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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

dien gavau “Laisvę” už 18 
vas.)”
Mes pilniausiai atjaučiame 

draugus. Kapsukas buvo tasai 
gravitacijos centras, aplink ku
rį sukosi visi lietuviško darbi
ninkų judėjimo kadrai Maskvo
je,—rašytojai, veikėjai. “Prie
kalui” d. Kapsukas buvo milži
niškas piliorius.

No. 72 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo (March) 26, 1935
Drg. V. žalionis rašp laišką 

iš Maskvos, kuriame, pirmiau
siai pažymi: \

“Nesenai palaidojom bran- 

artimesnieji jo bendradar- | Hitleris Skusiąs Anglam
Smetoną del Vokiečią 

-"Prie“ redaagavimoma", PriSpaudl’mO Klaipėdoje 
veju), pasijunta visu griež-1 BERLYNAS. — Atvažia- 
tumu pasidariusi spraga. Pa- vo tartis su Hitleriu Angli- 
minėjimą Kapsuko jūsų spau- jos užsienių reikalų minis- 
doj dar neteko matyti (šian- įęrjs John Simon ir kitas 

ut m .... -o ministerijos narys Anthony 
Eden. Kalbėsis apie nuta
rimą įvesti verstiną armijos 
tarnybą Vokietijoj, veikiau
sia ir apie didesnio draugiš
kumo sumezgimą tarp Ang
lijos ir Vokietijos.

Pranėšama, kad Hitleris 
duos Anglų pasiuntiniams 
skundą ir prieš Smetonos 
valdžią, kaipo vokiečių per
sekiotoją Klaipedoi.

Jeigu kas nors iš 126 tei- 
nazių

Ištirti Policininką,
Kuris Nužudė Negrą, 
Reikalauja 'Worker’

Beje, sekančiam “šviesos” 
numeryj tilps įdomus apie d. 
Kapsuką raštas; išspausdinsim 
kai kuriuos jo ir. laiškus, dar siamų klaipėdiškiu 
netilpusius spaudoj. Kaune bus nusmerktas mir

ti, tai esą galima laukti ašt
resniu Vokietijos žingsnių 
prieš Lietuvą. Penki iš tei
siamųjų yra kaltinami už 
nužudymą valdininkėlio Ja- 
sučio. Jis pirmiau nats bu
vo veiklus hitlerininkas, bet 
paskui virto Lietuvos val
džios šnipu prieš juosius. Už 
tai Hitlerio agentai jį 
dėjo.

netilpusius spaudoj.

“Kareivių Tiesa,” Lietuvos; 
kareiviams leidžiamas laikraštu
kas, paminėjęs apie Kapsuko 
mirtį, ragina kareivius 
draugo Kapsuko darbą už 
bininkų ir darbo žmonių 
laisvinimą” iš po kapitalo 
go. “šimtai ir tūkstančiai
bininkų, valstiečių ir kareivių 
turi užimt draugo Kapsuko vie
lą ir dirbt taip atsidavę, kaip 
jis dirbo. Tai bus geriausia at
mintis mūsų mirusiam draugui 
ir vadui.”

‘tęst 
dar- 
išsi- 
jun- 
dar-

Taip Hitleris mustruoja 400,000 savo kareivių. Paskutinėmis dienomis 
jis nusprendė įvesti visuotiną karišką tarnybą Vokietijoj, kur būtų armi- 
jon paimta dar 600,000 vyrų. Verstino kareiviavimo įvedimas Vokietijoj 
labai sujaudino Franci ją ir Italiją. Amerikos ginklų biznio tyrinėjimo 
senatinės komisijos pirmininkas Nye sako, kad naujas Europoj karas 
dabar gręsia labiau negu už kelių savaičių pirm prasidedant 1914-18 me
tų skerdynei.

NEW YORK. — Pereitą 
šeštadienį policininkas , Ab
raham Zabutinski, areštuok 
damas negrą darbininką 
Edwardą Laurie, 32 metų 
amžiaus, taip jį primušė, 
kad Laurie už kelių valan
dų numirė Harlemo ligoni
nėje. žmogžudys policinin
kas aiškinasi, būk negras 
“puolęs jį mušt,” kuomet jis 
norėjęs negrą areštuot; tuo
met, girdi, aš “vieną tik

Kress krautuvėje ant 150tos 
gatvės buvo baltų jų i muši
mas negras berniukas per- 
eitą antradienį.

Bet apskričio prokuroras 
Dodge ir majoro LaGuardi* 
jos valdžia, vietoj patyrinė
ti pragariškas Harlemo 
negrų gyvenimo sąlygas ir 
nubausti baltuosius negrų 
užpuolikus, tai tik gaudo ir j 
tardo komunistus neva už , 
negrų kurstymą prieš bal-

kumštį daviau negrui, ir jis i tuosius, 
griūdamas persiskėlė galvą; Į -------------------
nuo to ir mirė.” Su tokiu oj* VafaKJ CoiiLn 
pasiaiškinimu policijos vy- ddl,n BdldllŲ. ddUKC

j * i sutiko ir išteisino 79 aqq Demonstrantą 
zudeiką. 7 ..

mi

Soc. Partijai Gręsia 
Skilimas; Dešinieji 
Puola “Kairiuosius”

Išgama Albert Fish
Nužudęs ir Vaikutį

EAST VIEW, N. Y. —Al- 
bert H. Fish. ; nusmerktas 

ir‘ tuo bOd^'draugai kain P’™0 laipsnio žmOP-

Šiemet “Laisves” šėrininkų 
suvažiavimas įvyksta pora mė
nesių vėliau, negu seniau kad 
įvykdavo. Tai ir gerai. Keliai 

šėriniųkai lengviau galės suva-jzudys uz nugalabinima 10 
žiuoti. Dienos ilgesnės, oras metu mergaitės Grace 
šiltesnis, žodžiu, visi patogumai dabar^ padare rašyta
geresni. Todėl mes- laukiame ---- . #
draugų šėrininkų iš visur. Juo 4 metu vaiką Billy Gaffney, 
daugiau jūs čia bus, tuo bus brooklynieti. 8 ,rne^1, ^^gal. 
daugiau nuomonių, daugiau , Jo kūna_suzaloies Ejsh yu- 
minčių, kaip pagerinti “Laisvę”, |metė į Riker Avė. Siukslv- 
kaip suderinti visi reikalai tin- B a. Astoriioj, L. T. IŠgamm 
kamiau. (Fishui būdavę džiaugsmo iš

Kurie negalėsite dalyvauti, 
draugai, siųskit savo nurody
mus (podraug su pasveikini
mais) laiškais.

Glasgowe, Škotijoj
GLASGOW.—70,000. Ško

tijos bedarbių ir dirbančių
jų darbininkų sekmadienį 

ini- 
pa- 
on- 
ka- 
say 
azi- 
Jfra

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Worker” pasiun
tė telegramą apskričio pro
kurorui Dodge, reikalauda
mas tuojau ištirt Laurie nu- b- ------------—
žudymą. “D. W.” nurodo, I demonstravo prieš* 
kad policininkas Zabutinski jbedarbiam 
jau nuo pirmiau buvo žino-i^ nauią istat- 

strantai šaukėįa>^f| 
taipgi raliu Juroj!

Lenkai Irgi Smerkia 
Vokietijos Verstiną 

Karišką Tarnybą
BERLYNAS. — Lenkijos 

ambąsadorius J. Lipski už- 
prptęstavo Hitlerio valdžiai 
prieš įvedima verstino ka
reiviavimo Vokietijoj. Vadi
nasi. ir Lenkija mato sau 
navojų iš padauginimo Hit
lerio armijos dar šešiais 
šimtais tūkstančiu vyrų.

Lenku diktatorius Pil
sudskis, kaip žinoma, buvo 
padaręs 10 metu nekariavi- 
mn sutartį su Hitleriu ir 
abelnpi pasviros i Vokieti i os 
nųse. Bot Himleris, paskelb
damas visuotino kareiviavi
mo įvedimo atšaldo Pilsuds
kio draugiškumą iv vėl pas
tumia Lenkų valdovus į 
Franci jos pusę.

Padvigubėjo Ginklų Ko.
Pelnai Anglijoje

LONDONAS. — Anglijos 
karo laivų ir ginklų įmone 
Vickers Armstrong pernai 
pasidarė 16,000,000 svarų 
sterlingų gryno pelno.— 
Svaras sterlingu yra $4.77 
a m e r i k d niškais pinigais. 
Vadinasi, 1934 metais kom
panijos pelnai antra tiek 
augščiau pakilo, lyginant su 
1933 metais. Nemažai jos 
pinklų teko ir Hitleriui. 
Toks kariškos pramonės 
augimas yra vienas iš ženk
lų vėl besiartinančios tarp
tautinės kraujo puotos.

ne-

mas negrų mušikas.
“Daily Worker” 

reikalauja ištirt negrų be
darbių alkinimą badu Harle
me ir kitas nepakenčiamas 
negrų darbininkų sąlygas, 
kurios privedė juos prie at
viro maišto pereitą antra
dienį.

Kaipo tąsa policijos ir ... . . _AZ. .. . .
baltųjų govėdų veiksmų ęiahstu, pastate 1,900 pohci- j 
prieš negrus, negras Ed. J°s Juries demonstrantus. ~ j 
Laurie buvo jau trečias 
Harleme nužudytas bėgyje 
penkių dienų.

Policininkas Zabutinski 
įsibriovęs į valgyklą areš
tavo Laurie ir mirtinai jį 
primušė, kada, porą stiklų 
alaus išsigėręs, tas negras 
draugiškai keiksnojosi su' 
savininku. -Į

Margaret Mitchell, 18 me- j 
tu amžiaus negrė mėrgaitė, |

BUFFALO, N. Y. — Na- 
cionalis Amerikos Socialis
tų Partijos Komitetas, kur 
vadovauja neva “kairesnie
ji” (KTorman Thomas, Se
nior ir kt.) nusilenkė prieš 
New Yorko valstijos deši
niuosius socialistų vadus: 
O’Neala. Algernon Lee ir 
L. Waldmana. Komitetas 
priėmė rezoliuciją, kad “So
cialistu Partijos nariais ne
gales būt tie. kurie pritars 
ginkluotam sukilimui ir pa
našiems veikimo būdams ” 
ši rp'znliuciia nrieštaranja 
Socialistu Partijos suvažia
vimo principu pareiškimui 
pereita vasara Detroite. 
Mich. Suvažiavime, kaip ži-1 
n omą. paėmė viršų ‘ 
nipu’” ir nervarė 
kad tam tikruose 
muose vra leistinas ginkluo
tas sukilimas.

Bet senajai Npw Yorko 
dešiniuiu gvardiiai dar tn 
neužtenka. Jie šaukia, kad 
dabartinis Socialistų Parti-1 
jos Nacionalis Komitetas 
abelnai “bolševikuoia” . ir 
turi pamatiniai nasitaisvti. 
O jeiau ne. tai kaip dešiny
sis storžievis Algernon Lee 
sako, partijos "skilimas bus 
neišvengiamas.”

Nacionalis Komitetas ai 
šaukia New Yorko deši

nių, tai yra 42 nuošimčiais ’niuosius prie tvarkos: ir

isnazintj. kad užmušė ir

žudymų ir kankinimų.

New Yorko ir apielinkės lie
tuviai darbininkai, kuriems lai
kas ir aplinkybės pavėlina, tu
rėtų nueiti į Civic Repertory 
teatrą (kampas 14-tos gatvės ir 
6th Ave., New Yorke) pamaty
ti vaidinant “Black Pit.” Tai f
revoliucinis veikalas, vaizduo- .sudegė • du 
jąs sunkią ir šiurkščią anglia
kasių būklę.

Vaidintojai labai geri ir vi
sas vakaras žiūrovų domę ne
paprastai užima.

Sudegė Šeši Žmonės 
Chicago Priemiesty j
C h i c a g o s priemiestyje 

Morton Grove, Kliube Ren- 
devouz, kovo 24 d. pary
čiais, laike girto pokilio, 
staiga kilo gaisras, kuriame 

Northwestern
Universiteto studentai ir 
keturi kiti asmenys. Apde
gė bei kitaip sužeisti tapo 
dar 34.

MacDonalda ir 
tusi” — Mac 
Anglijos min 
ninkas.

I Demonstraci 
šama daugybė raudonų ve- I 
liavų. Miesto valdyba, ku- ■ 
rios didžiuma susideda iš so- ;

Amunicijos Eksplozija 
Charbine, Manchukuo
Mandžuriioj įvyko trys 

vienas po kitam sprogimai 
pinklu ir amuniciios sandė- 

“kniręs- Charbino priemiestyje 
tarimn. 
pt^iriki-

Gondatievkoj. S u n a i kinta 
daugvbė kariškų medžiagų; 
suardvta keli namai. Kiek 
žmonių žuvo, dar nesą ži
nios.

Pastaruo.ju laiku mes gavo
me visą eilę gerų bendradarbių 
Sovietų Sąjungoj. Amerikoje 
korespondencijomis taipgi pra
turtėjome. K o r e s p ondencijos 
kur kas geresnės ir draugai 
punktuališkiau rašinėja. Jau iš
rodo permažas mūsų laikraštis 
bus. Negalime ant syk viską su
talpinti ; dalis raštų ir šiuo tar
pu stovi, laukdami savo eilės. 
Tiesa, jie nėra skubūs, bet ge
riau būtų, jei sutilptų tuojau, 
kaip tik juos gauname.

šiuo klausimu “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavime taipgi turė
sime gerokai pakalbėti.

Tokio. — Japonija norėtų 
nirkti iš Sovietu Sąjungos 
Sachalino salos šiaurinę pu
sę, turtingą žibalo šaltiniais' 
ir miškais.

Oro Paštas ir Karas
WASHINGTON. — 1934 

metais Jungtinėse Valstijo
se buvo lėktuvais išvežiota 
931,425 svarai pašto siunti-

Italija Turės Virš
600,000 Vyru Armiją

ROMA. —■ Pagal Mussoli- 
nio įsakvma, nuolatinė Itali
jos armija bus padidinta iki 
virš 600,000 vyrų ir 300.000 
pilnai prirengtos karo dar
bui milicijos.

