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HITLERIS IŠMETA 
1,000 “NE-ARIJŲ”

LAIKRAŠTININKŲ
BERLYNAS. — Hitleri

nių laikraščių valdyba pas
kelbė, jog nuo balandžio 1 
d. lieka išbraukta apie 1,000 
“ne-arijų” iš redaktorių ir 
kitų laikraštininkų sąrašo. 
“Ne-arijais,” tai yra ne 
“grynos” baltosios veislės 
žmonėmis, ‘hitlerininkai va
dina pirmoj vietoj žydus. 
Išbraukimas iš laikraštinin
kų sąrašo faktinai reiškia, 
kad jie daugiau negalės gau
ti darbo Vokietijos laikraš
čiuose. Iš laikraštinės profe
sijos išbraukia ir tuos “ari-

Pirmas Lietuvių

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite
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Es.ku,ie apsivedę su žy’ Pragaištis Barmenams 
Nuo Dulkių Debesy

A KANSAS CITY. — Tiršti 
dulkių debesiai lemia pra
gaištį šimtams tūkstančių 
farmų vidurvakarinėse Am
erikos valstijose. Juodi dul
kių debesynai kyla iš tų vie
tų, kurias pernai saulė nu
kepino. Dabar vejai ten juo 
labiau ardo žemės paviršį, 
sukeldami milžiniškus dul
kių debesius; o tomis dulkė
mis storai užberia dar nau
jus žemės plotus, kuriuos 
pernai sausra buvo mažiau 
palietusi.

Ūkininkai šimtais bėga

RUOŠIAMA DIDELIS 
KASYKLŲ STREIKAS-

BALANDŽIO PIRMA
PITTSBURGH, Pa.—Pe

reitą sekmadienį susirinko į 
konferenciją 100 delegatų 
nuo Jungtinės Mainierių 
Unijos 4-to ir 5-to Dis- 
triktų ir išdirbo planus 
streikui, kuris turėtų įvyk
ti balandžio (April) 1 d. 
Nutarė išleisti 50,000 lape
lių, kad supažindinti visus 
mainierių lokalus su reika
lavimais ir su būdais, ku-tnuo dulkiu atplūdžio, iš Ce
riais streikas turės būt ve
damas. Nutarta kovoti už 
sekančius pagerinimus:

$6 algos dienai; šešių va
landų darbo diena; penkių 
dienų darbo savaitė; pilnas 
darbininkų unijos pripažini
mas; mainierių visuotinas 
balsavimas delei užgyrimo 
sutarčių su samdytojais.

Konferencija ragina visus 
unijos lokalus išrinkti eili
nių narių streiko komitetus. 
Tie komitetai turi būti tik
rieji streiko vadai ir tik per 
juos tegali eiti derybos su 
bosais.

Veteranai kovotojai prieš 
J. L. Lewisą, pardaviką uni
jos prezidentą, tokie kaip 
Mike Stanovičj Ted Gali ir 
Martin .Ryan, karštai ragi
no mainierius imti visą ko
vą į savo rankas ir neleisti 
Lewisui iškrikdyt streiką.

lorados, Oklahomos ir kitų 
valstijų ir stengiasi išsiva
ryti 50,000 galvijų. Jie krei
piasi į valdžią, prašydami 
pagelbos—naujų tinkames
nių žemių ir persikrausty
mo lėšų.

------------------------------- ------------------------------------- —------------------------------------;------------- --------------------------------------------

REIKALAUJA KARO LAIVYNO PRIES 
SOVIETUS; GRŪMOJA LIETUVAI

Lenkijos Protestas Vokietijai prieš Visuotiną Karišką 
Tarnybą Yra Visai Švelnus; Hitleris Nemažins Armijos

BERLYNAS. — Pas Hit- 
lerį atvykę pereitą pirma
dienį Anglijos užsienio rei
kalų ministeris John Simon 
ir “antspaudos ministeris” 
Anthony Eden tęsia slaptus 
pasikalbėjimus su Vokieti
jos diktatorium. Bet Hitle
ris neslepia svarbiausio sa
vo reikalavimo—būtent, kad 
Anglija ir kitos kapitalistų 
šalys turi pripažint Vokie
tijai teisę ginkluotis prieš 
Sovietų Sąjungą. Kad “ap
saugot Europą nuo bolševiz
mo,” jis reikalauja leist Vo
kietijai pasistatyt stiprų 
karo laivyną, kuris galėtų 
kontroliuot Bąltijos jūrą. 
Kai del savo paskelbtos vi
suotinos kariškos tarnybos, 
iš kurios susidarytų 600,000KARDINOLAS CURLEY

NADCTII VADA DDICc WU nuolatinė armija, tai rtvIUllŲ JVHlVV lluLo į Hitleris nežada daryti nei

ir kitas Pabaltijo šalis, taip
gi į Sovietų Sąjungą.

Lenkija Pataikauja 
Hitleriui

Iš karto buvo pranešta, 
kad Lenkija per savo amba
sadorių Berlyne, J. Lipskį 
įteikus Himlerio valdžiai sti
prią protesto notą prieš įve
dimą verstinos kariškos tar
nybos Vokietijoj. Dabar pa
sirodo, kad Lipski tik drau
giškai patarė, kad Vokietija 
“neerzintų” Anglijos. O An
glija jau ne kartą išreiškė 
palankumo Hitleriui.

Atvykusius Berlynan mi
nimus Anglijos pasiuntinius 
iškilmingai pasitiko unifor
muota asmeniška Hitlerio 
gvardija. ..
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SPECIALE POLICIJA
PRIES “RAUDONUS”

ST. LOUIS, Mo. — Kad 
išnaikint visokį komuni^inį 
veikimą Jungtinėse Valsti
jose, fašistas John G. Crow
ley iš Cambridge, Mass., sa
vo prakalboje kovo 25 d. 
reikalavo, kad visuose mies
tuose prie policijos turi būt 
įsteigta specialiai policinin
kų skyriai kovai prieš “rau
donuosius.” Crowlev siūlo 
ne tik viešai persekioti ko
munistų veiklą, bet juo la
biau darbuotis slapta, tai 
yra, visur įvedant žvalgybi
nę šnipijadą prieš “raudo
nuosius.”

Tas ponas yra galva Ame
rikos Legiono “Keturiasde
šimt Aštuonių Draugijos.?

MEX1K0S BEDIEVIUS
WASHINGTON. — Bal- 

timorės kardinolas Curley, 
kalbėdamas katalikiškos So
dality Saiungos susirinki
me, smerkė prezidentą Roo- 
sevelta, kad jis neužtaria 
katalikų bažnyčios Meksiko
je. Sako, senatorius Borah 
buvo pagaminęs šalies kon
gresui rezoliucija, kad Am
erika ištirtų, kai n bedieviš
ka Meksikos valdžia perse
kioja katalikus: bet Roose
veltas tą rezoliuciją “už
mušė komisijoj,” penerlei- 
džiant ją kongresui svarsty
ti.

Kardinolas norėtu, kad 
Jungtinės Valstijos tuoiaus 
įsikištu j vidujinius Meksi
kos reikalus; Bet Roosevel- 
tui atrodo, kad dabar nėra . . . . _
dar patogus momentas da- jis atsisako daryti tarpsavi- 
ryti tokius žingsnius, kurie apsigynimo i sutartį su 
privestu nrie karo tarp tų- Sovietais, Lietuva .ir kitbniis 
dviejų šalių. Tame tik skir- ~ 
tumas. A

žingsnio atgal nuo to savo 
plano. O dar visai nesenai 
Anglų ministerio pirminin
ko MacDonaldo sėbras lor
das Lothian, atvvkes į Ber
lyną, sutiko, kad Vokietijai 
reikėtų 400,000 tonų karo 
laivyno.

Dabar gi Ramsay MacDo
nald viešai pataikauja Hit
leriui; jis pareiškia, kad |

Žada $950,000,000
Farmoms Gerinti

WASHINGTON. — Sulig 
Jungtinių Valstijų senato 
nutarimo, iš $4,000,000,000 
šalpiniams darbams skiria
mų pinigų turėtų būt $950,- 
000,000 pašvęsta farmų “at- 
gaivinimo” reikalams — Že- |žinil} agentūra praneša, kad 
mių sutaisymui,. idant vėjas Lietuvos leisnias kovo 26 d nnornlnrii i o o rmn lonnci nri •

j n u s m e r kė mirtin keturis 
klaipėdiškius hitlerininkus: 
Walterį Priessą, Ewaldą 
Bollą, Emilių Lepą ir Hen- 
richą Vanagaitį. Jie nuteis
ti ne tik kaipo dalyviai su- 
mokslo atplėšt Klaipėdą nuo 
Lietuvos ir prijungt ją Vo
kietijai, bet ir kaipo žmog
žudžiai, kurie nugalabino 
valdininkėlį Jurgį Jasutį.

