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Sukilėliai nukapojo teleg- kre’>'ta P*'ieS Vokietiją. Bet
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užklupus kelis šimtus begin- Roosevelto valdžios moni

Skaitoma, kad sukilėlių

Oro Laivynui Anglija I čiai per paskutinius metus

iš

Viesulą su Perkūnija

tarnsavinio apsigynimo su- centruose jau taipgi išėjo įnuo

kviečiama ir Vokietija pa-jama taip, kad prieštarau-

tus prieš Minoro ir Levinsono žmogvagius ragina

paprasta, senoviška kari
ne” sutarčia, kuri esanti at-

Jeigu kas pradėtų karą prieš 
Lietuvą bei kitus Pabaltijo kra
štus ir įsįbriautų į jų žemę, tai

PARYŽIUS. — Praneša
ma, jog Franci jos valdžia

blogo 
kodėl 
kaip 
arba 

Jeigu

audra nunešė stogus 
150 namų.

Gal tad Prancūzų valdžia taiko 
Lenkijai proga ateityje pajungti 
“brolius lietuvius.“

ir liko užmuštas.
Komunistų Partija išleido pareiškimą, kuriame sau 

visus darbininkus ir jų organizacijas protestuoti prieš

vadai atranda, jog to neuž
teks; sako,

APSIMAINĖ ŠNIUKŠTAIS
BERLYNAS. — Vokieti-

LONDON.
♦ į
litikai atranda, kad Vokieti-

• Jasonville, Ind.,

“Nieko Nesibijo”

-.-j. r,

ypač Sovietų apsigynimo tartį po keturių metų, jinai

Teisingai Lietuvos nepriklau
somybės reikalus gynė ir tebe- 
gina tik sovietiniai bolševikai, Į 
kuriuos, taČiaus, lietuvių kleri- 
kališki ir buržuaziniai laikraš
čiai tebevadina “didžiausiais 
tautos priešais.”

Texas valstijoj. Arkansas ir (bę juo karščiau ginkluotis.
Mississippi valstijose "_______ x-£-- _____ ŽUVO --------------
10 negrui Louisville, Ky.,1 Brazilijos Audroj ŽUVO 20

tis priešas įsiverš į vienos
ar antros žemę.

Sutarties tekstas aiškina, tu Sąjungą.
kad jinai išaugo iš pirmes- Dabartinė Sovietų-Fran-

į duris, paskelbdama 
darbininkams lokautą ir 
,tuomi norėdama priverst 

. Iš

pirmos rūšies kariškų orlai
vių negu Anglija. Anglų mi- 
nisteris pirmininkas Mac- Aiškinama,“ tačiaus, kad pa

didžiavosi Vokietijos orlai- 
su tobuliausiais jo 

įrengimais pasaulv. Goering 
pareiškė, kad “Vokietijos

rijoj ir kitur, besiruošdami "nnnp '/n ftirri i * nir 
užpuolimo karui prieš So- OoKS GELZKEUAIV1 
vietų Respubliką.

visuotina kareiviavimą, kur
SSRS SUTARTIES nuolatinėje Vokietijos armi- 

joje būtų 500.000 vyrų, ar- 
■^s .Pa” ba 36 divizijos. Goering

ciiose užmušta daugiau kaip buožių pusės.
100 asmenų. Daugelis su
žeista, tarp jų ir 10 milici- 'partija turi iki 200,000 na- 
ninkų. Dabar sukilėliai su-Irių.

sakoja, būk Sovietų Sąjun
ga turinti 3,000 kariškų or- 
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KRISLAI
Lietuva ir Francija.
“Tautos Priešai.” 
Bružiko Misijos.
“Atsivertimų” Vadai.

Rašo KOMUNARAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių,

j PĮJ 
N e p r a 1 almėsite, Tik j
Retežius, o Išlaimčsit©

Pasauli!

Francija ir Sovietų Sąjunga iš- | -ĮQg 
' vien turėtų su ginklais išstot' 

prieš užpuoliką,—to reikalavo 
Sovietų vyriausybė, darydama 

♦tarpsavinio apsigynimo sutartį 
su Francija.

Nežiūrint, kaip Francijos vai- ' 
dovai rūstauja prieš Hitlerį, ku
ris grūmoja ir Lietuvai, tačiaus, 
jie atmetė tą Sovietų reikalavi- 

^mą apgynimo Lietuvai ir bal
tiškiems jos kaimynams.

Francijos užsienių reikalų HITLERIS SU PILSUDSKIU 
ministeris Lavai ketina Varša- 
voj pasimatyti su Pilsudskiu, 
kurį jis stengsis palenkti nuo 
Vokietijos vėl prie Francijos. jos valdžia atidavė Lenkijai 

i šnipą baroną Jurgį Sosnow- 
*skį mainais už tris Vokie
tijos šnipus, kurie buvo įka
linti Lenkijoj. Tarp Vokie
tijai atiduotų šnipų yra ir 
Theodora Ogurek Drazga, 
lenkų tautos jaunuolė.

Sosnowski, Lenkijos pilie
tis, būdamas Vokietijoj, pa
traukė šnipinėt Lenkijos 
naudai ir dvi ponias vokie
tes Benitą von Falkenhayn 
ir Renatę von Natzmer. 
Joms Hitleris už tai nukirto 
galvas šiemet vasario 18 d.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII z,

PRŪTESTUŪT PRIES MH ZMOGVAGIUS!

Tūlas Sodietis “Naujojoj Ga
dynėj“ rašo iš Montello, Mass., 

, kad ten atsilankius su misijoms
jėzuitui kun. Bružikui eiha iš
pažinties ir senieji laisvama-

* niai. Ir reikia stebėtis, ką So
dietis už tai kaltina—nagi, par-

♦tijiečius lietuvius komunistus!
Prie to ir Prūseika prideda sa-

V vo trigrašį, “ar mes nesakėme!“
* Sklokos vadai ir vadukai rik

smais prieš organizuotus komu
nistus stengiasi pridengti fak-

1 tą, kad jie patys sėja tokius “at
sivertimus.” Giliau neįsitikinęs 
žmogus sau mano: štai Prūsei
ka ir Butkus; per keliolika me
tų jie skelbė komunizmą, Ko
munistų Internacionalą, bet pa-

* skui jie paspyrė šalin senąsias
< savo idėjas; ir nieko 

jiems del to neatsitiko; 
tad aš negaliu padaryt, 
man asmeniškai saugiau 
kaip pati reikalauja?
'mokytam Prūseikai ne sarmata, ]aivių, 
tai man ne gėda.

Brooklyniečiai atsimena A. 
Jąrikausko privedžiojimus Prū
seikai, pirm negu pastarasis at
virai išstojo prieš Komunistų _____
Partiją; sako: aš jau senai ant (imperiąlistų vadai planuoja j 
to nusispjoviau, o kas man blo- jtaisvti nauias savo lėktuvu I 

. go atsitiko?

HITLERIEČIAI IŠKRAIPO
SOV.-FRANCIJOS SUTARTI
BERLYNAS. — Vokieti- 

jos fašistiniai laikraščiai ir 
politikieriai sužiniai iškrai
po prasmę sutarties tarp 

i Francijos ir Sovietų Sąjun- 
MANILA. — Filipinų sa- sitelkė griežtam mūšiui Ca-^08, sutartį jie vadina 

A ** * j u-nnv\v»n nfn On-nATTic Irn Irn-vii

lų sukilėliai valstiečiai bu- lamboje, netoli nuo vynau- 
vo užėmę San Ildefonso mie- šio miesto Manilos. 
stą ir savo rankose jį išlaikė | i 
penkias valandas. Jie nu- rafo ir telefonų vielas ap- 
plėšė Jungtinių Valstijų vė- link Manilą. Valdžia įvedė 
liavas ir paskelbė Filipinų griežčiausią cenzūrą, 
nepriklausomybę, sykiu pra-! Amerikiniai kapitalistai 
dėdami steigti socialistinę paskleidė išmislą, būk kovo- 
valdžią. Sukilėliai buvo su- jautiems Filipinų valstie- 
ėmę ir Cavite provincijos čiams talkauja Japonija. Tai 
gubernatorių Ramoną Sa- yra melas, kurį naudoja 
monte; bet sutelkta valdžios žiauresniam sukilimo kriu- 

šinimui.

Revoliucine Kova už 
Filipiniečių Laisvę 
Smarkėja ir Platėja

kad Sovietai nedarė papara- 
stos karo sutarties su Fran- 
cija, o tik apsigynimo ir tai
kos palaikymo sutartį, tą 
liudija faktas, jog prie šios 
sutarties kviečiama prisidė
ti ir pati Vokietija.

ElWim D VI OI 1111113 milicija tose vietose nugalė- šinimui. i Vokietija Didžiuojas
JuĮJviliJCl UVlgUUliia j0 revoliucionierius, daugu-! “Sakdalistų” sukilėlių žy- 17 • • A 1 • •
Orn I 3iwn3 nrioc moie beginklius. 'miausias vadas yra Benigno lianilIU Unaivynu irOro Laivyną prieš 

Sovietų Są jungą
TOKIO. — Japonijos val

džia jau paskyrė $13,518,- 
400 šiemet išleist didinimui į 
savo kariško orlaivyno. Bet 
dabar susirinkę Japonų ar-

Prieš sukilėlius, vadina- Ramos. Išduota įsakymas 
mus “sakdalistais,” yra pri- areštuot jį ir kitus žymes- 
ruošta ir 8,000 reguliarės nius valstiečių veikėjus. Du 
Jungtinių Valstijų armijos. Filipinų seimelio atstovai,

Revoliucionierių būrys, Untivero ir Aurelio irgi kal- 
vadovaujamas moteries ko- tinami kaip sukilėliai. 
Įvotojos Saludos Argravės, i Re voliucionieriai reika- 
Cabuayo mieste nuginklavo reikalauja Filipinams nepri-. 
šešis Amerikos jūrininkus ir klausomybės nuo Wall Skry
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Kom. Partija ir TDA 
Reikalauja Nubausti 
Fašistus Piktadarius 
Žmogvagiai su Policijos Žinia, Pagrobę Komunistų Vadų 

R. Minorą ir T.D. Apsigynimo Advokatą, Budeliškai Juo 
Primušė ir Išmetė Numirti į Arizonos Valstijos Tyrus. 

■ 

Jau minėjome, kad desėtkas apsimaskavusių fašistų 
Gallup miestelyj, New Mexico valstijoj^ pagrobė ir bude
liškai sumušė drg. Robertą Minorą, seną komunistų 1 
dą, ir Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo advokatu 
Davidą Levinsoną.

Paskui tie žmogvagiai, automobiliais išvežę, išmetė drg. 
Minorą ir adv. Levinsoną pusgyvius į dykumas Arizo 
valstijoj, už 21 mylios šuo Gallupo, palikdami juos 
mirti. Bet vieas indionas troko vežikas netyčia juos 
užtiko ir išgelbėjo, nuveždamas į Indian Ligoninę 
hatchi, Ariz.

Į Gallupą jiedu buvo atvažiavę, kad priruošt bylą 
apgint 10 darbininkų, kurie teisman patraukti neva kai
po “žmogžudžiai”. Tie darbininkai buvo suimti po šeri 
fų padaryto užpuolimo ant bedarbių būrio. Ten pat spe-

šakojo, kad Vokietija “no
rinti”’ 1...............................
yra prisirengus ;
“užpuolikus”. Jis leido su
prasti, būk Sovietai “galėtu 

kain rašo tų. Šis sukilimas taipgi iš-|UŽpulti” Vokiečius, ir ypač 
Isivystė iš valstiečių kovos (todėl Vokietija turinti gin- 

. Bet visiems žino- 
n .. ... . .. ^milicijos Lagūna, Rizal, Bu-.valdžiai ir prieš nesvietišką ma, jog būtent Hitleris ren-

jlacan ir Nueva Ecija provin- išnaudojimą iš dvarininkų ir giasi užpuolimo karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Goering pripažino, kad 
Vokietija jau turėjo slanta 
suorganizavus 27 divizijas 
savo armijos tuo laiku, kada

mijos, laivyno ir orlaivyno pasieme jų ginklus. Milicija, to imperialistų; jie atmeta 
vadai atranda, jog to neuz- u^blupus kelis šimtus begin- Roosevelto valdžios moni- 
teksj sako, kad Japonijos sukilėlių šiame mieste,’jantį žadejimarduot Filipi- 
oi laivynas turi but bent an- sureng§ jiems “vienpusišką,’nams laisvę už dešimts me- 

i1!,.?!“'tikrą skerdynę,” kain rašo tm — - 1
kanitalistiniai laikraščiai.

Mūšiuose tarp sukilėliu ir prieš grobikiškus mokesčius. kluotis. 
• 1 • • • T* • 1 "I f V • • • • V • j • v T Į e

BERLYNAS. _  Hitlerio | cialiai šerifai tris darbininkus nušovė, bet kaip liū
kariško orlaivyno ministe- ma’ Pa^mkė ir vyresniajam šerifui Carmichaeliui, ki 
ris Goering, laike- jam su
ruošto užsienių laikraščių 
, 1 i 1 1 • i VXOLIO VICVX M111X11JX14O XX I LX V1 ti 0,1 xxrjctvx I CIO U1VVCOVUVW px xtp

kius galvažudiškus žmogvagių darbus. Į masinius pro

taikos, bet jinai jau, Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas. Viename ir ki- 
atmušti tame atsišaukime nurodoma, jog maskuoti piktadaria"

1,000.” :
žinoti apie spėkas Sovietų1 
orlaivyno, kuris skiriamas 
tik apsigynimui.

Dabar kariniai Japonijos

•įtaisyti naujas savo lėktuvų I
stovyklas Korėjoj, Mandžu- FRANCUOS PASKOLA! DEL FRANCUOS IR VTireii/xi-i m r» Irn n WN n Imi/*

Iš istorijos žinoma, kad nepa
vykus 1905 metų revoliucijai 

♦Rusijoj, atsirado daug “atsiver
tėlių“ ir “dievų jieškotojų,” kuo
met išnaujo pradėjo šėlti cariz
mo audra. Del ateinančios Am
erikoj reakcijos audros vienaip 

♦ atsivertė sklokos vadai, kitaip!
atsiverčia tūli buvusieji neva1 
“radikalai,” mokindamiesi 
Prūseikų ir Butkų.

PARYŽIUS. _ . ...........
skelbtos tarpsavinio apsigy- U'- JUn ad~Vnki£

tarpininkaus, kad įvairios Inimo sutarties Francijos su 
J.. ^1... I . I . ’1Slriria ^HOOOOOOO F.rancūzų kompanijos.duotų .Sovietų Sąjunga pasirodo,! . , • karįškus iėk-

DKina $1jU,UUV,vUv didelę paskolą Sovietams j jog sutartis padaryta pen-'. dirbtuvėse ' ireno'
- JNDON. - Anglijos po- Jeigu viena tosp migkuose Ir’ ypag iis

litikai atranda, kad Vokieti- - cnv;ptl?U anąio-vnimn ikel antra sa nea mes..suT didžiavosi Vokietijos orlai- 
ia turi antra tiek daugiau yZ? Sovle,tlJ . apsigynimo tarti po keturių metų, jinai

kovisv,, Jioi tikslams vakariniame sahes pasiliks 'galioje neribotam .-L.

veikė išvien su Gallup policijos viršininku Presley ir še
rifu Robertsu. Abidvi organizacijos kreipiasi su prote 
tais ir reikalavimais j prezidentą Rooseveltą, j darbo mi- 
nisterę Frances Perkins ir i New Mexico gubernator 
Clyde Tingley (Santa Fe. N.Mex.), kad minimi policiniu 
kai su kitais Gallun žmogvagiais būtų suimti ir nubau "

Komunistu Partijos Centro Komitetas savo pareiškl 
me nurodo, kaip pirmiau Floridoj H. Gordon, darbinink 
kovotojas, buvo pagrobtas ir iki sąmonės praradimo pr 
muštas, kaip darbininkų organizatorius Norman buv< 
fašistinių žmogvagių nutvertas ir užmuštas, ir tt. 
kalauja, kad būtų padaryta galas tokiems hitleriškiem 
darbams Jungtinėse Valstijose.

Prieš drg. Minoro ir adv. Levinsono pagrobimą pro
testuoja ne vien darbininkai, bet ir pažangesni intelige! 
tai. Del to jau pasiuntė protesto telegramas New 
xico gubernatoriui Tarpt. Advokatų Sąjunga su 700 nąj* 
riu; “Collier’s” žurnalo redakcijos narys Kyle Crichtoi 
“Nation” štabo narys; Living Age” redaktorius Quin 
Howe ir daugelis kitų.