TYRINA COLLINS 
MIRTI

Laivvno viršininkei žada

Andu Fašistai Remia 
Hitlerio Grobimo Po
litiką iš Rytų Pusės

LONDON. — Sir Oswald 
Mosley sušaukė 10,000 fa
šistu susirinkimą Albert 
Hall svetainėje. Savo kalbo
je jis smerkė Franci ją ir 
Angliją už tai, kad jos, gir
di, nori “panaudot Sovietų 
Rusiją kaino įrankį prięš 
fašizmą.” Sakė, kad Vokie
tijai turi būt leidžiama plė
totis į' rvtus (kaštais Lietu-

! Vvriausybė buvo privers- | 
ta duot visiems jiems nak- j 
vynes miestinėse svetainė- ‘ 
se. Kapitalistiniai laikraš- ' 
čiai atžymi, kad dar pirmą 
karta miesto istoriioie pa
daryta toks “nusileidimas” I 
darbininkams.

i Keli tūkstančiai bedarbių i 
, buvo pėsti atmaršave iš to- 
' limesniu Škotijos dalių.

A s s u ncion. — Paragua- 
liko nuteista 3 dienom kalė- yaus valdžia skelbiasi, kad 
jimo arba užsimokėt $10 pa- ios armija vėl sumušė Bo- 
baudos už tai, kad ji supi- livijos kariuomenę dviejuo- 
ko, “gelbkite!”, kuomet se punktuose.

jjl... ... .■■■r   u i1-j.r,■ u'1.. Il i. .

VISOMS ALD.LD. KUOPOMS!

-c, . v ? . Tįrnmv Collins mir- * rvLUS ^ne
daugiau, negu 1933 m. Pas- jeigu ,pe nepasiduos komi- '. vnri-q užsimu ivos kitu Pabaltiios šalių,
to orlamnmkystė yra auk- teto vadovvbei bėgyje 6 sa- Farmingdale L.T.. io vpae Sovietu Sąjungos
lėjama ypač karo tikslams, vaičių, tai būsią baudžiami. l(jary(]flnias yesal]s nusileidi- (kaštais). Japonijai tas fa-

PRISIŲSKITE LIETUVIU ORGANIZACIJŲ 
ANTRAŠUS

Mes prašome mūsų draugų veikėjų visose koloni
jose surinkti lietuvių organizacijų antrašus ir kuo- 
ereičiausiai pasiusti Visuotino Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo rengimo komiteto sekreto
riui: J. Siurba. 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Antrašai reikalinga išsiuntinėjimui suvažiavimo 
šaukimo visoms lietuvių organizacijoms.

Draugai, pasirūpinkite antrašus greitai surinkti ir 
pasiųsti, nes laiko jau nėra daug.

šistų vadas reikalavo teisės 
plėtotis į šiaurinę Chiniją. 
Jis. spiegė prieš pavoju so
cializmo ir “žydijos” įsiga
lėjimo.

Valdžia tirštai pristatė
Tokio. — Sovietu Sąiunp'a policijos, kad apsaugot tą 

gaus $40.000.000 už perleidi-jiuodmarškinių mitinga nuo 
m a Manchukuo kraštui -Ry- ibet kokio nesma gumo iš ko
rinio Chinijos Gelžkelio. ku- munistu nusės. Taip Angli- 
ris buvo pastatytas už Ru- jos valdovai eina talkon 
sijos pinigus.

mo orlaiviu bandomus. Jie 
nori patirti ar nebuvę ko
kių nors nedatekliu mašino
je. ar in ilo'ai išnaudoti ner
vai neišlaikę 20,000 pėdų lei
dimosi.

skleidžiamam fašizmui.

Draugės ir Draugai!
Balandžio 7 dieną ivyksta “Laisvės” Bendrovės šėrinin

kų suvažiavimas. “Laisvė” yęa oficialis Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugijos organas. “Lais
ve” tarnavo ir tarnauja mūsų draugijos augimui, plėti
mui jos darbo ir sutraukimui revoliuciniai nusistačiusių 
lietuviu darbininkų ir darbininkių į mūsų organizaciją. 
“Laisvė” visada buvo geriausias agitatorius ir propagan
distas už platinimą mūsų organizacijos knygų ir kitos 
apšvietos.

ALDLD Centro Komitetas, todėl, ragina iš visos apie
linkės Bendrovės dalininkus, mūsų organizacijos narius, 
dalyvauti šėrininkų suvažiavime ir po jo masinėje “Lais
vės”' vakarienėje.

Kartu mes raginame visus mūsų organizacijos apskri- 
čius, visas kuopas ir pavienius veikėjus, siųsti dienraščio 
suvažiavimui pasveikinimus ir pasiusti, pagal jūsų išga
lę, aukų. Dar nepilnai yra išmokėta už automatišką 
nrosą; reikėjo taisyti didysis presas, vra ir kitokių iš
laidu prie namo. Atsiminkite mūsų dienraštį ir nagel- 
bėkite jam šiuo krizio metu, pasinaudojant suvažiavimo 
proga.

D. M. Molomskas, ALDLD CK Sekretorius.

/
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SUBSCRIPTION RATES j
United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50
United States, six months _________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

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

. . of March 3, 1879

Trojanovskio Kalbos Reikšmė
Pereitą penktadienį New Yorke pasa

kyta SSSR ambasadoriaus Trojanovskio 
prakalba buvo neišpasakytai reikšminga. 
Jis.dar ir dar kartą pareiškė Sovietų Są
jungos taikų nusistatymą tarptautinėj 
plotmėj ir josios gerą ir vis gerėjantį gy
venimą namieje.

Trojanovskis smarkiai uždavė per nosį 
Hearstui ir tokiems melagiams-nenaude- 
liams, kaip So. Bostono “Darbininko” lei
dėjai, kurie ima iš Hearsto visus bjau
riausius melus ir juos spausdina savo lai
kraščio skiltyse.

Ambasadorius nurodė, jog pereitais 
metais Sovietų Sąjunga pagamino 89,- 
400,000 tonų grūdų, nepaisant to, kad tū
las dalis buvo palietusi sausra. Tiesa, už- 
pereitais metais Sovietai javų suėmė 
daugiau 89,800,000, bet reikia suprasti, 
kad 1933 metai Sovietų Sąjungoj buvo 
derlingiausi tos šalies istorijoj.

Pereitais metais Sovietuose galvijų pa
daugėjo 27 nuoš., o kiaulių—45 nuošim
čiais. Šiuo tarpu, sakė ambasadorius, 
Sovietų šalyj žmonių gyvenimas yra ge
riausias; tokio gyvenimo darbo žmonės 
nėra turėję nei prie Sovietų, nei caristi- 
nėj Rusijoj.

Užpereitais ir pereitais metais Sovietai 
turfcjo- teigiamą prekybą su užsieniu: ųž- 
pereitąiS jĮnetais jie eksportavo už $125,- 
OO^OOį daugiau, negu importavo, o per- 
ejtais-r|įJ30,000,000 daugiau, negu im- 
portAvO. 7

pabrėžė, kad Sovietų Sąjūn- 
gą^nėra.^alininke autarEijos (tokios pa
dėties, sulyg kuria pati šalis galėtų pa- 
sifeaihtnti :viską, kad nereikėtų nieko iš 
kitur pirkti—tai vyriausias Vokietijos 
fašistų siekimas). Aišku, Sovietai daro 
viską, kad patapus nepriklausoma politi
niai ir ekonominiai nuo kitų kraštų, ta- 
čiaus ji stovi už tai, idant būtų palaiko
mi ryšiai su visais kraštais; kad galima 
būtų apsimainyti produktais, moksliniais 
patyrimais, žinojimu,, etc. Atsitikime 
užpuolimo iš užsienio, Sovietai ruošiasi 
turėti visas galimybes, kuriomis pajėgtų 
savo jėgomis atmušti priešą.

I

' Vilnijoj
Dr-gė K. Matulaitytė “Raudonajam 

Artojuj” (No. 13, 1935) plačiai rašo apie 
sunkią valstiečių padėtį Vilnijoj, kurią 
valdo Pilsudskis.

Mokesčių našta, rašo ji, slegia Lenkijos 
kaimą. Per paskutinius krizio metus galu
tinai nuskuręs kaimas lupamas iš paskuti; 
Aio. Štai kaip renka ‘mokesčius Vilnijoj lie
tuvių fašistinio laikraščio “Vilniaus žodžio” 
3 nr.'pranešimu. 11935 m. sausio lt d. tilpu- 
sioj korespondencijoj “Vyrai, kepures sau
gokit!” rašoma: “Švenčionių apskr. ščakų 
kaiman atvažiavo sekvestratorius rinkti ne
sumokėtų vadinamų karo mokesčių. Vienam 
vyrukui reikėjo sumokėti 20 auksinų, bėt 
jis nei pinigų, nei jokio*turto neturėjo. Bet 
Stropus sekvestratorius greit išeitį surddo:

Vis Labiau Paaiški
Iš Vokietijos pranešama, kad ten nese

nai pasirodė' Von Rėibitz’6 knyga, pava
dinta “Vokietijos ir Lenkijos Tautos.” 
Knygos autorius kadaise buvo sbciaMe- 
mokratų veikėjas, reichstago narys, o da
bar nazis, hitlerist^s. / .

Savo knygoj Reibitz stoja už tai, kad 
Vokietija su Lenkija vieningai laikytųsi 
ir saugotų Europos kultūrą ir krikščio
nybę nuo komunizmo pavojaus (nuo SSS- 
R). Girdi, Lenkija privalo, krypti vis į 
rytus. Jinai turi užimti Lietuvą ir Uk
rainą, o Vokietijai duoti savo vakarinių 
sričių.

Prieš kiek laiko pandšią mintį pareiš
kė savo knygoje buvusis socialistas, pro
fesorius Studnicki, Pilsu’dskio sėbras. 
Abu buvusieji social-demokratai, o dabar 
fašistai,, vadinasi, pilniausiai susitaiko. 
Abiejų knygos bandoma platinti masėse 
ir ruošti jas paėmimui Ukrainos ir Lie
tuvos, — pradėjimui karo prieš Sovietų 
Sąjungą. .

Jų knygose išdėstytus tikslus Hitleris 
pasirįžęs pravesti praktikom Tam tiks
lui dabar mobilizuojama Vokiėtijos ar
mija ii* ruošiamasi karui.

Į ĮDOMUMAI
Klausimas: Kaip šalna 

Užiįuša augalą arba kviet- 
kę?

Atsakymas: K i e k v iena 
maža celė augalo turi mažą 
kiekį vandehą. Kai šis van
duo sušąlą, jis išsipučia; su
trauko' celes ir užmuša au
galą.

K.—-Kokia d a u g i a tįsiai 
naudojama vandens rūšis: 
kieta ar minkšta?

A.—Sulig pastarųjų paty
rimų, 670 miestuose daugu
ma namų yra aprūpinami 
minkštu vandėniu/.

K.—Ar turi kokią nbrs 
vertę išnaudotos krutamų- 
jų paveikslų filmos? -•

A.—Taip. Vienoj didelėj 
Hpllywoodo dirbtuvėj $17,- 
000 vertės, sidabro yra iš
traukta iš kiekvienos 350,- 
000 pd. sehos filmos. Filmui 
kompanijos gauna dvigubai 
pinigų: pirma už rodymą, o 
paskui už senas filmas.

Dešimts mėtų vėliau, pir
mas' aliejaus šulnys buvo 
pastatytas Titusville; Pa;, ir 

K.—Kada buvo išrastas, ir tudmet jįr pradėta plačiai 
panaudotas akmeninis alie- vartoti; ' Kaziukas.

K.—Kada buvo išrasta^ ir

■M.

ėmė ir apraše to žmogaus marškinius ir ke-- 
purę, kurią jis ant galvos dėvėjo. Sekvest
ratorius rašydamas protokolą įvertino to pi
liečio marškinius 2 auks. 50 skatikų, o ke
purę—50 skatikų.

Bėt kitaip yra sti dvarininkais. Pašhk 
rašytojos, “Kurjer Poranny” laikraštis 
nurodo, kad
MUlhu.. t t <

Lenkų-lietuvių pasienio cįvarininkai beveik 
visai mokesčių nemoka. Jie savo dvarų 
įplaukas praūžia miestuos arba čia pat. vie
toje kortomis pralošia. Dvarininkai kvie
čiasi .pas save aukštesnius ar žemesnius val
dininkus, kurie suteikia jiems garbės ir la
bai dažnai del to nevyksta licitacijos. Dva
rininkas nemoka mokesčių, nes jo namuos 
vieši a'ukšti valdininkai ir dar šypsosi sau 
iš valdžios parėdymų.”

Kitaip sū valstiečiais. Pilsudskio val
dininkai juos plėšia, iki kaulo. Iš jų .val
dininkai bando prisiplėšti ir sau asme
niniai ir valstybei.

į
Štai Dubičių kaime, Užpalių valsčiaus, š. 

m. sausio mėn. 8, 10 ir 11 d. aprašė licitąci- 
jai virš 20 ūkininkų: karves, paršus, avis, 
nekultus javus ii’ kt. Jau paėmė Greigo 
Turonies (invalido) siuvamąją mašiną, o 
Jankevičiaus Lauro ir Ramoškienės p6 pa
skutinę karvę. Kas buvo pametę kvitus, tai 
antrą kartą “lupę”. Reikalavo .kvitų net iš 
1931 m. Pas Margaritą Švedienę reikalavo 
kvito 1931 m., kur būtų pažymėta, ar iš
pirkta susekvestruotas milinis “burnasas”; 
Rodos, be užmokesčio niekam susekvestruo- 
tų daiktų negrąžina, šiomis dienomis atėjo 
mokesčių net 2,400 auksinų visam sodžiui 
ir neparašyta už ką ir Už kokius metus. 
Dabar išėjo aikštėn, kad daugelis kvitų se
niau buvo duodama suklastuotų, nepažy
mint už ką ir kada paimta. Parodžius, pav., 
Jonui Zalanskui 14 V2 auksinams kvitą, jam 
sekvestratorius paaiškino, kad čia tik “su
sumuota”, kiek jam reik mokėti. Vargšas 
turėjo antrą kart užmokėti.

Teisingai d. Matulaitytė pažymi, kad 
“Vilniaus Žodis,” rašydamas apie tą pa
sibaisėtiną valstiečių būklę Vilnijoj, ne
nori jiems padėti, juos akstinti kovai 
prieš Lenkijos ponus, bet daro viską, kad 
sulaikyti juos nuo kovos. “Vilniaus žo
dis,” todėl, užtyli tikruosius faktus Lie
tuvoj. Jis užtyli, kad Lietuvoj valstiečių 
padėtis nei kiek negeresnė, kaip Vilni
joj ir apskritai Lenkijoj.

jus?
A.—Akmeninis aliejus se

niau buvo vartojama kaipo 
gyduolė. 1849 metais vienas 
Pittsburgho vaistininkas at
rado aliejaus jūrų vandens 
šulnyj. Priėjęs išvados, kad 
šis aliejus gali būti gera 
gyduolė, .visokiom ligom, jis 
supylė jį į buteliukus ir par
davinėjo, imdamas pb pen
kiasdešimt centų’ ūž ketvir
tadalį kvortos.