Jasutis iš pradžios taipgi 
buvo prisidėjęs prie sumoks- 
lininkų; bet paskui “atsiver
tė” ir ėmė išdavinėti Lietu
vos valdžiai buvusius savo 
sėbrus. Už tai ir buvo nu
žudytas keturių minimų 
hitlerininkų.'

Kaipo du kiti žmogžtidys- 
t£s dajyviąi, ylra nusmerkti 
visain amžiui kalėjimo bro
liai Johann ir Ernst Walla- 
tai.

, _ , * . Iš viso 83 hitlerininkai nu-
abyssiniečiams pasitraukt iš teisti ilgus metus kalėti. 35 

i “italų” žemės; o tie šovę ir gi, daugiausiai jaunuoliai,

negalėtų jas taip išnešioti; 
prisodinimui naujų miškų 
tokiose farmų srityse; tven
kiniams, kuriais būtų suval
doma upių ištvinimai; per
kėlimui farmerių šeimynų į 
geresnes žemes ir tt.

Pašai piniams darbinin
kams tokiuose darbuose, 
kaip žinoma, Rooseveltas 
skiria tik vergišką $50 
gą per mėnesį.

al-

ITALIJA VĖL DARO 
KARO PROVOKACIJA

PRIEŠ ABYSSINUA
ROMA.--Italijos vyriau

sybė praneša, būk ginkluotų 
Abyssinijos vyrų būrys už
vakar perėjo 300 mastų per 
sieną į Italijos valdomą 'Eri
trea. Italų puskarininkas 
ir kareivis, girdi, paliepė

83 KITI NUTEISTI ILGUS METUS 
KALĖTI; HITLERIS SUSIJAUDINĘS

122 Klaipėdos Hitlerininkai Buvo Teisiami už Suokalbius 
Atplėšt Tą Kraštą nuo Lietuvos ir už Jasučio Nužudymą

KAUNAS.—United Press paskelbti įrodymus nusikal
timų, už kuriuos išnešta to
kie nuosprendžiai prieš hit
lerininkus.
HITLERIS SUSIERZINĘS 

žinia apie tuos nuteisimus 
buvo atnešta Hitleriui, jam 
slapta besitariant su Angli
jos užsienio reikalų minis- 
teriu John Simonu ir kitu 
Anglų pasiuntiniu Ant Ed
enu. Pranešama, kad Hitle
ris tuojaus atsikreipė į An
glijos atstovus užtarti nu
teistuosius ir pašaukti Lie
tuvą “prie tvarkos,” idant 
Smetonos valdžia liautųsi 
persekiojus Klaipėdos kraš-. 
to vokiečius, kuriems Tautų 
Lyga juk pripažino savival
dybę.

Liberalu Protestai Prieš 
Karo Teismus Kuboje

WASHINGTON. — Fede- 
ralis teisėjas G. A. Ander
son, Columbiios Universite
to profesoriai Carlton Havs. 
J. T. Shotwell ir dar virš 20

Jis tuo pradėjimu smer- kitų liberalų inteligentu pa
ke ir “radikalus” augštųjų siuntė reikalavimą fašisti- 
mokyklų profesorius, kurie 
išreiškia pritarimą komu- Mendietai, kad jis sustabdy- 
nistiniam judėjimui. Jo su
pratimu, jau vien už bedie
vystę turėtu būt šluojami 
laukan profesoriai ir moky
tojai.

niam Kubos prezidentui

New York.—Vakar strei
kų paskelbė 350 vaistinių 
tarnautojų, dirbusių Silver 
Rod korporacijai.

tu karinius teismus ir žiau
rius iu nuosprendžius prieš 
visuotino streiko dalvvius.

Bent vienas komunistas 
tano sušaudytas. Karo teis
mai nužudė ir daugiau, tik 
viešai neskelbia. Sušaudy
mai bei ilgi metai kalėiimo 
gręsia dar 800 įkalintų strei
ko dalyvių.

Bando Užslėpti Tikrąjį 
Bedarbiu Skaičią

WASHINGTON. — Pa- 
gal Nacionąlės Pramonės 
Konferencijos apskaitliavi-■ 
mą, šiemet vasario mėnesį i v . ... _
buvo penktadalis nuošimčio sužeidę italų kareivį. . Tuo- /išteisinti.
daugiau bedarbių, , negu met italai iš už kalnelio^ ati- Klaipėdos nazių vadas 
1934 m, tą patį mėnesį. O darę Ugnį į abyssiniečius; Ernst Neumann ir vyriau- 
betgi tie skaitliuotojai da- vieną jų nušovė, o kitus pri- sias j0 nagelbininkas tapo

daugiąu bedarbių,

Vokietija, įvesdama versti- bar tesuranda tik 9,898,000 ive^e bėgti. Abyssiniečiai nuteisti 12 metų kalėjimo, 
ną tarnyba armijoj, tuomi 
dar “nesulaužo” Versalės 
sutarties, nors pagal tą su
tartį buvo uždrausta versti
na kariuomenės tarnyba 
Vokietijoj.

Hitleris, beje, veidmai
niauja, būk “nenorįs” karo 
su Sovietais, o tik reikalau
jąs “apsisaugojimo” nuo pa
vojaus iš jų pusės. Sykiu

bedarbių šalyje, tai yra jie:Pa^J§ du šautuvus ir 60 ei- į Baronas von Sass, vadas 
bando užslėpti beveik pusę šovinių. Krikščioniu Socialistų “Dar-
tikro bedarbių skaičiaus.
V

Krikščioniu Socialistų “Dar- 
Bet tai yra tik Italijos fa- Jjininkų” Sąjungos ir 12 jo 

šistų pasaka. Jau ne kartą sekėju liko pasiųsti kalėj i- 
Princeton, N. J. — Areš-jjie yra užpuolę Abyssinijos man 8 metams. Tokią pat 

tuotas kaino vagis ir iš uni-, pasienį, jieškodami prieka- bausmę gavo Konrad von 
versiteto išmestas Frank B. bes pradėti atvirą kara; taip Dressier, buvęs Klaipėdos 
John, smarkus futbolinin-ąr dabar. Tačiaus Italija seimelio prezidentas, ir du 
kas ir. gabus studentas. Jis vėl piktai protestuoja ir rei- jo sėbrai.
iš kitų studentų kambarių kai au j a atlyginimo iš Abys-1 Kauno teismas žada ba- 
išvogęs $2,000. sinįjos. landžio 3 d. plačiai viešai

SOVIETAI SUČIUPO 
DAR 3 KAPITALISTU 
APMOKAMUS ŠNIPUS
MASKVA. —Sovietų Ko

munistų Partijos organas 
“Pravda” ragina visus dar
bininkus ir valdininkus bu
dėti prieš kapitalistinių kra
štų kariškus šnipus. “Prav
da” nurodo, kad vienas toks 
šnipas tapo sučiuptas ir su
šaudytas. Kitas apsimaska- 
vęs imperialistų Šniukštas 
buvo įsiniršęs į rinkimų ko
mitetą Sovietiniame Dagis- 
tane. Trečias šnipas buvo 
įlindęs į tarnybą Maskvoje, 
kaipo prižiūrėtojas Sovietų 
valstybės savasties. Jis 
taipgi liko susektas ir k&- 
lėjiman pasiųstas. < )

Pabaltijo šalinus. Sako, 
“mes nenorime' apginti /So
vietų.” < . ' ' • /• , i

Hitlerio Skundas prieš 
LietWl

»• c •» ’

Anglijos p a s i u ntiniams 
Hitleris skundėsi ir ► prieš 
Lietuvą: aš, girdi, “neno
riu” kariškai užpult Lietu
vą; bet Anglija ir kitos ša
lys turi priverst Kauno val
džią, kad sustabdytų vokie
čių persekiojimus Klaipėdos 
krašte, kad Lietuva duotų 
Klaipėdos vokiečiams savi
valdybę, kaip kąd nutarta 
Tautų Lygos.
, Hitlerio pareiškimas, kad 
jis “nenori” kariaut prieš 
Lietuva yra grynas mulkini
mas. Nes jau ne kartą ir 
ne dešimt Hitlerio valdinin
kai ir jo spauda atvirai pa
skelbė, kad Vokietija turi 
“plėtotis į rytus”, į Lietuvą

Vienas

Dalis Sovietų naujai pastatyto miesto Gorlovkbš, Dono upės srityje. Gat
vės plačios ir tiesios; prisodinta medžių; įrengta erdvingi sodai ir aikštės 
darbininkų vaikams žaisti; tarp namų palikta didoki tarpai, taip kad vi
siems yra įvalias oro ir jaučiasi ramu ir laisva. Kur gi jūs rastumėte pana
šiai pastatytą miestą kapitalistiniuos e kraštuose?

‘Taip Teist Vokiečius 
Negalima Taikos Metu1 
. BERLYNAS.
Hitlerio valdžios atstovas,
dagirdęs apie hitlerininkų 
nuteisimą Kaune, užreiškė, 
“taip nuteisti vokiečius, ir 
dar taikos metu, tai nega
limas daiktas.”

Iš to reikia suprasti, kad 
hitlerininkai galvoja apie 
kokius aštresnius -žingsnius 
prieš Lietuvą.

