

- - - : mitetas daro planus sušauki-

SUĖMĖ DEPORTUOTI 
30 DARBININKU UŽ

VEIKLUMĄ KOVOSE
GALLUP, N. Mexico val

stijoj, ateivybės valdininkai 
areštavo 27 darbininkus. 
Vienus žada deportuoti iš 
Amerikos už kovingumą, ki
tus neva už “neteisėtą” įva
žiavimą.

SANTA FE, N. M., buvo 
paliuoSuoti trys iš 48 darbi-

I ninku, kurie andai tano su
imti po šerifo Carmichaelio 
nušovimui. Tuos tris tuo- 
jaus vėl areštavo valdiški hitlerininkų u.. . _ 
ateivybės agentai. Kada ye]ykas “pagoniškai

Slaptybės su Lenkija?
Lyon’e, Franci jo j, laikraš

tis “Salut Public” išspaus
dino slaptą sutartį tarp Vo
kietijos ir Lenkijos, pada
rytą 1934 m. vasario 25 d. 
Sutartyje viena ir kita šalis 
pasižada sujungti visas savo 
kariškas, ekonomiškas ir fi-
nansiškas spėkas karui CHINII RAUDONIEJI
prieš Sovietų šąli ir Pabal
tijo kraštus. Hitlerio val
džia užginčija, būk nedarius 
tokios sutarties su Lenkija. 
Bet nelabai kas tiki tiem už
ginčijamam.

VISAIS FRONTAIS
MUŠA FAŠISTUS

k

pripažint savo uniją ir pri
dėt uždarbio.

Moteries Seilės Gydo 
nuo Gyvačių Įgylimo
TIFLISE, Sovietinėj Ar

mėnijoj, yra moteris vardu 
Javiar Sarchisian, kuri savo

j SHANGHAI.—Janonijos ’T 
.žinių agentūra Shimbun O 

Farrar, Mo. Kapitonu O. Rengo praneša, kad Chinų S 
Andersono ir R. P. Wil- Sovietų Raudonoji Armija 
liamso valdomas baliūnas iš-,trimis frontais sparčiai ŽW\ 
kilo 26,000 pėdų, arba be- giuoin į dienotu, sostamies- ; 
veik 5 mylias augštyn. |ti didžios Szechuano provin- 

---------- 'ciios. Persigandę kanitalis*. 
Berlynas. — Tūkstančiai tai bėga. Bemaršuojant 

i a n v a ikščioio Raudonaiai Armijai, nrie 
L” sulig jos prisideda vis daugiau

mui konferencijos, kurioj bus 
renkami delegatai į visuotiną su
važiavimą.

ELIZABETH, N. J., visuoti
no suvažiavimo reikalu darbuo
jasi naujai sutvertas Draugijų 

f i Sąryšis. Veikėjai iš tos kolo
nijos praneša, kad bus pasiųsta 
mažiausiai du delegatai į Cleve- 
landą.

SHENANDOAH ir MINER
SVILLE, Pa., apielinkėj šaukia- ninkus auga, 
ma plati konferencija 12 d. ge
gužės. Konferencijon pakvies
tos visos toj apielinkėj lietuvių 
organizacijos.

PLYMOUTH, Pa., rengiama
si prie vietos organizacijų kon
ferencijos, kurioj bus renkami 
delegatai į suvažiavimą.

Iš East St. Louis, Ill., prane-

9 v v I vciJAG-n IUb UI IbldcUd V 1b LlrlLlį'

nrieš areštus užprotestavo RPnoviškų vokiečių papro- darbininkų ir valstiečių. Tnvmlrml-Jvnn Ti n v» h i Vi inl/n *•Tarptautinio D a r b i n inkų 
Ansigynimo advokatas Le
vinson. ginantis kaltinamuo
sius, tai ir pats buvo suim
tas. Teroras prieš darbi-

C1U.

A

Požeminis. ■

#, Nankinge. fašistinės Chi-
Bucharest. —- Rumunijos nįįos valdžios sostinėje, ^ 

karalius, kalbėdamas seime, l-rnirtinai badauja 20.000 dar- 
ragino sparčiau didinti n hjnįnku< fcajp pranešama iš 
ginkluoti salies armiją. shnnp-hni.Shanghai.

LIETUVOS ŽINIOS I Greenville, Tex., 8 metų 
vaikas, per mieva vaikščio
damas, nesužiniai nušovė 

!savo motiną, S. P. Darden- 
ienę.

įgilti pusiau - nuodingoms 
gyvatėms;’ tuo būdu jos 
kraujas įsičiepijo taip, kad 
jai daugiau nekenkia jokių 
gyvačių nuodai. Dabar svei
katos komisariatas įsakė iš
tirti tos moteries seiles.

lietuviškų jaunimo organizaci- 
jų vadus. Visa didžiuma da
bartinių lietuviško darbininkų I 
jaunimo judėjimo vadų yra na
riais J. K. Lygos po keletą me
tų.

Reikalinga dar daugiau domės
į tai atkreipti. Reikia, kad tė-;Areštuotas kaipo įtariamas 
vai kalbintų savo jaunuolius' žmogžudys Bay Edmund-

M prisidėti prie šios organizacijos, son, prezidentas senosios 
Dalyvaudami kartu su jaunais' Jungtinės Mainierių Unijos 
bolševikais ir gelbėdami Ame-; minois valstijoj, sėbras Le- 
rikos darbininkų jaunimo ko-|WisO( žjnomo angliakasių 
vom už geresnį būvį ir prieš ka- pardaviko. Edmundson SU

ir fašizmą, jūsų jaunuobai w. Furlow ir kitais.savo bi- 
^atys gales tapti vadais. k. v v n.v

Reikia dar štai ką pasakyti: CiuliaiS dalyvavo zmogzudis- 
Jei mes neturėtume tų jaunų,kame užpuolime ant P^O- 
komunistų, mūsų tarpe veikian- £Tesyvės Mainierių Unijos 
čių, tai neturėtume nei tokios konferencijos delegatų bū- ....... ....... »v, uv.v6«v«o , nvm^vu-

relio, sustojusių ant gat- darytų demonstracijas prieš ciją, kurioj bus renkami dele- 
vės. Per tą užpuolimą orga- |Vokįečių fašistų kurstymą1 gatai į visuotiną suvažiavimą.

Senos Unijos Lyderis, 
Progresyviu Žudytojas
SPRINGFIELD, Ill. —

Miiė Teatrininkas Juozas 
Vaičkus

KAUNAS. — Balandžio 7 d.
mirė

savo advokatais duoti apeliaciją, 
reikalaujant juos išteisinti.

organizacijos, kokią turime.

10 Komun. Partijų Šaukia 
Kovon prieš Karo Pavojų

MASKVA. — Komunistų 
Partijų Centro Komitetai 
Vokietijos, Francijos, An
glijos, Lenkijos, Italijos, 
Čechoslovakijos, Lietuvos, 
Belgijos, Austrijos ir Ven
grijos atsišaukė į pasaulio 
darbininkus,

šama, kad ten dedamos pastan- staiga širdies paralyžių 
gos įtraukti vietines draugijas į, lietuviškų teatrų kūrėjas Juo-1 
bendrą veikimą del pasiuntimo zas Vaičkus, 50 metų amžiaus1 
delegatų į visuotiną suvažiavi- be vienos savaitės. 1923 metais 
mą.

GRAND RAPIDS, Mich., šau
kiama plati vietos draugijų kon-

jis buvo, nuvykęs .ir Amerikon.
Nelabai senai Vaičkus gavo 

nuo fašistinės valdžios pensiją

Wilkes Barre, Pa.
Traukia Teisman Kazokus >

Nesenai paliuosuotas iŠ 
kalėjimo naujos angliakasių 
unijos vadas Maloney su
manė Čia visų miestų-mies
telių ir “pečių” policiją sy: 
kiu ir valstijos kazokus pa
traukti teisman už brutališ- ; 
ką elgesį su angliakasiais 
streiko laiku.

Maloney tikisi tame rei- 
(kale gaut pagelba iš Civilių 

drūčiau ginkluotis prieš So- j Laisvių Lygos. Didelis už' 
vietų Sibirą. Jis gąsdina simojimas.

Čia einantis garsušį

Šiaulių Bedarbiai
Šiauliuose yra suregistruota 

1770 visiškų bedarbių. O kiek 
dar nesuregistruota? Bedarbiai, 

(imami į pašalpinius darbus, jau 
nėra skaitomi bedarbiais.

u c nuu idoiouneB včuuzaus pensijų. WT_i jr w
ferencija 15 d. gegužės, LSD jki gyvo3 galvos. Palaidotas Vd KllTStOma JaDOnŲ 
Draugijos svetamej Konferen- Kaune su reli inSmis apeigomis. „ • v n . *
cijos šaukimo komitetas sudarė , nflPC \OVlPll
planus aplankyti visų vietos or
ganizacijų susirinkimus ir kvie- 

kad tuoj aus sti išrinkti delegatus į konferen-
Grynai Skutami ir Valdžios 

Tarnau tėjai

» Geltonųjų laikraščių leidėjas Jlizatorius P r ogresyvės|karo> o už Sovietų Sąjungos I 

gynimą. Sako, kad Pirmoji tuvil> organizacijų konferencija, už pusę kovo
Gegužės turi’būt pradžia kurioj delegatai dalyvavo nuo Tiems-kurie neturi pinigų, ke-

’ • • « .... sekamų organizacijų: Lietuvių tina išmokėt pusės menesio al-
ir Lietuvaičių Pašalpinė Drau- gą iš anksto; bet tas “avansas” 
gystė, SLA 144 kuopa, LDS 68 bus išskaitytas iš kitų mėnesių
kuopa APLA 43 kuopa, ALDLD j algų. Taigi grynai skutami ne
131 kuopa. Konferencija pla-1 tik darbininkai 
čiai išdiskusavus nutarė prisi
dėti prie Visuotino Amerikos

Hearst, melagių karalius, labai Unijos, Edris Mabie buvo 
pyksta, kad daug darbininkų or- nušautas ir devyni kiti de- 
ganizacijų paskelbė boikotą jo legatai sužeisti.
laikraščiams. Jų cirkuliacija ...■" ■?■"■■■■ ------ ------------------
pradėjo smarkiai smukti. Taip Hų delegatas į Sovietų Sąjungą n_____ _ • i~ 1 * • , v

| SAGINAW, Mich., 13 d. ba- 
taikią politiką ir už jos ap- indžio buvo sušaukta vietos lie-

Karas prieš Sovietus
HSINKING. — Japonijos 

armijos komandierius Man-I V

Kauno miesto burmistras (ma- džurijoj, generolas Jiro Mi- 
joras) liepia visiems savivaldy
bės tarnautojams pirkti val
džios Smetonos paskolos bonų 

mėnesio algos.

narni ragina savo valdžią

išsigandęs, jis ilgą editorialą iš- 
•pyškino ant pirmo puslapio sa
vo laikraščiuose pereitą sekma
dienį. Darbininkų klasė pasi
piktinusi jo melais apie darbi
ninkų judėjimą ir apie Sovietų 
Sąjungą.

Siunčiamas lietuvių jaunuo-

paskui sugrįžęs atmuš daug tų 
melų, kuriuos priešai paskleidė 
prieš Sovietus; taigi atmuš ir 
katalikų kunigų melus, kuriuos 
kopijuoja kunigai iš Hearsto. 
Tas jaunuolis apvažiuos plačią 
Ameriką su prakalbomis, kai 
sugrįš iš darbininkų tėvynės.

pasmarkint kovą prieš im
perialistinį karą. Minimos 
Kom. Partijos tuo reikalu 
kreipiasi ir į Socialistų Par
tijas ir nepriklausomąsias 
darbininkų partijas, kad jos
išvien SU komunistų vado-J Lietuvių Darbininkų Suvažiavi-

I v aujaiiiciio U Cl 1 M 

‘veiktų prieš karą.
vau j amais darbini nkais mo ir siųsti delegatus. Nutarė 

. įšaukti kitą konferenciją apie vi-

ir valstiečiai, 
ir mažiukai valdininkėliai.

Nazių Apeliacija
KAUNAS. Nuteistieji Klai

pėdos hitlerininkai tariasi su

bet

tuom, kad, girdi, Sovietai 
palei Manchukuo sieną turį'streikas kietųjų angliakasy- 
“600 kariškų orlaivių, 600 klų mainierių šiuo tarpu sto- 
tankų ir 200,000 armijos.” I vi ant vietos, lyg būtų kas 
Todėl, sako, negalėsią būt jam “breikius” uždėięs. Taip 
gerų santikių su Sovietais.' pasidarė po to, kai naujo- 
Iš to Japonų generolo pa-'sios unijos vadas Maloney 
reiškimo taipgi reikia su- prisiekė, kad pildys valstijos 
prast, kad Japonija rengia- [augščiausio teismo būsimus 
si karui prieš Sovietų Są- įsakymus. 
jungą.

Michigu.no


Antras Puslapis
4 -'i Trečfadiėms, Bal. 24, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 
The Laisvė Inc. 

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

SUBSCRIPTION RATES:
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 
t*e Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Dar Žodis Kitas del Kovos už 
Socialę Apdraudą

Kad Darbininkų Bilius (H. R. 2827) 
randa didelio prijautimo Amerikos dar
bininkuos, tai paliudija visa eilė faktų. 
Milionai Amerikos darbo žmonių pasisa
kė už šį bilių. Nelabai senai “New 
York Post” leido savo rūšies anketą, 
kurioj buvo sudėta trys biliai: Wag- 
nerio-Lewiso, Townsendo ir Darbininkų 
Bilius. Visi tuomet jie radosi J. V. kon
grese, todėl minėtas laikraštis ragino sa
vo skaitytojus padaryti “šiaudinį balsa
vimą”, už katrą bilių jie stoja. 87 nuo
šimčiai visų paduotų balsų buvo už H.R. 
2827! •

Kuomet atėjo balsavimas kongrese, ta- 
čiaus, tai tiktai 52 kongresmanai pasisa
kė už Darbininkų Bilių. Kodėl tiek ma
žai? Vyriausiai todėl, kad darbo žmo
nių masės iki šiol nemokėjo savo kovos 
už socialę apdraudą surišti su rinkimi
nėm kampanijom; nemokėjo to klausimo 
pritaikinti ten, iš kur galima ryškiau
siai buržuaziniam politikieriam užduoti. 
Daugelis kongresmanų, balsavusių prieš 
H. R. 2827, mano sau, kad jų balsuotojai 
dar nėra užtenkamai sąmoningi, kad rei
kėtų jų -bijotis.

Didžiuma tų, kurie balsavo už mūsų 
bilių,, aiškiai parodė tai darą tiktai ver
čiami balsuotojų, nes jeigu jie būtų savo 
įsitikinimų vedini tai darę, tai nebūtų 
balsavę už Wagnerio-Lewiso bilių.

Šis kongrese balsavimas ir diskusijų 
eigoj kai kurių kongresmanų išsireiški
mai aiškiai parodė, jog J.V. kongresas at
stovauja interesus bankininkų ir fabri
kantų. Darbininkų Bilius buvo apšauk
tas komunistiniu ir tuo bandyta jis su
kompromituoti. Gerai kongresmanas 
Matthew Dunn atsakė: Viską, kas tiktai 
yra žmoniško, jūs apšaukiate komunisti
nių.

Taigi išvados iš to lieka tokios: Ame
rikos darbo žmonės turi labiau pastip
rinti savo kovą už socialę apdraudą, ko
kia ji yra išdėstyta H. R. 2827 biliuje. Šis 
darbas teks glaudžiai sujungti su Darbo 
Partijos formavimu, ir jis reikalinga aiš
kiai prie kiekvienos progos perstatyti 
darbininkų masėms, aiškinant, kodėl jos 
turi griežtai kovoti už jį.