LAISVE

FAŠISTAS HEARST IR JO PROVO- 
KAT0RIŠK1 MELAI

Kovo 4 d., Hearstas savo 
laikraštyj Herald Examiner 
Čikagoj (jis turi apie 48 lai
kraščius Jungtinėse Valsti
jose), įtalpino atvaizdus tri
jų vaikų, skarmalais ap
rengtų, dviejų moterų, iš 
bado numirusių Čikagos 
miesto išmatose ir vieno vy
ro taipgi skarmaluose ap
rengto. Didžiausiomis rai
dėmis skersai visą puslapį 
antgalvis uždėtas, kad milio- 
nai žmonių badu miršta Ru
sijoj. Visas puslapis užpil- 

' dytas bjauriausiais melais ir 
> purvinimaįs Sovietų šalies 
ir ypatingai jos darbininkų 
valdžios. , . ■ -

Vyro atvaizdas rodo, kad 
tai ne badaujančio, veidas 
švarus, be barzdos, apskus
tas; tik ūsai prilipinti : skar
malais aprengtas. Apie jį 
aprašoma, būk jis pabėgęs iš 
Sibiro koncentracijos kem
pės ir pėkščias ėjęs net 
4,000 mylių, kad pasimatyt 
su savo šeimyna, kuri jau 
išmirus badu.

Vaikų paveikslai būk tai 
korespondento nuimti Kije
vo mieste, gatvėje. Jis tą 
daręs neatsižvelgiant į pa
vojų savo gyvasčiai.

Kelios dienos atgal, Čika
goj, ant 51-mos gatvės, arti 
Ashland Avė., apie viena 
(amerikoniška) mylia nuo 
stokjardų (skerdyklų), ras
ta aštuoni vaikai mirštan
ti badif; mažiausias jų du 
metėi amžiaus. Tų nelai
mingų kūdikių, Hearsto ir 
kitų milionierių—jo sėbrų 
kontroliuojamoj kriminalėj 
kapitalistinėj sistemoj liki
mas buvo' pastebėtas kaimy
nais. Pastarieji atsikreipė 
į pašalpos skyrių ir griežtai 
pareikalavus, pastarasis pa
ėmė tuos mirštančius badu 
kūdikius ir, suradę gimines, 
atidavė jiems.

Nelaimingųjų istorija to
kia. Tėvas jų nedirbo jau 
keli metai. Kreipėsi į pa
šalpos (relief) skyrių, ku
ris atsisakė duot badaujan
čiai šeimynai iš 10 žmonių 
pašalpą. Atsisakė būk to
dėl, kad ta šeimyna atva
žiavus iš kito (arti Čika
gos) miestelio, neišgyvenus 
pakankamo laiko, kad gau
ti pašalpą. Bet šeimyna ak
tualiai badavo; darbo nėra; 
Roosevelto įvesta N RA ne
grąžina gerlaikio. Šeimos 
galva, tėvas, pasirengė 
vogt. Pavogė automobilio 
šiną (tajarį), už ką tapo 
areštuotas ir įkalintas ke
liems metams. Jo žmona— 
motina aštuonių mažų kūdi
kių pasiliko badaut. Išėjus 
į elę (Čikagos mieste užpa
kalyj namų, darbininkų 
kvartaluose, siauros gatve
lės, kur gyventojai išma
tas į krūvas verčia ir ku
rios neišvežamos po mėnesį 
ir daugiau laiko—kirmija, 
smirda) rinktis išmatose 
maisto—nugriuvo, a p a 1 po. 
Po to, turbūt, jau nepasise
kė jos atgaivinti—ji mirė. 
Aštuoni kūdikiai-baduoliai 
likosi siratomis. Juos laukė 
tas pats likimas, kaip tėvo 
ir motinos. Jų padėtis ne
pagerinta.

Šiurpulingas vaizdas, Mi- 
lionierius-fašisto H e a r sto 
laikraščiai Čikagoj (taipgi 
ir kiti kapitalistų geltonla- 
piai) įtalpino labai trumpą 
žinutę, kad surasta 8 badu 
mirštanti vaikąi, šeši jų jau 
perduoti giminėm. Ant ry

tojaus, tie patys laikraščiai 
jau kitaip rašė, būk su ta 
šeimyna nebuvę taip jau 
bloga. Komunistams išty
rus, pasirodė su ta šeimyna 
tokia istorija, kaip aukš
čiau sužymėjau.

Fašisto Hearsto propa
gandos mašina tokią žinią, 
tokį paveikslą sufabrikavo 
ir keliomis dienomis vėliau, 
vietoj Amerikoj, Čikagoj,— 
uždėjo didelėmis raidėmis 
antgalvį: “Rusijoj, Kijeve.” 

■ Kai kurie net simpatikai, 
pasiėmę tą fašistinį purvą, 
vieni kitiem rodo ir, kas 
blogiausia, tai pradeda abe
jojančiai teirautis—argi ga
lėtų'’būti tas teisybė?”

Mes visur ir visuomet pri
valome būti pasirengę pa
vyzdžiais, aiškiais įrody
mais atmušti fašistų purvi
nus melus. Neužtenka vien 
apie tai kalbėti mūsų susi
rinkimuose, spaudoj, — tu
rime mobilizuoti visas savo 
spėkas, ypač kalbėtojus, or
ganizatorius, eiti į namus, 
pas suklaidintus darbinin
kus, kurie diena iš dienos 
skaito tuos fašistinius laik
raščius, krauna sau į gal
vas tuos bjaurius nuodus, 
aiškinti masėms, kodėl ka
pitalistai taip įsiuto, stro
piai ir intensyviai rengiasi 
įvest fašistinę diktatūrą 
Jungtinėse Valstijose.

J. Kraucevičius.

Laiškas iš Lietuvos 
‘ . » I

žemiau telpa ištraukos iš laiš
ko, gauto V: ’B.', Bloomfield, 
Conn., kur aprašo, kaip ponų 
mulkinami ir šiurkščiai išnau
dojami valstiečiai pradeda kilti 
prieš juos. ?

Laiško ištraukos seka:
“Kauno apskričiu, Vėlionos 

valsčiaus, Girkų kaimo Barbi
nės miškas yra išnuomotas me- 
džioklei ponui Dr. Petrikui, 
Raudonojo Kryžiaus ligoninės 
vedėjui, kuris gauna 1,500 litų 
mėnesiui. 1934 metais jisai darė 
dvi medžiokles.

1’• “Būdavo atvažiuoja septyni 
augštos kilmės ponai medžioto
jai. Iš anksčiau duoto telegra
ma susirinkdavo varovai pas ei
gulį, kuris užrašydavo išviso 40 
varovų \ir pranešdavo sąlygas. 
Sąlygoj -buvo tokios: išvaryti 
vis$ Durpinės mišką vieną sy
kį už dviejų litų atlyginimą.

“Išplujoję vyrai per dieną 
gaudavo du litus, o šiemet per 
buvusią medžioklę, t. y. 1935 
m. sausio .6 d., išmedžioję visą 
BurbhiČs. mišką, ponai pareįka- 

*' i r
lavo ddr antrą kartą varyti, bet 
varovai pareikalavo kainą pa
didinti iki trijų litų. Ponai su
tiko. Kuomet medžioklė • buvo 
baigta, vadinasi, ahtrą kartą 
išmedžiotaš miškas, tai ponai 
atmokėjo po du litus, sėdo į 
automobilių ir nuvažiavo. Varo
vai keikė, pyko, ir vėliau išsi
skirstė.

“Bet štai vėl vasario 1 d. 
gauna eiguliai telegramą, kad 
3 dieną vasario jau vėl. bus me
džioklė ir liepė pasirūpinti va
rovais. Eiguliai tuoj aus prane
šė, ir vasario 3-čio anksti rytą, 
5 vai., susirinko iš apielinkės 
varovai. Čia jiems eiguliai davė 
instrukcijas apie medžioklę.

“Štai septintą valandą jau at
važiavo ir ponai medžiotojai. 
Ponas Petrikas, buvusis užsie- 

' • ’I
nio reikalų ministeris, Zaunius, 
ir kiti labai augšti valdininkai 

t. • . J
—iš viso septyni, čia varovdi- 
tuojaus pranešė, kad už-du li
tus tik vieną sykį sutinką išva-j

ryti mišką, kad jau nebūtų taip, 
kaip sausio 6 d. “O jei ponai 
nesutinka,” sako jie, “tai mes 
nein'am nei iš vietos.” Medžio
tojai sutiko, ir prasidėjo me
džioklė.

“čįniego buvo iki kelių, o me
džiai irgi pilni sniego ii’ vis kri
to varovams už kaklo. Tai to
kiose sąlygose varovai turėjo iš
vaikščioti apie 24 kl. Medžioto
jai,’ sustoję ant linijos, šaudė. 
‘Štai jau paskutinis kvartalas, 
jau eisim namo,’ kalbėjo tarp 
savęs nusikamavę per dieną va
rovai. Bet štai išdidūs ponai 
praneša, kad reikia vėl iš nau
jo antrą kartą varyti miškas, 
čia varovai, visi jauni vyrai, 
parodė savo vieningumą ir visi 
kai vienas nusprendė neduoti 
savęs išnaudoti tiems buržu
jams. Jie nužygiavo pas ūki
ninką šapauską, pas kurį sto
vėjo ponų automobiliai, ir pri
spyrė apmokėti pinigus.

“Parvažiavę ponai iškeikė 
varovus ir už atlyginimą davė 
tik po vieną litą, čia jau varo
vams buvo per daug, kad ra
miai išsilaikius. Vėl visi parodė 
didelį vieningumą, kuris retai 
šitaip atsitinka. Kaip didžiai nu
stebo tie buržujai, kai 40 vy
rų minia parodė didelį pasiprie
šinimą. Visi kai vienas šaukė: 
“Šalin buržujai! šalin krauge
riai, išnaudotojai! Ar ilgai jūs 
mumis mulkinsite?” Jau kai 
kas buvo nusitvėręs statinį ir 
kažin kaip būtų pasibaigę, jei 
ponai būtų nepasiskubinę į au
tomobilių. ,

“Minia buvo pačiame įnirši
me. Vienas griebė sniegą, kitas 
pagalį ir metė į automobilių. Bet 
automobilius suūžė ir pranyko 
iš minios, ’veždamas ponus me
džiotojus, kurie gal būt dar sa
vo gyvenime negirdėjo tokio pa
sipriešinimo, kaip čia.

“Įniršusi minia nutarė dau
giau neiti į miškus, ir jeigu po-1 
nai dar atvažiuos, tai atkeršy
ti už tokį išnaudojimą ir pasi
tyčiojimą. Neužilgo visi išsi
skirstė.”

AKMUO INKSTE

•t-’;/.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

-
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

J71 Lake Street Newark, M. &
Telephone: Humboldt 2-7964

• *

■Drauge, gydytojau, seku jū
sų patarimus “Laisvėje” ir 
meldžiu jūsų patarimo ir man.

Aš esu vyras, vedęs, 39 me
tų, 5 pėdų i; 3 colių, 160 sva
rų. Nerūkau, ale jau gerti 
tai skirtumo nedarau: alų, 
degtinę ir vynelį tai patrau
kiu vyriškai. Ir tai—man to
kia liga prikibo, jau treti me
tai. Kad man nugarą skauda, 
ir pūslėje jaučiu negerumą. O 
daktarų tai turėjau daug. Tai 
vienas “X-ray” nuėmė, tai sa
ko, kad man yra akmuo vie
nam inkste mažiukas, ir be 
išpjovimo negalima , išprašyti. 
Tai jis sakė: jeigu aš noriu, 
tai jis išpjaus. Tai aš klausiu 
gydytojo patarimo, • kas dary
ti: ar eit ant operacijos, ar 
kaip negalima būtų išsigydyti 
su vaistais?

ATSAKYMAS
Tai matot, Drauge, kaip 

nesveika yra taip “vyriškai 
traukti” bile kokį marmalą! 
Bent jau toliau išsižadėkite tų 
nuodų. Nuo girtuokliavimo 
sugenda, išsigimsta tai tie tai 
kiti vidaus organai ir liaukos, 
dalinai nuo paties alkoholio, 
kaipo protoplazmos nuodo, o 
dalinai nuo stokos vitaminų ir 
mineralų, kurių girtuoklis, ne
paisydamas, negauna pakan
kamai su maistu.

O akmenys, kaip tiktai, ir

Antradienis, Kovo 26, 1935

sypsenos
. f * f

Kostiumo Bej ieškant
Kartą teatro manadže- 

rius klausia detektyvo:
“Na, tai ką, tamista, ar 
jums pasisekė ką nors suži
noti, kas galėjo pavogti ar
tistės Elenos kostiumą nuo 
estradose?”

Detektyvas (susirūpinu
siai): “Pakol kas, dar ne. 
Bet man pasisekė surasti 
štai šita šilkinė nosinė ska
relė, kurią gal vagis pame
tė. Tas pagelbės vagį grei
čiau sučiupti.”

Manadžeris: “Oh, tamis
ta, tai ne nosinė čia skarelė. 
Tai Elenos kostiumas!”

Jis Nežino Iš Kur
Vyras: <fAš nežinau iš 

kuy tas mūsų vaikas įgavo 
tokį stebėtiną tinginumą. 
Aš tikr.as, kad tas ne nuo 
manęs paeina.”

Moteris: “Tai tiesa. Aš tą 
pastebėjau. Tu savo kaip 
turėjai, tai taip ir turi.”

J. J. Butkus.

Jau Ją Vi^i žino
Parapijos baliuje kunigas 

padėkavojo parapijonims už 
aukas del baliaus ir kai ku
rių parapijonų suminėjo 
vardus.

Viena parapijonka, prisi
artinus prie kunigo: “Pra- 
baštėli, kitus tai .garsinai, 
kas ir ką aukavo, o mano 
tai nei vardo nesuminėjai; 
juk ir mano auka, ir aš au
kavau bonką naminėlės.”

Kunigas: “Na, kam čia 
jums to garsinimo, jumis ir 
taip visi žino.

Mažutis.

pasidaro tokiose aplinkybėse. 
Mokslininkų tapo susekta, jog 
netikęs maistas, ypač stoka 
vitamino D, saulės šviesos vi
tamino, yra priežastis atsiradi
mo akmenų viduje, ar tai ink
stuose, ar šlapimo pūslėj, šla
pimo dūdose ar tulžiapūslėj. 
Matot, vitaminas D kontro
liuoja kalkių apykaitą mūsų 
kūne, ir čia daug prisideda 
taip gi paratiroidinės liaukos.