Pasikalbėjime su Anglijos 
pasiuntiniais Hitleris sakė, 
būk “norįs draugiškumo” 
su Lietuvą, žadėjo daryt 
sutartį su' Smetonos val
džia, jeigu Lietuva pagerbs 
vokiečiu savivaldybės teisę 
Klaipėdos krašte, kaip kad 
buvo pasižadėjus Tautų Ly
gai.

Nežinia, ką dabar pasa
kys Hitleris po tokiam nuos
prendžiui ‘ prieš Klaipėdos 
nazius. - .
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Vis Ta Pati Melų Tąsa, Mr. 
Grigaiti!

Mes andai nurodėme, kad Grigaitis 
tauškia melus, kuomet jis rašo, būk So
vietų Sąjunga “apginklavo Vokietijos ge
nerolus,” ir būk Vokietijos ginklų fabri
kantai turėjo Sovietų Sąjungoj savo fab
rikus. Jis tuos melus pliauškia tam, kad 
sukursčius savo pasekėjus prieš Sovietų 
Sąjungą ir komunistus. Grigaičio tikslas 
visuomet buvo aiškus: jis neapkenčia So
vietų Sąjungos, neapkenčia komunistų ir 
todėl prie kiekvienos progos purvina 
juos.

Atsakydamas į tai, Grigaitis, mus ko- 
liodamas, rašo, būk, girdi, apie tai rašiusi 
.Vokietijos socialdemokratų ir kitų “pa
žangiųjų partijų” spauda.

Jei būtų buvę viskas tiesa, ką socialde
mokratų ir kitų “pažangiųjų partijų” 
spauda rašė apie Sovietų Sąjungą, tai 
šiandien Sovietų Sąjungos nebūtų. Tik 
prisiminkim, ką per tą 17-ką metų apie 
Sovietų Sąjungą rašė tokis “pažangus” 
laikraštis, kaip Grigaičio “Naujienos?” 

•Mes čia jam priminsim tik kelis dalykus:
1. 1918 m. “Naujienos” rašė, kad Le

ninas parsidavęs Vokietijos kaizeriui; iš
spausdino “laiškus” ir įvairius “doku
mentus”, rodančius jo pinigų gavimą, etc. 
Tai buvo bjaurus, niekšiškas melas!

2. “Naujienos” rašė, kad Sovietų Ru
sijoj moterys perkamos ir pardavinėja
mos.

3. “Naujienos” rašė, kad Rusijoj grįž
ta kapitalizmas.

4. Kelis kartus “Naujienos” rašė (vi
sai nesenai), kad Rusijoj siaučiąs badas, 
milionai mirštą, etc.

5. Andai “Naujienos” rašė, būk Mask
voj gatvėse žmonių eilių prie maisto 
krautuvių nesimato, kadangi jas bolševi
kai “slaptai užlaiko kiemuose.” Už trum
po laiko po to buvo panaikinta duonos 
kortelės Sovietų Sąjungoj.

6. Tik nesenai “Naujienos” rašė, kad 
Sovietų Sąjungoj “niekas neturi laikro
džių.” Vietiniai gyventojai, norį suži
noti kuris laikas, bėga pas svetimšalius, 
kuomet šitie pasirodo kur nors gatvėse.

Tai vis melai, kurie mums prisiminė 
rašant šį straipsnį. Įvairių kvailybių ir 
melų apie Sovietų Sąjungą “Naujienose” 
tilpo kur kas daugi iu. Tie melai yra 
tiksliai sugalvoti ir skelbiami, kad tuo 
būdu, kaip sakėme, suklaidinus skaityto
jus ir ,atitraukus jų simpatijas nuo So
vietų Sąjungos.

Tik'nesenai Hearsto spauda paskelbė 
eilg melų ir šmeižtų prieš Sovietų Sąjun
gą, skelbiančių, .būk dabar Sovietų Są
jungoj veikiąs badas ir žmonės mirštą 
badu; Tasai žmogus, kuris šituos me
lus rašo, Thomas Walker, nėra buvęs So
vietų Sąjungoj per pastaruosius dešimts 
metų. Betgi Hearst spausdina tuos me
lus ir skelbia esant gryniausiais faktais. 
Iš lietuviškų laikraščių kvailiausiu pasi
rodė So. Bostono “Darbininkas”/ kuris 
tuos melus kartoja.

Apie tai, būk Sovietų Sąjunga apgink
lavusi Vokietijos generolus ir leidusi 
jiems turėti SSSR teritorijoj savo ginklų 
fabrikus, yra eilinis melas, pramanytas 
tų pačių melagių, kurie pramanė visą ei
lę kitokių melų. Grigaitis, spausdinda
mas tuos kriminal^kai šmeižiančius So
vietų Sąjungą melus, tęsia savo pradėtą 
darbą—-darbą dergimo Sovietų Sąjungos!

SLA Gelbėtojai
Grigaitis pilnai užgiria SLA nariams 

pakėlimą duoklių. Bet tolydžio dejuoja, 
kad “deficitas dar. vis neišnyko.” Na, o 
“Dirva”, rašydama apie tą patį dalyką, 
šitaip posmuoja:

c '
Taip, Chicagos menševikų vadas ka

daise labai džiaugėsi tuo, kad dėka sky- 
limui, iš SLA pasitrauks daug narių. Gir
di, tiems, kurie pasiliks, dabar bus ge
riau, nes jiems lieka pinigų. Dabar žiū
rėkit, kaip tas senis nusišnekėjo. Skyli- 
mas įvyko. Tūkstančiai SLA narių išėjo, 
palikdami savo įmokėtas duokles. Na, ir 
pasilikusieji apsižiūrėjo, kad jiems pakel
tos duoklės. Pakėlus duokles, Grigaitis 
vėl šaukia, kad, esą “deficitas dar vis ne
išnyko.” ■

Būtų galima skaniai iš to visko pasi
juokti, jei tai nebūtų taip skaudu—skau
du tūkstančiams SLA narių darbininkų, 
mokėjusių per ilgus metus duokles.

Dar 91 Grūmoja Kalėjimas
United Anthracite Miners of Pennsyl

vania (Suvienytos Pennsylvanijos Kieto
sios Anglies Mainierių) unijos vadovau
jamas streikas, matomai, įvaro bosams 
didelį dieglį. Todėl jie taip siunta. Tik 
nesenai, teisėjo Valentine nusprendimu, 
29 minėtos unijos darbuotojai tapo pa
siųsti kalėjiman del to, kad atsisako at
šaukti streiką. Dabar pranešama iš Wil
kes-Barre, kad dar 91 mainierys yra šau
kiamas teisman ir balandžio mėn. 4 dieną 
bus teisiami.

Bosai, valdžia ir United Mine Workers 
of America (Lewiso kontroliuojamos) 
lyderiai eina ranka rankon, kad sulau
žius šį streiką. Teroras, kurį valdžia ir 
bosai naudoja, yra neišpasakytai žiau
rus. Jei darbininkam nepavyks šį terorą 
sulaužyti, tai ateityje, reikia tikėtis, bus 
kur kas sunkiau streikuoti.

Todėl mes. raginame visus mainierįus 
—tiek streiko apimtose srityse, tiek dir
bančiose—susivienijus kovoti prieš, bosus, 
prieš terorą. UMWA unijos nariai dar
bininkai privalo padėti savo broliams, ko
vojantiems streiko lauke. Anksčiau ar 
vėliau prisieis abi unijos suvienyti ir iš
vien bendrai kovoti su išnaudotojais. To
dėl dabaKeiliniai mainieriai darbininkai 
privalo nublokšti į šalį tą skirtumą, kurį 
bando padaryti unijų biurokratai. •

Reikalinga kovoti prieš indžionkšiną; 
kovoti prieš valdžios terorą, prieš kalini
mą mainierių veikėjų!

Andai “Laisvės” vajinin- 
kų bankiete, Lawrence, bu
vo priimta protesto rezoliu
cija prieš radio stotį WAAB 
Bostone, per kurią leidžia
ma “Darbininko” progra
mos davėjams skleist me
lagingas “žinias” apie So
vietų Sąjungą. Tą rezoliu
ciją pasiunčiau virš mini
mos radio stoties viršinin
kams. Dabar nuo Shepard 
Broadcasting Service, Inc., 
Bostone, gavau sekantį laiš
ką : v
Mr. A. P. Taraska,
.164 Park St., 
Lawrence, Mass. 
Dear Mr. Taraska:

We do not understand your 
letter of protest.

We have on our staff a Lith
uanian and every bit of th'e 
copy submitted by the Darbi
ninkas is read in advance by 
this young lady.

We find no such reference in 
their copy as you mention in 
your letter.

I would greatly appreciate it 
if you would tell me when you 
heard such an announcement.

Cordially,
R. L. HARLOW, 

Assistant to the President.

radio cenzoriams melagin
gai informuoja apie savo 
programas, kad galėtų orą 
teršti-melais per jų stotis. 
O ką jau bekalbėti, į kokias 

i melų mašinas jie panašūs, 
kada įsilipa į sakyklas baž
nyčiose, kur jų kalbų niekas 
necenzūruoja.