Šių metų Pirmosios Gegužės demonst
racijose Amerikos darbininkai taipjau 
turės aukštai savo vėlukuose iškėlę socia- 
lės apdraudos klausimą, už pravedimą 
Darbininkų Biliaus.

Prasideda kampanija už tai, kad H.R. 
2827 bilius kongrese būtų persvarstytas. 
Bet kad tą padaryti, reikalinga 218 kon
gresmanų parašai. Kaip juos gauti? 
Aiškų, tiktai darant masinį spaudimą ant 
kongresmanų, ir priverčiant juos tai pa
daryti.

listinį karą,” skelbia pareiškimas, “ir jie 
atsuks savo ginklus prieš šalį, statančią 
socializmą. Bet šios šalies gale—Sovietų 
Sąjungos—sudaužys kiekvieną fašizmo 
bangą, besiliejančią prieš ją.”

Šis pareiškimas yra labai reikšmingas. 
Kaip matome, visos suminėtosios dešimt 
šalių yra nepaprastai įpainiotos su impe
rialistinio karo ruoša. Todėl labai svar
bu sukonsoliduoti tų kraštų darbininkus; 
labai svarbu, beje, parodyti tų kraštų 
darbo žmonėms, jog tarpe sąmoningų 
darbininkų - komunistų viešpatauja ce
mentinė vienybė ir vienas tikslas—nepai
sant tautybės—tikslas: kovoti prieš im
perialistinį karą, kovoti už nuvertimą 
imperialistinio karo ruošėjos, išnaudoto
jų klases.

ėjo “pasauliui pasirodyti,” New Yorke, 
mes matėme darbininkų pikietuotojus; 
mes matėme bedarbių, driskių daugybę, 
prašančių almužnos; mes matėme polici
ja, areštuojančią tuos vargdienius, ir pi
kietuotojus transporto (Fifth Ave. Coach 
Co.) darbininkus.

Kas buvo New Yorke, tas pats buvo ir 
kituose miestuose, o taipgi kitose kapita
listinėse šalyse, kur viešpatauja klasinis 
režimas.

Kaip Dirbti Katalikuos 
Darbininkuos?

Katalikų veikėjas, J. B. J., “Vilnyj” 
gvildena klausimą, kaip eiti prie katalikų 
darbininkų, kad juos išlaisvinus iš kuni
gijos įtakos. Be kitko, jis pažymi:

Man rodosi, tokia laisvamanybė, kokia 
buvo ikišioliai skleidžiama nė patiems lais
vamaniams negali duoti pageidaujamų vai
sių. Tikėjimas žmonėse yra giliai įleidęs 
šaknis ir kunigui pakanka tik pagrąsinti ti
kinčiuosius, kad jie nieko bendro neturėtų 
su laisvamaniais, o dauguma jų paklausys. 
Daugelis katalikų ir dabar dar bijosi susi
tikti laisvamanį net skersai kelio, kad juos 
neišvestų iš “doros kelio.” Vietoj senoviš
kos laisvamanybės, katalikam darbininkam 
reikia nurodyti, kad dvasiškija nepildo 
krikščionybės principų, kad ji palaiko išnau
dojimo sistemą. Ji taip pat išnaudoja ir sa
vo tikinčiuosius parapijomis, paimdama 
aukštas kainas už šliūbus, laidotuves ir tt. 
Reikia aiškinti katalikam darbininkam, ko
dėl dvasiškija draudžia skaityti darbinin
kiškus laikraščius ir knygas, o tai, kad kuo- 
ilgiausiai palaikius darbininkus ncžinystėj, 
kad kuoilgiausiai palaikius juos kapitališti- 
nėj vergijoj ir išnaudojime. Tada bus daug 
geresnės pasekmės, negu garbinimas laisva
manybės, nuo kurios katalikai darbininkai 
šalinasi.

Tai tiesa, kad “laisvamanybė, kokia 
buvo iki šioliai skleidžiama” lietuviuos 
darbininkuos, ne visuomet buvo naudin
ga. Sakysim, šliupinė bei mockinė laisva
manybė—dažnai tik sugadindavo darbi
ninkus. Šiandien, prisipažinsim, kad 
daug geriau komunistams reikalų turėti 
su kataliku darbininku, negu su kokiu 
sugadintu laisvamaniu, keleivinio tipo. 
Pastarasis skaitosi “laisvas” tik todėl, 
kad valgo penktadieniais mėsą ir neina 
išpažinties, bet kiek liečia jo nusistaty
mą, kaipo darbininko, tai jis yra aklas 
ir didelis neapkentė j as revoliucinio ju
dėjimo. Tokių laisvamanių mes turime 
nemažai.

Teisingai J. B. J. pažymi, kad reikalin
ga katalikams darbininkams dėstyti eko
nominiai reikalai ir jais atidaryti darbi
ninkams akis. Bet tiktai to neužtenka. 
Turi būti aiškinama jiems ir moksliniai 
dalykai; privalome aprūpinti juos darbi
ninkiška literatūra, kurioj išdėstoma at
siradimas tikybų, dievų, etc. Tiktai to
kiu būdu apšviestas, katalikas darbi
ninkas pasiliuosuos iš po kunigijos “glo
bos” ir pataps stiprus, geras kovotojas 
už savo klasės reikalus.

Artistas Juozas Vaičkus
Lietuvos spauda praneša, kad Kaune 

numirė dramos artistas Juozas Vaičkus, 
kuris 1923 metais buvo atvykęs į Jungti
nes Valstijas ir čia išbuvo ilgoką laiką 
gastroliuodamas po lietuvių kolonijas su 
savo artistų grupe. Vaičkus gimė 1885 
metais, bal. 16 d., Zasaučių kaime, Tirkš-

lių valsčiuj, Kauno gubernijoj. Kaipo 
artistas, Vaičkus nebuvo populiarus; 
daugiau pasisekimo jis turėjo kitų-mo
kyme.

Būdamas Amerikoje, jis bandė keliais 
atvejais šlietis prie pažangiųjų darbi
ninkų, bet kadangi jis revoliucinio judė
jimo niekuomet nesuprato ir nedėjo pa
stangų jį pažinti, juo persiimti, tai taip 
iš to ir nieko neišėjo. Negalėdamas čia 
ilgiau padaryti gyvenimą iš savo profe
sijos, Vaičkus grįžo Lietuvon. Ten, gir
dėjome, darė bandymus suvaidinti kele
tą veikalų judomuos paveiksluos. Prisi
taikė jis ten gražiai ir prie fašistų: sme
toniniai paskyrė jam pensiją “iki gyvos 
galvos,” kuria, tačiau, neilgai jis pasi- 

( naudojo. , ;
Kažin kodėl Vaičkus pačiam Kaune 

niekuomet neturėjo pasisekimo oficiali- 
niuose artistų rateliuose.

Kaip Vokietijos Fašistai Kariaus?
Fašistų Karo Planai

Vokietijos fašistai atvirai 
kalba, ir daro planus naujam 
karui. Jie puls Franci ją, 
Belgiją, Holandiją, Daniją, 
Angliją, Sovietų Sąjungą ir 
jei kaip—Lenkiją ir Čecho- 
slovakiją.
da”, organas Sovietų Rau
donosios Armijos, nuo 6 d. 
balandžio, išspausdino 
smulkmeningas žinias pro-

puls į nurodytus punktus, 
tai fašistų tūkstančiai orlai
vių bombarduos Franciją 
jos gilumoje,, griaujant mie
stus, gelžkelius, tiltus, sė
jant nuodingus gazus ir li
gų perus.

Krasnaja Zvez- Angliją, ii Holandiją
Vokietijos fašistai priėjo 

prie išvados, kad pereitame 
Ikaie Vokietija būtų laimė
lį uis, jeigu ji būtų puolus Ho-

fesoriaus F. E. Ogorodniko- ir užėmus ją. Ko
vo straipsnyje apie fašistų ^an^B°s prieplaukois butų 

buvę geriausios bazes sub- 
marinams. Dabar jie pla
nuoja ją sutrėkšti. Holandi- 
ja siaura, tad Vokietijos fa-

lių siekia už 37 mylių, o tū
los' ir toliau.

Sumindžios Lietuvą
To neužteks Vokietijos fa

šistams. Jie nori būti viso 
svieto valdonais ir labiau
siai plėstis į rytus, puolant 
Sovietų Sąjungą. Bet tar
pe Vokietijos ir Sovietų Są
jungos yra Lenkija, Lietuva 
ir Latvija. Vokietijos faši
stai Lenkijos fašistams duo
da pasirinkti: arba eikite su 
mumis, arba ir jums bus 
karšta. Lenkijos fašistams 
Vokietijos fašistai žada di
delius plotus, jeigu jie su
tiks išvien su jais kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą.

ŠYPSENOS
Jis Tame Tikras

Mokykloje kartą mokyto
jas klausė studento:

“Klausyk, Pilypai, ką gi 
tu gausi, jeigu sudėsi į krū
vą ir surokuosi sekamą su
mą: septyniasdešimt šešis 
tūkstančius, devynis šimtus 
ir dvidešimt penkis, prie aš
tuoniasdešimt vieno tūks
tančio, keturių šimtų dvyli
kos? Koks bus rezultatas?”

Pilypas: “Aš tikras, kad 
rezultatas bus klaidingas.”

Spruko Greit Laukan
Laurynas (kuris tik ke

lios dienos kaip apsivedęs, 
sako): “Žinai ką, Justynai? 
Šį rytą pusėtinai aš paba
riau mano jauną pačiutę.”

Justynas: “Klausyk, bro
luži: Ar tu tik ne pergreit 
išeini j laukus su tokiu sa
vo elgesiu?”

Laurynas: “Pergreit!? Tu 
jokiu būdu negalėtum sau 
įsivaizduoti, kaip greitai aš 
turėjau sprukti laukan.”

J. J. Butkus.

Reikšmingas Atsišaukimas
Dešimties valstybių—Lietuvos, Lenki

jos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, 
Francijos, Belgijos, Italijos, Austrijos, 
Čechoslovakijos ir Vengrijos—Komunis
tų Partijos išleido bendrą pareiškimą, 
šaukiantį tų kraštų darbo žmones suvie
nyti savo pajėgas ir kovoti prieš karo 

, ruošė jus—vyriausiai prieš Vokietijos, 
įlenki jos ir Japonijos imperialistus.

Pirmoji Gegužės turėtų būti padaryta 
didžiausio darbo žmonių solidarumo ir 
prieškarinio nusiteikimo diena. Komu
nistai, socialistai ir bepartyviai darbi
ninkai privalo kuoglaudžiausiai susijung
ti ir vienybėje ginti darbininkų tėvynę— 
Sovietų Sąjungą—nuo imperialistinių 
ŽvSrių, podraug kovojant su savo kraštų 
išnaudotojais.
• ° Vokieti jos fašistai planuoja imperia-

“Velykos, Velykos, bet Ką Jos 
Mums Duoda?!..” • ;?

: f t ■ ? / I ■
Praėjo velykų šventė, kurios,; be abejo, 

nekantriai laukė daugybė tikinčiųjų dar
bininkų. Na, ir ką gi? New Yorke, kaip, 
kas metai, taip ir šiemet, Penktąją Avė. 
ir Park Ave. tiktai mirgėjo puošnūs $o-, 
nai ir ponios. Jie ir jos pe# Velykas iš
eina “prasivėdinti,” parodyti svietui nau
joviškas madas, lieknias savo figūras. Tie 
žmonės šiemet “buvo linksmesni, negu 
pereitais keleriais metais,” skelbia spau
da. Kodėl gi jie nebus linksmesni? Iš
naudotojams pereiti metai buvo labai pel
ningi. Roosevelt su savo NRA jiems pa
sitarnavo.

Bet kaip su plačiosiomis darbininkų 
masėmis? Jos šiemet velykų šventes 
šventė kur kas vargingiau, kur kas prie 
sunkesnių sąlygų, negu kada nors. Bai
sus skurdas ir vargas, atneštas kapitaliz
mo depresijos, juos kamavo skaudžiau.

Ten pat, kur tūkstančiai veltėdžių iš-

karo planus ir įdėjo žemla- 
pį, kuris parodo, kaip Vo- j 
kieti jos fašistai kariaus. v J - — - -- -

Vokietija dar šiemet va- šistai apskaitliavo, kad ka- 
sarbs metu jau turės virš nuoles pastačiuš ant Vokie- 
900,000 reguliarės armijos ir itijos-Holandijos rubežiaus, 
irhn galės bombarduoti' Ho-Kitą tiek paruostų rezervu. M r,. . ir N . , x .. n. , ;landųą .visą, iki Zųidėr Zee 
Jos karo industrija dirba (jūrų) ir lengvai užimti., 
visais garais. Ji gaminasi ■ ■ > ? ■ •
kanuoles, k u 1 k asvaidžius, Anglijai irgi nedovanos, 
tankus, orlaivius, karo tro-,p?eš bus pastatyta- or- 
kus, nuodingus gazus ir vei- laivynas. Angliją puls sub- 
sia ligų perus. Daugiausia .marinai, skandindami lai
dodama svarbos į mechani-1 vus> 0 fašistų orlaiviai ją 
zuotą armiją, orlaivius, ga-i lombarduos iš oro ir sės li- 

...---- Igų perus.
Užims Lenkiją ir čechoslo- 

^akiją. I (
Vokietijos fašistai prieša

kyje su generolu Seckt iš
dirbo planą supliekimui 
Lenkijos ir Čechoslovakijos. 

turėjo daug plentų. Mobili- Pradžioje karo prieš Čecho- 
slovakiją nebus puolimo, ta- I r* i T T 1 • 1 * • p v •

žus ir ligų perus. Vokietijos 
fašistai jau padarė bandy
mą ir į 17 valandų laiko jie 
į vieną Francijos pasienio 
punktą sukoncentravo 200,- 
000 kareivių. Karo moto
rams pravedami geri keliai, 
nors ir taip Vokietija jau

zacija bus atlikta savo sri
tyje ir tam Vokietija yra 
padalinta į armijos korpusų 
rajonus. Kiekvienas korpu
sas stovi savo rajone ir į 24 
valandas gali atlikti mobili
zaciją. Į dvi-tris dienas Vo
kietijos fašistai turės kelis 
milionus armijos ir gelžke- 
liais ir karo motorais ją per- 
mes kur nori.

Sunaikins Franciją ir 
Belgiją

Vokietijoje fašistai šau
kia: “atkeršint!” tai reiškia, 
atkeršint Fyąncijaį įr. Belgi- 

v; Vokietijos pį’ąlaime- 
Teito' karo. Fries jas

Anglijai irgi nedovanos

me fronte Vokietijos fašis
tai turi tvirtas apsigynimo 
pozicijas. Iš karto jie ten 
ginsis, o kada kituose fron
tuose baigs mušti francū- 
zus, belgus ir anglus, tada 
atsisuks prieš cechus.