Lietuvių darbininkų organizacijos taipgi turi tuoja 
mušti protesto telegramas.

30,000 Automobilių 
Darbininkų Kova

DETROIT, Mich.” —30,000šone. Paskola galėsianti laikui.
siekt 231,000,000 dolerių. ‘ ’! . , ... r - , . , . , ------------ , - -----
.......  - - - Gręsiant pavojui užpuoli- orlaivynas bus visuomet general Motors kompanijos

Užmušė 1 fi-ka Žmonių Donald relkalauJa- kad W skola nebus pinigais, bet mo !? Vokietijos bei kitos toks stiprus, kain bile susi- darbininkų jau "kovos lauke. ,užmušt 1U Aiiiuniy orlaivynas būtų bent “suly- jvairiomis mašinomis me- Pasalmes valstybes puses, hdeurnas krūvon įvairiu (sa-.vienur jie pirmi sustreika-
LOUISVILLE, Ky. — Per igintas” su Vokietijos. An- džiagomis ir reikalingais Francija darys pasitarimus lių) orlaivynų.” Kai del iū-^o, kaip Toledo, Clevelande

viesulą su perkūnija septy-Įglija ketina per 12 mene- 'prietaisais. Sovietų valdžia,su Sovietais. Jeigu kas už- ru laivyno, tai jis turėsiąs jr kitose vietose. Kitur
niose valstijose žuvo 16 šių išleisti $130,000,000 apsi- ug įai atsimokėsianti žiba- ‘Pu s ^ranciją arba Sovietų būt toks, kad lygmtusi bent kompanija uždarė savo fab-

Vokietijos lu-alieium, metalais ir kito- F^gąJie priežasties bei 35 nuošimčiams Anglijos rikų
niose valstijose ž
žmonių ir tapo sužeista virš ginklavimui ore. ____ xx xxx^- .... ...

100. Žaibas užmušė tris as-1 atsiginklavimas duoda Anokiais Francijai reikalingais į a^10.s.1? pusės, tad uz- laivyno, 
menis Kentucky ir vieną glų imperialistams prieka- produktais. AFci’aVniHrmni pultajai saliai duos tuojauti- 
Texas valstijoj. Arkansasir.be iuo karščiau ginkluotis, būsią vpdai

RIO DE JANEIRO. Per 
24 valandas siautė baisi au
dra Bania valstijoj, Brazili- 

viesula joj. Potviniai sunaikino iš- 
< suardė eilę namų ir išnešė 7 . tisus sodžius. Žuvo 20 žmo-

metų mergaitę Frona Gent-,nių. Vienoj vietoj griūvan- 
ry iš vieno sugriauto namo, ti nuo kalno žemė gyvus pa- 
Paskui mergaitė atrasta ga- laidojo septynis gaisrinin- 
tvėj bemieganti. kus.

Atsiskaitymai 
būsią vedami ne tiesiog su 
Francūzų valdžia,- bet per 
tam tikrus bankus.

Franciia ketina pasiųsti 
savo inžinierius padėt So
vietams gelžkelius planuoti.

Sakoma, kad bėgyje kelių 
artimiausių mėnesių būsią 
pasitarimai tarp Franciios 
ir Sovietų generalių štabų, daryt nepuolimo ir tarpsavi-’tų Tautų Lygos taisyklėms

neš, paramos antroji susita- ja prasme įr dabar yra at- juos prie nusileidimų.
rusi sahs, bet tik tokiame ((jaros (įurvs Vokietijai Len- mesti per lokautus automo- atsitikime, jeigu užpuolan-1” SS prie bilių darbininkai įvairiuose 
L, o •nv’inoocį laiiTnva i iri on na . I i  *
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tarties su Francija ir So vie- streiko kovą.

Naziai Sušaudė 40 
Katalikų Jaunuo
Amerikos K o m u n į s 

Partijos dienraštis 
Worker’* gavo tiesiog 
pranešimą, jog per hi 
čių padarytus užpuolim 
ant katalikiško jaunimo s 
sirinkimų Wesel, Bocholt 
Rhoden miestuose tapo f 
šaudyta ir kitaip nugalab 
ta 40 katalikų jaunuolių.

4

Arti 17 Svarą Naujagimė
Fort Fairfield, Me.—B. 

ir M. Goolsby šeimynai f 
mė 16 svarų ir 12 un 
mergaitė. Net gydyto, 
stebisi iš tokio naujagi 

mes 37,000 laukų darbiniu- dydžio. Kaip duktė, taip

Mexico.—Prezidento Gar
nio pasiūlymo, kur buvo^iios sutartis nebus naudo- denas’o valdžia gegužės Ijd. 
kviečiama ir Vokietija pa-jama taip, kad prieštarau- padalino 1,365,910 akrų ie

kad išdirbtų bendrus apsi-nio rubežių apgynimo, su-,bei pirmesnei Locarno tai-.kų šeimynoms, vidutiniai po tina yra sveikos. Mo 
gynimo planus nuo Hitlerio. įtartį tarp šių trijų šalių. Tą- kos sutarčiai. ‘37 akrus. sveria 160 svarų.

Arkansasir.be
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Jų Civilizacija, Kultūra, 
£ Demokratija

Pagrobimas New Mexico valstijoj Ro
berto Minoro ir David Levinsono, jų 
žiaurus sumušimas ir išmetimas pūstynė- 
se dar kartą parodo šitos tvarkos civili
zaciją, kultūrą ir demokratiją, apie kurią 
tiek daug plepa buržuazija ir jos spau
da. Minor su Levinsonu nuvyko ten gel
bėti suimtiesiems ir įkalintiems Gallup- 
American Coal kompanijos angliaka
siams, kuriems daugeliui grūmoja ilgi 
metai kalėjimo, o gal net ir mirtis. Jie
du, vadinasi, ten vyko ne revoliuciją kel
ti, bet ginti darbininkus, kuriuos buržu
azija sučiupo į nelaisvę tik todėl, kad jie 
kovojo prieš šiurkštų išnaudojimą.

Na,- ir štai, kompanijos ir, matomai, 
valdžios ginkluoti ir maskuoti mušeikos 
pagrobia juodu pačiam miestelio centre 
ir įsivelka į automobilių per spėką, grą- 
sindami visaip, sumuša ir išvežę į laukus, 
ten palieka.

Kuo gi šitoki žygiai skiriasi nuo Hitle
rio žudeikų Vokietijoj žygių?! Tai fa
šizmas pirmos rūšies!

Atsakomybė už šitą bjaurų žygį pri
klauso anglies baronams ir jų valdžiai. 
Darbininkai ir visi darbo žmonės priva
lo reikalauti, kad New Mexico valstijos 
gubernatorius suimtų ir atatinkamai nu
baustų mušeikas.

Tolydžio mes turim pastiprinti mūsų 
darbą už didesnį organizuotumą, už 
griežtesnę kovą prieš reakciją, prieš fa
šizmą.

Ginkim suimtuosius Gallupo mainie- 
rius. */

Stiplrnkim USA Komunistų Partiją, 
kurios, vadu yra draugas Minor, ir 
Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą!

Tad bus geriausias atsakymas niek
šams mušeikoms ir tiems, kurie stovi už 
jų pečių!

Francijos ir Sovietą Sąjungos 
J; Naujoji Sutartis

Gegužės 2-rą dieną Paryžiuje tapo pa
sirašyta nesenai padarytoji tarpe Sovie
tų Sąjungos ir Francijos “bendros pagel- 
bos”į]sutartis. Apie minimą sutartį spau
da plačiai rašė per keletą savaičių. Tūli 
tą stttartį vadino “militarine.” Tai, ži- 
nom#, netiesa. Nieko panašaus, kadan
gi Sovietų Sąjungos noru yra, kad šito
kią sutartį padarytų visa eilė valstybių, 
ypač* tų, kurios kviečiamos įstoti į Rytų 
Paktą.

Ką gi ši sutartis sako? Jinai, visųpir- 
miaųšiai, sako, kad atsitikime, jei kuri 
nors^šalis įsiveržtų į Francijos teritoriją, 
tai $bvietų Sąjunga gelbėtų Franci j ai, o 
jei Kūri kita šalis įsiveržtų į Sovietų Są
jungą—Francija .gelbėtų Sovietų Sąjun
gai Atsiginti nuo įsiveržėlio, užpuoliko.

B i
AEku, pirmiausiai būtų kreiptasi į 

Tautų Sąjungos Tarybą ir su josios pri
tariau viskas būtų daroma, tačiaus, jei
gu jj atsisakytų veikti, tai abi šalys vei- 

Ikia šulyg sutartimi. Visa, beje, sutartis 
padaryta akorde su Tautų Sąjungos kon
stitucija. Be abejo, jei Tautų Sąjunga 
pati "veiktų, tai tokių sutarčių josios na- 
rianis nereikėtų daryti. Bet Tautų Są- 
jungįa, kaip matėme, visą laiką buvo be
jėgė* Lenkijos ponai užėmė Vilnių, ta- 
čiaus niekas nieko aktualaus prieš tai ne
darę; Japonija užgrobė Chinijos Mandžū- 
nją^-Tautų Sąjunga pasitenkino tiktai 
pasiįerkimu. Sovietų Sąjunga, įstojusi į 
Tautų Sąjungą, kad palaikius pasaulyj 
teik* aišku, labai gerai permato tuos 
irflkpmus, tą impotenciją, kuri viešpatau- 
įja Tautų Sąjungoj, todėl josios valdžia

jieško kitokios išeities, kad palaikius pa
saulyj taiką. Sakoma, kad greitu laiku 
panašią sutartį sudarys ir su čechoslo- 
vakija ir gal būt su Lenkija ir kitais kra
štais.

Kodėl gi Sovietų Sąjunga imasi šitų 
priemonių? Pirmiausiai todėl, kad jos 
politika yra taikos politika. Daugybe pa
vyzdžių Sovietų Sąjunga yra įrodžiusi 
pasauliui, kad jai rūpi taika, nes jai rei
kalinga budavoti pradėtas socializmas, 
kuris gali būti statomas tiktai taikiu me
tu ir į tą darbą privalo būti sudėta visos 
geriausios krašto jėgos.

Francija, nors rodosi tai keista, kaip 
tiktai šiuo tarpu irgi stoja už palaikymą 
Europoje taikos. Kodėl? Francijos im
perialistai išėjo iš pereito karo laimėto
jais. Jie gavo teritorijų, jie gavo karo 
kontribucijų. Jie puikiai žino, kad se
kančiam kare Francijos imperialistai nie
ko nelaimės, o pralaimėti gali labai daug 
arba ir viską. Štai, kas verčia Francijos 
imperialistus nenorėti dabar karo.

Karo bijosi ir kitos kapitalistinės ša
lys. Pavyzdžiui, Čechoslovakija, Lietu
va, Latvija, Finlandija, etc. Šitų kraš
tų buržuazijos jaučia, kad jos gali būti 
sutrėkštos, išpustytos. Todėl jos jieško 
išeities, todėl jos priverstos glaustis prie 
Sovietų Sąjungos, galingos, nepaprastos 
pajėgos, kovojančios už taiką.

Francijos buržuazija, aišku, labai ne
apkenčia Sovietų, bet ji mato, kad So
vietų politika yra taikos politika, todėl 
ji bando taikytis' su Sovietų Sąjunga ir 
palaikyti taiką.

Kitokis, be abejo, tonas būtų Francijoj, 
jei Vokietijos ura-nacionalistai naziai ne
valdytų Vokietijos. Deja, Vokietija val
doma fašistų, kurie pasirengę per karą 
išeiti iš krizio. Kaip nusispekuliavęs 
mekleris, Vokietijos fašizmas pasirengęs 
daryti viską, nepaisant kad gali pasitai
kyti kulipka į kaktą, idant išėjus iš kri
zio. Nazių vyriausiu uždaviniu yrą ėji
mas į rytus, prieš -Sovietų Sąjungą, ta
čiaus, dalykams susidėjus, jis gali pasi-. 
sukti ir į savo senus oponentus, vakarus, 
Franci ją. Šis faktas, todėl, ir verčia tas 
šalis, kurios nori taikos, daryt viską, 
idant neprileidus Vokietijos fašistams 
pradėti pasaulinį karą, kurį jie pdsirengę 
pradėti, nes apsiginklavę nuo galvos iki 
kojų.

Šitie tai yra vyriausi dėsniai, delei ku
rių buvo padaryta minėtoji sutartis. Jais 
vaduodamosi Sovietų Sąjunga palaiko ar
miją, priversta ginkluotis. Kiekvienas 
SSSR darbininkas ir kolektyvietis, did
vyriškai dėdamas pamatus socialistinei 
visuomenei, nepamiršta to, kad imperia
listai pasirengę užpulti Sovietų Sąjungą, 
pagrobti fabrikus, farmas, mokyklas, so
cialistinius namus ir kitus pabūklus ir 
atiduoti kapitalistams, o juos pačius pa
vergti.

Tautos Gelbėtojai ir Išdavikai
“Vilnyj” rašo katalikiškose organizaci

jose ilgai veikęs J. B. Jusevičius atsaky
mą “Draugo” redaktoriui Šimučiui, kuris 
aną dieną Jusevičių išniekino del to, kad 
šis rašo straipsnius “Vilnyj.” J. B. Juse
vičius šitaip atkerta mari joniškų kunigų 
palaimintam redaktoriui:

Tiesa, aš pasitraukiau nuo veikimo pasta
ruoju laiku, nesidarbuoju daugiau katalikiš
kose draugijose vien dėlto, kad su vadovais, 
kurie stovi jų viršūnėse, negalima buvo su
sitaikyti kaslink darbo žmonių būklės page
rinimo. ,

Atmink, p. šimuti, kiek aš buvau tavęs 
prašęs ir kalbėjęs seimeliuose centralinįų or
ganizacijų, kad išnešti nors užuojautos re
zoliucijas darbininkam kovose už savo ir šei
mos gyvybės užlaikymą. Ir ką man į tai 
atsakydavai: “Nereikia to visai!” Tai jū
sų buvo toks atsakymas. Mane net šiurpas 
supurtydavo toks jūsų šaltas atsinešimas 
link vargdienių darbininkų. Aš žinojau, 
kad ir jūs trukumų patogesniam gyvenimui 
turite. Kiek buvau rašęs į “Draugą” darbi
ninkų būtinais reikalais: socialės apdraudos 
nuo nedarbo, pabėgimo ir seneliams pensi
jų. Jūs, p. šimuti, tokiems mano raštams 
nedavėt vietos “Drauge”, nei man neatsakė
te del kokios priežasties netalpinate jų.

Toliau Jusevičius nurodo, kad Šimučio 
posmavimai, būk komunistai yra. ‘tautos 
išdavikai,” pasilieka nesąmonė, kadangi 
Sovietų Sąjunga, kur komunistai stovi 
priešakyje valdžios, Šimučio melus su-
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Dar Viena “Darbininko” Melagystė Tampa 
Iškelta j Aikštę

Bostono “Darbininkas”, 
kovo 15 d. laidoj, begėdiškai 
meluodamas apie badą So
vietų Rusijoj, deda paveiks- 
luką, kad badaujanti kūdi
kiai renka bulves iš griuvė
sių kokios bakūžės, kasinė
dami žemę. Ir viršuj to pa
deda: “Bulvės-—brangesnės 
už auksą.”

Šiandien pilnai žinoma vi
so pasaulio darbininkams, 
kad yra tik viena šalis, ku
ri priklauso patiems darbi
ninkams. Iš griuvėsių buda- 
vojamas naujas pasaulis ant 
socialistinių įjagrihdų. Be
darbė likviduota, darbo va
landos trumpinama ir1 algos 
darbininkams keliamos be 
reikalavimo, be kovų, kaip 
yra kapitalistinėse šalyse, 
kur milionai darbininkų iš
stumta į gatves ir daugybė 
jų badauja.

ma, yra dideliu smūgiu 
“Darbininko” melagiams.

J. Ramanauskas.
Red. Pastaba.—Delei su

sidėjusių kitų reikalų, šis 
straipsnelis biskelį pasivėli
no, bet jis savo vertės ne
praranda. Draugo J. R. pri
siųsto paveikslėlio nespaus
diname delei ekonomijos.

I ĮDOMUMAI-!
Sovietų Medicinos Centras

Netoli Maskvos, Serebria- 
nij miške, pradėta budavoti 
Sovietų Sąjungos Medicinos 

I Centras. Tai bus savo rū
šies miestelis. Medicinos 
Palocius turės 10,000 kam
barių.