Ar Jums^iti ant operacijos, 
sunku taip ištolo nustatyti. Vis 
dėlto Jums bus įdomu žinoti, 
jog tyrinėjimo keliais pasitai
kė net visai ištarpinti tokie vi
dujiniai akmenys, vartojant 
atatinkamą, nesugadintą mai
stą ir da pridedant prie jo vi
tamino D. 4

Jūs, dėl-viso ko, galėtute iv 
gi bent pabandyti. Vartokite 
atatinkamą dijetą, ypač tokių 
valgių, kame yra vitamino D, 
kaip kiaušinio tryniai, žuvys, 
žuvų aliejus, lapuotos daržo
vės. Būtinai imkite po porą 
šaukštų žuvų aliejaus, “cod 
liver oil” arba “halibut liver 
oil”, po valgio, ilgą laiką. Ar
ba bent “Haliver oil with vios- 
terol 250 D,” po 15-20 lašų po 
valgio.

Būkite dažniau ant saulės, 
pasimankštykite, pasivaikščio
kite, giliai pilvu pakvėpuokite. 
Gerkite daugiau vandens', jei 
galima, distiliuoto, “distilled 
water”, tokio, ką vartojama 
automobilių baterijoms.
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Dar del Drg. Kirovo Užmušimo ir 
Kontr-revoliucinės Zinovjevo

V. Kapsukas

(Pabaiga)

Kiek anksčiau buvo su
šaudyti Sovietų Ukrainoj ir 
Sovietų Baltarusijoj 117 te- 

*ro ristų, atvykusių paskuti
niais laikais teroristiniais ir

* špionažo tikslais iš užsie
nio. Jų kaltė taip pat bu
vo įrodyta, kaip ir Lenin
grado centro kaltė. Sovietų 

^valdžia tuo būdu parodė, 
kad ji yra pakankamai stip
ri, kad suteikti mirtiną

^smūgį tiems, kas pakelia 
prieš ją ranką. Ji atvirai ir 
aiškiai ne kartą yra pasa
kius, kad negailestingai nai-

* kins visus niekšus, klasinių 
priešų pasiųstus, kurie mė
gina teroristiniais aktais ir

* ginkluotų sukilimų organi
zavimu suteikti smūgį par
tijai ir sovįetij valdžiai. Ne
žiūrint to, juodosios fašisti-

* nės jėgos visam pasaulyje 
pakėlė nematytą staugimą 
del tų neva “nekąltų žmo
nių” nužudymo. Tame stu- 
gime susiliejo ir atviri fa
šistai, ir krikščioniškieji je-

* zuitai, ir socialfašistai, nu
stojusieji bent ko bendro su 
darbininkų klesa ir revoliu-

* cine darbininkų kova. Jie 
nerado nė vieno žodžio d.

* Kirovo užmušėjų pasmerki
mui, jie visokiais būdais tei
sina-juos ir ima savo glo-

* bon teroristus, siunčiamus 
iš įvairių šalių į SSRS, kad

w ten iš pasalų žudyt ‘parti
jos ir sovietų valdžios va
dus, visokiais būdais kliudy
ti ir ardyt socialistinę sta
tybą ir tt.

Kas gi yra tie nužudytie-
* ji Sovietų sąjungos teroris- 

» tai?
Kokie sutvėrimai buvo 

tarp tų teroristų, geriausiai 
parodo vienas sušaudytasis 
lietuvis J. Kalvėnas, apie

*kurį paduoda Kauno “Die-
* na” gruodžio 16 d. tokių ži

nių : , *
“Dienai” pavyko sužinoti

daugiau žinių apie Jurgį jos darbo masių priešus. 
^Kalvėną. Pasirodo, Jurgis
Kalvėnas kai kurį laiką gy- minutei negali užmiršt savo 
veno Kaune. Jis rusų pilie
tinio karo metu buvo baltų
jų generolų pusėj ir kovojo 
su bolševikais. Kai bolševi
kai galutinai baltuosius nu-

* galėjo, Jurgis Kalvėnas per 
Vladivostoką. Japonija, ap
linkiniais keliais grįžo į Lie
tuvą. Čia jis kai kuri laiką

» tarnavo restorane “Versa
ly j” bufętniku. Bet jam nu- 

4 sibodo mieruoti girtuok
liams kleboniškus ir jis su
manė padaryt dar vieną di
delę kelionę aplink pasaulį. 
Vienam mūsų iliustruotų 
žurnalu net buvo J. Kalvė-

• tfio, kaip keliauninko aplink 
pasauli, portretas. Bet pas
kui Kalvėnas dingo. Niekas 
Kaune tikrai nežino, kur iis 
yra. Tiesa, buvo gandu, 
kad jis nusikraustė į Rusi
ją, bet tuo nieks netikėjo, 

» ♦nes žinojo, kad anksčiau jis 
tarnavo baltojoj kariuome
nei. o tokiems Rusijoj lig- 
Šiol menki pyragai”.
' Bet iis gavo pinigų nuo 
tam tikro rusų baltagvar- 

w diečių fašistų centro, gavo 
4 ginklų, instrukcijas ir nu

vyko į SSRS teroristinius 
aktus pildyt. Kiek jam pa
vyko jų išpildyt, tai nesvar-

bu. Negį/galima laukti, ka
da pagedęs šuo apkąs dau
gybę žmonių—tada jį gau
dyti ir mušti ?! Sovietų val
džios saugumo organai tam 
yra pastatyti, kad jie nė iš
tolo neprileistų prie ramių 
socializmo statytojų tų pa
gedusių šunų, kad jie negai
lestingai juos išnaikintų, ne
suspėjus jiems da įvykdyt 
savo banditiškų planų.

Sov. Baltarusijon ir So
vietų Ukrainon tie banditai 
dažnai eina prisidengdami 
kultūros darbu. Mūsų klasi
niai priešai stengias paro
dyt tuos banditus nekaltais 
avinėliais, kuriems daugiau 
niekas nerūpįs, kaip tik ra-* 
mus tautinės kultūros auk
lėjimas. Jie net politika vi
sai neužsiimą. O ištikrųjų 
jie, kaip galėdami, knisasi 
po sovietų valdžios pama
tais, visokiais būdais griau- 
ja sovietų ukrainų ir balta-1 
rusių kultūrą ir jos vieton 
skiepija buržuazinę kultūrą, 
buržuazinę ideologiją. Jie 
kovoja prieš proletarinę 
kultūrą, prieš naujus sovie
tinius ukrainų ir baltaru
sių kadrus, kilusius iš dar
bininkų ir kolchozų, ir prieš 
naują sovietinę inteligenti
ją. Jie stengias sugrąžint 
buržuazinę nacionalistinę 
kultūra, tai yra dvarininkų, 
kapitalistu ir buožiu kultū
rą. Bet jie nepasitiki savo 
jėgom, užtat j ieško pagel- 
bos pas kitų kraštų imperia
listus—pirmiausia pas Vo
kietijos ir Lenkijos fašistus, 
kad jų pagelba sunaikinti 
Sovietų Ukrainą ir Sovietų 
Baltarusiją ir sugrąžinti jo
se dvarininkų ir kapitalistų 
viešpatavimą, dirba už jų 
pinigus, daro sąmokslus, or
ganizuoja teroristinius ak
tus ... Ir suprantamas daik
tas, kad partija ir sovietų 
valdžia begailestingai naiki
na ir naikins tuos bjauriau
sius Ukrainos ir Baltarusi-

Sovietų valdžia nė vienai

va prieš parti
ir liniją. Iškilus aikštėn Le
ningrado centrui, suside
dančiam iš Zinovjevo opozi
cijos atmatų, išsiaiškino, 
kad ir buvusios Zinovjevo 
opozicijos vadai niekad ne
nustojo vėrę savo kontr
revoliucinio darbo. Išsiaiš
kino, kad grįta vadinamojo 

I Leningrado centro veikė 
Maskvos centras, į kurį įėjo 
šie buvusios Zinovjevo opo
zicijos vadai: Zinovjevas, 
Šarovas, Kuklinas, Gertikas, 
Bakajevas, Kamenevas, 
Fiodorovas ir Goršeninas. 
“Maskvos centras” vadova
vo Leningrado grupei su 
'Leningrado centru pryša- 
kyj. Tiesa, tardymas nesu
teikė faktų, kurie rodytų, 
jog “Maskvos centras” ži
nojo apie rengiamą Lenin
grade pasikėsinimą prieš d. 
Kirovą; nėra taip-pat davi- 

Inių, kad Maskvos centras 
būtų tiesioginiai rėmęs tero
ristinius veiksmus prieš par
tijos ir sovietų valdžios va
dus. Vienok tardymas išaiš
kino, kad Maskvos centro 
vadai žinojo apie teroristi
nius Leningrado grp. nusis
tatymus ir kurstė tuos nu
sistatymus. Tardymas įro
dė, kad visas nelegalus “Ma
skvos centro” veikimas bu
vo nukreiptas j tą pusę, kad 
įvykdyt kontr-revoliucinius 
tikslus vadinamosios Zinov- 
jevo-Trockio p 1 a t f o r mos 
dvasia. Tiesioginis “cent
ro” uždavinys buvo—kova 
prieš partiios politiką ir so
vietų valdžia. Ir toj kovoj 
jie nevengė jokių priemo
nių.

Va ką parodė vienas “Ma
skvos centro” vadų, Baka
jevas:

“Mūsų centras neturėjo 
teigiomos programos, kurią 
būtu galėjęs pastatyt prieš 
partijos Centro Komitetą. 
Čia buvo tik pikta, priešin
ga svarbiausių partijos 
veiksmų kritika, kuri pilnai 
atatiko baltagvardiečių iš
gamoms iš “Poslednije no- 
vosti” (rusų baltagvardie
čių leidžiamas dienraštis 
Paryžiuj).

Kitas. ^‘Maskvos centro” 
dalyvis Fiodorovas pripaži
no, kad... “organizacijos 
nariai tai buvo pačių šlykš
čiausių šmeižtų, gandų ir 
liežuvavimų rašo dninkas 
apie partijos vadovybe.”

Jevdoljimoyas parodė, kad 
ių grupe iš esmės visą lai
ką buvo priešinga visiems 
pamatiniams partijos nusis
tatymams. “Kolektyvizaci
jos įvertihime mes stovėjo
me kontr-revolįucinėm po
zicijom. Me$ vadinom benro- 
tyste ir/avantiūra smulkių- 
ji| savininkų įmilionu paver- 
tiįną artimiausiu laiku į ko
lektyvinius ūkius. Savo įver
tinimuos mes nesiskyrėm 
nito menševikų ir nuo kitų 
darbinin. klasės priešų. Mes 
nianėme. kad partija sutiks 
nepergalimas kliūtis kolek
tyvizacijos vykdyme, ir mes

vadovybę

ir jei tų faktų truko, metf 
juos iš piršto išlauždavom. 
Mes kalbėjom, kad visa^as 
spaudoj yra rašoma apie in
dustrializaciją, neatatinką 
tikrenybei; mes kaltinom 
CK, kad jis apgaudinėjąs 
proletariatą ir partiją. Šičia 
mes niekuo nesiskiriam mū
sų partijos politikos įverti
nime nuo to įvertinimo, ku
rį duoda visa tarptautinė 
buržuazija...

“Vidujinės partijos de
mokratijos klausimais mes 
duodaVom pačią piktąją vie
špataujančio partijoj reži
mo kritiką. Mes nematėm 
to, ką mato eilinis partijos 
narys: nematėm partijos są
moningumo, tvirtumo ir vie-

kos renegatus, ir Lietuvos 
trockistus. Va kaip užnuodi
jo renegatai kaikuriuos dar
bininkus:

Tūlas jų auklėtinis J. J. 
Pranskas (Prūseikos pase
kėjas.—“L.”—Red.) taip at
siliepia apįe Sov. sąjungą:

“Žvėriškiausių ž m o nių, 
kaip Centro Biuras, nerei
kia. Tik duokite kirvį—vi
sus savo priešus iškapos, nes 
taip jie remia žudynes Rusi
joj. Nėra (ko) žiūrėti, ko
kia valdžia žudo žmones, ir 
jeigu atsiranda kas, kas re
mia žudynes, tai' tokie yra 
patys sužvėrėję.”

Ką čia vadina tas niekšas 
—baltagvardietis sužvėrėju
siais? Aišku, Sovietų sąjun-

griežtumo kovoj su įvairiais 
kontr-revoliuc. elementais, 
nes jai ir dabar da priseina 
veikt priešų apsuptai, nes 
įvairiausių šalių fašistiniai 
elementai ir dabar da ne
nustoja visokiais būdais va
rę savo banditiškų darbų 
Sovietų viduje.

Bolševikų partija ir sovie
tų valdžia nenustos kuo- 
griežčiausiai kovojus ir su 
visais tais išsigimusiais opo
zicionieriais, kurie dasirito 
ligi aiškios kontr-revoliuci- 
jos ir atsidūrė rusų balta
gvardiečių ir tarptautinės 
fašistinės kontr-revoliucijos 
eilėse. Kas gi ištikrųjų ski
ria vadinamąjį Leningrado 
centrą nuo bjauriausių bal
tagvardiečių ir fašistų? 
Skirtumo iš esmės tarp jų 
nebeliko.

Tai verčia partija ir so
vietų valdžią da budriau 
žiūrėti į visokias opozicijas, 
kurių nariai neva pripažįs
ta savo klaidas, neva sutin
ka su generaline partijos Ii- iš'anksto džiaugėmės būsi- 
nija, o ištikrųjų patylom to- mais z nepasisekimais... Tas 

griaujamą p&ts ir kaslink industrial!-, 
darbą, nuodija atmosferą ir zėcijos. Mes išnaudojom 
laukia tik geros progos, kad kiekviena neigiamą faktą 
vėl galėtų atvirai pradėt ko- ■

Ivn varo savo

šnypštėm, kad partijos ne
są CK, nesą vidujinio parti
jos režimo, ir metėm d. 
Stalino vardu piktas kontr
revoliucines i n s i n nacijas. 
Mes kaltinom partijos va
dovybę tame, kad ji nieko 
nedaranti, kad* aktyvizuot 
tafptautinį darbininkų ju
dėjimą, šmeiždami tvirti- 
nom, kad CK trukdąs to ju
dėjimo vystymąsi. Teismas 
mato, kad mes niekuo nesis
kyrėm nuo tarptautinių kon- 
tr-revoliucijos svoločių. Mes 
taip-pat, kaip ir tie svolo- 
čiai, laukėme kracho (su
griuvimo). gyvenome to 
kracho vilčia”.