Ant Lenkijos bus puola
ma iš dviejų pusių. Viena 
armija koncentruojama Ry
tų Prūsijoje ir ji puls iš 
šiaurių ant Varšavos, o ant
ra iš Silezijos, tai yra,* puls 
iš piet-vakarų ant Varša
vos; Rytų Prūsijoje ’ir Sile
zijoje Vokietijos fašistai tu
ri požeminius garadžius ka
ro orlaiviams, kur sutėlpa 
po kelis šimtus jų. Pagal 

mijos*; dvi nuo 12 iki 15’kor- ^generolo Seckto planą, Len- 
pusų 'kiekviena (pę ;480,000 kija iš jos koridoriaus bus 
arba 'po 6.0(1000 'kareivių lengvai išgrūsta. Fašistai i • 1... • ' ir • '  1 • - • • v i J -
6 ar 8'^korpusus (nuo; 240,-1 jie pradės iš kanuolių bom- 
000 iki į 320,000 kareivių) parduoti tą koridorių iš 
Lljkviena. Viena iš tų ar- dviejų pusių, iš Vokietijos 
mijų apsidirbs su Belgija, |ir Rytų Prūsijos, tai ten bus

jai už
jimą pereito' karo.
bus pastatyta keturios ar

cijos per Belgiją.
Toki tai fašistų planai ka

rui. Darbininkų pareiga 
kovoti visomis jėgomis prieš 
fašistų ruošiamą karą. Lie
tuvių darbininkų pirmoji 

Kas liečia Lietuvą7ir Lat- pareiga masiniai dalyvauti 
viją, tai Vokietijos fašistai-Visuotiname Lietuvių Dar- 
su jomis nesiskaito. Jie bininkų Suvažiavime prieš 
žengs per Lietuvą ir Latvi-1 Karą ir Fašizmą, kuris 
ją į Sovietų žemę, kaip per- įvyks Clevelande 30 d. bir
entame kare- Vokietijos im- želio ir 1 d. liepos, 
perialistai puolė: ant Fran- D. M. šolomskas.D. M. šolomskas.

da gesti: galais kaulų kremz
lės išdyla, išgenda, ir nariai 
degeneruojasi, išsigimsta.

i : ..
DARBININKŲ 
SVEIKATA

I ««*■"¥■
I ' •
Ii

DR. J. X KA6KIAUČIUS 
til Lake Street Newark, M. &

Telephone: Humboldt 2-7964

NARIAI GENDA

Aš stebiu jūsų ' patarimus 
“Laisvėje” apie visokias ligas. 
Gal ir man. ką patartumėt,— 
būsiu labai jums dėkinga.

Esu moteris 50 metų am
žiaus. Esu nuo pat vedybų ne
sveika. Turėjau daug operaci
jų prie moteriškų dalykų, dėl 
sudraskymo vidurių. Vis jau
čiau skausmus tai nugaroj tai 
strėnose, ir taip nervinaus per 
visą gyvenimą. Viduriai yra 
labai užkietėję: be vaistų ne- 
sivalo. Gerklėj stovi kokis 
kamštis: negaliu nei išspjauti 
nei nuryti. Kartais esti raudo
na. Daktarai sakė, kad nervai.

O dabar jau 4 metai, kaip 
pradėjo skaudėt pakinklių 
gyslas, ir prie letenų nariai 
patinę. Trindayau mostimis,— 
nieko gero. O dabar suėjo į 
šlaunis. Daktaras sakė, kad 
yra narys prasikietęs, ir du 
juodi šlakeliai matosi apie na
rį. Gėriau visokių pilių ir try
niau visokiais tepalais,— nie
kas nepadeda. Daktaras sakė, 
kad reikės dėti į cementą, ale 
nežino, ar bus geriau, ar ne.

skaudėdavo, kaip

žiūrėkite maisto, kad būtų 
necivilizuotas perdaug, kad 
mineralų ir vitaminų būtų ga- • 
na, ypač kalkių ir vitaminų A 
ir D. Pienas, -sūris, grietinė, 
sviestas, žuvys, kiaušiniai, ko
pūstai, žirniai, pupos, lyšiai, 
morkvos, ropės, ridikai, svogū
nai, apelsinai, citrinos, kepe
nys, lapuotos daržovės, riešu
tai, jūrų žuvys, žinoma, ir sil
kės—Jums tinkamas maistas.

Be to, būtinai imkite dar 
žuvų aliejaus, paprasto “cod 
liver oil, bent po porą šaukš
tų po valgio. Taip gi “Calcium 
lactate, grs. 10, 100 tablets” 
pc dvi tableti po valgio, su
trinkite ir vandeny ištarpinki- 
te. Imkite visa tai mėnesių mė
nesiais.

Ant saules būkite dažniau, 
ore arba ir po atdaru langu, 
kad saulė švitintų plikas kūno 
dalis.

Manau, Jums bus naudos.^ 
imti ir skydinės liaukos po tru
putį: “Thyroid gland, grs. Vž, 
100 tablets.” Ir da būtų labai 
gerai, jei ten pat gydytojas 
darytų Jums įčirškimus parati- 
roidinės liaukos: “Parathyroid 
extract injections, 10-20 units. ” 
Iodo imkite po lašą.

Masažai, braukymai, mau
dynės, dijatermija ir kitos fi
zinės priemonės ir gi būtų la
bai naudinga,—tik gauk tu, 
žmogel, visa tai, Šioj prasme- 
gusioj kapitalistinėj tvarkoj,' 

| kur visas gerybes susiurbia,

f , - - IPirmiau skaudėdavo, kaip
kiekviena); dvi arihijbs po (priėjo išvados, kada kada vaikščiodavau, o dabar ir lo

voj gulint, negalima iškentėt 
skausmo.

Atsakymas

Tai Jums, Drauge, 
yra įsisenėjęs narių įdegimas, 
gedimas bei reumatizmas. Yra 
visokių reumatizmų, nuo viso
kių priežasčių. Bet Jums kad 
tik nebūtų chroniškoji rūšis, 
dėl stokos tūlų maisto dėsnių, sutraukia visuomenės siurbė- 
per ilgą laiką. Ypač kai per- lės-parazitai! 
mažai gauni kalkių su maistu, reikia gerai, 
taip 'gi vitaminų A įrb, tarp J susitarti darbininkams, tai bus 
kitko, dažnai ir nariai prade- kas kita!

kiekviena 
mijų
puolant iš pietų puses, antra , tikras pragaras, ir lenkai iš- 
įsigriaus į Eranciją ir jos (dulkės, tokiu būdu Lenkija 
pasieniu netoli Belgijos ru-jbus atmušta nuo savo, prie- 
bežiaus maršuos iki prie- plaukos Gdynia ir Danzigo, 
plaukos Calais, trečia puls ir Vokietija su Rytų Prūsi- 
ant Paryžiaus, o ketvirta ja susijungs. Lenkijos ko- 
nuo Metz pasuks į pietų ridorius vietomis yra tik 
Francij ą. Fašistai daugiau apie {50 mylių pločio, tad fa- 
negu tikri, kad jie suplieks šistų tvirtinimai turi rimto 
savo priešus. Kada armijos pamato, nes daugelis kanuo-

,nuo

matyt,

Susiprasti tik 
susiorganizuoti,



trečiadienis, Bal. 24, 1935
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Darbininke ir Šeimininke
Lumbienė

Jurata Juraitė.

(Ištrauka iš apysakos “Išartos ežios”)

Saulė jau buvo nusileidus, kai Lumbius grį
žo namo, parsivesdamas ir kumelę. Lumbienė, 
parėjus iš lauko, tebesiruošė po namus: šėrė 
kiaules, jieškojo ančiuko,—pyko, koliojo Vai

tkus. Grįčioje prieš krosnies kaktą ant trikojo 
stovėjo užkaistas puodas. Verutė skuto bul
ves, iš nuovargio vos krutino pirštais. Vyres
nysis Antanukas sėdėjo ir kurstė ugnį. Ma
žasis keturių metų Kaziukas susirietęs tupė- 

lovos kojųgalyj ir snaudė, žiūrėdamas į 
krosnį, o pati mažoji Saliute sėdėjo ant grį- 
čios slenksčio ir graudžiai verkė: jos niekas 
negailėjo, nemaldino ir nekreipė domės,— 
pinojo, kad verkia—valgyt nori.—Tepalau- 
kia,—manė didesnieji vaikai.

—Gana tau bliaut!—nekantriai suriko An
tukas. Bet mergaitė dar labiau ėmė verkt.

. —Ko tu verki, Saliut?—užklausė Lumbius, 
įeidamas į grįčią.

—Valgyt noliu, miego noliu,—skundėsi 
graudžiai Saliute.

—Neverk, neverk,—tuoj duos mama, tuoj, 
—paėmė ant rankų, priglaudė. Saliute, pa
dėjus galvą ant tėvo peties, nustojo verkus, 
nurimo.

Lumbius dar stipriau pajuto tą vaikų var
gą, dar skaudžiau pajuto savo kaltę, kodėl jis 
neduoda vaikams to, ko jau turi komunos vai
kai ... Su pavydu prisiminė, kaip dabar ko
munoje vaikai senai pavalgydinti ir miega 
sau saldžiai.. . O jo vaikai sėdi suvargę per 
dieną... Didesnieji tėvams padėjo dirbti, o 

' mažieji palikti be priežiūros, suvargę, alka
ni... Kaip dabar visi jie nenuleisdami akių 

ržiūri į tą puodą, kuriame šildo rytinius barš
čius! Lumbiui norėjosi bėgti visą pametus, 
bet... tas pripratimas, ta grįčiukė, arkliukas, 
karvutė—ir sykiu su jais neišbrendamas var
gas taip pririšo, kad net baisu daryti griežtes
nis žingsnis.

t Į grįčią įėjo Lumbienė, nešina viedrais.
—Antuk, bėk vandens!—piktai paragino

snaudžiantį vaiką.—O tu, kaip bulves skuti, 
’ lig nesavo rankom! Išauš taip besičiupinėjant. 

Nukelk barščius—musėt sušilo! Kaisk bulves.
Antukas neskubėdamas ir labai nepatenkin

tas pasikėlė nuo kaladės, kažką piktai' sumur
mėjo sau po nosim ir paėmęs viedrą išlėto iš
ėjo pro duris.

Lumbius padėjo ant lovos užmigusią Saliu- 
1 tę, išėjo malkų paskaldyt. Bet buvo jau tam

su, ir jis grįžo prilaužęs žabų krūvą.

—Verka, bėk į paežerį pajieškok ančiuko, 
prapuolė, ir tiek—gal kur .pasiklydo, susi
maišė su svetimais, ir patriūbyk tuomet jam.

—Kad tamsu, baisu eit,—nedrąsiai priešta
ravo, verkšlendama Verutė.

—Paimk Kaziuką.
—Jis jau užmigo.
—Prikelk.
—Kur tu tuos vaikus varinėji—naktį pa

tamsiais kvailinėt?—nekantriai įsikišo Lum- 
bius.

—Tai ką—turi prapult, reiškia?
—Ma jį velniai—ir ančiuką! Vaikų tau ne

gaila. Juk per visą dieną rugius nešiojo, o 
dabar išalkę valgyt nori, o tu dar varinėji.

—Tau negaila! Tokiam gaspadoriui, kaip tu, 
tai “ma/ juos velniai”—viską: šiandien ančiu
ką, ryt viščiuką, poryt karvutę—ir viskas po 
velnių... O gyvent kaip?

Su skausmu kalbėjo įtūžusi Lumbienė. Ve
ra, tėvo užtariama, nudžiugo ir atsisėdo An- 
tuko vieton kurstyt ugnį. Visi tylėjo—pikta 
tyla apsupo visus viena skraiste. Įėjęs An- 
tukas pastatė viedrą su vandeniu ant suolo, 
vanduo tiško apliedamas suolą.

—Viedro pastatyti nemoki—priliesi, bur
biau!—subarė motina. Ir vėl tyla. Visi su
sėdo prie stalo, sriaubė iš vieno bliūdo. Ma
žutė lempa su nudaužtu galu švietė jų paniu
rusius veidus.

Abu mažieji vaikai saldžiai užmigo ir pri
kelt nieks jų negalėjo.

—Vargšai vaikai, kaip šuniukai nevalgę... 
Nors pieno lašelį butum įpylus,—rūgojo Lum- 
bius, nežiūrėdamas į žmoną. Lumbienė nuty
lėjo.

—Sviestą sumušė vakar,—atsiliepė Vera.
—Sviliukas atvažiavo jau užpirkinėt,—pri

dėjo Antukas.
—Ilgaliežuviai, jiems viskas reikia žinot,— 

sumurmėjo Lumbienė.
—Gėdos neturi:—vaikams pieno nėra, o ji 

sviestą parduoda.
—Neparduos!—nieko nepirksi, — atkirto 

Lumbienė.
Pavalgius Verutė, sudėjus į bliūdą, plovė 

šaukštus. Paskui Lumbienė atnešė didelį šie- 
niką, prikištą šiaudų, kuris per dieną džiūvo 
pastogėj... Paklojo ant žemės, nukėlė nuo lo
vos miegantį Kaziuką, paguldė ant šieniko. 
Saliutei paklojo lovos kojųgalyje, ir pati ap
sitaisius išėjo. Antukas nusivilkęs atsigulė 
iš krašto šieniko.

—Kurgi motina,<—pasigedo Lumbius, grįžęs 
iš kiemo.

—Pas Svilą nubėgo,—atsakė tyliai Verutė 
ir pati susirangiusi į kamuoliuką ant šieniko 
užmigo. (Daugiau bus)

Kodėl “Doroji” Kunigija Tyli?
r “Lietuvos žinios” praneša, 
kad Kaune areštuotas kun. 
Kuprevičius. Tai tas pats Bir
žų klebonas, kuris ten žagino 
rąergaites, užkrėtė jas veneri
nėmis ligomis ir pagautas sa
vo baisiame ūžsiėmime, vieton 
pasiduoti “dievo” valiai, buvo

< pabėgęs užsienin.
Įsidomėtina tas, kad pagau

tas ne kokioj nors bedieviškoj 
dietoj, bet Pranciškonų vie
nuolyne, Darbininkų g-vėje nr. 
2. Reiškia, vienuoliams toks 
prasikaltėlis nebaisus ir jie 
mielai priglaudė, globojo nuo 

r“griešno” svieto akių “nuk’en- 
tėjusį” prabaštėlį, kuris po 
priedanga “dievo” žodžio ir 
valios kūdikius pavertė gyvais 
puvėsiais, suardė jų gyvenimą. 
Amerikos katalikų spauda, ku
ri verčia virtines melų ant So-| 
vietų Sąjungos ir Amerikos 
komunistų, užsičiaupę, kaip 
kl^msai prabaščiaus ištvirkėlio 
klausimu. Kodėl?

Pirm negu darysim savo iš
vadas, leiskim biržietei Sene
lei pasakyti apie įvykį su kun. 
Kuprevičium. Josios laiškas, 
rašytas dukterei, Pr. Lapienei, Duodavęs jai saldainių ir ką 
tf/las laikas atgal tilpo “Tė- tai labai skanaus gerti. Moti- 
vynėje”, kurio iškarpą mums na su dukryte tuojau pas kle- 
atsiuntė “Tėvynės” skaityto- boną. Tas puolė ant kelių iš- 
ja, M. K., pareikšdama nusis- kėlęs rankas į lubas ir prašė 
tebėjimą, kad prie tokio svar- jo pasigailėti, neskusti polici- 
baus laiško “Tėvynė” jokios jai. Motinai padavė 1,000 litų 
pastabos nedėjo, neaiškino, ne-'ir dar 3,000 žadėjo rytojaus 
pasmerkė tokį bjaurų dvasiš- dieną duoti. Susitaikė, reiškia.