Medicinos Palociaus išbu-
Visas pasaulis žino, kad 

Sovietų Sąjungoj darbinin
kams rytojus užtikrintas; 
jie patys pasigamina, patys 
savo darbo vaisiais naudo
jasi; buržujų, kapitalistų 
nėra. Kūdikių auklėjimas 
stovi pirmoj eilėj, kad jie 
būtų viskuom pilnai paten
kinti. Tuom rūpinasi So
vietų valdžia. Bet tokiems, 
kaip “Darbininko” redakto
rius, S. Sąjungoj nepatinka 
sekantis obalsis: “Kas ne
dirba, tas nevalgo.” Dyka
duoniam nėra ten vietos, tad 
jie ir rėkia apie ‘badą, kad 
negali išplėšt iš darbininkų 
jų uždarbį.

Kovo 16' d. gavau laišką 
iš S.S.S.R; nuo d. Čiudinio, 
kuris M i n e r s v illės lietu
viams darbininkams gerai 
žinomas, kaipo teisingas 
žmogus.

Laiške prisiuntė ir pa- 
veiksluką viępps..šeimos, gy
venančios SSSR, ir kaip So-
vietų valdžia rūpinas kūdi
kiais.

Drg. čiudinis tarpe kitko 
rašo:

“Čion įdedu paveikslėlį 
Malaevų šeimynos, kuri su
silaukė net 4 kūdikius ant 
sykio: du bernaičius ir dvi 
mergaites. Ši šeimyna gy
veno šiltam klimate, Cent- 
ralinėj Azijoj, Gimus ši
tiems kūdikiams, Sov. val
džia apdovanojo tėvus 250 
rublių pinigais ir. visokiais 
reikalingais daiktais moti
nai ir kūdikiams. Šeimyna 
buvo paimta į. Maskvą, bet 
Čia šaltesnis klimatas kūdi
kiams netiko. Šiai šeimynai 
Sovietų valdžia paskyrė spe- 
ciališką daktarą ir slaugę, 
kurie išvažiavo sykiu pri
žiūrėti kūdikius ir visą šei
myną.”

Šis faktas yra vienas iš

Greiti Orlaiviai
Franci joje jau nuo seniau 

buvo gaminami kariniai or
laiviai “Luar-45”, kurie ga
lėjo iškilti 10,000 metrų 
(metras yra 3 pėdos ir 3 co
liai) į 19 minučių ir 38 se
kundas.

Dabar Francija gamina 
'didesnius to rūšies naikin
tojus “Luar—46”, kurie tu
ri po vieną motorą 945 ark
lių jėgos, tušti sveria 1,360 
kilogramų, o su kroviniu 
1,825 kilogramus. Jie gali 
kilti iki 10,000 metrų į orą. 
Šie orlaiviai 1,000 metrų iš
kilo į 1 minutę ir 5 sekun
das. Tai biskį greitis!

“Laur—46” yra ginkluoti 
dviem kulkasvaidžiais ir tu
ri po dvi 20 mm. kanuoliu- 
kes savo sparnuose. Jie da
ro į valandą laiko iki 420 
kilometrų. Vis tai prisiren
gimas prie naujo karo.

Tik 2 pečiai į parą sudegi
na apie 135 tonus atmatų. 
Padengimui lėšų įrengta 
taip, kad 25 nuošimčiai su
deginamo turinio paverčia
ma į gelžubnį. ?Prie to, pečių 
šilumą panaudoja garo ga
minimui ir tą jėgą perlei
džia dirbtuvių naudojimui. 
Vienoje vietoje iš tų pečių 
garas vartojamas audiny- 
čioje.

Bet ir šis būdas nėra ge
riausias. Dabar jau kalba
ma apie įrengimą naujos 
rūšies išmatų naikinimui 
fabrikų, kur tik su mažo
mis išimtimis jos bus pa
verčiamos į trąšas.

š-kas.

ŠYPSENOS

davojimas atsieis apie 140,- 
000,000 rublių. Jis bus baig
tas 1940 metais. Planą pa
gamino architektų, medici
nos profesorių ir inžinierių 
kolegija, susidedanti iš 300 
žmonių, vadovystėje akade
miko ščuko. “Pravdoje” til
po ir nupieštas palociaus pa
veikslas. Centras užims 460 
hektarų žemės su apsupan
čiais parkais. Centro vidu
je bus gražus parkas, kiek
vienas kambarys turės už
tenkamai saulės ir šviesos.

Medicinos Palociuje nebus 
daug ligonių, tik 600 ar 
1,000 žmonių, nes palocius 
skiriamas ne ligoninės par
eigas eiti, bet medicinos ty
rimui. Iš 10,000 kambarių 
8,500 kambarių bus pavesti 
laboratorijoms, kur bus da
roma visoldos praktikos ant 
gyvulių, paukščių ir 1.1. Čio
nai bus užlaikoma apie 140,- 
000 visokių gyvulių, prade
dant baltomis žiurkėmis ir

Drg. Otto Julevič šmidt
Garsusis Sovietų Sąjun

gos šiaurių tyrinėtojas pro
fesorius Otto Julevič Šmidt 
yra gimęs 1891 metais. 1916 
|metais jis vadovavo Kijevo 
.universitete. Ir caro laikais 
buvo artimas bolševikams 
žmogus. Piliečių karo metu, 
būtent 1918 metais, įstojo į 
Bolševikų Partiją.

Išmatos ir Turtas
Didelių miestų apvalymas 

nemažai kainuoja. Maskvo
je visokias atmatas degina 
tam tikruose pečiuose. Ten 
veikia apie 50 tokių pečių.

Kaip Mažino, Taip Mažina
Lukošius: “Tai brace, šių 

dienų moterys, tai yra, kaip 
tai sakant, moderniškos. 
Nei vienos nerastum, kuri 
būtų nors kiek atsilikus (old 
fashioned).”

Izajokas: “Ot, kad nutar
škėjai. Tikrai netiesa. Di
džiuma dar yra moterų, ku
rios nei jokiu būdu negali 
pamesti tą, anot tavęs, old 
fashioned paprotį.”

Lukošius: “Kokiame gi 
dalyke, prirodyk tu man?”

Izajokas: “Ogi, savo am
žiaus metų mažinime. Kaip 
jos savo metus mažino, taip 
ir šiandien mažina.

J. J. Butkus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. L KAiKIAUčIUS 
m Me Street Newar

Telephone: Humboldt 2-7964

baigiant arkliais. Daugelis 
tų gyvulių mirs tam, kad 
gautas prityrimas pasitar
nautų žmonių sveikatos už
laikymui ir pataisymui. Čio
nai dirbs virš 6,000 profeso
rių, daktarų ir kitokių spe
cialistų bei darbininkų.

Medicinos Palociuje bus 
svetainė, kurioje bus laiko
mi medicinos reikalu kong
resai, joje galės tilpti iki 
1,500 žmonių. Bus ir medi
cinos knygynas su 600,000 
tomų knygų, medicinos isto
rijos muzėjus. Gretimai bus 
elektros gaminimo stotis, 

į valgykla, judžių traukimo 
prietaisai ir kitoki įrengi
mai.

Medicinos Palocius bus 
didžiausias visame sviete. 
Jis bus susirišęs su visos So
vietų Sąjungos ligoninėmis,

daugelio parodančių, kaip poilsio namais, sanatorijo- 
Sovietų Sąjungoj darbiniu- ‘ mis ir teiks toms įstaigoms 
kų valdžia rūpinasi kūdi-' savo patyrimus medicinos 
■kiais. Tokis faktas, žino-'reikale.

griauja. Na, o Lietuvoj, kurią valdo “di
deli patriotai,” Šimučio tipo, tebeina di
džiausios vagystės visuomenės turto ir 
kyšystės, kuomet biednuomenė tebeskęs- 
ta skurde.

Ten pat Jusevičius sekamai užduoda, 
per šimučio nosį:

Faktai to skurdaus Lietuvos žmonių gy
venimo mums akis bado. Juk nesenai bu
vo paskelbta registracija Kaune, pasirodė, 
kad randasi virš 10,000 elgetų (ubagų). 
Dvarponiams, fašistams valdant Lietuvą ant 
tiek jie ją “nukultūrino”, kad tūkstančiai 
Lietuvos mergaičių yra priverstos savo kū
nu prekiauti, kad apsigynus nuo alkio ir 
nuogystės. Tą paliudija faktai venerinių li

VIS TIE VIDURIAI
1

Drauge gydytojau, aš skai
tau jūsų patarimus “Laisvėj,” 
ir man jie labai patinka. Pa
tarkite, daktare, ir man, tai 
bus gražiai ačiū.

Aš esu moteris 54 metų, 5 
pėdų ir 155 svarų. Man kokie 
du metai skaudėjo dešiniam 
šone kokią savaitę. Dabar pra
dėjo skaudėti kairiam šone. 
Netaip jau labai skauda, ale 
kaip ir kas graužia, ir labai 
šalta būna. Ir, kai pavalgau, 
mane labai išpučia, ypač kai
rioj pašonėj. Dažnai aš ne
miegu naktimis.

Buvau pas du gydytoju, tai 
vienas sakė, kad aš turiu ner
vų suirimą, o antras nieko ne
sakė, bet gyduolės buvo tos pa
čios. Ir man negelbėjo.

ATSAKYMAS
Drauge, prisipratinkite rytą, 

pietų ir vakare vartoti gyvo, 
nesufabrikuoto, neišvogto ir 
nesudarkyto maisto. Tatai 
Jums daugiausia ir padės. Sa
kysim, kad ir tokia tvarka.

Pusryčiams.
Stiklas apelsinų arba pomi

dorų sunkos.
Pora kiaušinių, arba bent jų, 

trynių.
Pora stiklų pieno.
Kokių šviežių vaisių.

Pietums.
Trečdalis salotos galvos.
Pora šaukštų grietinės arba 

ir kokio aliejaus, galima ir žu
vų aliejaus.

Šviežių vaisių ir daržovių, 
bent kelių rūšių.

Truputis sviesto.
Pora stiklų pieno.

Vakarienei
Gabalėlis šviežios mėsos ar

ba žuvies ar sūrio.
Trečdalis salotos galvos.
Pora šaukštų grietinės.
Šviežių vaisių ir daržovių, 

bet galima kartais ir konser
vuotų bei džiovintų.

Truputis sviesto.
Pora stiklų pieno.
Sauja riešutų.
Galima ir kokia riekutė čie- 

lo grūdo duonos. Gerai visą ką 
kramtykite. Nevartokite labai 
aštrių, deginančių daiktų, la
bai karštų, rūkščių, saldžių, la
bai šaltų.

gų apsikrėtimų keliolikos šimtų mergaičių 
Kaune. Negal būt abejonės, kad jų yra ir 
kituose Lietuvos miestuose.

Taigi, kas remia Lietuvos dvarininkų fa
šistų valdžią, tas prisideda prie palaikymo 
savo brolių ir sesučių skurde ir varge ir vi
sų tų nelaimių viršpaminėtų. Na, tai bus 
aišku ir p. šimučiui, kokie žmonės yra tau
tos išdavikai.

Berods, p. šimutis pataikauja fašistams. 
Nejaugi norėsi įsigyti tautos išdaviko var
dą ir prisidėti skandinimui skurde ir varge 
lietuvių tautos. P-as Šimuti, turi žinoti, kad 
tautos brandumą sudaro valstiečiai maža
žemiai, bežemiai, kumečiai, kaimo ir mies
tų darbininkai, o ne maža grupė dvarinin
kų, kuriai uoliai pataikauji.

Po kiekvieno valgio, bent 
per kelis mėnesius, imkite 

i kreidos miltelių, “prepared 
chalk 1 lb.,” po trečdalį
šaukštelio, su vandeniu. Bus 
mažiau rūgimo ir gazų. Jei ne 
kreidos, tai galėtute ir “Up
john citro-carbonate, 8 ozs.”

Imkite kas diena ir mielių, 
geriau bus “Dried brewers 
yeast,” po kelias plotkeles.

lodo, po lašą, kas porą die
nų. “Triple bromides, grs. 15, 
100 tablets.” Stikle vandens 
ištarpinkite po 1 arba 2 tableti 
ir išgerkite vakarais, prieš 
gult eisiant, bent per keletą 
savaičių.



. Trečias Puslapis

tracijos Puolimų?
7?. šarmaitis.

tenkina tuo, kad sukiša tokius

(Tąsa bus)

Inkerman, Pa

administracija, nežiūrint polit-, vgju išlgkg nu0 kiem0 du to.
kalinių protestų, ėmė tyčia naj pjytų įr trokas malkų. Vy-'ge paaukoti del Lietuvos politi- 

ivnknrnrms . . - ___ __ _ 1.............. . .
t

nusikirpt 
prievarta 

įvedinėt 
k. a. at-

Balandžio 26 d. vakare, šv. 
Baltraus svetainėje, ALDLD 
31 kp. surengė koncertą. Pro
gramos išpildyme dalyvavo:

| kišti visokius provokatorius, rai bgg0 namon ]ikvi(lavę ke- 
paprastai savo šnipus į polit-, bnes ir apdaužytomis nosimis.

atsisakė 
savaites 
neleido 

Panevėžio

čių sveikatai negręsia joks pa
vojus. Ir po badavimo Kauno 
kai. administracija nesiliovė 
įvairiais būdais tyčiojusis iš 
politkalinių: ji nuolat kilnojo

jiems 
su

nant Grant ir du jaunuoliai 
muzikantai: A. Vaitonis ir V. 
Žilinskas.

A. Mickevičiūtė, mezzo- 
soprano, gan gerai dainavo ir

nuo lietuvių, kratos ir 
buvo daromos.

1929 metai—tai sustiprinto | katorių Daukšį, kad jis 
puolimo ant politkalinių Lie- dienas nekėlė.” f

o | vo mėginta suruošt porą de- 
kalbėtų monstracijų. Nors fašistinė ka

lėjimo administracija nepriža-

Stebėtina tas, kad, šie žmo- 
_________________ i “arkliava- 

administracijos šnipus, į gių„ 0 pasie]gė taip “kultū- 
. “Kultūristai,” “arklia

vagių” autoriai gali tuomi pa-

Vienas dalykas, kuris pada
rė nepaprastą įspūdį laike 
koncerto, tai pasirodymas d- 1 
Kubiliuno kalinio drabužiuose, . 
nes tai buvo tik kalbėtojui už
baigus prakalbą apie Lietuvos 
politinius kaliniuą. Ant scenos, i 
išeina d. Kubiliūnas kalinio 
drabužiuose ir uždainuoja dair 
na rusų kalboje “Solnce vsko- 3 
dit į zahodit, a v tiurme mojei 
temno.” (“Saulė teka nusilei- 
džia, o kalėjime tamsu”). Ir- 
turiu pasakyti, kad ir viso® < 
d. Kubiliuno dainos yra labai ‘ 
gerai pritaikytos prie dabartį- • 
nio darbininkų gyvenimo. Už 
tat jis buvo daug sykių publi
kos iššauktas ant steičiaus. žo
džiu, koncertas visais žvilgs
niais nusisekė gerai. Koncerte 
pirmininkavo d. M. Bironas. 
Pelno liko $7.47 centai.

Gamtos Sūnus.

bėgo keletas plečkaitininkų. vos kalėjimuos metai. Fašis- kaliniai taip pat aplupo provo- mokyklos^ 
Administracija k e r š i n dama tai pirmoj eilėj' ėmė persekio-' katorių ir prievarta išmetė jį l
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Sovietą Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainiu* 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7(1
6 Skirtingų Rūšių * v*

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pačto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

^NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS .
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
* z • • aA Aį|

Siųskite užsakymus šiuo antrašu:r
“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Kaip Lietuvos Politiniai Kaliniai 
Ginasi Nuo Kalėjimo Adminis-

Kova prieš šnipus eina ir ki- I radio dainininkai Adelė Mie
tą kryptimi. Kaip žinoma, ka- kevičiutė iš Providence, R. L, 
liniai kalėjime sudaro kolekty- • Ignas Kubiliūnas iš Boston, 
vą—vieną bendrą šeimą, ben- Mass.; vietinės dainininkės 
drai dalinas gautu maistu, or- Anna Baltrušaitytė, Dawn Co- 
ganizuoja lavinimąsi ir tt. Ko- 

i nepriimami’ visi tie,

nistracijos puolimą.
Iš kitos puškės, tiesioginiais 

fašistų pagelįihinkais puolime 
ąnt politkalinių buvo skloki- 
ninkaijpačių. kį-linių tarpe. 
Pdį'TftŽ’9 m. badavimo Kauno „ _ 
kai. buvę ęĮj^šinieji nukrypėliai lektyvan 
iš . “Kolektyvo aktyvo” tarpo kurie šiaip ar taip, išsiplepėjo 
sumanė pataisyt savo markę žvalgybai ar tardytojui, ką nors 
puldami kolektyvo vadovybę 
už būtas ir nebūtas klaidas. 
Dalis tų.sklokininkų vadų jau 
anksčiau. bųVo susirišę su troc- 
kistais. 1929 m. tie elementai 
kalėjime dirbo bendrą su fa
šistais darbą ardydami polit
kalinių vienybę, kad lengviau > 
būtų kalėjimo administracijai 
daužyt politkalinius, šiandien 
tie patys elementai, jau atvi
ri trockistai, susirišę su žval
gybos agentais, dirba bendrą 
su fašistais darbą kovodami su 
revoliucinių darbininkų ir val
stiečių judėjimu laisvėj.