Jevdokimovas pripažįsta, 
kad jie tikrai neša atsako
mybę už teroristinius nusi
kaltimus tarp savo šalinin
kų, nes jie per dešimtį me
tų sėjo tarp jų nuodus, ku
rie nuodijo žmonių sąmonę 
ir privedė galų gale juos 
prie didžiausio prasižengi
mo prieš revoliuciją ir dar
bininkų klasę—prie d. kiro
vo užmušimo. Ir visa parti
ja, ir visa darbininkų klasė 
ir kolchozninkai pilnai pri
tarė ne tik išmetimui tų 
niekšų iš partijos, bet ir nu
teisimui jų ilgiems kalėjimo 
metams.

Tarptautinė ' kontr-revo- 
liucija dabar ima savo glo- 
bon ir tuos nepakenčiamus 
jai da nesenai asmenis, kaip 
Zinovjevas ir jo draugai. 
Tai tik da labiau patvirtina, 
kad jie, pradėję kovą prieš 
partijos vadovybę ir jos li
nija. nepripažindami savo 
klaidų, o juo tolyn, tuo la
byn brisdami į jas, bjauriau
siai apgaudinėdami partiją, 
galų gale dasirito iki aiškios 
kontr-revoliucijos. Bet tegul 
nesidžiaugia del to mūsų 
priešai, būk tai rodą mūsų 
partijos silpnėjimą ir jos 
irimą. Nieko panašaus. So
vietų sąjungos komunistų 
partija niekuomet nebuvo 
tokia stipri ir vieninga, 
kaip yra dabar. Ji niekuo
met neturėjo tokių milži
niškų atsiekimų, kaip kad 
dabar turi. Ji tai atsiekė 
ačiū teisingai partijos lini
jai, kurią po Lei^ino mirties 
garbingai tęsia jo mokinys 
d. Stalinas.

Baigdamas šį straipsnį, 
da vieną dalyką noriu pažy- 
mėt: Sovietų sąjungos opo
zicijų likimas tegul bus pa-) 
moka įvairių šalių opozici
joms. Jos dabar turi aiškiai 
pamatyt, prie ko neišven
giamai veda visokios opozi
cijos. Da labiau turi susi-, 
mąstyt del savo likimo dar
bininkai, pakliuvusieji į vi
sokių pruseikinių renegatų 
ir trockistų tinklus. Ištikrų- 
ių, ką pasakė apie save 
Zinovjevo-Trockio kontr-re
voliucinės opozicijos vadai,

kovai prieš sovietų valdžią, I tai pilnai paliečia ir Ameri-
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nybės augimo. Mes piktai g°s bolševikus, jų partijų ir
sovietų valdžią, kuri be pa
sigailėjimo siunčia ir siųs 
visus pakliuvusius į jos ran
kas baltagvardiečius tero
ristus pas Abraomą. Tokie 
renegatų auklėtiniai leng
vai gali prieiti ir prie te
roristinių aktų prieš darbi
ninkų klasės vadus, kaip Le
ningrade.

Visi padorūs darbininkai 
turi nutraukt su tais rene
gatais bent kokius ryšius.

Spend uotas,-, tada jau negauni 
pastovaus darbo ir,pabaiga.

Daugelis yra tokių žmonių, 
kttrie nori mokėti tą patį in
šiurinsą ir tada, kada esti pa
leisti iŠ darbo, bet kompanija 
duoda atsakymą, kad negali
ma. Su tuo ir pasibaigia de
šimties ar penkiolikos metų 
mokestis.

Todėl patartina draugams, 
kad geriau turėti savo orga
nizaciją. O tokia organizacija 
yra Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas. Visi joje gali pri
gulėti ir visuomet gausite prie
glaudą.

Pas mus yra ‘daug, kurie no
ri apsidrausti ant 20 metų. Ar 
jau yra galima tas padaryti, 
mes norime žinoti ? (Kol kas 
tokio apsidraudimo LDS dar 
neturi, bet stengiasi įvesti.— 
Red.)

Pas mus yra proga daug 
jaunimo gauti į LDS. Mes 
Maine valstijoje laukiame va
jaus paskelbiant. Tada visi 
prie darbo stosime, šiais me
tais tikimės pasiekti didelį 
skaičių narių.

Vasario 24 d. LDS 28 kuo

Rumford, Me
Bei Tas iš Mūsų Kolonijos

Jau praslinko daug laiko, 
kaip spaudoje nesimato žinių 
iš mūsų kolonijos. Nors mes 
turime labai daug gerų kores
pondentų, bet jie nieko nera
šo. Tai vis draugų apsileidi
mas. O pas mus yra apie ką 
parašyti. Betgi draugai visai 
nekreipia atydos.

Vasario 26 d. pasimirė d. 
Vilimas Damavič.ius, 48 metų 
amžiaus, narys Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 28 kuo
pos, “Laisvės” skaitytojas, 
taipgi prigulėjo prie L.U.K. 
Visai nesirgo. Vakare nuėjo 
gulti ir užmigo amžinai. Pa
šauktas daktaras sakė, kad 
širdis sustojo plakti.

Lietuvoje paėjo iš Raseinių 
apskričio, Vidaklio parapijos, 
buvo nevedęs, Lietuvoje turė
jo brolį.

Damavičius buvo inšiurintas 
dirbtuvėje, bet dirbtuvės agen
tas pasakė, kad negalės gauti 
inšiurinso, nes tuom laiku bu
vo paleistas iš darbo dviem 
savaitėm. Bet kada gavo pa
skutinę algą, dar buvo ati
traukta 25 centai Cdarbinin- 
kas moka 25 centus į savaitę 
ir fabrikantas moka 25 cen
tus). Kada darbininkas mirš
ta, tai jo pašalpgaviai gauna 
$1,000. Dabar kompanija at
sisako mokėti. Reikalas paves
tas advokatui. Sako, kad bus 
gauta. Bet, žinoma, advoka
tas gerAi paims už darbą. Vis
kas užrašyta ant brolio Lietu
voje.

Velionis seniaųs gyveno 
Chicagoj. Gal 'ten turi artimų 
giminių. Paliko biskis drabu
žių, bet pinigų neturėjo, tik 7 
centai rasta.

Vietinė draugystė palaido
jo. Velionis buvo laisvas, tai 
ir palaidotas be jokių bažnyti
nių ceremonijų. Buvo susirin
kęs skaitlingas būrys ‘draugų 
atiduoti paskutinį patarnavi
mą.

Matote, draugai, kiek mums 
darbininkams neša naudos 
kompanijos inšiurinsas. Kol 
sveikas, dirbi, moki ir manai, 
kad ištikus nelaimei turėsi ge
riau, bet išmetė iš darbo ir 
tavo visa mokestis ant nieko 
nuėjo.

Man labai daug teko kalbė
tis su žmonėmis. Kada pakal
bini prisirašyti prie Lietuviu 
Darbininkų Susivienijimo, tai 
pirmas atsakymas, “aš turiu 
inšiurinsą fabrike, kada ser
gu, gaunu ir kada mirštu gau
nu, tai ir užtenka.” Draugai, 
labai save apgaunat. Atsitin
ka šitaip: Boselis pamato, kad 
darbininkas jau apsenęs, pa
leido iš darbo porai savaičių, 
o paskiau nebegali gauti dar
bo. Tada; ir inšiurinsas lieka 
suspenduotas. O kaip lieki šu

Šis

pa turėjo metinį parengimą 
parpinėjimui 3 metų sukaktu
vių nuo suorganizavimo LDS 
28 k p. Buvo surengta dideli 
pietūs. Galima sakyti, kad tai 
buvo pirmas pas mus toks di
delis parengimas. Svečių da
lyvavo virš 400. žodžiu sa
kant, nusisekė gerai. Širdin
gai ačiū komisijai, rengėjams 
ir gaspadinėms už priruošimą 
gardžių valgių ir u/, mandagų 
patarnavimą.

J. Klemanskas.

Pasaulinis Šachmatistas 
Lasker Apsigyvena SSRS

MASKVA. — Dr. Emanu- 
el Lasker, buvęs pasaulinis 
šachmatų čampionas žada 
persikraustyti iš Londono 
apsigyventi Sovietų Sąjun
goj. Jis planuoja suorga
nizuoti šachmatų akademiją 
Sovietų šalyj. Sako, jog 
krizio laiku mažai tėra pro
gos šiam moksliškam spor
tui kitose šalyse.

‘Laisves’Naudai Parengimai
Prašome Įsitemyti ir Būti Juose

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

Šeštadienį, 36 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton St. Binghamton, N. Y.

A. VIŠNIAUSKAS
Dramatiškas mezzo-sopranas, ji dainuos “Laisvės” naudai pa

rengimuose, kurie čia skelbiami.
Dainuos Menkeliuniutė ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizis, armonistė; S. Smyk, 
smuikininkas; Jauny Lietuviy Dainininkų Grupė. Po 
Koncertui bus šokiai. Jžcąnga 40 centų. Pradžia 

7 :30 vai. vakare.

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

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

Sekmadienį, 31 Kovo (March)
DARBININKŲ CENTRO SALĖJE ,

325 E. Market Street

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

Pirmadienį, 1 Balandžio (April)
WORKERS CENTER HALL

416 Lackawanna Ave., Scranton, Pa.
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wilkes-Barrio, išskiriant Višniauską.

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

Šeštadienį, 27 Balandžio (April)
GEDEMINO SVETAINĖJE

Bus Puiki Dailės Programa --------------------------------- r--------
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI



Ketvirtas Puslapis E'AISVE Antradienis, Kovo 26, 19$

Lit. D Davė 39 Knygas, 
lo,ooo Puslapių Rašto

bininkų revoliucinius reikalas. Drg. F. Gervickas, iš Athol, 
Mass., prisiuntė $4.00 ir skiria $3.50 už knygelę su ženkleliais 
Lietuvos politiniams kaliniams ir 50c Agitacijos Fondui.

Drg. J. A. Samulėnas, sekretorius ALDLD 78 kuopos, iš Fitch
burg, Mass., prisiun’tė $5 aukų nuo minėtos kuopos Lietuvos 
politiniams kaliniams.

Puslapiui Kaina 
$1.50 

.73 

.60 
1.50 

.75 
1.50 
1.00 
1.50

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija, kuri da
bar turi vajų už naujus narius, ir kurios 1935 metų rudenį bus 
minimas 20-ties metų gyvavimas, jau davė 39 knygas, 10,000 
puslapių darbininkiško rašto, $52,000 vertės ir 5 numerius žur
nalo “šviesos.”

Mūsų organizacija išleido sekamas knygas:
No. Vardas Knygos ir Autorius

I— Karė Ko Delei?—Fitzpatrick ___________________________  400
2— Jono Biliūno Biografija—V. Kapsukas ------------------------ 122
3— Ant Rytojaus Po Šocialės Revoliucijas—K. Kautskis----- 105
4— Istorija Socializmo Suv. Valstijose—M. Hillquit ------------ 450
5— Atmosfera arba Oro Gazai ir Jų Ypatybės—A. Petriką----- 146
6— Vakarų Europos Literatūros Istorija—V. M. Fričė --------- 296

7—Rusija 1919 Metais—A. Ransome-------------------------------------250
8—Karolio Markso Teorijos Sistema—L. B. Bodin---------------336

9— Soc. Dem. žlugimas ir Rev. Kovos Vokietijoje—
R. Luxemburg, Radek, Zetkina, Leninas ------------------ 280'

10— Kunigo Išpažintis—P. Viliunas ---------------------------------------- 60
II— Nepriklausomos Lietuvos Kalėjimuose'—Z. Angarietis---------64

12— Istorinis Materializmas—H. Goerter-------------------------
13— Liudviko Bonaparto 18-ji ir Piliečių Karas

Francijoje—K. Marksas ---------------------------------
14— švyturys—Eilės—autorių rinkinys ------------------------
15— Karalius Anglis—Upton Sinclair ---------------------------
16— Komunizmas ir Krikščionybė—Vyskupas VVm. Brown

17—Darbininko Sveikata—Dr. J. J. Kaškiaučius-------------
18— Komunizmo A-B-C—N. Bucharinas ---------------------
19— Istorija Klasių Kovos Amerikoje—A. Bimba --------
20— Kaip Žmonės Be Ponų Gyveno—<U. Sinclair---------
21— Rusijos Istorija—M. Pokrovski ------------- £2------------
22— Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai—Em. Jaroslavski
23— Pasaulio Stebuklai—Dr. J. J. Kaškiaučius________
24— Ugnyje—<H. Barbusse -------------------------------------- - ---
26— Karų ir Revoliucijų Gadynė—L. Prūseika__ ______
25— Argentina—R. Mizara—M. Rasoda________________
27— Caro Kalėjimuos—V. Kapsukas-Mickcvičius_______
28— Seno Vinco Raštai ______________________________
29— Politinė Ekonomija—F. Vaišnora ________________
30— Vytautas Mažasis—L. Prūseika___________________
31— Aliejus—U. Sinclair _____________________________
32— Religija—I Tomas—<Dr. St. Matulaitis __________
33— Naujo Karo Gaisras—D. M. šolomskas___________

34—Religija—II Tomas, St. Matulaitis _______ ,________
35— Sov. Sąjunga 15-tais Metais—R. Mizara___________
36— 'Bedarbė ir Visuotinas Kapitalizmo Krizis—V. T.___
37— Spalis ir Kitos Apysakos—A. Jakovlev ir kiti__________ 288
38— Pirmoji Lietuvoje Proletarinė Revoliucija ir Sovietų.

Valdžia—“V. Kapsukas _ !__ 11_.___ __________ _______ 240
39— Povilas Jurka—M. Rasoda—Mizara (Spaudoje)______virš 300

Prie to, ALDLD ^endrai su “Laisve” išleido apysaką ____
Lietuvoje”, kuri turi~224 puslapius. Vien 1934 metais išleidi 
4 numerius “Šviesos”, kurios raštas sudaro ne mažiau 768 kny
ginių puslapių. Taigi, jeigu mes pažvelgsime į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugijos gyvavimą, > tai matysi
me jos prakilniausią darbą atliktą literatūros leidime. Kiekvie-^ 
nas darbininkas, kuris turi visus ALDLD leidinius, tai jau turi 
gerą darbininkišką knygynėlį, susidedantį iš pamatinių marksis- 
tinių-leninistinių politinių ir ekonominių raštų, gerų apysakų, 
atsiminimų, įspūdžių,.mokslo raštų ir sveikatos reikalu raštų bei 
religijos klausimu knygų, žinoma, tūlos knygos neišlaiko dar
bininkiškos linijos, bet tokių mažai tebuvo, kaip ve Kautskio, 
Prūseikos, Seno Vinco raštai.