Visi lietuviai Bostone ir 
plačiose apielinkėse privalo 
dar daugiau siųsti protestų 
radio stočiai WAAB Bosto
ne ir reiklauti, kad “Darbi
ninko”-programos davėjams 
būtų tuoj aus uždarytos ne
švarios burnos, kuriomis 
skleidžia melagingas “ži
nias” į orą, ypatingai apie 
Sovietų Sąjungą.

Apie “didelį badą” ir “še
šių milionų žmonių mirimą 
badu” Sovietų Sąjungoj, per 
“Darb.” radio programą, iš 
Stoties WAAR, paskelbė 
Kneižis kovo 2 dieną ir vėl 
pakartojo tą patį kovo 9 die- 
ną.

Šis Kneižis nėra kun. 
Kneižis, bet kitas, Bostone 
žinomas kaipo Kneižiukas, 
kuris ūgiu, abejoju, ar sieks 
iki penkių pėdų, bet liežuvį 
turi taip ilgą, kaip ir kun. 
Kneižis.

A. P. Taraška.

Keturi Metai!
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 

sekretorė, Anna Damon, primena, kad 
pereitą pirmadienį (kovo men. 25 d.) su
kako lygiai keturi metai nuo to, kaip ta
po įkalinti devyni Scottsboro berniukai.

Keturi metai atgal, Alaba’mos linčiuo
to jai nusmerkė šituos nekaltus berniukus 
mirti, pasiremdami suklastuotu kaltini
mu. Tub jau Jungtinių Valstijų Komuni
stų Partija ir Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas išleido viso krašto darbi
ninkams šūkį: “gelbėkim nekaltus ber
niukus!”

Prasidėjo didele kampanija, masiniai 
mitingai, protestai, reikalavimai. Siųs
ta mūsų atstovai,į Alabamą.- Dėta visos 
pastangos tam, kad neprileidus nekaltus 
darbininkų vaikus nužudyti — nužudyti 

/ tiktai todėl, kad jie negrai! - v.
Dėka tam, pavyko jūos iki šiol išgel

bėti iš mirties nagų. Per keturis metus 
jie išgyveno, nors jau ir po to tūli iš jų 
du kartu buvo nusmerkti mirti.

Sekantį pirmadienį arba antradienį, 
.tikimasi, Jungtinių Valstijų augseiausias 
teismas pasakys savo nuomonę Clarence 
Norris ir Haywood Patterson nusmerki- 
mo reikalu (jiedu, kaip žinia, tapo nu
smerkti mirti; buy o apeliuota į Alaba- 
mos aukščiausį teismą, tačiaus šis užtvir
tino apskritinio teismo tarimą).

Ką pasakys šalies aukščiausias teis- 
mas*-lieka palaukti ir pamatyti. Ta
čiau, minint šias keturių metų sukaktu
ves, darbininkai gali pasidžiaugti, kad, 
dėka jų pastangom, jie galėjo per ketu
ris metus sulaikyti linčiuotojų piktą ran-"~< 
ką ir neleisti nužudyti nekaltus vaikinui.

Tolimesnis berniukų likimas taipgi vy
riausiai priklauso nuo masinio darbiniu-- 

kų judėjimo.

Savo laiške ponas Harlow 
aiškiai pasako, kad kiekvie-t 
nas biskutis jiem įteiktos 
“Darbininko” p r o g r amos 
kopijos būna iš anksto per
skaitytas lietuvės, dirban
čios jų įstaigoj, bet tose ko
pijose nieko panašaus ne
suranda.

Reiškia, apie ' “badą” So
vietų Sąjungoj, apie “miri
mą badu šešių milionų žmo
nių” Sovietuose, tose pro
gramų kopijose nieko nemi
nima. Tas parodo, kad pa
tys programos davėjai, ku
nigai ir jų pakalikai, sugal
vojo slapta tuos melus šmu- 
geliuoti į orą.

Jie manė, kad ir per radio, 
kaip bažnyčioj iš sakyklos, 
išvers melų vežimą “var
dan dievo žodžių” ir niekam 
nebus leistina nieko pasakyt 
prieš, bet čia visai kitaip iš
ėjo.

Tai, mat, kiek “dvasiškie
ji” nupuolę doroje, kad net

Agitacijos Fondas
Kas Remia ir Kas Turėtų 

Pasidarbuoti
■Dar labai mažai paramos 

susilaukiame nuo draugų ir 
organizacijų del Agitacijos 
Fondo. Šiuo tarpu gauta 
tik iš East . New Yorko 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi-, 
jos 185 kuopos penki dole-' 
riai ($5) ir d. M. Stelmokas, 
iš4Newark, N. J., paaukojo/ 
50c. Ačiū kuopai ir drau
gui Stelmokui.

Į porą savaičių tik $5.50! 
Tuo tarpu Jungtinėse Vals
tijose šiandien turime arti 
500 kuopų mūsų darbinin
kiškų masinių organizacijų; 
turime šiaip desėtkus drau
gijų, ratelių, chorų ir t.t. 
Parengimų parengimai nuo
latos eina? Jeigu iš visur 
tik po dolerį būtų laikas nuo 
laiko paskirta Agitacijos 
Fondui, jokios bėdos nebū
tų su finansavimu tos mū-

sų judėjimo svarbios įstai
gos. Bet tas nepadaroma.

Kodėl? Kame apsileidi
mas?

Atsakomybė krinta pir
miausia ant partijieČių, ant 
komunistų, ant. komunisti
nių frakcijų. Mūsų orga
nizacijos labai gausiai au
koja, remia visokius darbi
ninkiškus reikalus. Aiškus 
dalykas, kad masinės orga
nizacijos su mielu noru pri
sidėtų prie palaikymo Agi
tacijos Fondo, jeigu tik pir- 
ihaeiliai kolonijų draugai 
perstatytų ir išaiškintų tose 
organizacijose A g i t a cijos 
Fondo reikalus.

Draugai partijiečiai, drau
gai , Komunistų Partijos 
simpatikai, mes kviečiame 
jus talkon. Prisirengimas 
prie Visuotino Lietuvių 
Darbininkų Suva žiavimo, 
frakcijų stiprinimo reika
lai, jaunuolių judėjimui pa
rama, kova prieš reakciją, 
kuri grūmoja . pavertimu 
Komunistų Partijos nelega- 
le organizacija ir daugybė 
kitų darbų trukdosi del su
silpnėjimo" Agitacijos Fon
do. Kiekviena mūsų įstai
ga, kiekvienas masinės or
ganizacijos centras turi sa
vo iždą, finansuoja savo 
reikalus, savo darbus. Tuo 
tarpu Centro Biuras neturi 
jokio kito įplaukų šaltinio, 
apart Agitacijos Fondo. Ir 
kuomet tasai fondas pasi
daro tuščias, tai visi Biuro 
pasimojimai, suma nymai, 
pasibriežti darbai pasilieka 
tik ant popieros.
Komunistų Partijos Liet. 
Frakcijos Centro Biuras, 

46 Tėti Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Metropolis, III.—Viesulą iš
griovė dalį šio miestelio; 
vieną žmogų užmušė, devy
nis sužeidė. Nugriauta bei 
apardyta 54 namai.

ŠYPSENOS

Miršta Nuo Jo Kvapo
Kartą inšiurins agentas, 

norėdamas įšiurinti vieną 
moteriškę, bando nurodyti 
jai, kiek daug žmonių mirš
ta, jis sako: “Tik įsivaiz- 

' duok sau štai ką, tamsta: 
ant kiekvieno iš mano bur
nos išleisto kvapo, miršta 
žmogus!”

Moteriškė: “Tai blogai, 
tamsta. Turi kuo greičiau
siai eit ant operacijos.”

J. J. Butkus.
Labai Prastai

Moteris: “Kaip tai nege
rai, kada mergina kuomi 
nors pagarsėja.”

Vyras: “Kodėl? Juk grei
čiau apsives.”

Moteris: “Kodėl? Nugi 
todėl, kad tuojaus pradeda 
apie ją kalbėti, rašo laikraš
čiuose, kada ir kur ji gi
mus.” >

Vyras: “Na, tai kas? 
Tuomi ją dykai pagarsina.”

Moteris: “Tai kas!—Visi 
sužino, kiek ji turi metų.”

Teta: “Jonai, kodėl tu 
taip apsileidęs? Tavo tėvas 
visuomet gražiai rengdavo
si.”

Jonas: “Aš rengiuosi tuo- 
mi, ką man tėvas paliko.”

Mokykloj
Mokytoja: “Kodėl jūs pa

vėlavot, Freduk?”
Fredukas: “Nupuoliau 

trepais.”
Mokytoja: “Juk tai neė

mė daug laiko nupulti?”
Mažutis.