Tas pats buvo ir su skloki- 
ninkais, miesčionimis opozicio- 

Inieriais Varnių koncentracijos

išdavė, maldavo savo priešų pa
sigailėjimo, ir pan. Kartus pri-. publikos buvo iššaukiama vėl 
tyrimas parodė, kad minkšta- ir vėl dainuoti. Vietinė A. Bal- 
širdystė tokių elementų atžvil- trušaitytė gan gerai pasirodė, 
giu atneša be galo daug žalos nors jos soprano neaugštas 
ne tik revoliucinėms organiza- ,balsas, bet labai malonus. V. 
cijoms laisvėj, bet ir kalinių Žilinskas ir A. Vaitonis labai 
kolektyvui kalėjimuos. Iš tokių1 mikliai paskambino ant ban- 
susitepusių žmonių kalėjimo ad-1 džio. Bet mūsų vietinės daini- 
ministracija pirmoj eilėj ver-. ninkės ir muzikantai ne tik 
buoja sau slaptus šnipus, tokie savo gražiais balsais ir puikia 
žmonės pirmieji lieka dezerty- muzika palinksmino darbinin- 
rais sunkesnėse kovos prieš, bus, bet sykiu atliko ir pra- 
administraciją valandose ir t.t. .kilnų darbininkišką darbą, nes 
Už tat tokiuos žmones politka-. patarnavo už dyką. O tie pini- 
liniai be pasigailėjimo veja iš 3ab kurie liko ALDLD 31 kp., 
savo tarpo ir juos visi kolekty-, bus suvartoti del darbininkiš- 
vo nariai boikuotuoja, su jais kų reikalų,-< kovai prieš mūsų 
nieko nesikalba, nieko 
nepadeda, nė jokių reikalų 

neturi.

prasideda smarkesni užpuldi
nėjimai ant politkalinių: be
veik kas savaitė ėmė daryt 
kamerose kratas, atiminėt pei- 

v' 

liūs, skustuvus ir kt. daiktus, 
pakėlė į palubę elektros lem
putes, kad vakarais negalima 
būtų skaityti ir mokytis ir tt. 
Protestuodami prieš tai polit
kaliniai išdirbo visą eilę rei- 

‘ * 1929 m. sausio 
mėn. 25 d. paskelbė badavi-

• Aktingesnius d a r b i n inkų 
klasės kovotojus buržuazija 
visuomet stengias atskirt nuo 
masių, kad tuo padaryt juos 
sau nebepavojingais. Kada 
buržuazijai del vienų ar kitų

4 priežasčių nepatogu fiziniai su- 
naikint-nužudyt savo aršesnius 
klasinius priešus, ji paprastai 
tokius žmones laiko kalėji
muos ilgesnį ar trumpesnį lai- mų; be to sutrumpino pasivaikš-.kalavimų ir 
ką. Tačiau buržuazija nepasi-Jiojimą. i “

Prieš represijas politkaliniai mą. Badavo apie 150 žmonių 
žmones kalėjiman. Buržuazijai protestuodavo per savo atsto-

♦ rūpi, kad jie liktų daugiau ne-1 vus. Reikia pažymėt, kad ta-Į Plečkaitininkai ir 
bepavojingi buržuazinei sant- j da politkalinių kolektyvo var- 
varkai. Užtat kalėjimuos dar- ( 
bininkų klasės kovotojai viso- (vos vienas,

1 kiais būdais yra kankinami, 1‘ 
kad jie i 
persekiojimų ir nueitų kelia- ir su jais nebekalbėdavo,

, klupsčiaut prieš buržuaziją, reikalaudavo, kad 
mestų prieš ją kovoję arba, kiekvienas už save.
kad jie netektų visiškai svei-1 1928 m. gegužės mėn. Kau- dėjo patenkint nė vieno polit-
katos ir kaip ligoniai-invalidai no kalėjimo sargai kaž kodėl 
butų buržuazijai nebepavojin- smarkiai sumušė vieną krimi- 
gi.

Politkalinių persekiojimas ir 
kankinimas nėra tai tik vieno 
ar kito kalėjimo budelio sau
valė, nors nuo tos atskirų as
menų iš kalėjimo viršininkų 
tarpo sauvalės kaliniai ir 
daug nukenčia. Puolimai prieš 
politkalinius yra visuomet tam
priai surišti su puolimais prieš 
revoliucinius darbininkus ir 
valstiečius laisvėj. Politkalinių 
kankinimais buržuazija nori 
kartu atbaidyt nuo kovos dar
bininkus laisvėj. Kai laisvėj 
darbininkai smarkiau ima ko
vot, o buržuazija smarkiau 
persekiot kovojančius darbi
ninkus, tai, žiūrėk, ir kalėji
muos padidėja politkalinių 
persekiojimai. 1929 m. Lietuvoj 
padidėjo darbo žmonių nepa
sitenkinimas, padidėjo jų ko
va (streikai, bedarbių if šiaip 
demonstracijos), paaštrėjo ir 
puolimai prieš politkalinius 
fašistų kalėjimuos. Tas pat 
buvo užėjus sunkiam ekono
miniam kriziui. Aštrėjant kla
sių kovai, didėjo tos kovos au- 
£ų skaičius, aštrėjo politkali
nių persekiojimai ne tik Lie
tuvoj, bet ir kitose buržuazinė
se šalyse.

Jeigu politkaliniai kalėji
muos laikytus kas sau, tai fa
šistų agentams būtų daug len
gviau juos kankinti. Tačiau po
litkaliniai visuomet stengias 
laikytis išvien prieš kalėjimo 
administraciją, — jie sudaro 
taip vadinamą kolektyvą. Lie
tuvos kalėjimuos, kur tik yra 
politkalinių r e v o liucionierių, 
visur jie sudaro politkalinių 
komunistų kolektyvą. Tokiam 
kolektyvui priklauso ne tik 
komunistai ir komjaunuoliai, 
bet ir šiaip revoliuciniai darbi
ninkai ir valstiečiai, patekę 
kalėjiman bekovodami už dar
bininkų reikalus (už streiką, 
demonstraciją ir tt.). Kolekty
vistai dalinasi lygiomis gauna
mą iš laisvės nuo giminių ir 
pažįstamų maistą ir kt. daly
kus, bendrai ginasi nuo kalėji
mu administracijos puolimų, 
bendrai kovoja prieš visokius 
judošius iš kalinių tarpo, or
ganizuoja lavinimąsi ir tt. Už 
tat fašistai labai nekenčia to
kio kolektyvo ir visaip sten
gias jį suardyt, griežtai bau
džia už palaikymą ryšių su ki
tose kamerose ar skyriuose sė
dinčiais draugais, už dalini- 
mąsi maistu, persidavinėjimą 
iš kameros į kamerą laikraš
čių ir panašiai.

Po fašistinio perversmo 
£1926 m. XII-17 d.), kada ka
lėjimuos buvo sukišta keletą 
šimtų revoliucinių darbininkų troj pusėj paskyrus naują kor- 
ir valstiečių, prasidėjo tų po- .puso vedėją Korsakevičių, ku- 
litkalinių persekiojimas. Taip, ris vėliau taip “pagarsėjo” po- jai geriau sekti politkalinius 
Varniuos internuoti jau 1927, litkalinių kankinimais, irgi ir pateisino sustiprintą admi-

m. skundžiasi, kad jiems blo
giau kaip kalėjime, adminis
tracija su jais visai nesiskaito, 
dažnai kiša į karcerį, apdau
žo. Baudžia ir už revoliucinių 
švenčių minėjimą. Kauno kai., 
už jaunimo dienos paminėji
mą 1927 m. politkaliniai buvo 
nubausti savaitei be pasivaikš
čiojimo ir 2 sav. be pąsimaty-

8 dienas gerdami tik vandenį, 
čia komu

nistų nepalaikė, nors badavi-
Į du pas administraciją kreipda- mas ėjo del visų politkaliniui . .
1 . • , kolektyvo įgalio- teisių gynimo. Laisvėj Raudo- stovykloj. Ten 1927-28 metais-

...„ ......................   tas, asmuo. Vėliau fašistai to- noji pagelba išvystė kampani- miesčionys opozicionieriai varė jais
išsigąstų tų didelių kių atstovų nebepripažindavo ją už politkalinių gynimą. Bu- dafbą politinternuotų

_ i v» o r*' i w rl o wi i i n ot'C’ioo

kalinių reikalavimo, bet pats 
bado streikas, pačių kalinių 
organizuotai nutrauktas, paro
dė, kad netaip lengvai fašis
tams sekasi sunkint politkali
nių padėtį. Kauno kai. admi
nistracija, keršindama politka
liniams, kurį laiką uždraudė 
gydytojams teikti bet kokią 
medicinos pagalbą susirgusiem 
po badavimo. Be to badavimo 
metu iškratė politkalinių mo
terų kamerą ir paskleidė gan
dus, kad pas moteris rasta pri- 
slėpto šokolado, nors ištikrų- 
jų nieko nerado, šiais šlykš
čiais melais fašistai norėjo nu- 

 žemint kovojančius revoliucio- 
pasivaikščiojimą | nierius ir atitraukt doresniąją

politkaliniams nuo 3 vai. iki visuomenę nuo protesto prieš 
1 vai., liepė vaikščiot kieme politkalinių kankinimus, norė-
ratu po du, atėmė nuosavą jo ją nuramint, kad badaujan-
skustuvą. Kaliniai 
vaikščiot ratu ir dvi 
nėjo vaikščiot, kol 
vaikščiot laisvai, 
kalėjime taip pat buvo įsakę Į 
vaikščiot ratu, poromis, trys > kalinius iš vienos kameros į 
žingsniai viens nuo kito. Kali- įkitą, atskyrė draugus 
niai prieš tai užprotestavo ir 
administracija nusileido.

Tais pat metais iš Varnių 
koncentracijos stovyklos pa
bėgo keletas

nalinę moterį. Politiniai bal
siai prieš mušimą protestavo. 
Už tai keletą draugų adminis
tracija įkišo karcerin. Protes
tuodami prieš kalinių mušimą 
ir kelių draugų pasodinimą 
karcerin daugiau šimto polit
kalinių 30 gegužės paskelbė 
vienos dienos protesto badavi
mą.

Tais pat 1928 metais jau 
prasideda iš administracijos 
pusės visoki varžymai dauge- 
lyj kalėjimų, smarkėja. baudi
mai už rev. švenčių demons
tratyvų minėjimą. Šiauliuos 
s u trumpina

[tarpe ragindami juos atsisa
kyt nuo rev. švenčių demons
tratyvaus minėjimo, ragino 
maldaut fašistų, kad leistųi iš
važiuot į. užsienį ir tt.

P o 1 i t kaliniai, kompartijos 
vadovaujami, aštriai kovojo 
prieš sklokininkus ir sėkmin
gai sklokas likvidavo. Kartu i 
politkaliniai paaštrino kovą 
prieš kalėjimo administracijos. 
šnipus,—v i s o k i us išdavikus, I 
provokatorius. Anksčiau polit- Updarbiu 
kaliniai, pav., Kauno kai., įkė-1 
lūs jų kameron kokį nors Ju- 
došių tuojau kreipdavosi 
į administraciją, kad tokį ne-! 
geistiną tipą iškeltų iš jų ka-' 
meros. Kurį laiką su adminis- J(Įav0 
tracija pasisekdavo kaip nors 
susitart. Bet jau 1929 metais

išnaudotojus, ir^. "skriaudikus. 
Todėl varde kovojančių dar
bininkų tariu jiems širdingą 

■ačiū.
Anelė Naujokaitė, jauna 

mergaitė, labai gerai dekla
mavo darbininkiško turinio pi
les “Našlaitė” ir “Kūdikėlis.” I

Laike pertraukos d. J. Liau- 
danskis pasakė prakalbą apie 
ateinantį karą ir fašizmą ir 
ragino protestuoti ir kovoti vi
sokiais būdais, kad neprileisti 

prie tų 
! savo užmačių. Bet jeigu pro-

MONTREALE, Kanadoj,, 
buržuaziniai gaivalai ir an
archistai suruošė išleistuvių 
bankietą Emmai Goldman,, 
anarchistei Sovietų šmeiži
kei. Rabinas Stern ją gar
bino kaipo “vieną iš didžių
jų šio amžiaus moterų.” ( 
Emma išvažiuoja į Europą.

Balius. Darbininkų Streikas
Trys moterėlės susidėję nu

tarė rengti balių bal. 23 d., kad 
! pasidaryti kiek del naujų dre-valdančiosios klasės 

! sių’
Baliauninkai, kurie didžiu- testai nieko negelbėtų ir karas 

moję susidėjo iš rooseveltinių 
, prisiragavo tiek 

idaug. rooseveltinių skysčių, 
kad įvyko baisus karas. Kovė
si vyrai ir moterys tarp savęs. 
Šv. Jurgio 4-tą vai. ryte, Wy- 

j omingo kazokai “karą” likvi-

įvyktų, tai patarė jaunuoliams 
padaryti taip: kada valdančio
ji klasė paduos ginklus į ran
kas, tai tuos ginklus atgrįžti 
prieš tuos, kurie jus siunčia 

i į tą skerdynę, prieš buržuazi
ją. Užbaigdamas prakalbą 
j nupasakojo, kaip Lietuvos

Pasekmėj to neliko svetai-, Smetonos valdžia kankina pra- 
įnės ir garažo langų. Taipgi lyg kilniausius Lietuvos kovotojus

• už darbininkų reikalus ir pra-

kalinių kameras. Tada polit-j L
kaliniai ėmė patys mušt to- ngg ngra “suvadžioti

varyt juos iš kameros išme-' ^škai” 
tant visus jo daiktus į karido- j vagįų” 
rių, neduodant jam kameroj1 sjdidžiuoti. 
vietos nei atsigult, nei atsisėst, 

žydus | kad pats provokatorius bėgtų 
toliaus iš kameros. Taip Kauno kai.

kaliniai sumušė žinomą provo- jr

Bedarbių Streikas
Jenkins Township, kur įeina 
Inkerman “pečė,” bedarbiai 

; tris turėjo' darbą prie “prodžekto” 
Šiaulių kai. trypti molį, prie Sebastopool

nių kalinių. Aukavo: portlan- 
diečiai Likteras ir Bružas po 
25 centus. Vietiniai, Jonas 
Naujokas ir V. Mainoris po 25 
c.; smulkių surinkta keturi 
doleriai. Viso penki doleriai. 
Varde ALDLD 31 kp. ir Lietu
vos politkalinių aukavusiems 
tariu nuoširdų ačiū.

ėmė mušt pasilikusius stovyk
loj internuotus, sutrumpino pa
sivaikščiojimą, liepė nusikirpt 
plaukus. Kai internuoti atsisa
kė, administracija vieną nu
kirpo jėga. Protestuodami 
prieš šiuos puolimus 60 inter
nuotų revoliucionierių birželio 
21 d. paskelbė badavimą. 
Tuo tarpu plečkaitininkai ir 
visoki renegatai streiklaužiavo 
ir prie badavimo neprisidėjo. 
Po badavimo padėtis pagerėjo 
—administracija nusileido.

Ukmergės kalėjime tais me
tais tain pat kilo eilė konf
liktų. Iš politkalinių atėmė 
muzikos įrankius (gitarą, ba
lalaiką), neleisdavo žydiškų 
knygų, neduodavo valdiškų 
baltinių, o daugelis savų nega
lėjo turėt, nes kalėjime sėdė
damas neužsidirbsi ir nenusi-' sistot ramiai įeinant kokiam 
pirksi. Liepos 28 d. politkali
niai paskelbė bado streiką rei
kalaudami: 1) duot baltinius,
2) pailgint pasivaikščiojimą,
3) žmoniškiau elgtis su polit
kaliniais, 4) grąžint atimtus 
muzikos įrankius ir peilius, 
5) praleist ir nelietuviškas 
knygas. 13 draugų badavo 7 
dienas (gėrė vien tik vandenį). 
Dalį reikalavimų patenkinus, 
kaliniai metė badaut. Vienas 
iš badavusių—Makelis Petras 
—po badavimo smarkiai susir
go ir vos tik po trijų mėnesių 
atsigavo.