Prie to, mūsų organizacija surengė tūkstančius ir tūkstan-i 
čius visokių apšvietos, kultūros ir pasilinksminimų vakarų. Mū
sų organizacija daug sukėlė aukų darbininkų kovų reikalams.

192

1.25
.20
.20

1.50

Draugai, Jūsų Vieta ALDLD!
Į Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatures Draugiją įstoji

mas yra tik 10 centų, metinė duoklė tiems nariams, kurie nori 
gauti “šviesą” ir knygas—$1.50, o tiems, kurie tik “šviesą” — 
$1. šeimynos nariai, kurie nenori gauti literatūros, nes vienas 
iš šeimynos ją gauna, tai moka tik po 10 centų į metus. Jau
nuoliai, kuriems sunku lietuviškai skaityti, tai jie moka $1.50 
ir gauna anglų kalboje knygas.

Nėra priežasties, kodėl darbininkas ir jo visa šeimyna netu
rėtų prigulėti prie ALDLD. Stokite dabartinio vajaus metu ir 
dar gausite dovanų senesniais organizacijos raštais—knygomis.

D. M. ŠOLOMSKĄS, 
ALDLD CK Sekretoi’ius

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

Scranton, Pa
360 

__ 386 
__ 590

224
628 

__ 206 
__ 608 
__ 246 
__ 320 
__ 432 
__ 416 
__ 432

346 
__ 192 
__ 320 
__ 446 
__ 256 
___ 92 
._ 792

310 
___ 64 
__ 250 
__ 286

Nors Trumpai Pabriešių is 
Bedarbių Tarybos Veikimo

Pereitą metą mes čia jau 
buvom išsikovoję beveik da 
geriau, negu kur kitur, kaip 
buvo matyti laikraščiuose. Bet 
ne ilgam tas geras buvo. Kaip 
tik spėjo Luzernės pavieto 
Glen Alden kompanijos ang'- 
liakasiai išeiti į streiką, taip 
greitai Lackawanna bedar
biams pradėjo mažinti šalpą. 
Kada bedarbis negauna, kas

į'*75 j jam priguli, tai jis eina į šal- 
* ■ pos biurą ir klausia, kas yra,

jdelko man sustabdėte šalpą?
2.50 i Jis gauna atsakymą: “Eik pas
1.50 j Mr. Byerį ir klausk.” Tai kaip 
.20' tas bedarbis nueina pas poną

1.25 : Byerį, tai jo raštininkė sako, 
1.0(^ kad p. Byerio nėra namie. Gir-

__ 128 . .2$ ; di, aš tau galiu patarnauti. Ka- 
da bedarbis pasako, ko jis no
ri, tai -jam raštininkė atsako, 
kad “dabar yra daug darbų, 
galite užsidirbti dar daugiau,

2.00 
1.50 
2.00 
1.25 
3.00 
1.25 
2.25 
i.oo
1.75 
2.00 
2.00 
1.50 
1.75

.75

Vajus ir Nauji Nariai
, Vajus už naujus narius į Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugiją yra pratęstas iki PIRMOS GEGUŽĖS. Kova 
už RAUDONĄ VĖLIAVĄ, revoliucinės lenktynės, eina ne juo
kais. Dabar sekamai kuopos stovi:
K p. Miestas Kiek Naujų 

Narių Gavo 
1—Brooklyn, N. Y........... 34

19—Chicago, Ill. —
143—Reading, Pa. . .

14—Minersville, Pa.
146—Chicago, Ill....
22—Cleveland, Ohio

132—Tacoma, Wash.......... .  .6
188—Hamtramck, Mich..........6
28—Waterbury, Conn........... 4
92—Cicero, III....................... 4

104—Chicago, III. .................4
218— Scotville, Mich................4
219— Forest City, Pa..............4

Kiek Naujų
Narių Gavo

32—New Haven, Conn.........3
52—Detroit, Mich.1............3

.90—Youngstown, Ohio . .. .3
79—Chicago, Ill. ..

10—Philadelphia, Pa.
12—Pittston, Pa. . ..
25—Baltimore, Md.
29—Rockford, Ill..................2
73—Summerlee, W. Va. . 2
94—Kenosha, Wis................ 2

105—Philadelphia, Pa........... 2
145—Los Angeles, Calif. ...2
149—Philadelphia, Pa........... 2

Kp. Miestas

Karaą negu čia gaunat. Galite va- j 
žiuoti į Luzernės pavietą į ka
syklas, kožnoj kasykloj darbą 
gausi.”

Dabar aš noriu visuomenei 
pasakyti, kas do per vienas 
tas Mr. Byeris. Jis yra Dimic- 
ko švogeris, o Dimickas, kuris 
dabar yra miręis, buvo Glen 
Alden Coal kompanijos vy
riausias gaspadorius. O kada 
jis mirė, tai, žinoma, daug tos 
kompanijos Šerų liko Byerui. 
štai kodėl dabar tas nelabasis 
Byeris čionai pradėjo tokį pur
viną darbą varyti. Jis čia pasi
ryžo visus bedarbių tarybų lo
kalus išdraskyti su šnipų pa- 
gelba.

Bedarbių Tarybos Gerai 
Veikia

Kaip tik Mr. Byeris atsisa
kė tartis su bedarbių komite
tais, taip greitai bedarbių ta
rybos surengė didelę demons-

traciją palei Court Housę pas 
Mitchelio stovyla. Tai buvo 
kovo 8 d. Da prieš demonstra
ciją buvo pastatyti pikietnin- 
kai prie šalpos biuro. Laike 
prakalbų buvo įneštas suma
nymas, kad reikia dėti po ke
turios pi kietus, o ne po du. 
Kaip pradėjome statyti po ke
turios pikietus, ant syk miesto 
ponai prądėjo juos areštuoti ir 
sodinti į kalėjimą. Mat, tas 
jiems nepatiko. Kada mes nu
ėjome pas majorą užprotes
tuoti, tai jis pasakė, kad valia 
tik po du pikietu, o ne po ke
turios. Tai pirmą dieną suareš
tavo 7 pikietininkus, o antrą 
dieną jau 27 ir užgynė visai tą 
įstaigą pikietuoti.
. Mūsų vadus Elen Dovio ir 
E. Spencer suareštavo be jo
kio prasikaltimo. Kada publi
ka pamatė, kad pikietninkai 
bus teisiami, tai ant rytojaus 
susirinko daug žmonių prie Ci
ty Hali užprotestuoti prieš to
kį elgesį. Kada mūšų lietuvio 
kas majoras pamatė, kad ren- 

• kasi daug publikos, tai liepė 
! j olicijos kapitonui sutraukti 
visus Scrantono rezervus ir 
nieko neleisti į vidų. O jau 
buvo iš kalno padarytas pla
nas, kad tuojaus darbininkų 
vadus pagriebti, kaip tik jie 
prieis prie durų. Taip juos ir 
leido į vidų, pasigrobė ir su
metė į kalėjimą. Na, ir prasi
dėjo teismas pikietuotojų, 
kaipo kokių kriminalistų. Tik 
pilna salė šnipų, o nė vieno ci
vilio žmogaus. Mus visus per
varė per šerengą, nieko ne
klausdami, tik tiek: “Ar buvai 
ant pikieto?” “Taip, buvau.” 
“$10 arba 10 dienų kalėjimo 
bausmė!” Gi su mūsų vadais 
kitaip buvo. Juos nuteisė ka
lėjimai! ant 30 dienų, arba 
pasimokėti $25 bausmės ir pa
statė po $500 kaucijos iki teis
mo. Dar abiejų paveikslus ir 
pirštų antspaudas nutraukė.

Teismas atsibus balandžio 
6 dieną. Na, tai dabar visa

Scrantono ponija nusidžiaugė, 
kad jau viskas gerai. Pleškina 
Scrantono geltonlapiai, šmei
žia visaip ir ramina “gerus” 
piliečius, kad jiems jau pasi
sekė komunistus išnaikinti iš 
pat šaknų. Bet neilgam jų tas 
džiaugsmas buvo. Kada pradė
jo aušti, tai po visą, miestą ir 
po apielinkę pasipylė tūks
tančiai lapelių, ant kurių pra
nešama: “Mr. Byer’s Relief 
įdBbard Has Workers’ Trial, 
Wednesday, March 13, 3:30 
P. M., at Court House.” čia 
ir vėl velniava mūsų ^ponijai. 
Iš pirmo atsisakė duoti leidi
mą laikyti mitingą, bet tapo 
prispirti prie sienos ir turėjo 
leidimą* išduoti. . Kada atėjo 
paskirtas laikas, publika pra
dėjo rinktis iš visų keturių 
kampų. Buvo sutraukta polici
jos rezervai ir jeigu tiktai bū
tų buvę publikos mažai, tai 
jie būtų pradėję savo žvėriš
ką darbą. Bet kai pamatė, 
kad susirinko virš 6,000 žmo
nių, tai ir nuleido ' sparnus, 
taip, kaip Roosevelto mėlynoji 
varna.

Pirmiausia pirmininkas už
klausė, ar čia nesiranda kas 
nors iš Byerio pusės. Niekas 
neatsiliepė. Buvo penki kalbė
tojai. Vienas kalbėtojas buvo 
nuo senos unijos, o kitas nuo 
naujos, Henry Shuster, taip 
pat buvo angliakasių ir komu
nistų kalbėtojai ir bedarbių 
tarybos organizatoriai. Visi 
pasmerkė pono Byerio negra
žius darbus. Ant pabaigos pir
mininkas užklausė publikos, 
kurie sutinkate su pasmerkimu 
pono Byerio, pakelkite rankas 
aukštyn. Tai visi pakėlė ran
kas. Kuomet užklausė, kas* 
priešingas, taik tik du atsira
do, kurie pakėlė rankas. Tai 
taip mes pono Byerio darbus 
i^'od'ome- grrantoiw-thirbinim- 
kams.

visi džiaugsimės geromis pa
sekmėmis, o Lyros Chorui pri- 
duosime daugiau energijos 
darbuotis proletarinio meno 
srityje.

Įsitėmykite,
įvyks bal. (April) 
vakare, Lietuvių 
851 Hollins St.

vakare kaip 7:30 vai. Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Visi nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti Šiame susirin
kime, nes bus svarstoma kas turi būt 
konstitucijoj pataisyta ir kas palikti, 
kaip šiame susirinkime nutars, tstip 
ir bus.

Bedarbis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ten Buvusiam, Rochester, 

N. Y.—Neprisiuntėte savo ti
kros pavardės ir adreso, tuo 
būdu negalėsime jūsų kores
pondencijos sunaudoti' “Lais
vėje.”

Baltimore, Md
Mainieriai Pas Kriaučius

parengimas 
7 d., 7 vai. 
Svetainėje,

Svečias.
... -------------------- ‘ T--------" V —■ ■ -------- '

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

T.D.A. kuopos mitingas įvyks se- 
redoj, 27 d. kovo (March), 8 vai. va/ 
kare, 408 Court St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi bus 
distrikto organizatorius S. Stein. 
Kurie ir nepriklausote kviečiami at
eiti, ir prisiraššyti ir dirbti darbinin
kiškoj organizacijoj.

Sekr. A. S.
( (72-73)

ELIZABETH, N. J.
Didelis masinis mitingas yra ren

giamas 28 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Russian Peoples Home, 408 Court St. 
Kalbės drg. 
nuteistas 20 
gang.” Visi 
išgirskite jo

Angelo Herndon, kuris 
metų kalėti 
darbininkai 
prakalbą.

Kviečia

prie ‘‘chain 
ateikite ir

Komisija. 
(72-73)

NEWARK, N. J.
Šaukiamas didelis ir labai svarbus 

susirinkimas visų “Laisvės” skaity
tojų, ALDLD narių ir visų “Laisvės” 
šėrininkų ir Komunistų Partijos na
rių. Susirinkimas įvyks seredos va
kare, kovo 27, 8 v. v., 180 New York 
Ave., St. George Hali.

Mes turime labai daug svarbių da
lykų aptarti. Bus draugas 
kuris išduos raportą.

iš Centro,

D. M.

CAMBRIDGE, MASS.
A.L.D.L.D. 8 kuopos mėnesinis su-1 

sirinkimas įvyks seredoj, 27 d. kovo . 
(^laręh) 7 vai, vakare pas S. Vins- į 
kevičia, 181 Clark St. ir atsiveskite 1 
po. vieną naują narį.

Prot. Rašt. P. Andreliunas.
(70-72)

WORCESTER. MĄSS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

kos Draugystes ekstra susirinkimas 
įvyks 27 d. kovo (March) seredos

T*

(70-72)

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 O 
6 Skirtingų Rūšių • Uc

Persiuntimas Apmokėtas*
Kartu su užsakymu prislųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis. ’

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS*
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu*:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina* 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

’ Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo

WsTfd Gimtinį Kraštą

Visa eilė kuopų gavo po vieną naują narį, šičia yra skelbia
ma tik tas, kaip kuopos stovėjo- 16 d. kovo. Drg. K. Romikaitis 
iš Reading, Pa., prisiuntė už 7 naujus narius duokles, kas viso 
jų kuopai sudarė 22 naujus narius ir sako: “Gerai Centro Ko- r 
mitetas padarys, jeigu išanksto gamins Raudoną Vėliavą su 143 
kuopos numeriu ir miesto vardu.” Nors dabar jie stovi trečioje 
vietoje, bet dar gali padaryti nemažai “supriso” didelėms kolo
nijoms. Prie to, reikia atminti, kad readingiečiai jau su kaupu 
padvigubino savo kuopos narių kiekį ir jie to reikalauja nuo < 
Brooklyn© ir Chicagos kuopų, kitaip nesutinka Raudoną Vėliavą 
užleisti, nepaisant, kad didmiesčiai ir daugiau narių turi, nes 
turi geresnę progą gauti. Reading© draugai sako, jeigu kaip, 
tai jie pradės kitataučius rašyti į 143 kuopą, o centras ir tam 
nėra priešingas.

Dr. Mažeikienės Maršrutas
Draugė Mažeikienė raportuoja iš prakalbų maršruto, kad 

BRIDGEPORT, Conn., buvo geros prakalbos. Gauta “Laisvei” 
skaitytojų, naujų narių ir parduota literat. NEW H AVENE 
—mažos prakalbos. WORCESTERYJE ir GARDNERYJE— 
publikos buvo pusėtinai ir pirmajame mieste gauta 5 nauji na
riai į ALDLD ir parduota literatūros. Daugelyje vietų drau
gai nepakankamai turi naujos literatūros—brošiūrų, tai nege
rai, reikia parsitraukti naujos literatūros ir platinti ją.