< kio pasielgimą. Štai laiško iš- Bet nakčia jis išvažiavo į Pa
tranka : nevėžį prašyti vyskupo leidi-

“Pameni Biržų kleboną, tą, mo važiuoti į užsienius gydy- 
kuris jau dekanu buvo virtęs, tis. Leidimą gavęs, bet kuomet 
kuris jau buvo virš 60 metų ?telefonu prašęs Biržų savival-

, Tai tas pats, kuris, sakei, tave 
kartą kvietęs imti knygas iš jo 
pasiskaityti. Jis senas buvo, vi- 

’ sų labai gerbiamas. Jis labai 
mylėjo mažas mergytes, saky
davo jam jos angeliukus pri
menančios. Paskutiniu laiku 
jis Biržų G. dukrytę pats ren
gė prie pirmosios komunijos. 
Tėvai, kaip žinai, labai dievo
ti, taigi jiems buvo didelis pa
sididžiavimas, kad jų dukterį 
rengia prie tokio svarbaus žy
gio pats dekanas. Ji jau buvo 
besimokinanti antrą mėnesį, 
kuomet motina pamatė, kad 
su jos vienuolikos metų duk
rele kas tai negerai. Nemini
mose viešai vietose kokios tai 
žaizdos atsidariusios. Nuveda 
pas gyd. Mikelėną ir tas pa
sako, kad yra užkrėsta baisia 

Ilytine liga; pasako dar, kad 
jos duktė gyvenusi su vyru il
gą laiką. Paklausta mergytė 
atviriausiai papasakojo, kad 
klebonas sakęs su tokiomis 
mergytėmis pats Dievas lei
džiąs žaisti, tik ji turinti tylėti 
apie tai, o būti linksmai, pa
taręs ir dažnai pas jį lankytis.

dybę liudijimo reikalingo iš
gauti užsienio pasui, ta buvo 
girdėjus apie mieste einamus 
gandus ir nesiuntė liudijimo. 
Bet jis negrįžo, o kaip tai su 
kito kunigo pagelba apgaulin
gu būdu įvažiavęs Latvijon iš 
kur, sakoma, traukė į Lenkiją. 
Kur jis dabar—nėra žinios. 
Toji mergytė guli Kauno vie
noj ligoninėj baisiose žaizdo
se.

“Kiek man senai buvo skau
smo, kuomet tiek daug negra
žių kalbų buvo apie pralotą 

i Olšauską! Aš tada maniau, 
kad piktų žmonių pramany
mas, bet dabar abejonės nebe
turiu. Baisus mums nusimini
mas, kad mūsų doros mokyto
jai, tie, kurie sako mus veda 
į išganymą—patys tokias bai
sias nuodėmes pildo. Kiti ku
nigai per pamokslus davė po
terius kalbėti, kad jam sugrą
žinti šventąją dvasią, jie verk
dami sakė, kad tai pirmas toks 
atsitikimas esąs.. . ”

Gavėja šio laiško, savo prie
raše sako: “Gal tas bus kam 
persergėjimu, nes ir čia ne
maža yra tėvų, kurie didžiuo
tųsi gal, jei pats kunigas pra
dėtų duoti jų dukrelėms pri
vačias tikėjimo pamokas.”

Taip, tas turėtų būti perser
gėjimu ir labai stipriu perser
gėjimu, nes toks atsitikimas 
ne pirmas ir ne paskutinis. 
Štai kanadiečių draugų laik
raštis, “Darbininkų žodis”, 
praneša, kad ten jieškomas se
nis kunigas Trainer, kuris iš
žaginęs du berniuku ir mergai
tę tarp 9-11 metų amžiaus.

Bet kodėl kunigų laikraš
čiai tyli? Argi toki jų brolių 
elgėsiai, toks kriminališkas kū-

Moterys Kankinamos Nazių Kalėjimuos
Tyrinėjimas Hamburgo ka

lėjimo atidengė, kad moterys 
priešfašistinės kalinės buvo 
kankinamos kalėjimo skiepe. 
Kalinės būna įdedamos mau- 
clynėn daktarui matant, pas-

dikių naikinimas neiššaukia 
juose pasipiktinimo, argi jie 
nemato reikalo nubausti prasi
kaltėlį bei perspėti religingus 
darbininkus, kad saugotų sa- kui naziai vis leidžia karštą
vo vaikus nuo tokių niekadė- vandenį iki nuo karščio kanki- 
jų? Atrodo, kad visa tai ku- nei 
nigijos nejaudina, nestebina, j burną ir nosis.
kadangi jie tyli ir tuo tylėji-1 tikrina, kad daug moterų būna 
mu dengia juodas klebonijų į išnešamos iš to skiepo visos 
paslaptis, kurios darbininkams krauju apsipylę.
būtų įmatomos, jei būtų iškel
tos aikštėn, jei būtų leista iš
blaškyti klebonijas dengian
čias “šventumo” miglas.

M.

kraujas prasimuša pro 
Tą mačiusieji

VALGIU GAMI
NIMAS

DARŽOVIŲ VALGIAI

Daugelis žmonių mano, jog 
jie būtinai turi valgyti mėsą, 
kad pasilaikyti stipriais. Gi yra 
žmonių, kurie žino, jog jiems 
mėsos perdėjimas kenkia, tu- 
liem net gydytojų prisakyta ma
žiau vartoti ar visai nevartoti 
mėsos. Tokiuose atsitikimuose 
šeimininkei didelė rūpestis, kuo 
čia pavaduoti mėsą, 
daržovinio paėjimo 
yra daug. Štai jums 
mas įvairių maisto
vertybės sulyg gaunamų iš jų 
šilumos vienučių (calories) :

Sirloin steak, 975 vienučių 
svaro).

Porterhouse steak, 1,100 
Veršienos šlaunis, 625 v. 
Avienos šlaunis, 860 v. 
Vištiena, 305 v. 
žuvis Cod, 220 v.
O štai įvairūs 

pupelės:
Almonds, 1515 

svaro).
Brazil riešučiai, 1485 v.
Peanuts, 1775 v.
Džiovinti žirniai, 1565 v.
Džiovintos pupelės (beans), 

1520 v. ' 7
Ir dar daug yra kitų pro

duktų, kurie atpildo kūną pro
teinais ir kitais reikalingais ele
mentais, gaunamais iš mėsos.

O tokių 
produktų 
palygini- 
produktų

riešučiai

vienučių

(iš

bei

Pereitų metų spalio mėnesį 
Lucie Lubsch, iš Kiel, buvo 
įkalinta Hamburge. Nuo to lai
ko niekas nuo jos negirdėjo nei 
žodžio. Jos įvykis yra vienas 
iš daugelio nuolatinių “dingi
mų” nazių Vokietijoj.

Už Ką Jas Taip Baudžia?

Saksonijos augščiausias teis
mas nuteisė 20 Leipzigo jau
nų darbininkių-kų po 3 metus 
ir 9 mėnesius koncentracijos 
kempėn. Juos kaltina atbuda- 
vojime Jaunų Komunistų Ly
gos.

“Liaudies Teismas” (tikre
nybėj, galvakirčių teismas) 
nuteisė Friedą Wittman, 25 
metų darbininkę, iš Constance 
ant Bodensee, kaltindami “iš
davime militariškų paslapčių.” 
Tas reiškia, kad ji protestavo 
prieš Hitlerio rengimąsi karui. 
Ją nuteisė 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Tarnaites Verčia Nuduoti 
Laimingom

Tarnaičių vakarienė šių lai
kų Vokietijoj tankiausiai susi
deda iš poros bulvių su lupy
nom, šmotuko silkės ir duo
nos. Tačiau, kuomet “Volkis- 
cher Beobachter” nori paveik
slo įdėjimui į laikraščius už
sieniuos, tasai “menu” yra pa- 

i keistas pilna taca skanių sand- 
jVičįų, kavos ir pyragų—taip 
pasakojo tarnaitė Rundschau 
spaudos,atstovui iš Basle, Švei
carijos. Toji pati tarnaitė pa
sakojo, kad jos verčiamos su
stoti į eiles ir šaukti Valio
Jeris (Heil Hitler), kas pas-( 
kui naudojama, spaudoj.

čia reiktų priminti tą

bar didžiuma pamatė savo klai
dą, bet nelengva kova prieš 
jau įsigalėjusį fašizmą, būt 
lengviau buvę jį nedaleisti. Da
bar daug išnaudojimo, panie
kos ir kančių tenka pergyven
ti, bet jos nebėga iš kovos lau
ko. Vokietijos darbininkės, sy
kiu su vyrais darbininkais nu
šluos fašizmą.

Vokietijos moterys atmokė
jo labai brangia kaina už pa
sitikėjimą fašistų apgavin- 
giems pažadams. Pas mus, J. 
V., taipgi zuja įvairaus plau
ko fašistų pranašai ir jiem pa
vyksta daug darbininkių su- 
vilti. Mūs, klasiniai sąmonin
gų darbininkių, pareiga pagel
bėti toms darbininkėms išsi
gelbėti iš fašistų pinklių. Mes 
turime nuodugniai susipažinti- 
su kovos prieš fašizmą pro
grama ir su ta programa eiti į 
mases moterų. Supažindinkime 
jas su kovom už mūs visų ben
drus kasdieninius reikalus, ku
rioms vadovauja Komunistų 
Partija. Tik aktyviai dalyvau
damos tose kovose ir įtraukus 
į jas plačias mases darbininkių 
moterų sugebėsime atmušti 
puolantį fašizmą čia Ameriko
je.

* Trečias Puslapis

Ne visoms merginoms blo
ga Hitlerio Vokietijoj. Čia 
telpa paveikslas Lėni Rei- 
fenstahl, judžių aktorės. 
Jinai su Hitleriu labai 
mieli draugai. Jos naujas 
paveikslas u ž v a d i n tas > 
“Pasiryžimo Pergalė” ir, 
sakoma, esąs Hitlerio my
limiausias. Jis žino kodėl.

Įvairios Pastabos

Hit-

puodukus 
puodukus 
kvietinės 
puodukus

“Laisvės” Šėrininkų Suva- tarpe dviejų neatlaidžių priešų, 
žiavimo Atbalsiai proletariato ir kapitalo. Toje 

šių metų suvažiavimas paliko kovoje krinta šimtai geriausių 
gilų įspūdį ant visų jo dalyvių. 
Rimtos diskusijos, nuodugnus 
gvildenimas mūs dienraščio rei
kalų, vengimas asmeninių kivir- 
čių ir užsipuldinėjimų, sėkmin
gi 1934 metai finansiniu ir cir
kuliacijos atžvilgiu sudarė kokį 
tai smagiai kutenantį širdį jau
smą, kuris dar ir dabar, kelioms 
savaitėms pragėbus nuo įvykio, 
neišdyla.

Vienas trūkumas suvažiavi
mo gal bus tas, kad permažai 
draugių moterų ėmė dalyvumą 
diskusijose. Vos tik kelios pri
siminė apie tokį daiktą, kaip

ap- kad darbininkių moterų skyrius 
gailėiiną faktą, kad daugelis I mūs dienraštyje, 
moterį] anais metais patikėjo 
Hitlerio demagogiškiems paža
dams ir šauksmams “už tėvy
nę, už vokiečių tautą” ir tam 
panašiems. Jų lengvatikystė 
padėjo Hitleriui įsigalėti. Da-

>
žai vandens iki minkšti, suda-

Riešutų Kalakutas
(Turke)

Sumaišyk sykiu 3 
kapotų riešutų, .3 
“grape nuts” arba 
duonos trupinių, 3
pieno, 1 šaukštą sviesto, biskutį ryk 2 kvortas. Sukapok smul- 
druskos, 6 gerai suplaktus kiau- kiai vieną cibulį, saują petruš- 
šinius. Kepk 20 minučių. Pa
duok su spalgenų (cranberry) 
sosu.

ir drąsiausių proletariato vadi). 
Kapitalistų klasė kovoja už bu- - 
vį, už pasilaikymą. Ji jaučia, ' 
kad jai artinasi galas, tad visą 
savo kerštą išlieja ant tų savo • 
priešų, kurie papuola į jos ran- ’ 
kas. Ji persekioja, kankina, 
žudo, kemša į kalėjimus visus 
tuos, kurie tik priartina jos ga
lą. Ir, mano manymu, apysa- - 
kos vaizduojančios kapitalistų 
klasės žiaurumus, apysakos 
piešiančios realiai klasių kovą ' 
tokia, kokia ji ištikrųjų yra, 
netik kad nenugązdina didžiu- - 
mą darbininkų, bet juos dar už- - 
dega didesne neapykanta prieš.,.., 
savo prispaudėjus, paakstina 
prie didesnio veikimo, prie dar 
neatlaidesnės kovos.

Kas liečia moteris, tai jau bu
vo nekartą įrodyta, kad moterys 
moka taip gerai kovoti, kaip ir. 
vyrai, kartais dar geriau. Sykį 
moteris supras savo klasės rei- , 
kalus, jos nenugązdins nei pats 
pasakiškas “velnias”. Ji stos 
ir kovos greta vyro, o ne dre
bės kur užkampyje.

Mano manymu, apysakos turi 
ir privalo nurodyti visus ka
pitalistų žiaurumus. Turi jos 
tačiaus palikti pas skaitytoją iš
vadą, kad nežiūrint vieno kito 
kritusio, nukankinto darbo kla
sės didvyrio, kova eina pirmyn 
ir proletariato pergalė artinasi. - 
Tik reikia darbininkams kie
čiau suspausti rankas, tik reikia 
įdėti daugiau spėkų, reikia dar 
atkakliau kovoti su priešu kol 
žus visa kapitalistų klasė su vi
sais darbininkų persekiojimais,

O moterų su
važiavime dalyvavo gana didelis 
skaitlius. Vistiek, didžiuma 
draugių, senu papročiu, tylėjo. 
O čia kaip tik vieta buvo pakel
ti mūsų skyriaus silpnumai, kas 
jame taisytino, kas negero, čia 
reikėjo draugėms pasižadėti, 
kad su didesniu pasišventimu 
suteiks raštų, kad duos nuola
tinę draugišką kooperaciją sky
riaus palaikymui, o nepaliks vi
są naštą ant pečių vien tik re
dakcinės komisijos.

Draugės, subruskime nors da
bar, po suvažiavimui, gerinti ir 
didinti mūs skyrių. Be labai 
didelių raginimų draugės turė
tų atlikti tą svarbią pžduotį: 
nuolatinis rašinėjimas, trumpai, 
bet tankiai, žinučių iš darbinin
kiško judėjimo, iš darbaviečių 
ir tt. Lauksime jūsų kooperaci
jos!

Nevisai Galima Sutikti
Tūlas draugas, kalbant suva

žiavime apie apysakas, išreiškė Į kankinimais, 
mintį, kad talpinimas apysakų, kad g3 mQ_
kuriose vaizduojama Įvairus ! 
žiaurumai, brutalis persekioji
mas ir kankinimai darbininkų, 
nugązdina ir atitolina netauriuos 
nuo klasių kovos. Draugas iš
sitarė, kad daugiausia nusigąsta 
moterys ir kad jos pasiskaitę 
tokių apysakų neleidžia vyrams 
dalyvauti revoliuciniame judėji-' 
me. Man atrodo, kad nevisai 
galima sutikti su draugo min-j 
čia, nežiūrint, kad jo kalba gavo 
šiek tiek pritarimo iš redakcijos 
pusės.

Būtų labai puiku, kad klasių

i

kų, sugrūsk visas daržoves sy
kiu, pridėk 1 puoduką “Zo” ar 
“grape nuts’’, arba pagruzdintų 
duonos trupinių, 4 gerai suplak
tus kiaušinius, Į/o puoduko Sme
tonos, 1 šaukštą druskos, 1 
puoduką gerai išvirtų žalių žir- 

Kepk gerai išsviestuotoj

Daržovių Kepsnys
Parink daržovių, kaip 

morkų, ropių, pasternokų, 
ry ir kitų, supjaustyk į smul- blėtoj iki parus. 
kius ketvirčiukus ir virk su ma-1 Rožytė—Brooklyn, N. Y.

tai ,1 
cele- mų.

SOVIETŲ MERGINOS ORE

Jaunos Sovietu merginos nebegali pastovėti ant žemės, 
tad jos keliasi Į orą—orlaiviuose ir dirižabliuose. Štai 
dvi iš jų kėravoja dirižablį vienam iš daugelio skridimų. 
Jaunuolė Aikhenwald (iš kairės) nesenai pagarsėjo nu- 
skrisdama vienu cigarų formos orlaivių iš Leningrado 

Maskvon.

'5M

terys išreikštų savo mintis, ko
kių apysakų labiausia pageidau
ja ir ar ištikrųjų nekuriu apy
sakų turinys jas nugązdino?