Kauno kalėjime 1928 m. an-

| Darbas buvo pakenčiamas, 
iš kameros. Administracija už ale nelygybė tai žydėjo taip, 

nejimą. Bausmes uz dainavi-, tai nubaudė 3 draugus po 5 kaip usnys derlingam pūdyme, 
mą “Internacionalo” (už paras karcerio. Protestuodami: 0 darbo padalintojų viešpata- 
“triukšmavimą,” kaip išsireikš- prieš pasodinimą į karcerį visi vjmas buvo toks žiaurus, kaip 
davo administracijos valdinin- į kiti kolektyvistai atsisakė eiti Į “Tėvynės” redaktoriaus ant 
kai) ir raudonų ženkliukų pri- vaikščiot. Administracija paso- narių.
sisegimą kas kart didėja: nuo dintuosius karcerin grąžino į] Biednieji bedarbiai gaudavo' 
kelių parų karcerio daėjo iki, kameras. Kitą kart už tą pat p0 kelias dienas išdirbti į 
2-3 mėnesių, o 1930 m.—4-6 t “prasikaltimą” buvo pasodinti mėnesį. O bedarbiai, kurie po- 
mėnesių faktinos karcerio pa- karcerin du draugai, šį kartą jitikoje stovėjo gerai dirbdavo 
dėties. Kartu administracija visi kolektyvistai protestuoda-, be perstojimo.
ėmė likviduot visokias politka- mi paskelbė bado streiką. Nu- Į Užsidarius Eawen kasyk- 
linių privilegijas, kurios niū- baustieji buvo grąžinti kame- ]oms> bedarbių dasipildė daug 
riam kalėjimo gyvenime vis- ’ ron. Kauno kai. taip pat už daugiau. Tokiu būdu gręsė pa-
gi daug reikšdavo: ėmė atimi- provokatoriaus išmetimą kele-1 
~“‘L ----- .•----------- |.ag draugu buvo nubausti kar

ceriu. Kai sargai atėjo pas 
juos vest karcerin, visa kame
ra juos užsistojo ir neleido iš
vest. Už tai administracija nu
baudė visa kamerą karcerio 
padėtim. Kadangi kaliniai1 ga
lėjo ir šį kartą neduot išnešt 
savo patalinių (karcerio padė
tis—reiškia gulėt ant plikų 
lentų, negaut pasimatymų, 
maitintis duona ir vandeniu ir 
tt.), tai sargai atėmė patalinę 
apgavimo keliu: jie atėjo į ka
merą, kai politkaliniai vaikš
čiojo kieme, ir išvogė čiuži
nius. Kova prieš provokatorius, 
administracijos šnipus kamero
se—tai viena iš kovos priemo
nių prieš fašistinės kalėjimo 
administracijos puolimus. Nie
kuomet puolimai nebus tokie 
skaudūs politkaliniams, kaip 
tuomet, kai administracija su
žino per savo šnipus, kas de
dasi kamerose. Štai kodėl po
litkaliniai rodo tiek pasisuko- 
jimo, kad tik Jšvyt iš savo ; 
tarpo visokius šnipus. ;

nėt muzikos įrankius, šaškes, 
šachmatus, ėmė draust dalintis 
maistu iš kameros j kamerą, 
pradėjo reikalaut 
plaukus, o kitur ir 
pradėjo kirpt, ėmė 
vis daugiau muštro,

nors valdininkui ir tt. Kartu 
administracija ėmė sustiprin
tai šnipinėt oolitinių tarpe kiš
dama į politinių kameras vi
sokius šnipus, provokatorius.

Labai daug pakenkė polit
kaliniams valstietis liaudinin
kas Kauneckis, kuris po Pa
jaujo pučo 1927 m. kovo mėn. 
patekęs kalėjiman prisižiūrė
jo j kalinių gyvenimą ir para
šė neva romaną. “Už septynių 
mūro sienų” (atspausdintas 
buvo “Lietuvos žiniose”). Ta
me “romane” buvo labai daug 
šlykštaus melo prieš kalinius- 
komunistus if kartu jis išple
pėjo nemaža paslapčių, kas 
padėjo kalėjimo administraci-

vojus tiems, kurie jau šeši me
tai, kaip mainų nematę.

Kad visai juos iš darbo ne
išmestų tvanas naujų bedarbių, 
tai senieji sustreikavo. Strei
kas atsikartojo tris sykius j 
tris savaites laiko.

Pasekmė to, “prodžektų” 
tvarkytojai, diktatoriai, darbą 
sustabdė ant visados ir visus 
įrankius išgabeno į Wilkes 
Barre, Pa.

Padėtis prasta. Bet išeitis 
yra. Dar nėra atimta galia 
reikalaut almužnos ar vėl dar
bo. Todėl bedarbių priedermė 
yra—purtinti vartus ‘ ‘švento
riaus.”

Kandidatas į Bedarbius.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

“LAISVES" NAUDAI

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 

a gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
™ ir Šiemet. Bet pasirįžusiai 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 jsitčmyti 
šj 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,

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

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

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugse jo-Sept
VYTAUTO PARKE

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

gais skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti idant padarius 
parengimus sėkmingus.



Šventablyva Istorija
Mykolas ZošČenko.

Šiais laikais šventablyvų 
apysakų nieks neberašo. 
Svarbiausia priežastis—nie
ko tokio šventablyvo gyve
nime nebepasiliko.

Visokia kalėdinė velniava, 
numirėliai ir stebuklai, kaip 
sakoma, nuėjo į pasakų sritį.

Numirėliai vistiek pasili
ko. Apie vieną numirėlį ga-
liu jums, piliečiai, papasa
koti.

'Tas tikras nuotikis įvyko 
prieš Kalėdas, Spalių mė
nesį.

.’Papasakojo man apie tą 
nuotikį vienas vidurių ir 
vaikų ligų gydytojas.

iBuvo tas daktaras gana 
senyvas ir visas žilas. Ar 
del to fakto jisai pražilo ar 
abelnai—nežinia. Tiktai iš
tikrųjų jisai buvo žilas, ir 
balsas jo buvo sutirškintas 
ir palaužtas.

Tas pat ir kas link balso. 
Nežinia, kaip tą savo balsą 
jis palydėjo. Del 
arba abelnai.

Bet dalykas ne
Sykį sėdi tasai

savo kabinete ir mąsto:
"Pacientas dabarties, 

mąsto, nebetas; kiekvienas Į 
iš apdraudos kortų gydosi. 
Ir nėra jau to, kad pas pri
vatinį gydytoją užeitų. Nors 
ir užsidaryk kromelį.”

Staiga skambutis.
Įeina vidutinio amžiaus 

pilietis ir skundžiasi dakta
rui ant negalų. Ir širdis, gir
di,; pas mane visai sustoja, 
ir abelnai jaučia jis, kad

to fakto!

tame.
daktaras

Ledencovas ant stalo ir ba
tą užsiraišioja. Užsiraišioja

jonaliai pagal šeimos didumą 
šie keblumai kompanijoms ii

eną, kaip ir kituose 
miestuose.

Ištikrųjų kodylu kvepia. Mi- 
ruonis ant stalo paguldytas. 
Aplinkui žvakės dega. Ir se
nukė kur tai gailestingai 
kriuksi. Ir taip gydytojui 
pasidarė ant širdies liūdna 
ir koktu.

“Kokis aš,—mąsto, — se
nas ridikas, kaip mirtinai 
apsirikau tuo pacientu. Ko
kios pinklės už septynias 
grivinas.”

Atsisėdo jis prie stalo ir 
skubiai rašo paliudijimą. 
Parašė, padavė senukei ir, 
n e a t s i sveikinęs, kuogrei- 
čiausia išėjo.

Išėjo. Daėjo iki vartų. Ir 
staiga atsiminė—nekalčiau
sio ji mergelė, kaliošus pa
miršo.

“Šitokia, — mąsto, — ne
tvarkė už septynias grivi
nas. Prisieis vėl lipt augš- 
tyn.”

Pakilo vėl jisai laiptais, 
įeina į butą. Durys, supran
tama, atviros. Ir staiga ma
to: sėdi numirėlis Bazilius

jis batą ir su senuke apie 
ką tai tarška. O senukė ei
na aplinkui stalą ir pirštais 
žvakes gesina. Paseilėja 
pirštą ir gesina.

Gydytojas dėlto labai nu
stebo, norėjo iš baimės su
rikti, bet susilaikė, ir kaip 
buvo be kaliošų, metėsi ša
lin.

Parbėgo namon, parpuolė 
ant sofos iš baimės kale
na dantimis. Paskui užgėrė 
amono-ananasinių lašų, nu
siramino ir paskambino į 
miliciją.

Antrą dieną milicija 'iš
aiškino tą visą istoriją. Pa
sirodė : agentas rinkimui 
apgarsinimų, Bazilius Le
dencovas, pasisavino 
tūkstančius valstybės pini
gų. Su tais pinigais jis no
rėjo švariai nusiplauti ir i 
pradėti naują puikų gyveni
mą.

Vienok nepasisekė.
Kaliošus gydytojui 

grąžino prieš pat Kalėdas— 
kūčių vakare.

Vertė K-as J-is.

tris

šu

Užmokestis Angliakasiams už Apsi 
saugojimą ir Bosų Sauvališkumas

No. 100 tilpo straipsnis, gina kaulus labiau ir taip
“Angį, darbai ir užduotys ka
syklose,” kuriame buvo atžy-
mėta vien tiktai bosų “gerada
rystės” saugojime angį, nuo 
nelaimių. Nors, kas ten para

ižyta, atitinka į klausimą, bet 
I laikraščiui ir rašytojui einan- plienine 
tiems tiesia darbininkiška lini-

jau
nuvargintus.

Apsisaugojimai šūvius 
sant, taipgi mažiau nuvargina, 
bet jie atima dalį uždarbio. 
Prieš angį, apdraudos įstaty
mą būdavo šūviai taisomi su 

adata ir plieniniu
kaltuvu. Kad tas būdas buvo 

nu- 
po įstatymui

tai-

vai. vakare. Lietuvių Tautiško Namo 
Svetainėj, kampas Vine ir No. Main 
Sts. Būtinai pribūkite, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstymui.

Kviečia Komitetas.
(104-106)

, yra priežastim, del kurių bosai 
būna angį, “geradėjais” ir, po 
kelias minutes dienoje, verčia 
angį, apsisaugoti, nes tas ap
sisaugojimas, kaip minėjau, 
nieko nei bosams, nei komp. 
nekaštuoja. Verčiant angį, ap
sisaugoti nuo nelaimių nereiš
kia, kad bosai sykiu apsaugo
tų ir angį, sveikatą abelnai. 
Tas komp. ir bosams neapeina. 
Nežiūrint, kad bosai ir išsau
gotų angį, nuo nelaimių, vie
nok prie tokio nežmoniškai 
sunkaus darbo ir žvėriškų są
lygų darbe, darb. sveikata yra 
naikinama plačiu ruožtu.

Matote, kad angį, dirbdami 
vandenyj suserga reumatizmu, 
kad dirbdami be užtenkamos 
ventiliacijos netenka kvapo, o 
įgauna dusulį, kad, nors ir a- 
biejų ligų dar neturėdami, ne
tenka sveikatos strėnose ir 
rankose vos sulaukę 40 me- 

Į tų—tas komp. ir bosams ne- jo veikti dirbtuvėse reikalau- 
* svarbu, nes angį, del šios ap- darni nuo darbininkų gerai 
išaugos, nėra išsikovoję teisių darbą padaryti ir daugiau, nes 
iki šiol. j kitaip

Nors bosų užduotis yra sau- dirbtuves ir jūs neteksite dar- 
goti angį, nuo nelaimių (greta bo.” Dar atsigabeno bosai ko
jų tiesioginio darbo komp.) kias tai blankas į dirbtuves ir 
ir patarti, kaip apsisaugoti ir' pradėjo nuo darbininkų rei- 
nors jie tą atlieka, mano su- kalanti, kad jie pasirašytų. Sa- 
pratimu, gerai, su mažomis iš-’’ kė, kad tas blankas su para- 
imtimis, bet tas jiems visai ne-^šais siųs į Washingtona ir rei- 
užkenkia sauvaliauti, sušunėti: kalaus Jungtinių Valstijų val- 
ir grafte paskęsti. Kaipo bosai, džios, kad sulaikytų Japonijos 
jie darbininkus samdo ir pa-' tavorų įvežimą. Didžiuma dar- 
varo. Daugelis jų yra politi- bininkų nei nežino kas ant tų 
kieriai ir užima vietas vai- blankų buvo parašyta, bet bi- 
džioje. Turėdami tokią galią,! jodami darbo netekti, jie pasi- 
jie atlieka bjauriausių dalykų rašė ant jų, nes bosai reikala- 
darbininkais mainikaudami. 
Darbuose, žmones, neduodan
čius jiems kyšių, kiauliškai 
persekioja del menkiausio jų 
nepaklausymo; neduoda me-jdžio. Buvo daug publikos ir 
džiagos del kelio pasitiesimo, Į net iš Lowellio atsilankė. Drg. 
del oro susitvarkymo; nepum-' J. M. Karsonas pasakė prakal- 
puoja vandens; kur dirba me-, bėlę apie Pirmos Gegužės 
chaniškai, ten neduoda reika-' reikšmę, kviečiant visus masi- 
lingų dalių sakydami, “nėra”; niai dalyvauti tarptautinės 
sumislija, neatveža ramčių ir darbininkų dienos minėjime, 
varo namon vėliau skūsdamhJis kalbėjo anglų kalboje, nes 
didesniems^ bosams, kad tingi 
dirbti. Ir taip daro, kol išvaro 
iš darbo įvairiais būdais kabi- 
nėdamiesi. šiame jų užsimoji
me, kad išvaryti darb. iš dar
bo, suniekšėjimas jų neturi ri
bos. Aukai patekus į šią ne
laimę, išeitis yra tik viena: ky
šis. šią kyšių “sistemą” jie yra 
įgyvendinę apverktinai plačiai 
su neišraunamomis jau šakni
mis.

Balandžio 12 d. čia buvo su
šauktas “katmilinių” dirbtuvių 
bosų susirinkimas, į kurį jie 
šaukė visus ateiti. Nuėjau ir 
aš pasižiūrėti. Diktas pirminip- 
kas pirmiausiai perstatė mies
to majorą kalbėti. Majoras sa
kė, kad jie šaukė tą susirinki
mą, kad suradus būdus išbri- 
dimui iš bedarbės. Jis sakė,! 
kad dabar mieste yra virš 800 
šeimynų ant šalpos listo. Buvo 
apie tuzinas kalbėtojų ir visi 
jie šaukė, kad reikia uždraus
ti iš Japonijos įvežimą tavorų, 
nes Japonijoje darbininkams 
labai' pigiai moka ir verčia il
gas valandas dirbti, tai Japo
nijos biznieriai atvežę į Ame
riką savo tavorais 
rinkas.

Kita savaitę vėl bosai turėjo 
susirinkimą ir po to jie pradė-

Nelaimingas a t s i t ikimas. 
Draugas Teddy Skarko iš ko
kių nežinomų priežasčių pasi
korė ant
savo namų. Jis buvo darbiniu-* 
kiško judėjimo pritarėju, visa-

HARTFORD, CONN.
TDA susirinkimas įvyks 6 d. ge

gužės, 57 Park Street. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai malonėkite 

, , , dalyvauti laiku ir taipgi atsiveskite
da aukodavo darbininkiškiems naujų narių. Šiame susirinkime turė- 
reikalams, skaitė “Laisvę” ir 
darbininkiškas knygas. Taip 
pat prigulėjo prie Lietuvių 
Ukėsų Kliubo ir šv. Roko 
Draugystės. Buvo laisvai palai
dotas Lietuvių Kapuose.

Palijo moterį, tris suaugu
sias dukteris, pusseserę Mass, 
valstijoje ir seserį Lietuvoje.