NIEŽTI VISĄ KŪNĄ, RAN
KOS PLAUŠOJA

- * - —

DARBININKŲ 
SVEIKATA

1
* DR. J. J. KAŠKIAUCIUS < 1

171 Lake Street Newark, M. X
Telephone: Humboldt 2-7964

Vaizdelis iš nesenai atsibuvusių Kuboj kruvinų įvy
kių: valdžios kareiviai krato praeivius, jieškodami 
ginklų.

Ęrauge gydytojau, jau daug 
kam patarėte ir pagelbėjot, 
manau, ir man. duosite atsaky
mą per “Laisvę”.

Aš turėjau ant kojų slapią
ją dedervinę ir, man rodosi, 
pagydžiau.* Bet dabar, kelios 
savaitės, kaip pradėjo niežėti 
užpenčius ir visą koją, ypač 
bauzdas, net iki kraujo praka
sau.

Antras dalykas, tai labai 
bjaurus žmogus išėjo iš išeina
mos ir, pasirodo, kad. paliko 
parazitų, < o aš, nežinodamas, 
ir atsisėdau, tai man nuo to ir 
pradėjo niežėt aplinkui, be
veik visą kūiią. Esu matęs 
“L.” jūšų patartą kam nors 
nuo niežėjimo:

“Carbolic acid. 1 drachm,
Zine oxide 1 ounce
lime water 6 ounces,” 

tai ir aš pąsinaudojąu, ir pa
sidarė lengvesnis niežėjimas.

Ir dar vienas dalykas įki- 
rus. Dirbdamas valgyklose, 
nafrdoju chemikalų muilą ir 
pąuderį, tai man rankos plau- 
šoja, mažytėmis plaušelėmis 
nusilupinėja oda, bet nesu- 
trūksta iki* kraujo, tik taip 
niežti. ’Ar toks niežėjimas 
nuo muilo limpa kitam ir kaip 
išsigydyti ? Amžiaus esu 68 
metų, sveriu 147 sv., ūgio 5 
pėdų ir pustrečio colio, šiaip 
užsilaikau gerai; kada nors 
traukiau gerai “mėnulio švie
sos”, bet dabar visai ne. Su 
rūkymu, tai nors nedaug, bet

va persiskirt sunku.
Nekurie jūsų patarimai ir 

man pagelbėjo, už tai tariu 
ačiū.

ATSAKYMAS
Tai vyras, kad jau “nebe

traukiate” tos pašėlusios “mė- 
npli% šviesos”!... Būtų labai 
gerai, jei ir nuo rūkymo atsi- 
jaukintūmėt: nedžiūtų taip la
bai oda ir nebūtų ji taip arži.

Nuo 'tų niežėjimų Jūs gali
te ir toliau vartoti to paties 
balto mišinio. Bet jo, Drau
ge, Jums neužtenka. Toks- mi
šinys palengvina šiaip kokį 
niežulį, bet Jūsų niežulys paei
na bendrai nuo odos sausumo. 
Mat, Jūs jau truputį pagyve
nęs, tai tokio amžiaus žmogui 
sausesne pasidaro oda ir ji ne
labai mėgia vandens ir muilo 
ir kokių aštrių miltelių. Tai 
Jūs kūną ant nakties lengvai 
išsitrinkite alyva arba kold- 
krėmu arba ir žuvų aliejum.

Kuo mažiausia vartokite 
muilo ir tų miltukų., Ir tuoj 
paskui rankas nusišluostykite 
ir dažnai įtrinkite po keletą 
lašų šio mišinio:

“Powdered tragacanth 1 
drachm,
glycerine 10 drops,
phenol 15 drops, 
olive oil 4 ounces, 
oil of bergamot 5 drops, 
distilled water to make 1 

pint”.
O ant nakties ir rankas gerai 
suvilgykite alyva. Toks niežė
jimas kitam nelimpa, ir čia ne 
parazitų darbas.
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Darbininkė ir Seimininkė IŠ UŽPEČKIO J VADOVYBĘ
Sovietų Sąjungoj Moterys 

Užima Žymias Virtas

Įvairios Pastabos
Vadas - Mokytojas - Draugas | gyventi iš savo menkos algos, 

už nedaugiau kaip $500 į me
tus. Ima 26,000 tų nelaimingų 
alginių vergių metinį uždarbį, 
kad subudavojus tą milžinišką 
sumą, 13 milionų dolerių. O 
reikia atsiminti, 
Huttoniutės 
5-10-tukinių 

Sakoma, 
nusikračius
nanti nusipirkti sau grafą, su 
kuriuo dabar draugaujanti. 
Tačiaus jai patinka . vadintis 
kunigaikštiene, tad titulą var
tos ir ant toliau. Veikiausiai 
brangiai už jį užmokėjo.

f Skaičiau net kelius kartus 
d. A. Aldeniutės atsiminimus 
apie d. V*. Kapsuką. Didžiausį 
įspūdį į mane padarė mirusio 
fnūs draugo ir vado begalinis 
nuoširdumas ir rūpestingumas. 

, Jis ypatingai daug dėjo pa
stangų, kad kuodaugiasiai mo
terų būtų įtraukta į revoliucinį 
judėjimą. Jis pridavė joms 
drąsos stoti į pirmutines ei
les, ragino jas lavintis, užimti 
atsakomingas vietas, ragino ra
šyti, kalbėtojauti. Ir todėl,rodos, 
peapsiriksiu pasakius, kad jeigu 
šiandieną mes turėtumėm dau- 

tokių draugų, kokiu bu- 
. Kapsukas, mes turėtu- 
daug daugiau moterų 

veikėjų, negu dabar turime.
Labai

♦sargus
pajuoka iš nekuriu draugų pu
sės užmuša by kokią inciatyvą 
pas drauges. Randasi draugių, 
kurios turi natūralaus gabumo 
ir patraukimo dirbti organiza
cinį darbą, kalbėti ir tt. Bet 
štai draugei pirmas bandymas 
gal neišdegė, išėjo silpnokai, 
gal nepasakė tokios prakalbos, 
kaip kad d. Bimba bei kitas 
draugas, kuris yra judėjimo 

* vaire per daugelį metų, tuo- 
jaus ir užpilta kibiras šalto

♦ vandens. Užgesinta draugės 
pasiryžimas ir energija, kada 
vienas

'draugiškas žodis būtų < 
gero padaręs, būt buvęs 
didesniu paakstinimu tai

♦ čiai draugei.
Nekurie mūs draugai 

yra ir draugių), kurie nepilnai 
įvertina moterų organizavimo 
darbą, turėtų pasimokinti iš d. 
Kapsuko.

prisirengęs ginti Sovietų Są
jungą. O tam reikia rengtis, iš 
kalno. Stiprus, organizuotas 
veikimas ir kova prieš karą ir 
fašizmą kiekvienoj šalyje gali 
sumušti visus niekšiškus kapi
talistų pasikėsinimus.

mano, kaip kunigai nori, kad j fe 
manytų. Katalikės išsireiškia, 
kad “dievo valia savo keliu, o 
gimdymo kontrolė šeimynos, 
ypač moters, asmeniškas reika
las.”

Katalikai dar pastebi ir tai, 
kad ta “dievo valia” seniau bu
vo kitokia, negu dabar, tačiau 
ir dabar ji ne visiems vienoda.

ir labai tankiai neat- 
žodis, paniekinimas,

kitas padrąsinantis, 
daug 

dar
i pa-

(o

kad visas 
turtas išaugo iš 
krautuvių biznio, 
gražioji Barbora, 
kunigaikščio, ma-

Karo Dūmai
Visa Europa sujudus vėliau

siais įvykiais. Pradedant nuo 
Vokietijos ir baigiant Italija, 
visos kapitalistinės šalys ren
giasi naujai pasaulinei skerdy- 
nei. Naujas karas jau nebe 
kokis baisus, tolimas sapnas, 
nei tų “nelabųjų” komunistų 

I pranašavimas, bet gyva realy
bė. Tik reikia mažytės lieps- 
niukės del tos dinamito bač
kos, kuomi šiandieną yra Eu
ropa, ir įvyksta baisi eksplio- 
zija. Daugelis spėja, kad kon
fliktui įvykus bus sudarytas 
bendras frontas tarpe Vokie
tijos ir Japonijos puolimui So
vietų Sąjungos iš abiejų galų. 
Kaip ten nebūtų, ateinančiame 
kare bus dedamos imperialis
tų pastangos, kad sukriuši- 
nus tą darbininkų valdomą ša
lį. Ar jiems tas pavyks, daug 
priklausys nuo to, ant kiek vi
so pasaulio proletariatas bus

Politinės Kalinės Italijoj
e Tik pabaigiau skaityti la

bai interesingą ir svarbią bro- 
šiūraitę “Fascist War on Wo
men.” Ten vaizdžiai aprašo
ma, kaip kankinamos yra po
litinės kalinės Mussolini val
domoj šalyje, Italijoj. Iš ten 
apie politinius kalinius mes

• labai mažai žinių tegauname, 
tad ši brošiūra pasidaro dar 
svarbesniu dokumentu. Padė
tis tų draugių, papuolusių į sa
vo priešų, kruvinų fašistų na- 
*gus—tiesiog baisi. Ir niekas 
taip nepasižymi neapsakomu 
žiaurumu linkui polit-kaliniu,

♦ kaip Italijos minyškos-vienuo- 
lės. Jos būna moterų kai. per- 
dėtinės. sargai, slaugės ir tt. 
Joms duota visa galia kankin
ti kalines. Ir jos atlieka tatai 
su beširdžiu kietumu, marina 
badu nelaimingas savo aukas, 
nunuodija aršeniku, muša jas, 
drasko įvairiais būdais. Pasė
ka to, daugelis kaliniu neišlai
kė kančių ir mirė. Tain, tie 

•‘‘dukauni indai” ištikimai tar
nauja fašizmui. Jos nesidrovi 
nužudyti “netikėlį” ir paskui *7 
pasimelsti už jo dūšią, by tik 
tas eina jų naudai.