Skaudus Įvykis
Nesenai tilpo žinutė iš Kali-, 

fornijos, kur tūla darbininkė 
. bandė nusižudyti. Ją nuvežė 

ligoninėn ir atgaivino. Moteris j 
verkė ir vaitojo, kam ją atgai
vino, ji buvo pasiryžus numirti. 
Išklausinėjus, kilo aikštėn tokia 
istorija. Moteris vargdienė, be- ji 
darbe. Gyveno dideliame skur- 

kova eitų visur slydžiai, be au-|de. Turi du kūdikiu, 9 ir 14 «
kų, ir kad darbininkai visur ir metų. Ji negalėjo žiūrėti į kū- 
visada taptų pergalėtojais! Ta- dikių kančias. Jiem prisieidavo 
čiaus realybėje to nėra. Eina badauti.
kova, kruvinai mirtina kova

t

■

* Ti

Drabužiai nuplyšę, | 
(Tąsa 4-tam pus.) y.$wE

* VL '
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Kas Remia Lietuvos Revoliucinius 
Politinius Kalinius

‘Atrodo, kad,šiame vajuje'sumoje $3.75; ir auka nuo 
už paramų Lietuvos revoliu- 'Darbininkių Organizacinio 
ęiniams politiniams kali-1 Komiteto ruoštam Kovo Aš- 
niams yra įtraukta masės tuntosios paminėjime sukel- 
darbininkų ir jų draugų. Jei ta $5. Viso $12.75.
tai būtų anais “gerais lai
kais,” kada darbininkai iš
galėdavo aukauti stambes
nėmis sumomis, būtų sukel
ta tūkstančiai dolerių. Da
bar, nors smulkiomis sumo
mis, tačiaus kada jomis pri
sideda plačios masės, taip 
pat susidarė graži parama, 
virš pusaštunto šimto dole
rių. Bet vajus dar nesibai
gė, lygiai, kaip ir kalinių 
kančios nepasibaigė, tad 
reikia tikėtis, kad draugai 
kolonijose tęs tų prakilnų 
darbų tolyn.

Štai įvairių kolonijų pra
nešimai apie šios kampani
jos pasekmes bei prisidėju
sius su parama:

“LDS 9-to Apskričio Su
važiavime, laikytame kovo 
31, Benld, Ill., laike sesijų 
pertraukos pietum, visiem 
dalyvavusiem delegatam su
sėdus už stalo prie užkan
džių, draugas G. Starkevi- 
čia, 9-to apskričio pirminin
kas, prisiminė apie Lietuvos 
politinius kalinius. Pasakė 
trumpa, bet puikia prakal- 
bėlę, paragindamas delega
tus paaukot po kiek išgali 
jų sušelpimui. Aukų viso la
bo surinkta $7.20. Žemiau 
telpa aukautojų vardai: 
'‘-Po $1 G. Bendix ir N. 
Bartkus; po 50 c. G. Star-1 
kevičius, L. Bukauskas, A.! 
Bagzis, J. Skerstonas ir J.; 
Daujotas; po 25 c. P. Kos- 
tantinaitis, Ag. šilienė, K. 
Beniulienė, Wm. Mickalites, 
Įfv Marman, P. Jurkonis, 
^m. Mitchulis, J. Marcelė- i 
nas, A. Mikulaitis ir V. Ra- 
tušinskas; E. Mikniaitienė 
20c.

LDS 9-to Apsk. Ižd., 
Wm. Mickalites, 

£< Benld, Ill.”

“Aukų sukėlime platinant 
ženklelius darbavosi: ALD- j 
LD 47 kp. d. Ramanauskas. 
sukėlė $2.50, d. M. Gudas 
$1, d. J. Vilkelis 25c. ALD
LD 137 kuopoje: d. Vilkis 
E. sukėlė $2.25 ir d. Mino- 
taitė A. — $1.75. Linkėtina, 
kad visos lietuvių darbinin
kų organizacijos sulyg gali
mybės 
mimui 
kaliniu.

pasidarbuotų pare-
Lietuvos politinių

Draugiškai, K. K., 
ALDLD Pir. Raj.

Komit. Sekret.,
Montreal, Canada.”

“Gerbiami Draugai:
“Mūs kolonijoj taipgi pa

rinkome aukų Lietuvos poli
tiniams kaliniams. Aukojo 
sekami: A. Mureikienė, A. 
Katinas, A. Juocis, J. Jasu- 
nas po 25 c.; J. Pudimas, D. 
Kajackienė po 10 c.; viso 
$1.20.

A. Min eikiene, 
Milford, Conn.”

tokių nuoširdžių 
tilpsta tiesioginiai

Daug 
laiškeliu v 
korespondencijose iš koloni-

“Gerbiamas Drg. J. Weiss:
“Šiame laiškelyje prisiun

čiu už 1 knygelę štampų 
•$3.50, o vieną grąžinu at
gal. Tai yra nuo ALDLD 
144-tos kuopos. Malonėkite 
perduoti Lietuvos politinių 
kalinių reikalams.
Su draugiškais linkėjimais, 

A. Gudauskas,
Georgetown, Ill.”

“Gerbiamas Tamsta:
• “Čion grąžinu neišparduo- 
€as štampas ir $1.50 čekį už 
išparduotas štampas Lietu
vos politiškiems kaliniams.

Su guodone,
J. Gudišauskas, 

Tamaqua, Pa.”

“Gerbiami Draugai:
“Mes prisiunčiam dvi 

štampų knygutes atgal, nes 
negalim visas išparduoti. 
Pardavėm štampų vertės 
$2.40. I

“Mūsų ALDLD 103-čia 
kuopa nutarė paaukauti iš 
kuopos iždo del Lietuvos 
politinių kalinių $4.60. Tai 
prisiunčiam viso pinigų $7. į

ALDLD 103 Kp. Ižd.
M. Orlauskiene, 
Hudson, Mass.”

“Gerbiami Draugai:
“Čia prisiunčiu money or

derį vertes $12.50. Tai yra 
aukos nuo ALDLD 137 kuo
pos, platinant ženklelius, su-
moję $4; ALDLD 47 kp., su-1 
kelta platinant ženklelius,

jų, tad jų neatkartosime. 
Pas draugus yra pasiryži
mas gelbėti kovotojus už 
mūsų visų reikalus.

Ypatingai p a ž ymėtina 
energingas draugų kanadie
čių atsiliepimas. Pas juos 
rekacija ypatingai žiauri. 
Jie turi įtempti pajėgas pa
laikymui savo laikraščio 
“Darbininkų žodžio,” tačiau 
jie šiame kalinių rėmimo va- 
Ijuje jau sukėlė $113.40. Tai 
tikri udarninkai. 1

S. Sasna.

noma, saužudystė nepanaikins 
skurdo. Klasiniai susipratę 
darbininkai ne žudosi, bet 
voja.

Pirma Gegužės
Sekantis mūsų skyriaus

ko-

nu-

direktorių, reikalaudamas, kad 
visi studentai būtų paliuosuoti 
ir leidimas del balandžio 12 
dienos būtų duotas demonst
ruoti prieš karą ir fašizmą. Di
rektoriai, matydami susidariu
sias aplinkybes, buvo priversti

Įvairios Pastabos

ap- 
dar 
To-
pa-

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
vaikučiai išblyškę, veidai pamė
lynavę. Tad moteris sumanė, 
kad vaikams būtų daug geriau, 
jeigu juos paimtų kur nors į 
kokią prieglaudą. Jie gyventų 
nors ten, kur šilta, kur gautų 
nuolatiniai pavalgyti, būtų 
rengti. Bet kas ims, kada 
“duonpelnė” motina gyva? 
dėl ji ir sumanė nusižudyti,
daryti vaikučius našlaičiais, kad 
tik jie taptų paimti į našlaičių 
namus.

Tokių įvykių esti kas dieną. 
Būna taip, kad tėvas, kuris dar 
pajėgia mokėti kokią apdrau- 
dą, žudosi, kad jo šeimyna gau
tų pinigų jam numirus ir iš
bristų iš vargo. Vienas darbi
ninkas sutiko būti sudegintas 
elektros kėdėje vieton nuteisto 
H'auptmanno, jeigu jo šeimy
na gaus $6,000.

Baisūs, sujudinanti dalykai 
dedasi šioj “aukso šalyje”, ži-

Massachusetts Valstijoj Bus Puikią

KONCERTU
Jose dalyvauja dainininkė K. Menkeliuniutė ir garsus 

Italų dainininkas Candido Canfora

WORCESTER, MASS
SUB. 97 APRIL
BAL. Ll 1935

Lietuviu Svetainėje
29 Endicott Street

7:30 Vai. vak.

Dainininkė
K. Menkeliuniutė 

Dramatic-Mezzo Soprano Operos

J. Latviutė, Soprano; J. Įalakauskas, Bariton, O. Ka- 
lakauskiutė, Soprano; Aido Choro Merginų Oktetas ir 

Aido Choro Mišrus Kvartetas.
ŠOKIAMS GRIEŠ SUKASKŲ ORKESTRĄ 

Šokiai tęsis iki vidurnakčio
Įžanga prie Durų 45 Centai. Iš Anksto Perkant 40 Centų

SOUTH BOSTONE
ned.OQapril 
BAL. L U 1935

LIETUVIŲ SALĖJE
Pradžia 8 vai. vakare

Įžanga 35 centai

C. Canfora, Tenoras
Iš New Yorko, pasižymėjęs Operos 

dainininkas
Programoj dalyvaus garsūs operos dainininkai: K. Menke- 
liūniutė ir C. Canfora. Jiedu suvaidins dalį operos “Caval- 
leria Rusticana’’ su kostiumais. Dalyvaus ir žymus radio 
dainininkas Ignas Kubiliūnas, Laisvės Choras, vadovystėje 

W. Petrukevičiaus ir vietinių meno talentų.

CM | Ac/' *

meris išeis Gegužės Pirmą, šiais prieš savo norą duoti leidimą, 
metais Pirmoji Gegužės bus ap
vaikščiojama daug plačiau ir 
vieningiau, negu kada nors pir
ma. Bendro fronto obalsis ga
vo širdingo pritarimo iš eilinių 
darbininkų pusės, nežiūrint 
įvairių vadukų nusistatymo. 
Tad aišku, kad šiais metais Pir
moji Gegužės dar draugiškiau 
suartins įvairių partijų ir srio- 
vių darbininkus jų vieningoje na savaitę laiko, bet terminui 
kovoje už socialės apdraudos pasibaigus, 
HR 2827 bilių, kovoj prieš ka- kazokai nagaikomis 
ra ir fašizmą, kovoj už tuo- 
jautihius darbininkų reikalus.

Draugės moterys, kur tik bus 
apvaikščiojama Pirmoji Gegu
žės, dalyvaukite demonstracijo
se ir mitinguose. Apvaikščioji- 
pie pasaulinės darbininkų šven
tės nusitarkite stoti Komunistų | 
Partijon, stokite į mūsų lietu
viškas revoliucines organizaci
jas, kurių viena yra ALDLD, 
ir nuoširdžiai darbuokitės jose. 
Taipjau nepamirškite papuošti 
mūsų Gegužinį darbininkių sky
rių savo raštais. Pasistengkime, 
kad ateinančią savaitę skyrius 
Indą mažiausia dvieją puslapių. 
Mes neturim užleisti vietą jo
kiems kitiems raštams! 
skyrium Gegužės Pirmą 
turime pasidžiaugti, o ne raus 

iš gėdos.

ir kad parodyti “demokratiš
kumą,” prižadėjo studentam 
duoti policijos apsaugą. Nerei
kia manyti, kad direktorių 
dis būtų suminkštėjus, tai 
litinis išrokavimas! Rusijos 
ras 1904-5 metais kylant 
voliucijos bangai ir tokią 
metodą vartojo. Jis 
privilegiją darbininkam vie-

wigsburgh, Pa. Kviečiam visus apie
linkės draugus, kaip Shenandoah ir 
Minersville dalyvauti, praleisti links
mai vakarą ir tuom pat kartu pa
remsite darbininkišką organizaciją.

Komisija.
(97-99)

WATERBURY, CONN. 
Pranešimas Connecticut Vals

tijos Darbininkų Organi
zacijom

Organizacijos ir veikėjai pasižymė
kite ant kalendoriaus ir užrašų kny
gelėse 21 d. liepos, sekmadienį, 1935. 
kiekviena organizacija, bent !//._ 
pritarianti revoliuciniam darb. judė
jimui, neprivalo nieko rengti mini
moje dienoje, jei kurioj kolonijoj bū- 

Įtumėjte nusamdę parką ar svetainę,
I ~ t e )suteikė todėl, kad 21 d. liepos, Liet. Darb.

ti

šir- 
po- 
ca- 
re- 
pat j greitai pakeiskit ant kitos dienos,

i Parko Bendrovės Darže-Parke, Wa
terbury, įvyksta Komunistų Parti
jos 15-to distrikto metinis didelis 
piknikas. Kuri kolonija ar organiza
cija rengtų toj dienoj, skaudžiai pra
sižengtų prieš revoliucinį darb. ju
dėjimą. Visose kolonijose liet. darb. ' 
rengkitės į savo klasės partijos pik- j 
niką. Šį metą Partijos Piknikas bus 
masinis ir su žingeidžia revoliucine 

ir apšvietos programa.
J. žemaitis.

(97-99)

PLYMOUTH, PA. j 
| Lietuvių Kapinių Korporacijos su
sirinkimas įvyks 28 d. balandžio, kaip 

' 2 vai. po pietų, 40 Ferry Street. Pra- 
Programoj dalyvaus pagarsėję ra- šome visus narius skaitlingai atsilan- 

dio dainininkai: Adelė Mickevičiūtė, kyti, nes turėsime daug svarbių da
is Providence, R. L, ir Ignas Kubi
liūnas iš So. Boston, Mass. Taipgi 
dalyvaus ir vietinės muzikalės ir dai
nų spėkos, kaip tai: Anne Baltrus, 
Dawn Conant Grant, Olga Beržin, 
A. Vaitonis ir V. Žilinskas ir kiti. 
Atsibus 26 d. balandžio, 7:30 vai. va
kare., šv. Baltramiejaus Svetainėje, 
287 Lisbon Street, Lewiston, Me. 
Rengia ALDLD 31 kp. Įžanga su- 1 
augusiems 35c, jaunuoliams—15c. 
Kviečiam iš visos plačios apielinkės 
Lietuvių visuomenę atsilankyti. 

| Rumford tokis koncertas atsibus 
27 d. balandžio (April), taipgi daly
vaus Kubiliūnas ir Mickevičiūtė ir 
vietinės dailės spėkos. Sykiu su daį- 
nininkais-artistais, atvažiuoja ir drg. 
J. Grybas, ALDLD 7-to Apskričio 
organizatorius, organizaciniais reika
lais, turės su ALDLD nariais pasita
rimus. Kviečiam visuomenę skaitlin
gai atsilankyti į šiuos koncertus, nes 
tokių koncertų ne tankiai pasitaiko. 

“Šapos” Darbininkas. I 
(97-99) i

CLEVELAND, OHIO I

LDS 44 kuopa Collinwoode rengia 
card party ir šokius 27 d. balandžio 
po numeriu 623 E. 140th Street. Pa- 

, t rengimas rengiamas del vaikų va- 
kurioj dalyvavo atstovai1 jaus 44 kuopos, nes tą vakarą vaikai 

bus prirašomi be jokio įstojimo, ku
rie jau priguli ir kurie prisirašys tą 

, nes

Atsiveskit ir naujų narių, nes vajus 
tuoj užsibaigs.