Tai toks darbininko gyveni
mas. Dirbo jis per dienas, nak
tis, turėjo savo namą, bet vis 
tiek kapitalistinėj sistemoje 

• būti links- 
Onytė.

obelies užpakalyje

sime apsvarstyt daug svarbių dalykų.
Kviečia Org. Alek Kondratas.

(104-106)

užverčia žmogus negalėjo 
mas.

sako: “Uždarysime

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Prakalbose Buvusiam, Wor

cester, Mass.—Ačiū už rašinė
jimą, bet koresponden. ne
galėsime sunaudoti “Laisvė
je,” jeigu neprisiųsite savo 
tikro vardo ir adreso. Redak
cija turi žinoti korespondenci
jos autorių. Tikime, kad tatai 
padarysite greitu laiku.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

vo.

Tarptautinis Kliubas buvo 
surengęs pietus 21 d. balan-

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimai į- 

vyks ketvirtadienį, 9 d. gegužės, Lie- . 
tuvių svetainėje, 315 Clinton Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, nes 
turime daug svarbių reikalų atlikti. 1 
Tad visi pasirūpinkite dalyvauti ja- I 
me. Kurie draugai dar nemokėjote 
duoklių už šiuos metus, tai būtinai 
ateikite į susirinkimą ir užsimokė- I 
kite, nes to reikalauja organizaci- j 
jos taisyklės.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia krutamus 

paveikslus kurie užsivadina “Desert
er.” Įvyks 12 d. gegužės, 408 Court 
Street. Durys atsidarys 5:30 vai. 
vak. Paveikslai bus rodomi 6:30 v. v. 
Po krutamu paveikslų bus šokiai prie 
geros muzikos iš Jersey City. Pa
veikslai bus labai įdomūs. Nepraleis
kite nei vienas šios progos. Įžanga 
40 centų, į šokius 25 centai, vaikam 
10 centų.

Kviečia visus Bangos Choras.
(104-106)

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite

O. Girniene.
(106-108)

montelLo, mass.
LDS- 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks gegužės 9 d., 7 vai. 
vak., Liet. Tautiškam Name. Nariai 
ateikite atsiimt narystes paliudiji
mus. Taipgi nauji aplikantai kurie 
išpildėt aplikacijas nueikit nas dak
tarą prieš susirinkimą, paskui atei
kite 
šyti

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

PTPit no šio vizito p-ali nn-'ia, negali būti praleistas anas pavojingas ir daug angį, 
i straipsnis be dapildymų, kas sišaudavo, tai po
pažymėta antgalvyj šio straip- kompanijos; privertė visus mai- 
snio.

Ir ištikrųjų apkalbėti, ko
kias pastangas mainieriai turi 
dėti, kad apsisaugojus nuo ne
laimių, o nepasakyti, ką jie 
už tą sunkų darbą ir išlaidas 
gauna ir išgirti bosus už jų 
“budrumą” saugojime angį., 
o neatpasakoti ir jų sauvališ- 
kumą, reiškia būti spangiu, 
neįmatančiu ir neįvertinan- priverčiant 
čiu darbo klasės reikalų anglių dratus ir “betres”. 
baronų akyse ir toks raštas apsauga, nors geriausia, 
tiktai gali tikti “Tėvynei,” i brangi. 
“Keleiviui” ir panašiems darb. mo, 
priešų laikraščiams.

Aname straipsnyj sužymėtos 
pamatinės apsisaugojimo U.. . , , , , , .
syklės nėra jau taip greit at-1de- kad koklos tal medžiagos

mirti.
Apžiūrėjo gydytojas ligo- i 

nį^nieko tokio. Visai, kai į
V. . > *1 1 •-*"biilius sveikas, raudonas, ir 

ūsai į viršų užsukti. Ir vis
kas vietoje. Užraše gydyto
jas ligoniui amono-ananasi- 
nių lašų, priėmė už vizitą 
septynias grivinas, palinga
vo' galva. Su tuo jie ir per
siskyrė.

Antrą dieną, tuo pačiu 
metu ateina pas gydytoją 
senukėlė, juoda skepeta ap
sisiautusi. Nuolat šnarpščia 
ir verkia.

r-Šiuo metu, sako ji, 
vaikščiojo pas jus mano my- 

, limas giminaitis, Bazilius 
Ledencovas. Tai jis, matote, 
naktį į šiandie, pasibaigė. 
Ar nebūtų galima po to iš
duoti jam paliudijimą apie 
mirtį.

•paktaras sako:
1—Labai, sako, stebėtina,z z z

kad jis pasibaigė. Nuo amo- 
nd-ananasų lašų retai kas 
pasibaigia. Tuo tarpu, sako, 
liudijimo apie jo mirtį iš
duoti negaliu—reikia man 
numirėlį pamatyti.

Senulukė sako:
—Labai puiku, eiva drau

ge su manim. Čia netoli'.
Paėmė gydytojas su savim 

instrumentus, užsimovė, pa- 
Į • stebėkite, kaliošus ir išėjo 

su senuke.
ir va pasikelia jie ant 

penktų lubų. Įeina į butą.

nierius susipirkti varinius mi
nėtus įrankius, kurie neskelia 
kibirkščių. Niekas mainieriams 
nei ant tono pakėlė, nei pini
gų davė.

Vėliau pasirodė, kad ir tas 
būdas netikęs, nes jeigu nenu- 
sišauja betaisydami šūvį, tai 
vis dar nusišauja del knatų 
priežasties. Tą būdą pakeitė 

angį, susipirkti 
Ši šovimo 

bet
Nežiūrint to brangu- 

mainieriai turi turėti ir 
kas nori nuo to išsisukti, tai 

, “deportacija” iš kasy- 
pamatinės apsisaugojimo tai-1 k1?’,Dabar vėliausiai, pasiro-

liekamos rankos mostelėjimu. 
Jos reikalauja didžio energi
jos eikvojimo ir iškaščių. Tie
sa, mainieriams nereikia ram
čių pirkti, bet jiems už susta
tymą niekas nieko nemoka. O 
darbas-—tai ne duonos bulkutę 
parsinešti. Dirbant augštam 
sluogsnyj anglies, ant augštų 
kalnų, tai keturiese ar dau
giau subėgę tempiam taip, 
kad akyse žaliuoja, nors ten 
ne taip tankiai reikalingi del 
anglies gausumo. žemuose 
sluogsniuose, kur anglis greit 
išsisėma, reikia jų daug kas 
dieną privilkti ir pristatyti. 
Nors ramčiai trumpi ir ploni, 
bet pilvu šliauždamas, nejau
gi visus ant sykio paimsi. Ma
tote, vienur ir kitur dirbk su
šilęs.

Tiesa, "užmokestis, kaip kur, 
yra priskaityta prie tono an
glies ,užmokesties. Kaip kur (kad automobilistai žmonių ne
moka^ ir tiesioginiai, kiek tai užmuštų, tai tikės ir tam, kad 
nebūk, už “propą.” Bet, kaip'bosai diriguoja angį, gyvastis, 
mizerna ta užmokestis yra už 

įtoną, taip mizernai bosas už- 
įmoka ir tiesioginiai nuvogda
mas skaičių ant tiek, kiek pa
tinka. Taigi, aišku, kad už 
ramčius užmokesties angį, ne
gauna, o juos turi sustatyti, 
kad saugu visiems būtų. Kiti 
apsisaugojimai mažiau energi
jos reikalauja, bet, vis viena, 
sunkūs yra atlikti, nes jie var-

yra nesudaužomos kepurės ir 
akiniai. Daugelis komp. verčia 
ir tuos apsaugos reikmenis 
tuoj įsigyti ir nešioti. Daugelis 
nekenčia akinių nešioti. Bet 
jeigu kam pasitaiko susižeisti 
akį, tai, po išgydymui, vilko bi
lietas. Ir taip, kokį tik apsau
gos dalyką neimsi, visi ant 
angį, iškaščių ir turi būt atlik
ti laiku prie t. __________
sunkaus darbo del duonos 
kąsnio. O unijos, kontroliuoja
mos bosų, visai nekreipia akių 
į tai.

Bosų Sauvaliavimas
Nors “L.” red. netiki ir 

daugelis gal netikės, kad bo
sai, kasyklose, yra darb. pri
žiūrėtojais, kad jie nesusižeis- 
tų ar neužsimuštų, bet tie, ku
rie tiki, kad policija yra pasta
tyta ant gatvių automobilius 
diriguoti, kad jie nesusimuštų,

Greta šių sauvaliauvimų jie 
yra dideli ekspertai unijų grio
vime, arba, jei nepasiseka su
griauti, tai sukimšime po 
komp. skvernu. Jie puikiai mo
ka prieiti prie unijos skundų 
komitetų ir lokalų viršininkų. 
Savo gudrumo, jie visą UMW 
of A vadovybę sugrūdo komp. 
apiekon. Jeigu koks kada 
darb. apskundžia komp., jie 
būna prisaikinti teisėjai ir 
kreivai teisia darb., gina 
komp. Rinkimų laikais, jie bū
na tie gončiai, kurie medžioja 
balsuotojus ir verčia balsuoti

4 v .v, . luž komp. kandidatus. Ir taip, to nežmoniškai I . . \ . , ,. ,

ĄPLA RAŠTINĖS NAUJAS 
antrašas

Lietuvių Amerikoj Centro 
raštine perkelta naujon vie- 
tpn. ‘Visi kuopų sekretoriai 
tpdel turite įsitėmyti naują 
adresą ir visais APLA rei- 

ad-Italais rašinėlis sekamu 
iW*u:

J. Gasiunas, 
1322 Reedsdale St.

N. S. Pittsburgh, Pa.

Tiesa, jie nėra toki pilnoje 
to žodžio prasmėje. Jie saug- 
sti ant tiek, ant kiek jie turi 
įsakymų iš aukščiau, ant tiek, 
kiek tas liečia kompanijas. O 
komp. liečia tiek, kad sužeidi
me turi būt daktaras ir ligo
ninė suteikta su tam tikra su
ma kompensacijos, 
tam turi išmokėti 
bėgyj 500 savaičių

Gi užmuš- 
4,500 dol. 

proporci-

čia buvo daugelio tautų žmo
nių. Parengimas buvo sėkmin
gas visais atžvilgiais, nes daug 
publikos atsilankė. Drg. I. Ku
biliūnas iš So. Bostono padai
navo kelias dainas ir tai vel
tui pasitarnavo nieko neimda
mas. Visiems programos pildy
to jams ir dalyviams tariame 
širdingą ačiū.

Viską Patyręs.

Rumford, Me

į susirinkimą ir ten būsite įra- 
į 67 kuopos knygas. ,

A. Baronas.
(105-107)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas į- 

vyks pirmadienį, gegužės 6 d., 7:30 
vai. vakare, 701 N. 8th St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi draugai ir drau
gės dėkit pastangas užsimokėti duo
kles, mažai narių yra pasimokėję.

K. Kuinauskas.
(105-106)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, gegužės 6 d., 7:30

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

jeigu velnias yra tuo slieku, 
kuriuomi kunigai gaudo dole
rius, tai bosai yra kompani
joms kertiniais akmenimis, ant 
kurių stovi jų išnaudojimo ir 
valdymo institucijos.

Kad komp. ir kapitalistus 
suvaldyti, kad bosai dirbtų 
vien tik del darb. ir teisingai, 
be kyšių ir sauvaliavimų, tai 
mūsų užduotis yra organizuoti 
uniją ant grynai klasiniu pa
matu, pastatydami vadovybėn 
draugus klasiniai susipratusius, 
kurie ves tiesiu keliu prie grei
to laimėjimo. Požeminis.

Klaidų Atitaisymas
Gerbiama “Laisvės” Redak.:

Rašant korespondenciją iš 
strfeikierių kovų Corbine, B. C. 
įsiskverbė dvi klaidos. Vienoj 
vietoje pasakyta, kad tas įvy
ko balandžio 10 d., o turėjo 
būti 17 d, Pavardė “Geriso- 
nas” turėjo būti Garisonas.

M. B.

Įvairios Žinios
Mūsų Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Drau
gijos 34 kuopa buvo surengus 
koncertą subatoje. Buvo ar
tistų net iš Massachusetts vals
tijos atvažiavusių — tai dd. 
Kubiliūnas ir Mickevičiūtė su 
piano akompaniste. Svečiai 
dainininkai publikai labai pa
tiko. Rumfordo talentas irgi 
dalyvavo programos išpildyme. 
Jauna draugė Olga Waznis 
atidarė programą su “Interna
cionalu” (gaila, kad mūsų 
miesto draugai nėra tiek susi
pratę, kad atsistotų, kada yra 
dainuoja m a s “Internaciona
las). Jauna mergaitė Louise 
Stalmukė gabiai pašoko. Mer
gaitė yra tik kokių aštuonių 
metų, bet jau tikra artistė. 
Publikai labai patiko. Draugė 
Annie Degutis skambino pia
nu. Ji jau kelius sykius yra 
skambinus ir visi žiho, kad ji 
yra gabi.

Paskui dvi jaunos mergaitės 
—Sophie Kaladinskaitė ir Al
dona Venskus gražiai pagriežė 
ant gitarų.

Nors pelno nuo šio parengi-, 
mo daug neliko, tačiaus vaka
rėlis buvo labai smagus.

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 

pardavimui, o būtent:

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

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

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų Valdžia

Šią knygą tik 1934 metais išleidome, tai nauja 
* knyga. Ji turi 240 puslapių ir daug paveikslų. Jos 

kaina yra 75 centai, ši knyga yra geriausia istorija 
Lietuvos kafo metu ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

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

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

Kažin kodėl mūsų mieste 
nėra jokių prakalbų bei de
monstracijų Gegužės Pirmą? 
čionai yra kelios darbininkiš
kos draugystės, kodėl jos mie
ga? Jeigu draugai norėtų, mes 
galėtumėme sėkmingai pami-

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

Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.



Penktas Puslapi?

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y,660 GRAND ST.

HARMAN

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

fl zo-

giems visuomeniškiems ar-

Pinigais Aukavo:

“Aido” Choras

Aido choras

<

f

Elizabeth, N. J N.

pastebėti,

Rochester, N. Y

Montreal, Canada

būsiančio 
darbinin-
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ni a- 
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BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

Kings to be consumed on the

JULIUS MALETTA
Avenue. Brooklyn, N. Y.

siuvėjas, daro 
naujas drapa- 

prosina, 480

Harry’s Cafe t
Kur Geri Draugai Susieina 8 

1701-03-05 No. Dover St. g 
PHILADELPHIA g 

Ant Columbia Ave., tarpe S 
28th & 29th g

Smagiausia Vieta Mieste g 
Specializuojasi įvairiais žuvų g 

Valgiais (Sea Foods) g 
MOTERIMS STALAI g 

BUSINESS MEN’S LUNCH | 

HARRY SLOBODIAN S 
Savininkas g

Bell Phone Poplar 9257 g

NOTICE is hereby Riven that License No. 
issued to tiie undersigned 

under Section 76 of 
Control Law at 1120 
Brooklyn, County of 
on tlie premises.

MANNIE HEISCHOBER.
Brooklyn, N. Y.

Beverage I 
Avenue, Borough of I 

Kings, to be consumed

GUILIANO &

553

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A c_‘ ______
Control Law at 539 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JULIAN 
539 Graham Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law al 105 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. I

THEODORE KICK
105 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IlL-9896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(TARRY TAVERN)

1605 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1261 has been issued to the undersigned 
to sell beer anil wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control I^iw 
at 1500 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

1500 Gates

kur ir 
British 
karinės 
darbiai 
tinėmis
vergų kempėse ir kitose, kur 
darbininkai bedarbiai laikomi, 
verčiami dirbti už 20 centų į 
dieną, padarė eilę išstojimų, 
ačiū pasidarbavimui organizuo
tųjų bedarbių, bei kempių dar- to laužo.

B-8153 has been 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

1120 Broadway

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 329 
Furman St., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY A. BESTE 
(HENRY’S COFFEE SHOPPE)

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-70 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at N. E. 
Corner West 10th St., on Boardwalk, Coney 
Island, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN J. KARP
E. Corner W. 10th St., on Boardwalk, 

Coney Island, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-190 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6117 4th Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bo consumed off 
the premises..

ALEXANDER MENKES
6117 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-496 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7A Willoughby St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises..

TRIANGLE WINE & LIQUOR CORP. 
(E. STEINHAUER)

7A Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 629 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN BUFFET CORP.
629 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąjį under ; 
Section 132 A of the Alcoholic 
Law at 553 6th 
Brooklyn, County of 
on the premises.

BENJAMIN
JOHN SEBET 

(PALACE CAFETERIA)
6th Ave., Brooklyn, N. Y.