Patarčiau kiekvienai drau
gei įsigyti šią knygutę. Spaus
dinta Anglijoj, papuošta pa
veikslais. Kaina tik 10 centų.

ka- gui gerai ėjo: gimė vaikas— 
aiš- kunigėliui į kišenių, mirė—ir

Lietuvių Suvažiavimas Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą

Šis suvažiavimas, kuris į- Pora ar daugiau desėtkų metų 
vyks birželio 30 ir liepos 1 d. atgal ir lietuvės moterys auklė- 
Cleveland, Ohio, bus vienas davo mažiausią ketvertą vaiku- 
iš svarbiausių šios šalies lie- čių, tankiausia apie kita tiek 
tuvių darbininkų istorijoj. Y- būdavo mirusių. Ir biznis kuni- 
patingai šiuo laikotarpiu, 
da pasaulinė skerdynė jau
kus faktas, kada fašizmo pa- vėl kunigui neša donį, kad paro 
vojus vis didėja ir didėja, ka-1 
da visa darbinin. klasė pergy
vena sunkiausias kovas, tokis 
suvažiavimas įgyja neapsako
mos svarbos. Tatai turėtų įsi- 
tėmytį kiekvienas darbininkas, 
nežiūrint jo politinių nusista
tymų. Kiekvienam darbinin
kui, kas jis nebūtų, katalikas, 
socialistas, komunistas, opozi
cionierius ar kitkas turi būti 
vienas obalsis: “Bendras fron-, 
tas prieš Karą ir Fašizmą!”

dytų “dūšiai kelią į dangų”; mi
rė kančių suėsta motina ir vėl 
rubliukai už praleidimą “dū
šios pas dievą,” o naujos ves
tuvės irgi ne už dyką. Tokia 
buvo “dievo valia.”

šios gadynės lietuvių šeimy
nose, lygiai tarp katalikų ir 
tarp laisvamanių rasi po porą 
vaikučių, tūlose nieko. Civili
zuotos moterys supranta, jog 
joms nėra prasmės dėti savo 
sveikatą gimdymui daugiau

Stebėtinu greitumu keičiasi 
moterų padėtis Sovietų Sąjun
goj. Tik 17 metų atgal, caro 
Rusijoj, tos pačios moterys buvo 
beteisės, užguitos, paniekintos. 
Jų vyriausia vieta skaitėsi vir
tuvė, bažnyčia, vaikai. Moters 
svarbiausia ypatybė, tai šunelio 
nuolankumas visiems, net ir sa
vo šeimynos “geresniems na
riams”—vyrams. Nelaimė, jeigu 
kuri “boba” užmiršo savo vietą 
ir jeigu jos vyras turėjo palin
kimą “pamokyti.”

Štai žiupsnis skaitlinių, ku? 
rias mums praneša Sovietų Są
jungos statistika kovo 11 dieną.

Virš 7 milionai moterų dirba 
socialistinėj statyboj dirbtuvėse, 
fabrikuose. 1930 metais tebuvo 
tik 3,697,000. Beveik pusė mo
terų dabar yra lavintos amati- 
nin.kės, dirba prie mašinų dary
mo, metalurgijoj ir kituose 
amatuose.

mažai keno padedamos. Jos tu
rėjo savo mokyklėles, jos rengia 
diskusinius vakarus, šaukia mo
terų mitingus. Ne viena ir ne 
dvi, bet nemažas skaičius drau
gių ima atsakomybę tų vakarų 
pravedime, padaryme praneši
mų, ^įvadų diskusijoms. Jos ir 
visuose vietos darbuose gerai 
pasirodo.
Ir Kitur Tą Galima Padaryti
Jų pavyzdį reikia pasekti vi

siems. Ypač tas priklauso nuo 
pačių moterų. Gerai, kur drau
gai susipras jus pastumti pir
myn, ačiū jiems. Kur nesusi
pras — nelaukite, žinoma, to
se kolonijose, kur draugai bei 
draugės supranta reikalą auklė
jimo naujų kadrų, ten vieną 
kitą ir išauklėja. Kur to nesu
prantama, ten retai naujų vei
kėjų susilaukiame, tik labiausia 
pasiryžę prasisiekia. Bet mes 
turime visas kliūtis pergalėti, ■ 
jei norime atlikti savo užduo
tį revoliuciniame judėjime. O

Moterys Vadovauja Ūkio 
Darbui

Bendrai veikiant galima daug vaikų, negu jos gali žmoniškai 
ką atsiekti. Aišku, kad ir virš- auklėti. Juk būtų paika gimdyti 
minėtas 
puikių 
kokis piknikas, 
planingas, bendros ir neatlai- 
džios kovos pamatas bus su- 
budavotas.

Draugės moterys turėtų ypa
čiai susidomėti suvažiavimu. 
Moterys, kurios tiek daug nu
kenčia nuo karo, kurioms fa
šizmas nieko daugiau nežada, 
kaip tik didesnę vergiją, turė
tų sudaryti • kuoplačiausią de
legaciją. Tada darbas eitų 
daug pasekmingiau.

B. E. S.

suvažiavimas duos 
Zzultatų. Ten nebus 

bet rimtas,

Delko Katalikų Kunigai Keikia 
Gimdymo Kontrolę?

tik užkimšimui kapinių ir pa
čiai tapt amžiną žėlavą nešio
jančia verksne, sukrypusią, ligų 
suėsta nuo nebuvimo tinkamos 
priežiūros nėštumo ir gimdymo 
metu. Tad šių dienų moterys 
katalikės sako: “kunigėliui biz
nis prastas, bet tokia jau ‘die
vo valia,’ o aš labai dėkinga 
gimdymo kontrolės pritarėjams, 
kurie mane pamokino, kaip gy
venti.”

Apart įplaukų už krikštynas, 
pakasynas, šliūbus kunigai turi 
dar ir kitą tikslą. Buržuazija 
turi gauti pigių darbo rankų, 
jai reikia vesti karus ir kitais 
pelnymosi-išnaudoj imo sumeti
mais reikia daug žmonių. Gi 
kunigija visuomet buvo ; ir yra 
(su labai mažom išimtimis) 
buržuazijos reikalų sargas, tad 
nuolankiai, kaip šunelis;: pildo 
“dievo”-kapitalistų valią ir la
bai garsiai riaumoja, kada pa
mato, jog* parapijonai nebępildo. 
Bėga net į valdžią su skundais, 
kad užgniaužti burną.

Kaip čia toli nuo senovės lau
žų krovimo!

Beje, gimdymo kontrolę ge
riausia pritaiko savo gyvenime 
ponios. Joms yra ištekliaus de-

Pasidairius aplj^ik, taip pat 

 

pažvelgus į praeitjes laikų isto
riją, matosi, kad unigija prie
šinasi viskam, kas naujo, kas 
palengvina liaudies gyvenimą. 
Įdomiausia tas, kad 'Viską patei
sina “dievo valia.” Viduram
žiais degino ant laužo moksli
ninkus ir sakė, kad “dievo va
lia”; karo laiku ragina žmones 
eiti skersti viens kitą—pildyti 
“dievo valią”; streikuos liepia 
parapijonus eiti streiklaužiauti 

i ir vis del “dievo valios”; taip 
pat ir moterys turi gimdyti vai
kų pulkus—“dievo valiai” pa- džiausiąs 
tenkinta, nors tiems vaikeliams Amerikos 
mažiau yra progos gyventi, ne- m0 kontrolės klausimas sukę- arba Šiaip bendrauti.
gu vidutinės katės .kačiukams.

kią temą, kokią jie pageidauja, 
ir kad pastaraisiais metais 
daugelis tėvų organizacijos gru
pių reikalavo prelekcijų gimdy
mo kontrolės klausimu. Tie na
riai, kurie nenori, gali neiti, sa
ko Mrs. Russell. Kaip pasirodo, 
prabaštėliam nepavyks uždaryti 
mokyklų sales, neigi išvyti Mar
garet Sanger iš jų, kadangi tė
vų organizacija yra nusistačius 
už laisvę žodžio, o ji turi įta- sėtkus vaikų auklėti, pas jas 
kos mokyklos klausimais.