A. Varaneckiene.
(96-98)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopos susirinkimas 

jvyks penktadienį, 26 d. balandžio, 
7-tą vai. vakare, 302 S. Main Street. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti Šia
me susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi drau
gai ir draugės pasirūpinkite užsimo
kėti duokles, nes jau pergyvenom 4 
menesius šių metų, o dar mažai na- 

! rių yra pasimokėja. Šis susirinkimas 
kiolr pripuola laikyti nedėlioj, 28 d. ba- 

i landžio, tą dieną ALDLD 9-tas Ap- > 
Į skritys laikys savo metinę konferen
ciją, svetainė bus užimta.

(96-98)

*

žandarai kardais, 
nužiurę-

(Pabaiga 5 pusi.)

PRANEŠIMA! IŠ KITUR

Lewiston Ir Rumford, Maine 
Dideli Koncertai

dailės

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba 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.

Savo 
mes ■;

Waterbury, Conn
Rengkimes Prie Pirmos 

Gegužes
Kelios dienos atgal įvyko 

del Pirmos Gegužes konferen
cija
nuo apie 10 organizacijų.

Nutarta laikyti masinį mi- vakarą gaus gerą vakarienę, 
tinga ant “Green” mieste, pa- Collinwoodo gaspadinSs žada gerai 

. ° “ . . . ._ ... I I pavaisinti LDS narius. Taip pat buslei kareivių ir jūreivių stovy- ženklai prisegti tiems, kurie yra ar
ia, 7 vai. vakaro. Gerus kai- ba taps nariais LDS. Tad tėvai pri- | valo atsivesti jaunuolius ir prirašyti.I betojus bandoma gauti, pav., Vakarienė bus duodama tik tiems 

i Mother Bloor ir, jei bus gali
ma, gauti garsiakalbis (loud 
speaker). Tam išrinkta vei
kiantis komitetas. Plakatai 
tuoj bus. Privalumas visų sim
patizuojančių darbininkų pa
siimti ir platinti.

Draugai, savo klasine šven
te rūpinkimės visi. C__LLl

| me ir organizuokime darbinin- 
i kus dalyvauti.

lykų aptarti kas link 30 d. gegužės. 
Taip pat praneškite jeigu esate per
mainę savo antrašus. Rašykite j J. 
Staskevičius, 10 Melrose Ave., Wil
kes-Barre, Pa.

(96-98)

GREAT NECK, L. I.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Pašal- 

pinė Draugystė rengia didelį balių, 
kuris įvyks 27 d. balandžio, Sabenko 
Svetainėje, 91 Steamboat Road. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus puiki 5 
kavalkų orkestrą, kuri grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. įžan
ga tik 40 centų, vaikams nuo 8 iki 
12 metų 25 centai. Visi atsilankiu
sieji būsite užganėdinti, nes tai pir
mas toks didelis balius rengiamas po 
velykų, tuom pat kartu paremsite 
draugystę ir suteiksite jai norą gy- 
vuot, taipgi paremsite mūsų darbi
ninkiška judėjimą.

e (96-98)

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia labai gražią 

operetę, “Onytė ir Jonukas,” paimta 
iš Lietuvos kaimiečių gyvenimo. 
Įvyks 28 d. balandžio (April), 5969 
14th St., Cor. McGraw. Pradžia ly
giai 6 vai. vakare. įžanga išanksto 
perkant tikietus 40cf prie durų 50c. 
Po lošimui bus šokiai prie geros or- 
kestros. širdingai visus užkviečia da
lyvauti Aido Choras.

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g

1 PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS | 
3 Senai dirbąs graborystės pro- &
2 fesijoje ir Brooklyno apielin- g
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar Q 
§ atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
» balsamavimu ir palaidojimu g 
g mirusių. g

1 Veltui Chapel Šermenim |
2 Parsamdo automobilius Serme- g
8 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
§ ir kitokioms parėms g
8 Saukite dieną ar naktį g

2 423 Metropolitan Avė. | 
2 Brooklyn, N. Y. p

valo atsivesti jaunuolius ii’ prirašyti.

San Francisco, Calif
3500 Californijos Universiteto 
Studentų Paskelbė Vienos Va
landos Streiką' prieš Karą ir 

Fašizmą
Californijos Universiteto ir 

kitų apielinkės augštų moks- 
lainių studentija rengėsi prie 
balandžio 12 dienos streiko 
jau nuo pereito rudens. Ka
dangi Universiteto, aukštų mo- 
kslainių ir miestų administra
cijos studentų veikimą viso- 

; kiais būdais ignoravo, tai stu- 
| dentija, jau kovo mėnesį pra- 
' dėjo dalinti atsišaukimų lape
lius prieš karą ir fašizmą. To

' pasekmėj Berkley policija 19 | 
studentų areštavo būk- tai už

1 prasižengimą prieš miesto įsta
tymą—ordinance. To įstaty
mo pirma auka buvo Victor 
Gvertzel, teisėjo Young teis
me. Kaip studentai, taip, ir 
publika tuo susikūpino ir pas
kirtoj valandoj perpildė teis
mo butą, viena, kad išgirsti 
teismo nuosprendį vien tik už 
lapelių dalinimą prieš karą ir 
fašizmą, kita, kad parodyti 
simpatiją studentam. Teismo 
eigai einant, publikoj pasirodė 

i rimto sentimento studentų
streikui ir jų apgynimui nuo 
organizuotų vigilantes ir poli- 

’ cijos užpuolimo. Teismo bute
. pasidarė tvanki atmosfera, ir

tuo pat laiku studentų komi
ai tetas kreipėsi prie to miesto

vaikams, kurie turės LDS ženklelius. 
Vaikų vajaus komitetas.

(97-99)

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgh’© ir apielinkės lietuviai 

turės smagų pažmonį, nedėlioj, 28 
d. balandžio, 7:30 vai. vakare, LMD 

|Name, 142 Orr Street. APLA 1-mas 
'Apskritys ruošia labai smagų vaka- i 

. rėlį, kuris susidės iš 3-jų skirtingų 
Garsinki- kavalkų, tai yta koncertas, vakariene 

4r pasišokimas. Koncertą pildys mū-i 
su visų mylimi LDS jaunuoliai iš 
North Side, Pittsburgh. Todėl kaip ' 

J. Ž. APLA narius taip ir abelnai visus 
lietuvius darbininkus nuoširdžiai kvie- 

— . čiame dalyvauti ir sykiu pasilinks
minti.

APLA X Apskr. Komitetas.
(97-99)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 28 d. balandžio, 7 vai. 

vakare, 701 N. 8th St., įvyks ban- 
kietas pagerbimui Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo kuopos ir kitų 
progresyvių lietuvių organizacijų, už i 
labai gerą pasidarbavimą rengtam 
ILD dist. bazare.

Bus gera programa, valgių ir gė
rimų. Lietuvių skaitlingas dalyvavi- 

būtinai- reikalingas. Įžanga vel-

Kviečia ILD dist. Komitetas.
(97-99)

MINERSVILLE, PA.
Gegužės 11 d., 1935 m., Komunis

tų Partija rengia suvaidinti trijų 
aktų veikalą “Moteris Gatvėje,” dra
matiškas vaizdelis iš bedarbių gyve
nimo. Įvyks Darbininkų Svetainėj, 
pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 25 
centai, šis veikalas bus suvaidintas 
pirmu sykiu mainų apielinkėj. Apart 
lošimo bus ir šokiai. Visų darbinin
kų pareiga dalyvauti ir paremti savo 
kovos organizaciją. Taip pat prašo
me, kad kitos organizacijos nerengtų 
nieko ant virš minėtos dienos.

Komisija.
(97-99)

LOWELL, MASS.
LDS 110 kuopa rengia koncertą 

ir šokius, 27 dieną: balandžio, 7 vai. 
vakare, 361 Bridge Street. Kaip jauni 
taip ir seni kviečiami dalyvauti, nes 
mūsų kuopa turės labai turtingą pro
gramą. Dainuos radio dainininkės 
Kaskevičiutės, vietiniai jaunuoliai su
los humoristiškus veikalus, grieš gar
si radio orkestrą po vadovyste Jono 
Matusevičiaus. Bus ir dar daugiau 
pamarginimų. Kaip ateisite, pama
tysite. Kviečiame visus, kaip vieti
nius, taip ir apielinkės—atsilankyti.

mas 
tui.

taip ir apielinkės—atsilankyti.
Komisija.

(97-99)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia puikų 

balių, kuris įvyks subatoj, 27 d. ba
landžio, 7 vai. vakare, Catholic Liths. 
Hali, 126 N. 10th St., ant antrų lubų. 
Turėsim gardžių valgių ir gėrimų. 
Šokiams grieš Triekų, orkestrą iš Or-

(96-98)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienj, balandžio 26 d. 
Viena savaitė pirmiau negu kaip vi
sados, priežastis, prisirengimas prie 
Pirmos Gegužės ir rinkimas delegato 
i “Vilnies” šėrininkų suvažiavimą. 
Todėl visi nariai nepmirškit būt lai
ku, 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE /LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

<

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 

“ ir šiemet. Bet pasirjžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.
BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE

Jau organizuojama programa ir greit bus 
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėmyti 
šį pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK, 

Maynard, Mass.
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00

• vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsejo-Sept.
VYTAUTO PARKE

čia irgi duodama augštos dovanos prie į-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75.

Aišku, kad yra vietų kur bus rfengiama darbininkiškos 
spaudos naudai piknikai. Tad prašome draugų praneš

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.



Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
>

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

kJCgriTiTiTiTOT^

r

S

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

associacijos pavelinimo. Dalin
toją bile namo savininkas gali 
areštuoti. Reiškia, ateityj tu
rėsime daugiau areštų, dau
giau persekiojljnų ant ^meri-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus f amili jų, ves
tuvių, kitokių -----

ir J. Baltrušaičio

“TEATRO ISTORIJA”
90c vertės, tik už 30 centų

įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Trečiadienis, Bal. 24, 1935 LAISVĖ

Cleveland© Kronika Detroito Žinios

“Chapajevas” Atvažiuoja į

San Francisco, Calif
kas dabartiniu laiku geriausias Sovietų judis. Jo pa-

Iklonvillo VI & C1111/.CVV1J Cino V10UV” | ~ ~

met patarnauja su dainomis, Į jimo be panaikinimo tų įsta-

Rep.

f

Worcester, Mass Philadelphia, Pa nuva-

augs- ROBERT LIPTONShenandoah, Pa

SAGINAW, MICH

Bet,

HARMAN

“Chapajev.” Tai visų pripa
žintas iki šiol gražiausias ir

A. Serbentą, 
V. Žitkus.

salių, 
5969

bi, ir turim visi lankyt susi
rinkimus, bus susirinkimais gy
vesni ir galėsim daugiau nu- 
veikt.

Su balandžio 28 d., ’ 
Square Theatre, Euclid Ave., 
kampas 55 St., pradės rodyti

Or- 
ir

ar įl
įst aty- 
. metai 
darbi- 
laimė-

Ado- 
Dems- 

Gugas, |

(Tąsa nuo 4 pusi.) 
tus darbininkus per kelias die-

Iš Konferencijos ir Komisijos 
♦•Veikimo; Atsišaukimas j 

. ganizacijas Worcester:©
Apielinkės

Kokių pažiūrų nebūtų,

Specialiai 
Žemos 
Kainos

.Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

Setų $10.00 ir augštyn.
Spępialč nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
. Graham & Manhattan Avės.

IV!

Pirmos klasės anglis, geriausios

Pnsta-
Prašome

mA.L.D.L.D. 190 Kp. Jau Yra 
Gavus 20 Naujų Narių

Laikytame susirinkime ba- 
t landžio 11 d. į kuopą prisira

šė dar 7 nauji nariai, tad viso 
lig praeitam susirinkimui jau 
gauta 20 naujų narių. Dau

giausia pasidarbavęs gavime 
naujų narių yra drg. J. Kala- 
kaskas. Jis jau prirašęs yra 
net 10. Jis sako: “Jei laiko 
turėsiu, tikiuosi gauti dar dau- 
giaus.” Antras daugiausiai 

a pasidarbavęs yra kuopos or
ganizatorius drg. P. Nemura. 
Jis, rodos, yra gavęs 7 naujus 
narius.

t Ką sakot, draugai iš 22 kuo
pos? Ar jūs darysite ‘give 
up,” ar dar laikysitės ilgiaus, 
jei manote, kad jūs mus gali- 

* te “subytyti” gavime naujų 
narių? Vyručiai, leiskitės dar
ban visomis spėkomis, atmin
kite, kad mes irgi nemanome 

' snausti!

ta $6, kaipo 10 nuošimtis nuo 
kuopos įeigų, tokiu būdu Ko
munistų Partijai perduota 11 
dolerių.

Kuopos finansų raštininkas 
buvo išrinktas drg. J. Mačiu
lis šiems metams, bet jam gy
venimo aplinkybės neleido da
lyvauti susirinkimuose, tuo 
būdu praeitam susirinkime ta
po išrinkta draugė Nemurienė 
jo vietą užimti.

Nekurie nariai sako nežiną 
kada ir kur susirinkimai lai
komi. Dabar gerai įsitėmyki- 
te: susirinkimai įvyksta kiek
vieną mėnesį, antrą ketvergą, 
Turėk’s svetainėj, 16011 Wa
terloo Rd., 7:30 vakare.

Kuopos Koresp.

Buvo išduotas raportas nuo ’ garsų Sovietų Sąjungos judį 
parengimo — teatro - baliaus 
“Kryžius.” Pelno liko virš 
45 dol. 
yra gana didelė suma, 
kia, parengimas pavyko visais, 
atžvilgiais gerai, už ką rengi
mo komisijai, aktoriams, dar
bininkams ir visiems kitiems, 

w kurie kokiu nors būdu prisidė
jo prie parengimo, varde kuo-Į 
pos ačiū.

Išklausius delegatų raportą 
nuo Pirmos Gegužės prisiren
gimo konferencijos, nutarta j 
paaukoti $5. Taipgi atmokė-!

Reiš- j sirodymo labai laukia Cleve- 
‘ is I lando visuomenė ypatingai 

klasiniai sąmoningi darbinin
kai.

Mes raginame visus “Lais
vės” skaitytojus patiems pa
matyti šitą nepaprastą judį ir 
pasakyti visiems kitiems lietu
viams. Atminkite, jog šis judis 
svarbus kaipo kovos ir apšvie- 
tos įrankis.

Conn. Valstijos Proleta 
rinio Meno Vakaras
ALPMS 4-tas Apskritys ren

gia bankietą, teatrą “Dimit
rov” ir koncertą. Išpildyme 
programos dalyvaus visi 5 
Conn, valstijos chorai, ypac: 
bus žingeidu išgirsti Jaunuo
menės Chorą iš Bridgeporto. 
Šis choras lėtais žingsniais 
žengia artyn prie progresyvio! 
judėjimo, jau mokinasi dvi 
darbininkiškas daineles. Vei
kalą “Dimitrov” suloš kolek
tyviai, hartfordiečiai su new- 
britainiečiais. Priedas prie pro
gramos bus waterburiečių nau
jai organizuotas kvartetas, ku
ris pasirodys pirmu kartu ant 
estrados. Tai bus suprizas pro- 
letmeno apskričiui. Todėl vi
sus Conn, valstijos dainų ir 
teatrų mylėtojus kviečiame da
lyvauti. Paremsite materialiai 
tuo® mūsų judėjimo žiedus. 
Tik visi draugai įsitėmykite 
dieną, 27 d. balandžio, 7 vai. 
vakare, svetainėj po num. 48 
Green St., Waterbury, Conn.

Dainų Mylėtojas.

I tada išsikovoja pašalpą.
i Pirmu sykiu istorijoj šio 
[ miesto darbininkai šaukia ši
tokias konferencijas ir bando 
jaunimą traukt į visokius ra
telius. Taipgi traukia ir mote
ris į “Auxiliary” ir tiki su- 
tvert didelę organizaciją mo
terų, kad būt pasekmingiau 

Į kovot prieš karą ir fašizmą, 
prieš augštas kainas pragyve
nimo, už geresnę pašalpą iš 
miesto valdžios ir kad būt su
daromas bendras frontas už. 