Aukos Darb. Reikalams
Mūsų organizacijos draugai vis daugiau remia įvairius dar-

V1" Į'ĮgEŽS.. J l,L|lM.,iĮrw»Li»»r»"> ■'"■'W . ■■■.......... .. ■ » ■'«' >■ ■■» ą

Per radio perduotas paveikslas iš Krėtė salos (Grai
kijoj) parodo, kaip sukilėliai venezelistai kovojo 
prieš valdžios orlaivius, svaidančius- ant jy bombas.

Balandžio 7 d. čia bus dide
lė iškilmė—Shenandoah Lyros 
Choras vaidins puikią operetę 
“Vestuvės Pušyne”. Apie ope
retės gerumą nereikia nė aiš
kinti, nes “Laisvės” skaityto
jai matė platų aprašymą 
drg. J. Ramanausko. Tiek rei
kia pažymėti, kad lošėjai pri
dės magaryčioms pagarsėjusį 
Mainierių Kvartetą.

“Laisvės” skaitytojai turėtų 
visi' pasidarbuoti, garsinį pla
čiai šį parengimą, nes tokia 
proga retai pasitaiko. Padary
kime šį parengimą sėkmingu; 
duokime progą visiems Balti- 
morės lietuviams žinoti apie 
tą nepaprastą įvykį. Paskui

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutes 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- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite 

“LAISVĖ” 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

GREIČIAUSIA KELIONĖ 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremcrhavene ir už

tikrina patogu nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.Į .......- ' —------ --------------------------------- ------— ■ ------------------

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
‘‘Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

KAINA: Kvorta 75c, Galionas $2.75
» \

Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 
Končiaus medus yra tyras bičių medus.
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AUKŠČIAUSIA PRIEGLAUDA DĖTUVIŲ AMERIKOJE
4 The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St.,

J. Urbonas, 
Centro pirmi- 

ištraukia savo 
kviečia visus1

r

4

Visoms APLA Kuopoms 
k Visiems Nariams

APLA 26-tas Seimas įvyksta 
geg. 31 ir birž. 1, Darb. Cen
tre, 325 East St., Wilkes Bar
re, Pa. Visos kuopos turėtų 
stengtis pasiųsti delegatus. 
Kurios kuopos nerinko delega
tų kovo mėn. susirinkimuose, 
tai balandžio mėn. susirinki
muose turėtų stengtis išrinkti. 
Mandatus pasiunčiame visoms 
kuopoms. Ant mandatų randa
si visos informacijos.

Balandžio mėnesio susirin
kimuose taipgi tenka rinkti 
Centro Komitetas. Kovo mėn. 
tiktai kelios kuopos turėjo bal
savimus. Tos kuopos, kuriose 
dar nebuvo Centro Komiteto 
balsavimų, turėtų pasirūpinti 
sėkmingai pravesti balsavi
mus.

Tuo pačiu sykiu tenka pri
minti, jogei d. 
kandidatavęs į 
ninkus, dabar 
kandidatūrą ir
rinkimuose už jį nebalsuoti. O 
tols kuopos, kuriose jau buvo 
už jį balsuota, jei nori, gali 
šiame mėnesyj perbalsuoti.

Mūsų Seimas yra augščiau- 
sia įstaiga. Jo tarimai neat
mainomi iki kito Seimo. Ko
kius jis padarys tarimus, rei
kės visiems nariams bendrai 
vykinti gyvenimam Todėl mes 
visi turėtume rūpintis, kad 
26-tas Seimas padaryti/ juo- 
daugiausia naudingų visai or
ganizacijai tarimų, kad jis ga
lėtų išlyginti visokius netikslu
mus, nedateklius. O kad tai 
padaryti, tai visos kuopos tu
rėtų siųsti delegatus su savo 
patarimais, o tos kuopos, ku
rios neišgalės siųsti delegatų, 
tai turėtų pasirūpinti priduoti 
Seimui naudingų sumanymų. 
Tiktai bendrai svarstydami, 
galim padaryti Seimą atspind
žiu visų narių nuomonių.

Kuopų sekretoriams todėl

LAISVE Penktas Puslapis
=

^rie tokių susirinki- 
opų valdyboms patar-

patartina daugiau pasicĮarbuo- 
ti sušaukimui skaitlingų balan
džio mėnesio susirinkimų. 
Taipgi patartina iš anksto pri
sirengti 
mų. XK
tina prieš susirinkimus turėti 
posėdžius sudarymui geresnio 
dienotvarkio delei šių susirin
kimų.

Centro Komiteto rinkimų ir 
taipgi Seimo delegatų rinkimų 
taisyklės buvo nurodytos kovo 
mėn. pranešime visoms kuo
poms. Taipgi ten buvo nuro
dyta ir konstitucijos paragra
fai, su kuriais reikėtų visiems 
susipažinti laike rinkimų. To
dėl ’ patartina toms kuopoms, 
kurios dar neturėjo rinkimų 
kovo mėn., išnaujo perskaityt 
tą pranešimą ir jo nurody
mais laike rinkimų vaduotis.

Pusiau Numažintas Įstojimas
Pratęstas iki Liepos 1

rioj rengiama visur demons
tracijos. Amerikoj mes de
monstruosime joje prieš karą 
ir fašizmą, už teisę organi
zuotis ir streikuoti, už Socia- 
lės Apdraudos Bilių II. R. 
2827, už didesnes algas, prieš 
brangų pragyvenimą ir tt.

Visos APLA kuopos ir visi 
nariai kviečiami aktyviai pri
sidėti prie surengimo tokių 
demonstracijų. Kuomet bus 
pakviesti dėtis į bendro fron
to komitetus prisirengimui 
prie Gegužės Pirmos apvaikš- 
čiojimų, patartina dėtis ir 
remti tokį svarbų žygį.

Tiktai vieningai veikdami, 
susidėję į bendrą veikimą, 
mes, darbininkai, galėsime iš
sikovoti geresnį gyvenimą ir 
nusikratyti nuo savo sprando 
išnaudotojus.

APLA Centro Sekr.,
J. Gasiunas. *

N. S. Pittsburgh, Pa
Prakalbos

gijos 87 kuopa. Kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti. Apart d. 
Mažeikienės, vienas jaunuolis 
duos raportą iš jaunuolių kon
greso. Vienas atstovas duos

raportą iš Socialės Apdraudos 
Kongreso, tcuris įvyko Wash
ingtone. Visur garsinkite šias 
prakalbau. Kviečia visus

Rengimo Komitetas.

Lietuvos

taip pat pasirįžime tolesniam 
veikimui. Buvo išrinkta 8 de
legatai į didžiulę B. T. kon
ferenciją Girardville, Pa., kovo 
17, apie kurią jau buvo “Lais
vėje” rašyta. Be to, kiek ži
nau, yra išrinkus 
kuopa 3 delegatus,
Sūnų Dr-ja 2 delegatu, A.L.D. 
L.D. 14 kp., taipgi bus atsto
vaujama. Buvo šaukiama ka
talikų ir kitų sriovių organi
zacijos, nes čia visų būtinas 
reikalas kuo labiau daryti 
spaudimą į valdžią, idant bū
tų padaryta, bedarbių ir so- 
cialės apdraudos Bilius IL R. 
2827 įstatymu, pagal kurį bū
tų visi aprūpinti tinkamu 
venimu.

Turiu čia dar i pranešti, 
aš, rašydamas “Laisvėje”
61 apie ALDLD 9-to apskričio 
veikiančio komiteto posėdį, 
praleidau vieną nutarimą, tai 
tą: nutarta surengti šiuo tarpu 
prakalbų maršrutą 9-tam aps
krityje, 
vieną iš 
betoj ų.

Seredoj, kovo (March) 27, 
Liet. Sūnų svetainėje, 818 Bel
mont St., N. S. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga veltui.

Kalbės d. S. Mažeikienė, iš 
Clevelando, apie bedarbių ap- 
draudą ir visam pasaulyje di
dėlį sujudimą delei bedidėjan- 
čio karo pavojaus.

Rengia Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau-

j.

£

£
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No.

jei bus galima gauti 
pirmaeilių mūsų kal-

A. Arbačiauskas.

IR KITIEMS UŽRAŠYK 
SKAITYK LAISVE

APLA. Pirmo Apskričio 
k o n f e re n c i j ai re k o m e n d u o j ant, 
Centro Komitetas nutarė pra
tęsti pusiau numažintą įstoji
mą iki liepos 1, 1935. Taigi 
dabar proga daugiau darbuo
tis gavimui naujų narių su nu
mažintu įstojimu.

Pereitam vajuj gauta apie 
60 naujų narių\24 kuopos pa
sidarbavo vajuj, o 28 nieko 
nepasidarbavo. Tai dabar tos j 
kuopos turi gražios progos 
daugiau’ pasidarbuoti.

Ypatingai prieš Seimą turė
tumėt visi pasidarbuoti gavi
mui naujų narių, taip kad Sei
mui raportas būtų džiuginan
tis, parodantis, jog visi mes 
rūpinamės savo organizacijos 
gerove.

Minėkime Gegužės Pirmą
Gegužes Pirma yra viso pa

saulio darbininkų šventė, ku-

Minersville, Pa Wilkes Barre, Pa

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

linkite Bret-O-Col Tabletus 
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP 
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

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

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

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Montello ir Apielinkės Lietuviams 

Lietuvių Tautiškame Name yra puikiai įtaisyta 
VALGIŲ IR GĖRIMŲ UŽEIG^ 

čia galite linksmai ir ramiai praleisti laiką. 
Vieta tinkamai įrengta užėjimui grupėms ir pavie
niams asmenims, o mūsų patarnavimas yra prielankus 
ir patenkinantis. Tą jums pasakys kiekvienas iš tų, 

kurie tik yra pas mus lankęsi.

SAVININKAS ANTANAS RAILA
Dėkavoja visiems, kurie atsilanko ir kviečia tuos, kurie dar nėra 

buvę ir užtikrina, jog atsilankę būsite užganėdinti.
Norime priminti tą faktą, kad šio biznio pasilaikymas Liet. Tau
tiškame Name yra parama ir, tam namui. Todėl čia yra tinka

miau užeiti negu kur kitur.

National cafe
666 No. Main Street Montello, Mass.
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Čia Bedarbių Taryba, nors 
ne taip smarkiai, kaip reikia, 
bet vis auga, ne tik skaitliumi, 
o ir aktyvumu. Didžiausia 
svarba tame, kad čiagimiai, 
bei čia augę bedarbiai darbi
ninkai - darbininkės vis dau
giau ir daugiau įstoja į šią or
ganizaciją. Jie lengvai varto
dami amerikonišką kalbą, lan- 

j kydami susirinkimus, greit 
p ersii ma—s u p ran t a - o r ga n i z a- 
cijos veikimo taktiką ir patys 
į jį stoja: apsiima į komisi
jas del išreikalavimo bedar
biams šalpos, būna išrinkti į 
masinius suvažiavimus-konfe- 
rcncijas, kur jie dar daugiau 
išsilavina ir tuomi neša didelę 
naudą mūsų judėjimo kovose 
prieš išnaudotojus.

Kovo 15 š. čia buvo gana 
įspūdingas Bed. Tarybos su
sirinkimas, kas matos iš rapor
tų ir gyvume svarstymuose,

Iš Streiko Lauko
Streikas da vis traukiasi to

lyn, nors unijos vadai laikomi 
kalėjime. Streikas plečiasi vis 
daugiau.

Kovo 21 dieną buvo eksplo
zija Bliss Colliery, kur su 
streiklaužiais dirbama; gesas 
9 sudegino, nekurie jau mirė. 
Senosios unijos viršininkai su 
kompanija prisigabeno visai 
nepatyrusių darbininkų, tai už 
tai visokių nelaimių daug į- 
.vykstą .kasdieną-. Nuo pradžios 
streiko jau labai daug žuvo 
kasyklose, bet kompanija tą 
viską laiko slaptybėj.

Nors stato truperiai-kazokai 
visaip streikuojančius darbi
ninkus persekioja, bet strei- 
kieriai gana baimės streiklau
žiams duoda. Visur ir visaip 
labai juos uja. Kaip šis strei
kas baigsis, tai yra sunku at
spėt. Kad būtų tarpe mainie- 
rių vienybė, tai streikas būtų 
tikrai išlaimėtas.

Veisiejiškis.

riPRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
1324-30 Lincoln-Liberty 

Building
Broad ir Chesnut,

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

$ Tel. Stagg 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.

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.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
»

Bieliausko Graborystės įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko

plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvosimo.
Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl lietu

viškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtaučius daug 
pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos laikais viskas 
yra nupiginta. Todėl mes dabartines depresijos laikais 
suteikiame patarnavimą už daug mažesnę kainą; tuo bū
du galite per mūsų Įstaigą sutaupyti daug pinigų, kurie

bus naudingi jūsų kasdieniniame gyvenime, ir palaidoti 
savo mylimuosius grąžiai ir pigiai. Musų gi patarnavi
mas bus toks pat rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų 
už didelę ar mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skir
tumo del kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir 
didžiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

TĖMYKITE, ką niūsų įstaiga suteiks už tam stų pinigus. Šie paveikslai partfdo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus.

$150 
ar 

mažiau
$225

už $225'Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku ir 
paduška to paties šilko; vardo bletelė. Išviršinine grabui 
dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno 
iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpėtai, palmos ir ant durų kvletkas. 
Išimame visus leidimus (permitus). Sutelkiame karava
ną, kuriuo grabą veža, ir vieną automobilį Į visas kapi
nes New Yorko miesto apylinkėj; grabo dėžę nuvežame 
Į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemokamai. 
Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti už pri
einamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties šilko; 

vardo bletelė. Išviršinine grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligonines, išbalsa- 
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmoš ir ant durų kviet- 
kas. Išimame visus leidimus (permitus). Suteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius Į višas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve
žama į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 
už prieinamą kainą.

*

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreivis 
nuliudimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

1 I 
į

I I

LIETUVIŲ

Valizy Krautuve
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
’ prie išdirbimo šių prekių.
> Čia yra puikus pasirinkimas 
; pbrtfelių, valizų, skrynių, ku- 
. parų, moteriškų pocketbook’ų 

ir kitokių šiem panašių daiktų.
Parduodame ir Lietsargius 

(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NAMAI

1st. 1892

Daimontai
harman

Sieninių 
Laikrodžių
Vedybinių

Laikrodėliai

Męs perkame seną auksą

Laiko kovo menesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.’ < • • - • • . • >  

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 
I PAUL GUSTAS
§ LIETUVIS GRABORIUS
8 Sena) dirbąs graborystės pro- 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- 
S kėj plačiai, žinomas. Tik dabar 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
8 balsamavimų ir palaidojimu 
8 mirusių,

| Veltui Chapel Šermenim 
8 Parsamdo automobilius šerme- 
8 nirns, vestuvėms, krikštynoms 
8 ir kitokioms parems
X Šaukite dieni} ar naktį

| 423 Metropolitan Avė.
§ Brooklyn, N. Y.