Kunigas sako, kad Margaret palociai, turtai, o pas jas vaikų 
Sanger mokinimas esąs “di- mažiausia. Tačiau kunigai ne 

pavojus padorioms tik neprakeikia jas, bet pasitur- 
motėrims.. . Gimdy- sinę, taikosi į rankelę pakštelt 

. Darbi- 
lia blogą jausmą tarp katalikų, ninkėms darosi aišku, kodėl po- i . . . •. i . .... ..... .'i■.

gydytojai, slaugės, tarnaitės,

štai vienas iš vėliausių inci- ’kurie supranta purvinus gimdy- nioms “dievo valia” leidžia dy- 
dentų, parodymui, kaip jie “pra- m0 kontrolės principus ir prak- kauti ir kodėl ta pati “dievo va

lia” apsiverčia ragožium, kada 
darbininkės nori apie savęs ap-

kaituoja, kad užgniaužti burną kaipo laužymą dievo 
kalbantiems apie gimdymo kon- ']ios■>>
trolę.

Kovo 5, Brooklyne, dėjosi ku
nigams “baisus” dalykas. Marie
L. Warner, Amerikos Gimdymo

i Kontrolės Lygos narė, laikė pre-1
Į lekciją gimdymo kontrolės klau

simu, ir 
Liaudies 
Straksėjo 

l kad tos

dar kur—Brooklyno 
Mokykloj , No. 129. 
kunigai kiek drūti, 
pavietrės nedaleisti,

bet augščiau savo juostos negi 
iššoksi—prelekcija įvyko. Dabar 
kunigas Dr. E. L. Curran, pir
mininkas Tarpt. Katalikų Tie
sos Draugystės, kurios centras 
randasi 407 Bergen St., Broo.k-

tos mokyklos 
nubausti už 

mokyklos rū- 
piktai sušuko:

Praleido $13,000,000
Barbara Hutton’iutė, kuri 

šiuo tarpu skyriasi su savo bu- (lyne, prisipažino . skundęs val
iusiu vyru, caristinės Gruzi-,džios švietimo Departmentui ir 
jos kunigaikščiu Mdivani, yra | reikalavęs, kad 
viena iš turtingiausių mergšių ,viršininkai būtų 

s pasaulyje. Turto jai palikta leidimą naudoti
suvirš 40 milionu dolerių. Ir,mus. Be to, jis
štai, sulyg laikraščjų praneši-1 “Lai Margaret Sanger išsineša 

tik per vienus metus ši iš miesto!”
Stiprūs to kunigo norai, bet 

įsivaizdinkite sau. iie neįvyks. New Yorko Tėvų 
tryliką milionų doleriu išmetė Susivienijimo pirmininkė, Mrs. 
ant vėjo! Kada mergaitės, ku-, Robert V. Russell, pareiškė, 
rios vergauja 5-10 centinėse jkad suaugę žmonės gali pasi- 
krautuvėse, turi pusbadžiai rinkti diskusuoti bei klausyti to-

mo, 
’•poniutė prašvilpė suvirš $13,- 

*■ 000.000! įsivaizdinkite

va-

Be reikalo ^kunigai taip sielo- sisaugojimą pakalbėti? 
jasi. Katalikai visai taip ne- Kontrolės šalininkė.

LIGONBVčIO DARBININKAI APLEIDO LOVAS

Tie darbininkai yra nariai Slaugių ir Ligonbučių Dar
bininkų Lygos, prižiūrėdavo senelius ligonius Izraeliaus 
Dukterų Namuose, New Yorke. Bet sanitarinės sąlygos 
yra blogos ligoniams ir darbininkams lygiai, darbo va
landos būna net po 78 į savaitę, tad jie sustreikavo ir 
pikietuoja. Jie bijojo, kad ir jie greit atsidurs invalidų 
kėdėj dirbdami tokiose sąlygose.

Apie 7 tūkstančiai kolektyvių 
ūkių turi moteris pirmininkes ir 
kiti 85 tūkstančiai veikia kol
chozų vadovavime.

Devyniolika tūkstančių mote
rų yra vedėjomis turgavietėms 
gyvulius auginančiuose kolcho
zuose.

Trys šimtai tūkstančių mote
rų yra nariais kaimo sovietuose, 

'kas reiškia 26.4 nuošimčius visų 
sovietų atstovų.

Daug Mokslininkių
Gale 1933 metų mokslo kėli

mo institutuose buvo 12,500 mo
terų. Vien tik Rusijos Socialis
tinėj Sovietų Respublikoj yra 
50 moterų profesorių ir 52 ki
tos moterys, užsiimančios vado
vaujančiu akademiniu darbu.

Chemijos industrijoj moterys 
inžinierės ir technikai sudaro 
22.5 nuošimčių visų inžinierių 
technikų darbininkų.

Po visą milžinišką Sovietų 
Sąjungą, su 168 milionais gy
ventojų, susidedančių iš 190 
skirtingų tautybių, moterys yra 
pirmose eilėse.
Kokią Vietą Užima Amerikos 

Moterys Darbininkės?
Dirbančioms moterims labai 

retai duodama proga užimti 
goresniuose amatuose vietą. Jų 
algos 30 nuošimčių mažesnės 
tuose pačiuose amatuose. Kovo 
mėnesio statistika, 1933 metais, 
rodė, kad šalyje yra 145 tūks
tančiai benamių moterų, kurios 
bastosi iš miestelio į miestelį. 
Dabar benamių bus daug dau
giau. O kiek moterų del skurdo 
be laiko nueina į kapus, beprot
namius, kalėjimus, prostituci
jom Visą tai suvedus krūvon 
turėtume baisų vaizdą.
t Ekonominę nelygybę seka ne

išvengiamas išdavas—politinė, 
kultūrinė, socialė nelygybė. O 
ka gi mes darome, kad tą padėtį' 

Iprašalinti? Labai mažai arba 
visai nieko. Laikas, labai laikas 
rimtai susirūpinti, kadangi da
bartinių laikų gyvenimas reika
lauja laimėti moteris darbinin
kų judėjimui. Laimėjimas mo
terų reikš laimėjimą visai dar
bininkų klasei. Reiktų visiem tą 
suprasti ir kartą ant visados 
pradėti rimtus žygius ir darbą 
tęst be pertraukos, nebepasiten- 
kinti taip sau, del viso ko, pri
siminimu 8-tą kovo.
Reikia Daugiau Motorų Veikėjų 

—Vadų
Lietuvių darbininkų judėjime, 

ypač jo vadovybėje moterų vi
sai mažai ir tuomi turim labai 
susirūpinti. Su džiaugsmu rei
kia pasakyti, kad Chicaga bus 
sveikiausia vieta tuo klausimu. 
Ir tai dėka ne kam kitam, o pa
čių moterų klasiniam pakilimui. 
Jos pačios sumanė, pačios pra-

ir 
ir

Woman ” 
tiesiog ton 
lietuviškai? 

d. Margaret 
•WW’ redak-

r Trečias Puslapis

net tą neišpildyti, kuomet mes 
ją galėjo'm keleriopai perpildy
ti. Subruskime paskutinėmis 
dienomis, nors ir pavėlavę at
likim savo užduotį. Prenumera
ta tik 50 centų metams. An
trašas: 50 East 13th St., New

Draugė įįTavalinskienė klausė, 
ar galima “Working 
reikalais, rašant 
įstaigon, rašyti 
Galima, kadangi 
Cowl (Undžienė),
tore, yra Amerikos lietuvaitė. 
Tačiau kas galit—rašykit ang
liškai, nes būna tokių įvykių, 
kad draugė būna išvažiavus il
gesniam laikui ir kas nors kitas 
užima jos vietą, tad dalykai gali 
suvėluoti jos belaukiant, jei 
draugės nepasišauks ką nors iš 
lietuvių, kas joms perskaitys 
laišką.

Skyriaus Bendradarbėms

Pastaruoju laiku mažesnis
mes tą privalome atlikti. Gyve-, skaičius bendradarbių lanko šį
name revoliuciniame laikotar- skyrių. Draugės, redakcija lai-
pyje>, kurio kiekviena diena pa- kysis teisingo nusistatymo, kad
siliks istorijos lapuose. Argi ga
lime brangų laikų praleisti vel
tui?

Reik Geresnės Kooperacijos
Yra kolonijų, kur randasi 

draugių, pasiryžusių veikt, trok
štančių lavintis, tinkamų užim
ti bile vietą, atlikti bile darbą, 
jei tik duotume joms progą pri
sirengimui. Deja, daugelyje ko
lonijų stoka pasidalinimo dar
bų : kas veža, aųt^to krauna. 
Prie geriausių norų žmogus ne
gali prasilavinti, jei jam nelie
ka laiko nei laikraštį peržiūrė
ti, pasekti dienos įvykius. Ypač 
mūs veiklios draugės velka di
desnę naštą, kadangi joms ten
ka ir šeimininkių darbas, apart 
visų 
nors 
dėti,

šis skyrius yra mūs visų, o ne 
vien redakcijos savastis, tad 
kaip greit pritruks raštų, taip 
greit skyriaus neberasit. Pilnai 
esame įsitikinę, kad jūs to ne- 
daleisit.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senate randa pri
tarimo Black įnešimas, rei
kalaujantis įvest 6 valandų 
darbo dieną, 5 dienų savai- i

/
J

kitų darbų. Reikia kaip 
kooperuoti, raginti, pa- 
pavaduoti.