‘ socialę apdraudą pagal H. R.
2827 bilių ir tt.

Tam darbui konferencija 
paskyrė plačią komisiją, į ku
rią įeina daugiausia jaunuo
liai. Prie jų yra paskirta kele
tas suaugusių žmonių, kad būt 
pasekmingesnis veikimas. Kita 

. konferencija tokiais pat reika
lais įvyks gegužės 19 d. 1935 
m., AOH svetainėj, 8 vai. va
kare. Komisija kviečia tas 
draugijas, kurios nėra prisidė
ję prie šio tarptautiško darbo, 
kad išrinktų delegatus į atei
nančią konferenciją.

Spaudos reikalais komisijos 
nariai:

TDA metinio bazaro komi
tetas išdavė raportą, pažymė
damas, kad per abi dienas lie
tuvių stalas sukėlė $128.46. 
Tai turtingas raportas. Ačiū 
tom, kurios pasidarbavo. Taip
gi ačiū tiems, kurie aukavo. 
Tai aiškus parodymas visuo
menės pritarimo šiai organiza
cijai, gausi simpatikų finansi
nė parama stiprina organiza
ciją. Bet mūsų narių, yra troš
kimas, kad simpatikai liktų ir 
šios organizacijos nariais.

Kad prirašyt daugiau naujų 
narių, nutarta turėt trijų mė
nesių vajų. Taigi su pirma die
na gegužės prasideda vajus, 
ir kuris narys prirašys naują 
narį, to vardas bus skelbiama 
spaudoj. Užsibaigus vajui, ma
tysime, kuris gaus daugiausia 

Pennlnauj^ nariU- Susirinkime d. 
. I Ramanauskas jau pareiškė, 

kad jis gaus kuodaugiausia, ir 
jo niekas “nebytis. ” O aš abe
joju, nes turim veiklių drau
gių, ypač dd. Galeckienė, Ra
manauskienė, Walantiene, Ba
ranauskienė, Tureikienė, Pai- 
kienė, Urlakiutė, Molakiutė ir 
kitos. Na, o draugai Smitas, 
Rainys, P u o dis, Masionis, 
Skatch ir kiti. Tai d. Rama
nauskas laikykis. Kurio pirmu
tiniai pasirodys su naujais na
riais? O kad galima gaut, tai, 
mano manymu, nėra abejonės, 
nes organizacija gynimui po
litinių kalinių darbininkam la
bai svarbi. O sąlygos prigulė
jimui labai lengvos. Dirban
tiems įstojimas 25c. ir duoklių 
į mėnesį tik 20 centų. Bedar
biams ir jaunuoliams įstojimas 
10 c. ir mėnesinių duoklių 2c. 
Tai kiekvienas darbininkas-kė 
gali prigulėti. Mes kviečiame 
visus, kurie dar nesate nariais 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo stokite ir sykiu vei
kite del savo naudos.

Penkias Puslapi?

Visiems Žinotina
Balandžio 15 d. atsibuvo 

Lietuvių Tarptautinio Darbi- 
| ninku Apsigynimo 9-tos kuo- 

vi- pos susirinkimas. Narių atsi-
siem reikia valgyti. Kviečiam, janke labai mažai. Prisirašė 
katalikus, tautininkus, laisvie- naujos narės dd. Žilinskienė ir 
čius ir kitų pažiūrų organiza- žilinskiutė. 
cijas prisidėt prie šito darbo, 
kurio planus išdirbo konferen
cija 14 d. balandžio, 1935 m. 
AOH svetainėj. Šis veikimas
turėtų būt visais atžvilgiais pa-' iš trečio 
sėkmingas.

Pirmas, 
zuota jaunuoliai į HWJ uniją tas tarimas padarytas todėl, 

kad daugelis moterų nusiskun
džia, kad negali lankyt, nes 
pirmadieniais plauna drabu
žius, ir būna neparanku. Vy
rai nusiskundžia, kad po sek- 

pilnosJ madieniais taipgi būna pavar
gę, vėlai atsigula, ir pirmadie
niai neparankūs. Taigi dabar 
draugai-gės minėtų nusiskun
dimų bei pasiteisinimų nerei
kės. Organizacija labai svar-

Plačiai apkalbėta, kodėl 
į mažai narių lanko susirinki- 

• mą? Po plačiu diskusijų, nu- 
< tarta kuopos susirinkimą per- 

pirmadienio į 
i ketvirtą antradienį, toj pačioj 

kad būt suorgani- vietoj, tuo pačiu laiku. Minė-

ir* į kitokius ratelius, kad būt 
lengviau išsikovot pragyveni
mas. Worcesteryj randas 32,- 
985 jaunuoliai be darbo. Jie 
niekur negauna darbo. Šios 
skaitlinės dar nėra
Randasi dikčiai daugiau jauni
mo be darbo. Miestas jaunuo
liam nenori pagelbėti pragy
vent, bet kaip organizuotai 
nueina j ieškot pagalbos, tik

Taipgi padaryta peržvalga 
pereitų ir ateinančių parengi
mų tvarka. Philadelphijoje nėr 
jokio sąryšio ir organizacijos 
iki šioliai nesirūpino tvarkyt 
parengimus, tAi tankiai įvyk
sta du parengimai tą pačią 
dieną. O tas padaro didelį ne
smagumą, kaip vieniems, taip 
kitiems. Plačiai apdiskusavus, 
nutarta ir išrinkta sekretorius 
d. Ramanauskas kuris ves tą 
darba. v

Mes paskelbiam šį tarimą ir 
rekomenduojam organ izaci- 
jom, draugijom, kliubam už
tvirtinti jį ir vykdyt į gyveni
mą, tat išvengsim tokių nes
magumų. Rengdami parengi
mus, turite užsiregistruot pas 
sekretorių dieną, mėnesį, ir su
žinosite, ar nėr kito parengi
mo. Kreipkitės ypatiškai, ar 
laiškais pas išrinktą sekreto
rių, A. Ramanauskas, 706 N. 
5th St., Philadelphia, Pa.

TDA 9-tos Kp. Sekr.,
Potiene.

Bal. 16 dieną buvo prakal
bos. Kalbėto jum buvo drau
gas šolomskas. Kalbėjo dvie
jose temose. Pirmoj temoj 
apie ALDLD, kaip darbinin
kam duoda apšvietą ir kalbino 
rašytis į draugiją; antroj te
moj kalbėjo apie karą ir fa
šizmą ir kaip kapitalistai ren
gia naują pasaulinę skerdynę.

Bal. 17 dieną buvo antros 
prakalbos. Kalbėjo Dr. Kaš- 
kiaučius. Jisai savo kalbą pa
šventė apie sveikatą, kaip dar
bininkas gali savo sveikatą už
laikyti. Vertėtų ir tankiau to
kių prakalbų surengti.

Reikia duoti kreditas Lyros 
Chorui ir choro vedėjai. Per 
abiejas prakalbas dainavo.

Pirma sudainavo “Interna
cionalą” ir pora taip dainelių.

V. Vasiliauskas.

Susivienijimo Amerikoje 144 
kp. Delegatų buvo 9 ir atsto
vavo 116 narių.

Plačiai išdiskusavus Visuo
tino Suvažiavimo reikalingu
mą ir naudingumą, nutarta dė
ti didžiausias pastangas, kad 
pasiųsti delegatų. Kaip žino
ma, suvažiavimas įvyks birže
lio 30 d. ir liepos 1 d., Cle
veland, Ohio.

Antras, nutarta per virš mi
nėtų draugijų susirinkimus 
dėti pastangas, kad sukelti fi
nansų del delegatų kelionės lė
šų padengimo. Trečias, nutar
ta, kad apie vidurį birželio 
mėnesio būtų sušauktas visų 
šių organizacijų susirinkimas 
del išrinkimo delegatų. Ketvir
tas, nutarta, jeigu kartais ne
pavyktų sukelti pinigų del pa
siuntimo delegatų, tai pasiųsti 
Suvažiavimui p a s v e i kinimą 
varde minėtų organizacijų.

Konferencijos pirm.,
J. Jankauskas.

Seki’., St. M. Liesis.

konizmo aukuro.
Pacific.

Sekmadienį, 28 d. balandžio 
detroitiečiai turėsime dar vie- 
ną ir paskutinį šiam sezone 
linksmą juokų pilną parengi
mą. Tai bus perstatymas ope
retės “Onytė ir Jonukas”, ši
tas satyriškas kūrinys bus su
loštas vienoj iš didžiausių dar
bininkams prieinamų 
būtent Finų Svetainėj,
14th St., Cor. McGraw. Pra
džia 8 vai. vakare.

Šią operetę suruošė mūsų 
darbininkiškas Aido Choras. 
Operetėj yra visa eilė žavė- 
jančių lietuviškų liaudies ir 
revoliucinio pobūdžio dainų.

Veikiančios ypatos susideda 
iš šių draugų bei draugių: 
Onytė—Ruth Astrauskiutė, Jo
nukas—W. Gugas (choro mo
kytojas), Justinas—J. 
maitis, Dulbienė—O. 
kienė, Birbilas—S.
Dulbys—J. A. Dundulis, Dėdė! 
Pilypas—(muzikantas ir ko-į 
mikas) J. J. Butkus, Mariutė 
—Mary Katis, Kaimo Jauni-1 
mas—Aido Choras. Po lošimui 
bus šokiai.

Aido Choras kviečia visus j nas mėsinėjo! Gali kam atro- 
detroitiečius ir iš apielinkės < dyti, kad Californijos Univer- 
darbininkus kuoskaitlingiausiai • siteto studentai laimėjo lais- 
atsilankyti, o atsilankę ne tik 
patys pasitenkinsite įvairiu va
karu, bet tuom patim kartu 
paremsite savo darbininkišką 
chorą, kuris visoms darbinin
kiškoms organizacijoms visuo-j

vės koncesijas. Taip, momen
tai is laimėjimas, bet 
gam ? Kol šitie miestų 
mai stiprinami ir kas 
vis nauji kepami prieš 
ninkus, tol negali būti

tymų.
Po visų padarytų ramybės 

prižadų San Francisco, Oak
land, Berkley administracijos 
pasiuntė specialius būrius slap
tos policijos, apšarvuotos žu
dynės įnagiais ir gazo bombo
mis, vieni iš jų maišėsi po stu- 

programos koncerto, kurį jie Į dentų būrius, kiti apielinkėj 
rengia 11 d. gegužės, šeštadie- ' slaptai ant apartmentų stogų 
nio vakare. Mes su pakvietimu i turėjo įsitaisę radio ir telefonu 
pilnai sutikome. Aido Choras tiesioginius susinešimus su po- 
iš apie 40 dainininkų-kių or
ganizuotai važiuosime.

Ne vien tik choras važiuosi
me, bet su mūsų choru ruo
šiasi daug kas ir šiaip gerų 
mūsų draugų bei draugių ir 
simpatikų važiuoti. Atrodo, 
kad detroitiečiai susigrupuosi
me didžiulę armiją ir, kad ko
kios, “užvajavosime” Grand 
Rapidso draugus. O gal Grand 
Rapids draugai sukrus ir su
organizuos savo stiprią apsi
gynimo armiją prieš Detroitą? 

Vėliaus bus daugiau žinių 
mūsų spaudoj apie šią kelionę. 
Tuo tarpu Aidas atsišaukiame 
į visus mūsų gerus simpatikus 
bei draugus detroitiečius: jei 
kurie norėsite sykiu su choru 
važiuoti, prašome kreiptis prie 
šių draugų: I. Lygmaliutė, J. 
Rudziavičia, J. J. Butkus, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter Street.

Šios kelionės registracija 
užsibaigs su 10 d. gegužės. 
Taipgi, kurie draugai turit sa
vus automobilius ir sutiktumė
te choriečiams padėti 
žinoti į Grand Rapids, esate 
prašomi atsikreipti į 
čiau paminėtus draugus del su
sitarimo tame klausime.

J. J. Butkus.

nereikalaudamas jokio atlygi
nimo.

Choras Važiuoja | Grand 
Rapids

Grand Rapidso mūsų drau
gai užkvietė Aido' Chorą atva
žiuoti pas juos išpildyti dalį i

licijų viršininkais. Faktai pri- 
parodo,-kam jie btivo apsi
ginklavę ir taip atsargiai pri
sirengę, ne kad apsaugoti, bet 
kad puolimą ant studentų pa
daryti. Tą pat dieną San Fran
cisco policija du studentu areš- 
tavo-sumušė, kitus iš mokslai- 
nių išmetė vien už tai, kad da
lyvavo streike.

Californijos Universiteto pir
mininkas Dr. Sproul taipgi stu
dentam neleido kitur susirin
kimo laikyti, kaip tik prie 
Southern vartų, kur įvairūs 
kalbėtojai kvietė 3500 studen
tų masę organizuotis prieš ką
rą ir fašizmą.

Vakare visur įvyko masiniai 
protesto mitingai prieš areš
tavimą ir išmetimą studentų 
iš mokslainių be jokio prasi
žengimo iš studentų pusės.

San Francisco majoras Rossi 
pasirašė naują įstatymą prieš 
dalinimą lapelių, šitas įstaty
mas įeina galion su gegužio 11 
diena ir lapelių dalinimas pa
lieka nelegalis be policijos lei
dimo ir apartmentų savininkų

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Pąrsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

MAčIO-KEKšTO EILES

M M M M M M M M M M M MM M MMM M M M M M M M*

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Kad ir maža lietuvių koloni
ja, bet visgi šį tą veikia. Vie
tos lietuvių organizacijos re
mia Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimą. 
Balandžio 13 d. per Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 131 kuopą buvo 
sušaukta konferencija del su
darymo plano, kaip būtų gali
ma pasiųsti delegatus į suva
žiavimą. Konferencijoj daly
vavo sekamos organizacijos, 
turėjo po du atstovu: ALDLD 
131 kp., Progresyvė Lietuvių 
ir Lietuvaičių Pašai pine Drau
gystė, Lietuvių Darbininkų Su- 
sivierįijimo 68 kuopa, Augš-i 
čiausios Prieglaudos Lietuvių j 

Amerikoje 43 kp. ir Lietuvių

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

if «2 t Kitokiems
IN įvykiams

?........................... —

1 Dovanos

Lietuviu Augliu Kompaiiija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit į jūsų, namus.
isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
koncerte dalyvaus ir kitos žy
mios tneno spėkos.

Koncertas prasidės 4 :30 po 
piet. Šokiai 7 :30 vakaro. Įžan
ga $1, 75c ir 50c. Vietos rezer
vuotos.

Kas Daroma Del Pirmos Gegužes?

Pi- 
80

pinasi Liet. Bendro Fronto Ge
gužinės Komitetas, kuris atsto
vauja 15 vietos organizacijų, 
tame skaičiuje ir didžiąsias 
vietos lietuvių draugijas, kaip 
kad šv. Jurgio, Liet. Am. Pi
liečių Kliubą ir kitas.

Kalbėtojais bus dalyvaujan
čių draugijų nariai: R. Mizara, 
nuo Liet. A. Piliečių Kliubo; 
L. Prūseika, nuo Liet. Darb. 
Draugijos; John Orman, nuo 
Augščiausios Prieglaudos Liet. 
Amerikoj; D., M., šolomskas, 
nuo Am. Komunistų Partijos

?.Viso Brooklyno ir priemies
čių lietuviams pirmutiniu žing
sniu sėkmingam prisirengimui 
prie Pirmos Gegužės yra Lie
tuvių Bendro Pronto Geguži
nės Komiteto rengiamos pra
kalbos. Jos įvyks šį ketvirta
dienį, 25 balandžio, 7:30 va
landą vakaro, Liet. Am. 
liečiu Kliubo svetainėj,
Union Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyne. Įžanga veltui.