1

Notary Public TeL STagg 2-5043

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y,660 GRAND ST.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo« 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—200(i svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
Įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

185 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKOIRAPIEL1NKESŽINIOS
Ar Bus Karas? Kodėl Kilo 

Riaušės Harleme?
nesį, kuomet maisto ir abelnai 
pragyvenimo reikmenys labai 
pabrango. Taigi, faktas, kad 
išleidžiama daugiau pinigų 
šalpos reikalams dabar, negu

Kiekvienam iš mūsų rūpi šie 
klausimai. Jie rūpi jaunuo
liams, kurie pirmutiniai bus 
pasiųsti j karo frontą, karui 
iškilus. Rūpi tėvams, kurie su 
dideliu vargu ir pasiaukojimu 
išauklėjo vaikus, kaip jie ma
nė, sau ant džiaugsmo ir pa
ramos senatvėje. Rūpi visiems, 
kadangi šis karas galės gazų 
pagalba išnuodyti ištisus mies
tus ir kaimus.

Harlemo padėtis taip pat 
paliečia visus: kas įvyko aną

dieną Harleme, bile dieną ga
li būti Williamsburge.

Tuos svarbius klausimus 
nuodugniai išaiškins dd. A. 
Bimba, vienas iš “Laisvės” re- j 
daktorių ir J. Siurba, “Tiesos” 
redaktorius. Po trumpų pra
kalbų bus diskusijos. Prakal
bos—diskusijos įvyks ketvirta
dienį, 28 kovo, 7:30 vai. va
karo, “Laisvės” svetainėj, 
kampas Lorimer ir Ten Ėyck 
Sts., Brooklyne. Įžanga veltui. 
Rengia lietuviai komunistai.

Pusė Bedarbių Negauna Šalpos

buvo išleidžiama seniau, nepa
gerina bedarbių padėties, bet 
priešingai, vis daugiau ir dau
giau randasi visai negaunan
čių pašalpos, o gaunančiųjų 
pašalpa nukapota. Akivaizdo
je to, kaip jau buvo rašyta 
vakar dienos “Laisvėje”, šal
pos įstaigų viršininkams pakė
lė algas.

Darbininkai privalo į tas 
suktybes ir badą atsakyti dar 
griežtesniu reikalavimu priim
ti Darbininkų Bilių HR 2827, 
kuris suteiks visiems užtikrini
mą ir organizuotai ir griežčiau 
reikalauti tuojautinės pašal
pos vietiniuose šalpos biuruo
se.

Kas Bus Ateinantį 
Sekmadienį?

Susidomėję žmonės teirau
jasi, kas bus ateinantį sekma
dienį? O žingeidumas ne be 
priežasties. Mat, Aido Choro 
Merginų Ensemblis rengia va
karėlį ateinantį sekmadienį, 
31 d. kovo, 7 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Kadangi 
merginų, ensemblis yra lietu
viškus vakarėlius lankančios 
publikos žinomas ir mylimas, 
tad žinoma, kad savo vakarė
lyje jos ne tik pačios puikiai 
pasirodys, bet ir turės savo 
programoj kitokių grožybių— 
ir prašmatnumų. Bus tai bus, 
bet jos kol kas laiko viską 
slaptybėje. Be abejo, brook- 
lyniečiai gražiai atsimokės už 
jų gražų patarnavimą mūs pa
rengimuose ir skaitlingai atsi
lankys. Įžanga tik 25c.

dieniniai
SPECIALAI

ANTRADIENI, KOVO 26

Gryni Saldainiai
Skirtingi Blizganti
Kieti Saldainiai

40c Vertės—pilnas svaras 1 z
Cream Mint Wafers < -yn

40c vertės—pilnas svaras *
Šokolodiniai Medaus
Korių Chips O/1C

50c Vertės—pilnas svaras Z—
Šokoladinis Pan Fudge IQ n

40c Vertės—pilnas svaras •
Namų Darbo Pecan 1QC
Medaus Bun < 0c vertės 1

PRIE FONTANŲ
Sliced Chicken Sandwich

20c

O

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

►

Pusė visų New Yorko mies-| 
to bedarbių, randasi ant bado 
pražūties kranto, taip paskel
bė majoro komitetas, paskir
tas bedarbei tirti New Yorke. 
Surasta, kad vis naujos ir nau
jos armijos reikalaujančių pa
šalpos prisideda, kad bedarbėj 
vis labiau pradeda paliesti ir 
vidurinę klasę, o pašalpų nor
ma eina žemyn, kuomet tam 
tikras skaičius žmonių, suriš
tų su pašalpos davimo įstaigo
mis, auga, kaip ant mielių, 
turtingėja.

Komiteto raportas sumuša 
šlykštų buržuazijos užmetinė- 
jimą, būk bedarbiai esą “šyk
štuoliai, valkatos, tinginiai,” 
kad jie nedirbtų, jei ir duotų 
darbą. Raportas parodo, kad 
iš 2,664,000 bedarbių kovo 1,

1935 m., tik 341,451 šeimymj 
ir pavienių tėra ant pašalpos 
darbų arba gauna pašalpą. Ne 
tik, kad visi miesto bedarbiai 
nėra šelpiami, bet ir apie 325,- 
000 šeimynų, kūnų maitintojai 
yra bedarbių eilėse, taipgi yra 
bedarbiai ir jie sudaro rezer
vą, iš kurio reikalaujančių pa
šalpos skaičius didinasi. /

Apskaičiuojama, kad vienas 
iš trijų, turėjusių darbus 1930 
metais, dabar yra be darbo, 
tad iš 7 milionų gyventojų 2 
ir pusė miliono yra be įplau
kų, b

Tuo pat sykiu esančių ant 
pašalpos įplaukos mažinamos. 
1932 m. šalpos iššlaidos abel
nai imant buvo $51.36 į mė
nesį vienai šeimynai, o 1934 
m. jau bebuvo tik $42.15 į mė-

Orlaivio Nelaimėje Užsimušė 
Kovingas Lakūnas Collins
Pereitą penktadienį netoli 

Farmingdale, L. I., žuvo kla
siniai sąmoningas ir kovingas 
lakūnas Jimmy Collins arba 
kaip jį vadindavo tūli “Can- 

r 
nonball” del jo nepaprastai 
sėkmingo mokėjimo nusileisti 
iš augštumos stačiai žemyn 
(nose-dive). Jis buvo pagarsė
jęs, kaipo geriausias militariš- 
kų orlaivių išmėgintojas. šį 
sykį Graumann Aircraft Cor
poration, Farmingdale, L. L, 
buvo paėmus Collins’ą išban
dymui naujai pabudavoto mi-

Brooklyn® ALDLD 1 Kuopa 
Žada Sukirst Visas ALDLD

Kuopas Vajuje
Ne tik dd. chicagiečiai bet, 

veikiausia, ir daugelis kitų ko
lonijų, ALDLD auklėtojų dar 
neatsipeikėjo nuo išgąsčio, ku
rį gavp po pereito ALDLD 1 
kuopos susirinkimo. Kaip ži
nia, tame susirinkime prirašy
ta 33 nauji nariai. Sustiprin
kite, draugai, savo pozicijas, 
kad išlaikytume! smūgį sekan
čio susirinkimo, kuris įvyks 11 
balandžio. Draugas Buknys 
verbuoja narius visomis pu
sėmis, tačiau visi turėtume pa
sirūpinti ir pribūti su naujais 
nariais. Juk kitos kolonijos

“LAISVES” DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMO

KONCERTAS IR BANKETAS
Rengkitės į didįjį savo dienraščio po- 

kilį. Dalyvaukite suvažiavime---ir .... .....
būkite bankiete.

Sekmadieni, 7-tą d. Balandžio (April)
Bankietui bilietai jau gatavi, tuojaus įsigy
kite jų; užtikrinkite sau vietą bankiete

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

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

K. MENKELIUNIUTĖ

litariško orlaivio.
Collins iškilo tuo orlaiviu 

20,000 pėdų ir pasileido tarsi 
rakieta žemyn. Apie 10,000 
pėdų augštumoj nutrūko vie
nas orlaivio sparnas ir orlai
vis nebegalėjo normališkai nu
sileisti, sudužo. Collins tuojaus 
mirė.

Nežiūrint, kad tūkstančiai 
matė sparną nutrūkstant, ar
mijos oficieriai, norėdami pa
laikyti Graumann kompanijos 
valdytoju garbę, bando aiš
kinti, būk lakūnas neišlaikė.

Collins buvo kovingas Air
craftmen’s Federacijos narys 
ir delegatas Nacionalėj Tary
boj Nepriklausomos Metalo 
Unijos. Jo draugai darbinin
kai pasakoja, kad jis buvo at
sidavęs unijistas, kovojo už 
geresnes darbininkams sąly
gas. “Jis važiuodavo net 60 
mylių, kad dalyvauti mitin
ge,’ sako darbininkas, “mes 
netekome didvyrio, darbinin
kų klasės didvyrio. Mes turė
sime kovoti be jo.” 

i
Collins sakęs, kad šis bus 

jo paskutinis skridimas ir kad 
jis manąs tapti laikraštininku, 
bet nelaimė pakirto jo planus. 

. Collins paliko našlę ir du kū
dikiu. * •*

taipgi nesnaudžia ir gali su
kirsti, .jei m,es snustelsim.

N.

Elektristai Streikieriai Eis
1 Miesto Rotušę

Tūkstančiai Int. Brother-

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

•
Biru ta Ramoškiute iš Hartford, kuri pirmu 

kartu pasirodys New Yorko publikai 
“Laisves” bankiete

A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.
K. Menkeliuniute, visos Amerikos dainininke’;
Aido Choro Vyrų Sekstetas, iš Brooklyn.
Aldona E. Klimiute ir Lillian Kavaliauskaite, 

abi brooklynietės, duos gražių duetų.

Proga Visiems Pamatyti 
Puikius Judžius

Ateinantį trečiadienį, kovo 
27 d., “Laisvės” svetainėj, bus 
proga pamatyt du puikius ju- 

j džius (judamus paveikslus) iš 
Sovietu Sąjungos—“Auksiniai 

i kalnai” ir “Pirmoji Gegužės 
1934 m.” Rengia Liet. Darb. 
Susivienijimo 1-ma kuopa.

Kuomet šiuos judžius rodė 
New Yorke, tai reikėjo mokėt 
įžangos iki $1.00, o dabar bus 
galima gėrėtis jais tik už 25 
centus. Taigi, niekas nepraleis
kit šios progos, pamatykit So
vietų Sąjungos gaminius. Pra
sidės 7 :30 v. vak.

Kor.

u
ČJ

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 nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

o
o

5.15C
1OC

• .... reguliariai
Hot Fudge Sundae

reguliariai
Pie a lą Mode

reguliariai
Strawberry Jce Cream 
•Soda reguliariai 15c

DYKAI puodukas kavos su bile 
20c pirkiniu 

18G 5^’ Krautuūs-Viena arti jas

15c

20c 1OC
1OC

j

reiškia, kad kompanija dės vi
sas pastangas sulaužyti strei
ką. Darbininkai tęs kovą to
lyn. Jie atsišaukia į visas dar
bininkų unijas, kitas organi
zacijas, visus darbininkus ir 
intelektualus pikietuoti apie- 
linkės krautuves, kurios dar 
parduoda NBC produktus; 
rinkti aukas ir maistą Strei- 
kierių šalpos Virtuvei; siųsti 
narius pikietavimui šapų.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda Groserne ir Delicates
sen Krautuve. Gerai lietuviais apgy
vento.] vietoj. Vietoje galima gražiai 
gyvenimą daryti. Randa pigi. Prie
žasty sužinosite ant vietos. Atsišau
kite šiuo antrašu:

428 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

(67-73)

IŠRANDAVOJIMAI
PARSIRANDAVOJA 5 ar 6 kam
barių apartmentas, su elektra ir 
maudynėm, dviejų šeimynų name, 
kambariai visi šviesūs, randa žema, 
kreipkitės1 šiuo antrašu: T. Baliunas, 
1111 Blake Ave., Brooklyn, N. Y. 
East New York Sekcijoje.

(70-72)

hood of. Electrical Workers 3 
lokalo narių sykiu su streikie- 
riais maršuos šiandien į mies
to rotušę su reikalavimais, kad 
Viešų Darbų Administracija 
(P\VA) samdytų tik unijistus 
darbininkus, su unijistinėmis 
algomis. Dabar prie tų dar
bų samdo neunijistus ir moka 
tik po $15-18 algos į savaitę. 
Maršavimas prasidės nuo uni
jos buveinės, 130 E. 25th St., 
10 vai.

Majoras LaGuardija sako, 
kad streikas esąs “neapgalvo
tas.” Už tai pirmą streiko die
ną, pereitą penktadienį, areš
tuota 16 pikietų. Masinis pi- 
kietas iš apie 1,000 darbinin
kų buvo šeštadienio rytą prie 
Houston St. ir 2nd Ave.

Paliuosavo Vaiką. 
Pikietuotoją

Bronx teismabutyje, perpil
dytame darbininkais, teisėjas 
Levy paliuosavo 13 metų vai
ką, Edwin Miller, negrą, ku
ris buvo kaltinamas užpuoli
me 250 svarų dydžio policisto 
šalpos’ demonstracijoj; paleis
tas pasitaisyti, su įsakymu pri
dėti 80 nuošimčių pašalpos 
Miller šeimynai.

Tam pačiam teisme seniau 
Milleris buvo rastas “kaltu,” 
bet pereitą ketvirtadienį, ka
da teismabutis prisipildė dar
bininkais, kurie nurodė, kad 
Millerių šeimyna badauja su 
$6 į savaitę šalpos šeimynai iš 
keturių, tai nuosprendis su
minkštėjo. Tačiau Bedarbių 
Taryba kovos už besąlyginį 
vaiko paliuosavimą.

NBC Darbininką Streikas 
Tęsiasi

National Biscuit Co. nutrau
kė derybas su streikieriaiš, kas

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Idc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

D A IMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel..: Glenmore 5-6191

512

u
ū

HYMAN BERGER,
SAVININKAS'

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parėmė degtinių, kreipkitės pas mus.

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

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

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

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

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

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

Tel.: Foxcroft t-6901

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494
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Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomh 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

!>

•>

>

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėin, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Į Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos*

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

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasL 
tarti. 1
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS „
110 East 16 St, N. Y. ,

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

NEW YORK 4
Valandos—9 A. M. iki 8 P.''M.
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