- <411 41 11'1' 14 z 1 * ' L Iv v<4 Ii III 1414, J. |

of the Alcoholic Beverage

Kings, to bo consumed

MACHNIK
Brooklyn, N. Y.

A A A •

Draugams Korespondentams Apie 
Žodžių Rašymą

Prašome draugų atkreipti savo atydą į sekamus
džius, kuriuos dauguma mūsų korespondentų klaidingai 
rašo. Klaidingai rašomus žodžius pabraukiame ir paskui 
parodome, kaip reikia juos rašyti. Kurie iki šiol taip 
rašydavote, ateityje rašykite teisingai, nurodytai. Tiki
me, kad tas pagelbės draugams pramokt teisingiau rašyti 
ir palengvins redakcijai jūsų raštus taisyti.

Rašoma:
Mes sveikiname Detroi- 

tiečius, Chicagiečius ir tt.

aukščiau
Mes išvažiavome Balan

džio mėnesį.

veteronas 
bedarbei 
aiti 
esiu 
šedie 
su įvaireis 
klausymas 
gegužio menes 
terptautinis 
kat 
terp 
kuokis 
tei 
tankei 
straikas 
teip

• šaukenia konferencija 
narei

Reikia Rašyti:
Mes sveikiname detroitie- 

čius, chicagiečius ir tt., tai 
yra, viduryje sakinio tokius 
žodžius reikia rašyti iš ma
žosios raidės. ■ 
Aido Choras (nereikia sve- 
timženklių.)
Aido Choras (abu žodžiu rei
kia rašyti iš didelės raidės, 
nes tai yra tikrasis vardas) 
augščiau
Mes išvažiavome balandžio 
mėnesį (viduryje sakinio 
mėnesių ir dienų pavadini
mus reikia rašyti iš mažos 
raidės 
veteranas 
bedarbiai 
eiti 
esti 
šiandien arba šiandieną 
su įvairiais 
klausimas 
gegužės mėnesį 
tarptautinis 
kad 
tarp 
kokis 
tai 
tankiai 
streikas 
taip 
šaukiama konferencija 
nariai

Kas Ką Aukavo Vakarienei 
Maistu

Jonas Merkevičius bušelį 
bulvių ir W. Petronis bušelį 
bulvių ir beskę burokų; Mali
nauskienė auselių; po keiką 
aukavo: A. Duobienė, B. Duo- 
bienė, Evonaitienė, Anderso- 
nienė, žirgulienė, černauskie- 
nė; Barauskienė keiką ir bap- 
ka. v

bininkų industrinei unijai.
Montrealas savo senu įprati

mu, arba, tikriau, silpno orga
nizuotumo delei, visuomet būna 
paskutiniu. Taip ir šiame klau
sime. Po kongreso Ottawoje iš-

I

Hitleriniai Atmes Žydu 
Labdaringas Aukas
Vokietijos komisaras Saar 

kraštui, J. Brueckel uždrau-
kart nesiėmė energingai pra- dė nazių valdininkams bei 
vesti gyveniman tarimus. Tik veikėjams priimti iš žydų 
vėliau pradėtas organizacinis bet kokias aukas labdarin- 
darbas; ir ačiū dar silpnokai gįems visuomeniškiems ar- 
vadovybei didesnių išstojimų ba pašalpiniams tikslams; 

paliepė sugrąžinti atgal ir 
tas ,aukas, kurios jau buvo 
iš žydų gautos. Kadangi 

bedarbių nazi^ Parti> Yra priešinga 
i riu- žydų tautai, todėl esą “ne- 
, kad Pa(^oru” priimt iš jų pini- 

igus tokiem reikalam.

su reikalavimais nepadarė.
Vėliausiu laiku, einant kas

dieniniams nukirtimams elek
tros šviesos ir geso bedarbiams • 

j del neužsimokėjimo 
organizacija išleido parašų rin
kimui lapus, reikalavimui, 
visiems bedarbiams būtų apmo
kama šviesa ir gesas. Einant 
parašų rinkimui, prasideda ir 
jų tvirtinimas. Pakol bus pa
daryta didelis ..viso miesto be
darbių ir dirbančiųjų masinis 
demonstratyvis išstojimas, vyk
domi mažesni atskirose miesto 
dalyse. Vienas iš tokių išstoji
mų įvyko balandžio 27 d. 3 v. se užklupo ir Sušaudė; du 
p. p. ant 2129 Cartier St., kur 
to lokalo bedarbiai suruošė de
monstraciją prie bedarbio gy
venamo namo, kurio buvo elek
tra ir gesas nukirsti. Demons
tracijoj reikalauta, kad miesto 
pašalpos skyrius apmokėtų tam 
bedarbiui elektros ir geso bilas.

Demonstracijoj dalyvavo apie 
1,000 bedarbių. Policija išvai
kė demonstrantus, du iš jų, 
francūzų tautybės, areštuodami.

Pasirodo, kad toks kovos bū
das, nors dabar prisieina smar-

Žmogvagiu Nelaimės
WASHINGTON.— Po to, 

kaip lakūno Lindbergho vai
kas buvo pavogtas ir nužu
dytas, valdžios agentai žmo- 
'gvagius du kituose atvejuo-

“kidnaperiai” žuvo per sa
vitarpinę kovą su sėbrais; 
trys nusižudė; du buvo nu-

lynčiuoti. Du žmogvagiai 
nusmerkti mirt ir 16 įkalin
ta iki gyvos galvos.

Dar nesugautas lietuvis 
Alvin Karpis, kuris su Ar- 
thuru Barkeriu ir kt. pasi
grobė St. Paul miesto ban- 
kierį E. G. Bremerį ir išga
vo $200,000 už jo paleidimą. 
Taip pat dar nesuimtas T. 
H. Robinson, “kidnaperis” 
Alice Spee’ienės Louisville,

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Ghesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių i 
Susižeidavi* 
mo Žiedų 

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

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET > BROOKLYN, N. Y.

Bet. Graham & Manhattan Avės.

“MAČIO-KEKŠTO EILES
ir J. Baltrušaičio

“TEATRO ISTORIJA
90c vertės, tik už 30 centų

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

Penki Tūkstančiai Darbininkų 
* Gegužinės Parodoj

Šiais metais padaryta dide
lis žingsnis pirmyn Elizabetho 
darbininkų istorijoj, nes geg. 1 
d., 2 vai. po pietų nuo Union 
Sq. aikštės pasipylė, konserva-

♦ tyviai apskaitliuojant, 5 tūks- 
t tančiai organizuotų ir neorga

nizuotų darbininkų. Tai be
rods pirmas tokis milžiniškas 
išėjimas darbininkų ant gat
vės minint tarptautinę darbi
ninkų šventę— Pirmą Gegu
žės. Tokie demonstratyviai

* maršavimai darbininkų, ypač 
Amerikos Darbo Federacijos 
narių, įvykdavo tik prieškari
niame laikotarpyje.
/ Demonstratyvis maršavimas 
nuo Union Sq. aikštės ligi Ar
mory svetainės buvo įspūdin
gas, ypač iš unijinių darbinin-

* kų pusės. Kiekvienos šakos 
darbininkai turėjo savo unifor
mas, muzikalius benus ir iška

lbas su įvairiais obalsiais, ko
vot prieš karą ir fašizmą, už 
bedarbių apdraudą, už 30 vai. 
darbo dieną ir 1.1.

Maršavo įvairių šakų dar-
♦ bininkai, kaip tai: duonos ke

pėjai, mašinistai, painteriai, 
jiartenderiai ir sunkios indus
trijos darbininkai, bet didžiu
moj susidėjo iš Amalgamated 
Clothing Workers Union na
rių, kurių buvo daugiausia 
merginų ir moterų, matėsi la
bai daug čia augusių lietuvaičių. 
Tos unijos nariai turėjo net 8 
lokalus parodoje.

Kita dalis parodos susidėjo 
taipogi daugiausiai iš merginų 
ir moterų, tai buvo du lokalai 
nuo Ladies Garment and Mil
finery Workers Union, nuo 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Labai įspūdinga ir skaitlinga 
parodos dalis su raudonais 
kaspinais ir gerais darbinin
kiškais obalsiais, buvo iš Ben
dro Fronto Konferencijos — 
^fraternalių ir bedarbių orga- 

! nizacijų narių.
Maršuojant į Armory sve

tainę, į masinį mitingą, ma
tėsi ant šaligatvių tūkstančiai 
darbininkų ir kai apskaitliuo-

jama, buvo jų net ligi 30,000, 
kurie sveikino demonstrantus 
labai entuziastiškai.

Visas maršavimas ir tvarky
mas buvo po globa Central 
Labor Union of Union County, 
prie kurios prisidėjo ir mūsų 
įvairios fratemalės organizaci
jos po bendro fronto obalsiu.

Buvo ir netikslumų iš Cen
tral Labor Union komiteto pu
sės, ypač svetainėj, kur neduo
ta bedarbių atstovui bei nuo 
fraternalių organizacijų kalbė
ti, ir taipogi su savo “minstrel 
show” perstatymu sugadino 
visiems taip gražų įgautą ūpą. 
Teisybė, buvo kalbėtojai nuo 
unijų, bet jų kalbos del pras
to mikrofono negalėjo girdė
tis. Bet kaip ten nebūtų, ši de
monstracija yra didelis žings
nis pirmyn linkui 
vieningo fronto visų 
kų šiame mieste.

Taipogi reikia «
kad didžiuma demostrantų su
sidėjo iš jaunimo.

“L.” Reporteris.

Vakarienė “Laisves” Naudai 
Pasekminga Visais Žvilgsniais

Pirmiausia, maistas buvo ge
ras, skaniai pataisytas ir pa
kankamai duota. Sulošta vieno 
veikimo komedija “šalaput- 
ris” ir choras dainavo porą 
dainų. O paskui šokiai tęsėsi 
iki arti dviejų ryto. Toks va
karas vertas buvo kokio do
lerio ir pusės. Drg. P. Malinaus
kas pirmininkavo.

Binghamtoniečiai išpildė sa
vo prižadą, daugiau negu su- 
dubeltavojo r o c hesteriečius. 
Buvo dvi mašinos, 8 ypatos ir 
atvažiavę dar pardavė tikietų 
savo pažįstamiems. Gerai, 
binghamtoniečiai, mes jus su- 
keturlinkuosime gegužės 25 d., 
kuomet atvažiuosime su choru. 
Tai puikiai vakarienei valgius 
gamino draugės Baltakienė, 
Klimašiauskienė, Barauskie
nė; pagelbėjo Pultoniene ir 
žirgulienė. Jaunuoliai choris
tai ir choristės išnešiojo ant

Barzdaitienė $1.40 ir Frank 
Manelis 50c. ir švedas aukavo 
dujas (gas) kepimui valgio 
$1.00 vertės. J. Poškus ir A. 
Belaišis, estrados darbininkai, 
aukavo savo darbą, už kurį 
gaudavo abu po $1.00: Orkes
trą šokiams buvo iš jaunuolių 
choristų, kurie griežė tik po 
$1.00 už vakarą. Jie buvo: Ba
rauskaitė, Poškaitė, Yančaitė, 
K. Andrašiunas ir Barzdaitis. 
Komediją sulošė: A. Mockie
nė, akušerės rolėj, A. Baciulie- 
nė, Kunigundos, Černauskas, 
Šalaputrio ir J. žalderis Balia- 
kino. Roles rašė mašinėle Ri- 
binskienė. Komisija taria šir
dingą ačiū visiems.

Vertelgos, kurie Aukavo 
Pinigais:

R. Sherelis, anglius ir koksus ’ 
pardavinėja, 590 Hudson Ave
nue—$2.00

' N. Yerenas, mėsininkas, 933 
Chili Ave.—$1.50.

A. Velikis, automobilių me- 
kanikas, prie to, taiso skalbe-

i mas, šluojamas (carpet clean-:
ers) mašinas, fenus ir visusjkiai nukentėti demonstrantams, 

J elektros įkabus, 608 Norton 
'Street—$1.00

A. Paužia, 
ant užsakymo 
nas, taiso ir
Hudson Ave.—$1.00.

M. Vaidila, maliavoja (pen
tiną) stubas, popieruoja, par
davinėja maliavą ir popierą, 
803 Joseph Ave.—$1.00.

M. Vinckunas, barzdaskutis, 
949 Joseph Ave.—$1.00.

L. Vaikšnora, barzdaskutis, 
646 Joseph Avė.—$1.00.

K. Simaitis, barzdaskutis, 
623 Norton St.—$1.00.

K. Snaideris, barzdaskutis, 
589 Hudson Ave.—$1.00.

G. Sawage, graborius, 1063 
North St.—$1.00.

J. Vaitas, aludę užlaiko, 
418 Remington St.—$1.00.

J. Kulis, aludę, 42 Henry 
Street—$1.00.

Komisija kviečia visus “L.” 
skaitytojus ir simpatikus da
ryti biznį su visais aukavusiais 
biznieriais.

yra geras. Mases bedarbių ir 
dirbančiųjų dar labiau pasipik
tina valdančiosios kapitalistų 
klasės atakavimais bedarbių, 
reikalaujančių tik to, ko šian- 
iien yra ir perdaug prigamina
ma.

Mes bedarbiai, darydami 
žus išstojimus, išjudinsime 
sės bedarbių ir dirbančiųjų
to laipsnio, kad mūsų masiniai 
išstojimai apims ne po kelis 
šimtus ar tūkstantį darbininkų, 
bet desėtkus ar net šimtus tūk
stančių. Tuomet mes galėsime 
išstatyti ir daugiau mums svar
bių reikalavimų, kurie turės 
būti patenkinti. Taigi, draugai 
bedarbiai ir dirbantieji, atkreip
kime domę į šaukiamas demon
stracijas. Patys dalyvaukime ir 
kitus raginkime dalyvauti.

Bedarbis K. A.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinama kainą.

Kliūtys Apeitos
Choro vedėja Edna Vaivo- 

daitė negalėjo dalyvauti va
karienėj, tad jos vietą užėmė 
tam vakarui Anna Klimas 
(Klemašauskaitė) chorą vesti. 
Išėjo gerai.

Trūkumas pasidarė, kad 
sirgo viena komisijos narė L. 
Bekešienė. O ji turi daug ypa- 
tiškos pažinties su parapijo- 
nais darbininkais ir visuomet 
parduodavo gerokai tikietų.

Rašant šią korespondenciją 
finansine apyskaita dar nebu
vo padaryta. Ir nebuvo galima 
parašyti, kiek pelno bus.

Černiauskas.

Iš Bedarbių Veikimo
Po Ottawoj įvykusio Kana

dos Bedarbių Kongreso, prasi
dėjo smarkesnis bedarbių vei
kimas įvairiose Kanados dalyse. 
Vergų kempių darbininkai pra
dėjo stoti į kovą, reikalaudami 
iš valdžios ekonominių, o kaip 

politinių pagerinimų. 
Columbijos ir kitų va- 
Kanados provincijų be
išėjo į streikus tūkstan- 
masėmis. Valtcarties

Pilietiška Mirtis už 
Neištikimybę Kaziams
LEIPZIG. — Hans Frank, 

Hitlerio teismų komisionie- 
rius, planuoja vadinamą 
“pilietišką mirtį,” kaipo 
bausmę už tūlus nusikalti
mus, pirmoj vietoj už neišti
kimybę fašistinei valdžiai. 
Iš žmogaus nuteisto už pa
našų nusikaltimą būsią at
imta teisė užsiimti bizniu 
arba profesija, ir jo vardas 
būsiąs viešai paskelbtas, kad 
kiti gyventojai neturėtų jo
kių su juom ryšių bei visuo
meniškų santikių.

Sudegė 5 Asmenys
POUGHKEEPSIE, N. Y. 

Per gaisrą po num. 411 
Main St., penktadienį, sude
gė C. E. Seifs, jo moteris, 
du maži jų vaikai ir vienas 
kaimyno vaikas. Gaisrą pa-> 
darė kiti vaikai, kurie be-; 
žaisdami užkūrė kerosiną ar' 
gazoliną po laiptais žemuti- ; 
niame augšte. Name nebu-! 
vo reikalingų išsigelbėjimui 
prietaisų. Bedarbių šelpi
mo biuras buvo paskelbęs, 
kad tie namai nesaugūs nie
kam gyventi; bet miesto 
valdžia, 
vininkų

žiūrėdama tik sa- 
įplaukų, neuždarė

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,

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j 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
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks pirmadieni, gegužės 
(May) 6 d., Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakaro.

i Visų narių pareiga dalyvauti šiame * 
susirinkime.

Komitetas.