šiose prakalbose ypatingai 
svarbu dalyvauti, kadangi bus 
aiškinama gėgužinės istorija,
jos reikšmė šiose krizio ir ky- Lietuvių Frakcijos; taipgi tiki
nančio fašizmo bei karo pavo/masi kalbėtojų nuo kitų daly
vaus dienose. Taip pat bus aiš- vaujančių organizacijų. Prašo
kdami ir praktiški žingsniai, me visų “Laisvės” skaitytojų 
del sėkmingumo Pirmos Gegu- j pasidarbuoti del sėkmingumo 
žės demonstracijos. Nemažės-1 šių prakalbų.
nes svarbos turi ir tas faktas. Lietuvių Bendro Fronto 
kad šių prakalbų rengimu rū-' Gegužinės Komitetas.

Pirmadienį Williamsburgo- i 
Ridgewoodo Paradas

Komunistų Partijos 6-ta sek
cija, Lietuvių Bendro Fronto 
Gegužinės Komitetas, ir kitos 
vietos organizacijos rengia pa
radą šį pirmadienį, 29 balan
džio 6:30 vakaro. Paradas 
prasidės Grand St. Extension, 
prie Williamsburg Bridge Pla
za ir maršuos iki Labor Lyce-, 
urn, 949 Willoughby Ave., kuri 
atmaršuos Ridgewoodo darbi
ninkų organizacijos ir laikys

už “netvarkų elgesį” laike ko
vo 19-tos sukilimo. Kada su
muštą Hansoną nugabeno pas 
teisėją ir pareikalavo kaltinti 
“užpuolime” 4 policijos agen
tų, tai net teisėjas nustebo, 
iš naujo klausdamas, ar 
rimtai norį jį kaltinti “užpuo
lime.” Visgi jis apkaltintas ir 
bus teisiamas šį penktadienį.

Moterys Protestuoja Prieš 
Augštas Mėsos Kainas

Pirmadienio rytą prie Wil-
bendrą mitingą Labor Lyceum*son Packing, 1st Ave. ir 42nd 
svetainėje. Antra stotis mar-Į St., N^ Y._ 
Šuojant bus Leonard ir Boe- 
rum Sts.; trečia, Varet ir Gra
ham Ave. Nespėjusieji pribū
ti Į Grand St. Ext., arba ku
riem pertoli, pribūkite į vieną 
iš minėtų stočių. Mitingas La-

• bor Lyceum prasidės 8 vai. va
karo. Įžanga mitingan 10c.

Lietuvių Bendro Fronto Ge
gužinės Komitetas taipgi daly
vaus su i

. Y., susirinko 250 mo
terų, Darbininkių Tarybų na-, 
riu, kad pareikšti protestą, 
prieš augštas mėsos kainas. 
Moterys norėjo pasiųsti dele
gaciją iš aštuoniu, kuri pri
duotų kompanijai reikalavi
mus. Policija jieškojo prieka
bių jas išblaškyti, bet jos nesi-| 
davė išprovokuoti. Kada joms 
neduota pasimatymo, tada mo-.

Draugas Amter Šaukia 
Talkon Prirengimui Pirmos 
Gegužės

Draugas Amter, Komunis
tų Partijos Distrikto organi
zatorius, išleido trumpą at
sišaukimą į visus partijos 
narius ir simpatikus. Jame . 
nurodama sekami skubūs 
reikalai:

1. Ateikite į savo sekcijos 
centrą kiekvieną vakarą šią 
savaitę platinimui lapelių. 
Turime pasiekti milioną dar
bininkų su gegužinės lape
liais.

2. Užtikrinkit, kad jūsų 
organizacijos atstovai bus 
kapitonų ir vadų mitinge a- 
teinantį šeštadienį, 2 vai. po 
pietų, Irving Plaza svetai
nėj, 15th St. ir Irving Place, 
New Yorke.

3. Visos masinės organiza
cijos tuojau lai užsisako 
Bendro Fronto lapelių ir 
ženklelių.

! Galvin pareiškė, jog jis tu- 
! rįs įsakymą nuo Am. Darbo 
| Federacijos viršininkų, kad jei- 
! gu jis nesulaikys komunistų 
nuo dalyvavimo streike, tai 
ADF sulaikysiant savo para
nką. Taip pat jis sakęs, kad jis 

.buvęs šauktas policijos ir in
formuotas, kad policijos spė
kos esančios padvigubintos ir 
puolimas pikietų būsiąs žiau
rus. Del tų priežasčių jis įsakė 
unijistams nepikietuoti.

Komunistų Partija ir Jaunų 
Komunistų Lyga šaukia atmes
ti tokią skaldymo taktiką.

ĮVAIRIOS žinutes
Pirmadienį per pietus 3 plė-l 

šikai užpuolė Michaels and 
Co., 503—5th Avė., Brookly- 
ne, algų nešėją, kuris grįžo su 
$3000 algų, ir pareikalavo a- 
tiduoti pinigus. Bet ėjęs ke
liais žingsniais paskui jį sar
gas atkišo revolverį ir pagąz- 
dino plėšikus šausiąs. Plėšikai 
susimaišė ir pasileido kiekvie
nas į skirtingą pusę. Vieną 
plėšikų pagavo.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku j Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

PABANDYKITE!

“Laisvės” Name 
MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Ar Prisirengė! Gegužinės 
Bankietui?

”e| šis klausimas ypatingai 
liečia williamsburgiecius,
dangi bankietą rengia Komu-

I nistų Partijos 6-ta sekcija, ku
ri randasi Williamsburge. Ban-

I kietas bus šį penktadienį, 26 
įbal., tai yra sekamą vakarą 
. po lietuviškų prakalbų, Liet.1
Piliečių Kliubo svetainėj, 80 
Union Avė. Pradžia 7 :30 vai. 
vakaro. Nors tai paprastas va
karas, tačiaus su ta diena dau-

! gelio žmonių darbo savaitė pa-

pa- 
ka-

New Yorko Bedarbiam
Darbininkų šalpos Organi

zacijų Komitetas šaukia pri
sirengiamąjį mitingą visų be
darbių, dirbančių prie šalpos 
darbų projektų, New Yorke. 
Mitingas įvyks ketvirtadienio 
vakarą, Irving Plaza svetainėj, 
kampas Irving PI. ir 15th St., 
New Yorke. Bus diskusuojama, 
kaip išgauti unijines algas la
vintiems šalpos darbininkams 
ir mažiausią algą $20 nela
vintiems ; taipgi kaip įsteigti 
darbų komitetą visuose pro
jektuose. Čia bus renkamas or
ganizacinis komitetas.

George F. Sloane, 70 metų 
senelis, 424 Bergen St., Brook
lyn, nusinuodijo gasu, kuomet 
jo 35 m. sūnus mirė džiova. Jį 
surado, kuomet nesulaukiant į 
sūnaus laidotuves jo anūkė 
patelefonavo namo savininkę.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Linksmas Kriaučių Lygos Vakarė
lis Ridgewoode. įvyks šeštadieni, 27 
d. balandžio, J. Adomėno Svetainėj, 
69 Irving Avenue. Kviečiami visi 
kas tik mylit linksmai laiką praleisti 
ir smagiai pasišokti prie geros muzi
kos. Tikieto kaina tik 25 centai as
meniui.

(96-98)

O

vaūs su savo iškabomis, kiek a^laikė masini mitingą j 
jau bus spėta pasigaminti. Ka- Pr\e^ajs dirbtuvę ii priėmė ie-j 
dangi šis paradas eis pro lie I pasmerkiamos než-
tuviais apgyventas vietas, tac 
nuo pasirodymo šiam parade 
daug priklausys skaitlingumar 
lietuvių didžiojoj Pirmos Ge 
gūžės demonstracijoj. Deltc 
ypatingai komiteto atstovauja 
mų organizacijų nariai turėti 
skaitlingai dalyvauti šiam pa
rade.

Lietuvių Bendro Fronto 
Gegužinės Komitetas.

menišką pakilimą kainų nuo 
10 iki 12c ant svaro ir reika- 
’audamos sugrąžinti buvusias 
kainas. Jos taip pat pareiškė, 
kad to judėjimo dar tik pra
džia.
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks 24 <1. balandžio 
(April), 7:30 vai. vakare, LAPK Sve
tainėj, 80 Union Avenue. Visi daly-! 
vaukite laiku, nes yra daug svarbių 
dalyku aptarti. |

(96-97) ,

Ir Vėl Pramoga Kriaušiams
Ridgewoodo kriaučiai lygie- 

čiai rengia linksmą vakarėlį 
27 dieną balandžio (April), 
Adomėno svetainėje, 69 Irving 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Mes visi gerai žinome, kad 
Lygos vakarėliai ir visi paren
gimai būna pasekmingi ir ga
lima linksmai laiką praleisti. 
Bet Ridgewoodo lygiečiai sa
ko, kad jie surengsią daug 
smagesnį ir linksmesnį vakarė
lį, kaip williamsburgieciai. Aš 
ir nenoriu tam priešintis. Kiek 
man teko dalyvauti Ridge
woodo lietuvių parengimuose, 
tai jie man patiko. Todėl aš 
tikiu, kad ir šitas lygiečių pa
rengimas bus draugiškas ir5 Del daugiau informacijų, kreipki- 
bus galima linksmai laiką pra-.t5s “Lalsv«8” o£ise’ ' 
leisti. Tad visi dalyvaukime! 
šiame parengime, kur galėsim 
linksmai 
gewoodo 
paremti.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda 8-nių Šeimynų namas 
labai pigiai prie pat parko, Sunset 
Park, 
mais. 
mirtis.
615—41st Street, Brooklyn, N. Y.

. t (95-100)-

Namas yra su visais jtaisy- 
Priežastis pardavimo, vyro 
Kreipkitės prie Mrs. Klimas,

PARSIDUODA
Parsiduoda valgykla (restaurant) 

su visais moderniškais įtaisymais, 
New Yorko Mieste. Biznis randasi 
geroj vietoj ir išdirbtas per daug me
tų. Čia galima įsigyti gerą biznį ir 
padaryti tinkamą pragyvenimą su 
visai maža suma pinigų.

(94-99)

laiką praleisti ir Rid- 
kriaučius lygiečius

Williamsburgietis.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme
Ausy, 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.
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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.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

t Tel.: Foxcroft t-6*01

<♦>
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<♦.»

Areštavo už Ėjimą su Negre
Charles Hanson, baltas dar 

bipinkas ir geras kovotojas u; 
negrų teises, tapo sumuštas ii 
suareštuotas pereitą trečiadie 
nį, kada jisai ėjo su negre 
Lenox Ave., netoli 132nd St 
Jį pasekė slaptosios policijo.' 
agentai iš teismabučio, esanču 
121st St., kur jis užtarė negr; 
darbininką Wells, kaltinam; 
ir nuteistą 30 dienų kalėjime

į Pir-
Kon- 

penk- 
mitingu

Atidarymas Rašytojų 
Kongreso

Visų akys atkreiptos 
mą Amerikos Rašytojų 
iresą, kuris prasidės šį 
Ladienį, su masiniu
Mecca Temple, 130 W. 56th 
St., New Yorke. Visi šiandien 
vertina spaudos role šalies po
etiniame ir ekonominiame gy
venime. juo labiau tai svarbu 
larbininkams, kurie turi vesti 
mieš išnaudotojus žūtbūtiną 
kovą visuose frontuose. Tad 
nestebėtina, kad darbininkai 
•ašytojų kongresu labai susi- 

.domėję.

80

Jaunimo Balius
Kuris buvo rengiamas del balandžio 28-tos 

dienos yra perkeliamas į

PERKELTAS PARENGIMAS

(Jegužės19 d.
įvyks

LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBE
UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Visi programa bus ta pati. Taip pat ir dovanos 
bus duodamos kaip buvo garsinta. Tikietai, par
duoti del balandžio 28 d., bus geri gežugės 19.

LDS Jaunimo Komitetas.

Lillian Kavaliauskaitė, 

jinai su A. Klimaite dainuos 
duetą Gegužinės Bankiete 

sibaigia, tad galima pasilinks
minti, kaip ir bile šventadie
nį.

Bankiete bus ,puiki progra
ma, kurios išpildyme dalyvaus 
ir mūsų mylimos dainininkės, 
Aldona Klimaitė ir Lillian Ka
valiauskaitė,. Dainuos Ridge- 
woodo darbininkų choras.. Vai
dins darb. teatro grupė. Čia 
bus proga susipažinti ir su ki 
tų tautų darb. < menininkais 
Skanūs užkandžiai. . Trumpo- 
p r a k a 1 b ėlės ir sveikinimai 
Įžanga 50c. Visas pelnas ei 
padengimui gegužinės* demon 
stracijos išlaidų, lapelių, iška 
bų, muzikantų ir kitų. Įsigyki 
te tikietus iš anksto. Galim' 
gauti pas visus partijiečius i' 
kitus veikėjus.

Galvin Sulaikė NBC Pikiehu
William Galvin, Kepėjų Fe 

deralės Unijos prezidentas, pa 
reiškė, kad masinis pikietas at
šaukiamas. Jis tą padarė pir 
madienį, keliomis minutėmis 
prieš pradėjimą parado link 
National Biscuit Co. dirbtuvės 
Nežiūrint lietaus, mažiausi; 
500 Jaunų Komunistų Lygė' 
ir Jaunų Socialistų Lygos na 
rių, atsiliepdami į savo orga 
nizacijos iššaukimą, buvo pa 
siryžę maršuoti ir pagelbėt 
streikieriams pikietuoti ir lai
mėti streiką. • ;

Pagelbėk:! Paskleisti Lapelius
Lietuvių Bendro Fronto Ge

gužinės Komitetas išleido pui
kų gegužinį lapelį. Ant vienos 
pusės yra kvietimas į masines 
prakalbas, kurios įvyks šį ket
virtadienį, Piliečiu Kliube, j 
taipgi gegužinės demonstraci
jos kelrodis. Ant kitos pusės 
yra trumpas paaiškinimas ge
gužinės istorijos ir jos reikš
mė darbininkams. Tie lapeliai 
platinta prie bažnyčių sekma- 
lienj, bet negi visi lietuviai ei
ta bažnyčion, tad lapelių dar 
likčiai yra ir per likusias tris 
lierias reiktų išplatinti. Paim
kite jų ir paskleiskite tarp lie- 
uvių savo kaimynų, šapose 
zisur.

Lietuvių Bendro Fronto 
Gegužinės Komitetas.

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant 
BAR & GRILL 

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alusJ 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.
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Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St. 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais žuvų 

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

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

<!>

Elenos Sadauskaitės 
Koncertas

žymi lietuvaitė dainininkė, 
■^lena Sadauskaitė, turės kon^ 
•ertą šį sekmadienį, 28 balan^ 
Ižio, Ūkrainų svetainėj, 101 
Grand St., BrooRlyne. Tai ta 
lati Sadauskaitė, kuri taip 
zuikiai pasirodė “Laisvės” me- 
iniame koncerte pereitą rude
lį. Nuo to laiko brooklynie- 
nai jaja užsižingeidavo ir, be 
ibejo, stengs^ ją išgirsti jos 
lačios koncerte, kur ji turės 
progą dar plačiau pasirodyti 
su savo talentingu balsu. Jos

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOSM. Bruckheimer’s Sons, Ino.
Augščiausios paskolos 

Brooklyne ant 
DAIMANTŲ

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y,

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.
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LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 met!) patirimo 
prie išdirbimo šių prekių. ,

■ čia yra puikūs pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiut 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės li

gos, Hemorrhoidal, 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 ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
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 Si, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ave. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