Pirmadienis, Geguž. 6, 1935

Ar Nereiktų Pagalvoti Apie 
Vaikų Kempę?

New Yorko darbininkų ju
dėjimas jau senai konferuoja 
ir aukas renka del padidinimo 
ir pagerinimo vaikučių kem
pės Wo-Chi-Ca. Jie taip pat 
rengiasi siųsti vaikučius į ta 
kempę ir jau daugelis jų turi 
parinkę kandidatus. Tarp lie
tuvių dar nieko nesigirdi.
t Pereitą metą mes buvome 
pasiuntę dvi mergaites. Jos 
pasivežė puikų įspūdį. Tiesa, 
kaip ant greitųjų, be tinkamo 
prisirengimo jos buvo išsiųs
tos, taip ir joms sugrįžus ne
buvę jokio plano panaudoji
mui Jų įgyto žinojimo. Bet tai 
ne jų kaltė, o mūs, kad nesu
gebėjome jas įtraukti į darbą 
arba geriau tariant duoti dar
bą, kadangi jos parodė gero 
pasiryžimo ir talento.

Šiemet reiktų pradėti rūpin
tis tuojau ir tinkamai praves
ti prisirengimo darbą, taipgi 
pasiųsti daugiau. Jei norime 
tinkamai pastatyti Pionierių 
bėi jaunimo ju iė.u.čą, reiktų 
labiau susirūpinti vaikų kem
pės klausimu.

Laimėjo Pusės Valandos Ar Jau Turit Bazaro Tikietus? man’s Harmony Aces Orches
tra.

ji
dirbanti e-

1 gegužės 
kadangi!

Streiką
IRT darbininkai,
Corona stotyje, 

rytą sustojo dirbę,
dviem iš jų formanas buvo į- 
sakęs nuvalyti 9 karus vietoj 
7, kiek lig šiol buvo valoma, 
ir kam perkeliama du darbi
ninku į naktinį šiftą. Darbi
ninkai urnai susitarė ir skai
čiuje 180 vyrų atsisakė dirbti. 
Formanas pašaukė policiją, 
bet darbininkai
provokuoti. Matydamas jų or
ganizuotumą viršininkas pri
žadėjo viską išpildyti.' •

. D.

Teis Tris Jaunus Darbininkus no

Siūlo $8 j Savaitę Maistui 
Šeimynai iš Penkių

Pereitą penktadienį New 
Yorke buvo susirinkę poniutės, 
kurios pačios niekad nebuvo 
alkanos, bet palnuoja už kiek 
darbininkai gali pramisti. Jos 
priėjo prie išvados, kad $8 pil
nai “užtenka” šeimynai iš pen
kių asmenų per savaitę. Jų 
tikslas “pagelbėti” biedniems; 
suplanuoti maistą taip, kad 23 
c. į dieną “pasotintų” vieną as
menį.

Taigi, daugelis tų, kurie ser
ga nuo persirijimo, “susirūpi- 

parodyti darbininkams,

k uo
rei k-

del

IŠRANDA VO JIM Al
PASIRANDAVOJA penki dideli kam- 

' bariai su visais moderniškais įtaisy
mais. šildomi karštu oru. Yra ir di
deli porčiai. Renda prieinama. T. Ba- 
liunas, 92 Crystal Street, Brooklyn, 
N. Y.

(105-107)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Yorkvillėj policija užpuolė 
tris jaunus darbininkus, kada 
jie prieš Pirmą Gegužės už
rašinėjo ant namų Gegužinės 
obalsius. Juos nagaikomis su
mušė ir tik paliuosavo užsta
čius po $1,000 kaucijos už 
kiekvieną. Jaunuolius kaman
tinėjo, norėdami išgauti var- 

» (lis veikliausių žmonių toj sek
cijoj. Nukentėjusieji yra: Ir
ving Stern, Rubin Haber, Mar
garet Czinat. Jų teismas bus 

-10 gegužės, 57th St. teishia-
butyje.

Didysis Komunistų Partijos 
2-ro Distrikto Bazaras jau tik 
už dviejų savaičių. Prie jo 
reiktų rūpestingai rengtis. Ko
munistų Partija visuomet eina 
pirmosiose darbininkų kovų ei
lėse, užtad priešai, ją labiau
sia puola. Apgynimas parti
jos reiškia apgynimą viso dar
bininkų judėjimo. O šis baza
ras kaip tik ir yra rengiamas 
apsigynimo tikslui.

nesidavė iš-Į Bazaras prasidės 22 gegu
žės ir tęsis per 5 dienas. Įžan
ga bile dienai apart šeštadie
nio 25 c.; šeštadieniui—40 c.; 
visoms dienoms tinkantis ben
dras tikietas 75 c. Organizaci
joms duodama nuolaida. Svar
bu tikietus platinti ir nusipirk
ti iš anksto, tuomi užtikrinant 
bazaro sėkmingumą.

Taip pat renkami bazarui 
sveikinimai. Bazaro komitetas 
mano išleisti žurnalą su gar
bės sąrašu visų aukavusių. Au- 
kavusis nemažiau 5 centų turi 
progą patekti į Raudonąjį 
Garbės Sąrašą.

Dvi Svarbios Konferencijos
Gegužės 19 d. įvyks dvi 

svarbios konferencijos, kurio
se visoms draugijoms bei 
poms ir kitoms grupėms 
tu turėti savo atstovus.

Lietuvių konferencija
Visuotino Lietuvių Suvažiavi
mo bus 10 vai. ryto, L. A. P. 
Kliube, 80 Union Avė., Brook- 
lyne.

Tarptautinė fraternalė kon
ferencija, kurią šaukia New 
Yorko Fraternalė Federacija 
rėmimui Darbininkų Biliaus 
HR 2827, įvyks 11 vai. ryto, 
Manhattan Oddfellows Tem
ple, 105-111 E. 106th St., New 
Yorke.

Areštavo 21 Pikietą
Pikietuojant American Mer

cury, 730 Fifth Ave., New 
Yorke, areštuoti 21 pikietų, 
Raštinių ir Rašytojų Darbinin
kų Unijos narių, tame skaičiu
je 7 moterys. Jų išklausinėji
mas bus ketvirtadienį.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

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 “Laisvis” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

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

WILLI AMSBURGHE:
Brooklyn, N. Y.

Grand Street
Evergreen 8-10494

Brooklyno Parapijonys Pasi
genda Vieno Dvasiško 

Tėvelio
Kuomet pavasarį visokie 

paukščiai skrenda iš vienų 
kraštų į kitus, kas tik gyvas 
atbunda, gėrisi malonia gam- 

. , ~ ... n ita, tai tuom kartu ir vienasmumstų Partuos 2-ro D1Stnk-Į kuni H čiame savo jau. 
to organizatonaus v.etą, vletoj tgs žyd6jime. kuris kuniga. 
įkalinto d. Krumbem. • • ‘ , rvo vienoje Brooklyno katali- 

Į tuos klausimus distriktas jukoje parapijoje, pakėlė 
atsako visiems viešai, kad d. sparne]jus išskrido kažin 
Amter dar vis negali vaikščio- j-ur vjsaj žinios.
ti, bet kad pasveikimas užtik-į Negana to dvasiškijai nuo- 
rintas. Po susižeidimo jo jabi sį0]j0> tuom pat kartu, ir iš tos 

pačios pastogės pasigendama 
ir vienos pačiame moterystės 
gyvume davatkėlės.

Parapijonys vieni kitų klau
sinėja, kur žuvo kunigėlis ir 
kur žuvo penkiolika metų iš
gyvenusi prie švento amato 
moteriškoji — atsakymo nėra. 
Kiti sako, kad nors kunigėlis 
neiškirstų tokios kiaulystės 
dvasiškijai, kaip kad tas ku
nigėlis, vardu Kuprevičius gy
vo “gigolo” rolę sulošė Lietu
voj. Kiti sako, kad jo šventa 
valia ir mes negalim nieko pa
daryti.

Gabus Žiopsotojas.

Draugo Amter Sveikata%
Daugelis darbininkų teirau

jasi, kaip d. Amter sveikata, 
jkaip pigiau pragyventi. Ar ne (kadangi buvo pranešta, jog jis
I būtų geriau, kad pasikeistame! susižeidė grįždamas iš K. P. 
i rolėm ? Reikėtų juos paliuosuo-j 3-čios sekcijos mitingo. Drau-1 
Į ti -nuo- tos “rūpesties”— tai gas I. Amter dabar užėmė Ko- 
yra darbininkams pasiimti vis
ką, o ponus padėti ant to taip 
jų peršamo “sveiko pasniko.” 
Pagalvokim.

252 Berry St., 
arti

Telefonas
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.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Darbininką Užpuolė Nakčia
Draugas Paul George, Vieš

bučių ir Valgyklų Darbininkų 
Unijos 119 Lokalo veiklus na
rys, tapo nakčia užpultas fede
ral ės valdžios agentų savo na
muose, išvilktas iš lovos ir nu- 

i gabentas į Ellis Island, kur lai
domas deportavimui Cypress 
salon. Jisai smarkiai darbavosi 
suorganizavimui Caruso kom
panijos restauranų darbininku. 
Tad tos kompanijos didysis 
bosas, ponas Bloom, pasiuntė 
imigracijos inspektorių į jo na
mus. Kaip krėtimas namų, taip

—------1 įvykdyta nebga-

kojos buvo sucementuotos. Da
bar dešinė koja jau išimta iš 
cemento, o kairėji, kur buvo 
nulaužta trijose vietose, dali
nai tebėra cemente, bet gydy
tojas sako, kad sėkmingai gy
ja. Tad tikimasi, kad d. Amter 
galės dalvauti bankiete 17 ge
gužės, kuris yra rengiamas jo 
priimtuvėms į Distrikto organi
zatorius.

Bankietui vietas reikia už
sisakyti tuojau, Kom. Partijos 
Distrikto raštinėj, 35 E. 12th 
St., N. Y. Bankieto įžanga yra

Nupuolė Keltuvas
Septyniolika žmonių

Smarkiai sukrėsti, kada trūko 
keUuvo virvė ir keltuvas pasi
leido visu augštu žemyn. Spe
cialiai “brakes” sulaikė jį nuo 
atsimušimo į žemę. Buvusieji 
nemažai nusigando ir gavo me- i it areštas ; 
lynių, o dvi seserys, Priscilla ir liai, be varanto.

. Tas gali atsitikti bile darbi- $L Pelnas skiriamas naciona-
bentos ligonbutin. Nelaimė į- ninkui ateiviui. Kad apginti d. distiikto mokykloms. 
Yyko 1,372 Broadway, New p George ir apsaugoti kitus!
jorke, kada darbininkai grį-! ateivius darbininkus nuo tokio R110 II7 Dvi pi n Savaičill?žo nuo pietų darban. Ilk-m0 šaukiama ka.,5„rencija]BUS UZ

tapo

Thelma Yarmus, tapo nuga-

vyko 1,372 Broadway,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. ?.

Tel.: Glenmore 5-6191

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

321

Matykite šj svarbų veikalą 

“Black Pit” 
Civic Repertory Theatre 

14th St. ir 6th Ave. 
New York City

Veikalai! iš West Virginia Mainierių 
Gyvenimo

Stato Scenoje Teatro Unija 
rodomas 8:45 p. m.
nuo 30c iki $1.00 

nuo 30c iki $1.50. 
visiems svarbu pa-Sis 

matyt, 
skardų gyvenimą ir kovas streiko lau
kuose. Net buržuaziniai teatro kriti
kai gerai apie ji atsiliepia.

Kiekvieną vakarą 
įžanga po pietų 
Jžanga vakarais 

veikalas 
nes jis atvaizduoja mainierių

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

šį ketvirtadienį, 9 gegužės, 8 
vai. vakaro, Irving Plaza, Ir
ving Pl. ir 15th St., New Yor
ke. Visos lietuvių organizaci
jos turėtų būti atstovautos.

Drg. C. Briedį Patiko Nelaime
Draugą C. Briedį, “Laisvės” 

Spaustuvės darbininką, patiko 
nelaimė, skaudžiai apsidegino 

ikoją. šiuo tarpu randasi na- 
mU. Linkime jam greito pa
sveikimo. ' * " ■ -

Jonas Rogers-Razis, 36 me
tų amžiaus, 75 Gold St., Cen
tral Brooklyn, mirė staiga ge
gužės 3 d., savo namuose. Bus 
palaidotas gegužės 6 d. Kūnas 
pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

PERKELTAS PARENGIMAS D
Jaunimo Balius

Kuris buvo rengiamas del balandžio 28-tos 
dienos yra perkeliamas į

Gegužės 19 d.
įvyks

LIET. AM. PILIEČIU KLIUBE
80 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Visa 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.

11

Brooklyniečiai labai susiįdo- 
mavę 19 gegužės. Kodėl ? Tam 
yra viena didelė priežastis ir 
keletą iš jos paeinančių mažų 
priežasčiukių. Visą rūpestį da
ro būsiantis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Nacionalio 
Jaunimo Komiteto parengimas. 
O ta rūpestis dėlto, kad dar 
ne visi yra įsigiję tikietus. Pa
silikti negavus to tikieto ir pa
rengime vietos reikštų bile 
kam didelį nuostolį.

—Tai kas gi ten bus tokio 
brangaus?—klausia kitas.

—Viskas. Labai puiki pro
grama. Dainuos Radio City 
dainininkė, Elena Sadauskaitė.
Dainuos mūs labai mylimi dai- .T ---- , ___ Jt
nininkai Aldona Klimaitė ir A. ži.not«' ??ran,e'£ikViu.° antraš"J Jur- 
Višniauskas; taipgi Newarko 
LDS kuopos kvartetas. Eliza- 
betho ir Brooklyno LDS kuo
pų dramos grupės perstatys
fyn m nu q vo i 7 d pi 111 si Rof ’ARSIDUODA saliunas tirštai an-trumpus vaizdelius. . -bet tai įgyventoj lietuvių apielinkėj, kur gali- 
dar ne Viskas. Prie įžangos ti-ima padaryt geras pragyvenimas. Del 
kietų yra duodama penkios 
dešimtys dėlerių dovanų. Vie
ną iš 
proga 
pinasi 
O tie 
parsiduoda tik po 25 c. Pasku
binkite, kurie dar neturite.

Tas puikus parengimas į- 
vyks 19 gegužės, 6:30 vakaro, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sve
tainėj, 80 Union Avė., Brook
lyne. Šokiams grieš Al Ro-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJ1MAI

Pajieškau savo brolio Antano Alvi- 
ko. Paeina iš Lietuvos. šiauliškių 
Kaimo, Suvalkų Redybos, Parapijos 
Prienų.

Iš Lietuvos atvažiavo Į Scranton, 
Pa. ir iš Scrantono išvažiavo 1912 
metais. Neturiu žinios kur jis dabar 
gyvena. Turiu labai svarbų reika
lą. Atsišauk, broli, arba kas apie jį 

gis Alvika, 192 Ohio Avenue, Shenan
doah, Pa.

(105-110)

PARDAVIMAI

tų dovanų daug kam 
laimėti. Tai dėlto ir rū- 
dar neturintieji tikietų. 

vertingi įžangos tikietai

daugiau informacijų kreipkitės šiuo 
antrašu. 794 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

(105-110)
PARSIDUODA restaurantas labai 
geroje biznio vietoje, kur galima da
ryti puikų pragyvenimą. Arti dide
lių fabrikų ir prieplaukų, kur dir
bančio svieto visuomet pilna. Par
davimo priežastj sužinosite ant vie
tos. 67 Furman Street, Brooklyn, N.

PARSIDUODA valgykla kartu Su 
Bar and Grill. Galima susodint 100 
žmonių. Del platesnių informacijų 
kreipkitės; prie šio antrašo: 280 So. 
5th Street, arti Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y. Tėl.: Evergreen 7-9527.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. 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.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinSjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

I
T StagR 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.Brooklyn. N. Y.

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.
1OO Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS | 
S Sena) dirbąs graborystes pro- ? 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
5 balsamavimu ir palaidojimu £ 
5 mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius Serme- g 
B nims, vestuvėms, krikštynoms S 
8 ir kitokioms parems ?
5 šaukite dienu *r nakt| S

| 423 Metropolitan Avė. | 
B Brooklyn, N. Y. s

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.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
| N e n ormalumai, 
l Odos Išbėrimai, 
I Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
T mas, Nervų Jė- 
į gos išeikvojimai, 
Į K a t a r i n iai ir 

Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlą žarnės Li-i 

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
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 kokf 
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. Z1NS
110 East 16 Si, N. Y.

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Chroniškos

I