VALGIU GAMI 
NIMAS

Kadrų auklėjimo klausimu 
mes galėtume pasimokinti iš bi
le darbininkės motinos, kuri tu
ri pulką vaikų, o neišgali visus 
leisti į mokslą. Ką ji daro? Ji 
parenka vieną, kuris, jos ma
nymu, gabiausias, ištikimiausias 
ir nors visa kita Šeimyna ken
čia nedateklių, sunkiai dirba, 
tačiaus parinktą jam turi būti I b sąlygos; kuriose jis galėtų kil- 
ti ir būti šeimynos patarėju, už
vėja, garbe. Mūs proletarinė 
šeimyna taipgi reikalauja pa
siryžusių, prasilavinusių vadų- 
veikėjų. Jie neatsiras iš dausų, 
turim surasti iš pačių masių. 
Visus nepajėgiam išlavinti, iš
auklėti, tad auklėkim tiek, kiek 
išgalim. Auklėkim su meile ir 
pasiryžimu, taip, kaip anoji 
prakilnį motina auklėja-lavina 
sūnų.

Gardus Tortas
Persijokite kartu 1 puoduką 

miltų (geriausi yra Swans- 
down) ir 1 šaukštuką baking 
•powder. Sukapokite labai smul
kiai 1 puoduką riešutų ir 1 
puoduką datilių (dates). Su
maišykite su sausais miltais. 
Sunlakite gerai 3 trynius, pri
dėkite 1 puoduką cukraus ir 1 
šaukštuką vanilės ir plakite, 
kad būtu tiršti. Atsargiai sudė
kite miltus, nuolat maišant. Su
plakite kietai 3 baltymus ir su
dėkite. Lengvai sumaišius, iš
pilkite tešla i dvi apvalias for
mas ir kepkite vidutinio karš
čio pečiuje.30 min. Kada atšals, 
per viduri ir viršų apdėkite 
plakta saldžia Smetona.

Kornų Duona
Paimkite i/> kvortos šilto 

pieno, 1 šmočiuka mielių, 1 
šaukštą taukų, šaukštuko 
kepamos sodės ir tiek miltu, 
kad padarius skvstoka tešla. 

,Viską gerai suplakite ir padė- 
jkite šiltoj pietoj, lai pakyla. 
Kada trerokai iškilo, supilkite 2« 

Nesmagu pranešti, kad bėgiu puoduku geltonu kukuruzu mil- 
pastarųjų dviejų savaičių ga- tu. V» puoduko moliaso, biskį 
vom vos vieną prenumeratą, ją druskos, 
atsiuntė d. Mažeikienė,

Alisa.

Working Woman Vajus

prakalbomis. Taipgi pranešė 
gavus dar vieną prenumeratą d. 
Navalinskienė, forescitietė. Mi
nėta draugė taip pat klausė, ko
dėl skaitytojai negavo kovo lai
dos. Draugės aiškino, kad kovo 
laida tuojau išsibaigė, pritrū
ko, kadangi draugės nesitikėjo 
tokio didelio antplūdžio užsaky
mų ir neganėtinai atspausdino. 
Pranešame per laikraštį todėl, 
kad tokių atsitikimų galėjo bū
ti ir kitose kolonijose. Kurie ne
gavote kovo laidos, tų prenume
ratos laikas bus 
pradžia balandžio

Draugės, vajus 
landžio 1 d., o mes toli iki pusės 
savo kvotos nedavarėm. Tik 50 
prenumeratų pasižadėjom gauti 

veda kadrų auklėjimo darbą, —mažyte kvota—ar t»i gražu

1 • šaukštą tarpvto 
cleve- sviesto ir 1 puoduką miltu. Ge- 

landietė, kuri dabar važinėja su j raj išminkvkite ir vėl nadėki-
te, kad pakiltu. Tada dėkite į 
formas, duokite dar iškilti ir 
pakepkite i vidutinį pečių. Kepti 
reikia 1 valandą.

•♦4

skaitoma 
mėnesio.
baigiasi

su

ba-

Citrinų Pyragaičiai
Paimkite 1 puoduką niqno 
šaukštu duonos trupiniu, 

virinkite 15 minučių. Dadekite 
2 šaukštu sviesto. Nuimkite nuo 
pečiaus ir biski praaušinkite. 
Suplakite 3 kiaušinius su 2 
šaukštais cukraus ir sudėkite, 
įdėkite tarkuotą žievę nuo 1 
citrinos ir išspauskite jos sulti. 
Viską gerai sumaišius, dėkite į 
mažytes formukes, kūrins pirma 
buvo išdengtos su tešla, kaip 
pajams, ir pakepkite 15 minu
čių.
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Ketvirtas Puslapis LAISVĖ Trečiadienis, Kovo 27, 1935

Atviras Laiškas Miestų 
Bedarbiams

Aš pats būdamas bedarbiu, 
kreipiuos į jus, mano broliai, 
kad persergėti jus nuo didelio 
vargo, kuris ne vienam darbo 
žmogui tenka perkęsti, leng
vai tikint kapitalistų spaudai 
ir darbo agentūrų apgavikam.

Artinas pavasaris, tirpsta 
sniegas, patvins upeliai, upės 
ir jūs rasit kapitalistų spau
doj trumpus, gražius straips
niukus, apie Maine valstijos 
grožybes ir plukdymą popier
medžių ežerais ir upėmis; ra
site taipgi ir paveikslus drą
suolių plukdytojų. Kas, žino-: piermedžių ir miško 
ma, daugelį iš jūs patrauks ir nes čia, apart didžiausio, bė
jus, nelaimingi bedarbiai, pa- gėdiško išnaudojimo, bjau- 
sijusite kelyje link Maine vai- riaušių sveikatai ir gyvasčiai 
stijos uždarbiaut, pelnyt pini- pavojingų aplinkybių, daugiau 
gų. Taigi, kad jus suturėt jus niekas nelaukia, 
nuo tos nelaimės, aš, būdamas 
sąžiningu darbininku, žinantis
visas šios valstijos popieros ir prie tvenkinių,

popiermedžio kompanijų šu
nybes, noriu jums pranešti per 
darbininkišką spaudą apie tai, 
kas jus čia laukia, tai yra, tiems 
vargšams, kurie aklai arba 
lengvai tiki kapitalistų spau
dos apgavingiems straips
niams. Ypatingai jums aš 
noriu pasakyti, kas $yra pluk
dymas popiermedžio ir miško 
darbai, kad jūs, miestų bedar
biai, kovotumėt už savo būvį 
ant vietos, už bedarbių ir so- 
cialės apdraudos bilių II. R. 
2827, bet nevažiuotumėt šian 
pragaran prie plukdymo po- 

darbų,-

Plukdymas popiermedžių 
kur yra pa

‘Laisves'Naudai Parengimai
Prašome Įsitemyti ir Būti Juose

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

Šeštadienį, 30 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton St. Binghamton, N. Y. '

K. MENKELIUNIUTĖ
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; Jaunų Lietuvių Dainininkų Grupė. Po 
Koncertui bus šokiai. Įžanga 40 centų. Pradžia 

7 :30 vai. vakare.

WILKES-BARRE, PA. B ANKIET AS
Rengia “Laisvės” 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. B ANKIET AS 
Rengia “Laisvės” 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
ĮŽANGA 50c ASMENIUI

liktos žiotys (gates), yra toks r 
Ant vandenio guli ilgi apvalūs 
rąstai (boom logs), jų galai, 
sukabinėti stipriais retežiais 
taip, kad kartais tokia virtinė 
"boom logs” nutiesta per my
lią ir ilgiau; ant jų turi vaikš
čioti plukdytojai ir tankiai nu- 
slydę nuo rąstų išsimaudo le- 
duotam vandenyje anksti pa
vasarį, taipgi daug jų prige
ria.

Plukdytojai, stovėdami ant 
tų retežiais sukabintų rąstų, 
su smaigais, apie 10-14 pėdų 
ilgio, (pick poles) turi paspėt 
stumti popiermedžius per 
tvenkinio žiotis. O jeigu van
duo pergreitas, nepaspėjei iš
stumti popiermedžius per žio
tis tvenkinio, arba atplaukė il
gas rąstas pusiau nuskendęs 
apačioje keturpėdžių popier
medžių, tai nepastebint pluk
dytojams užkemša tvenkinio 
žiotis ir pasidaro kamšatis 
(jam). Tuomet brutališkai at
rodantis ir tokio pat elgesio 
gaivalas bosas, grasindamas 
bailesnius plukdytojus kum
štimis, kartais ir kirviu, lie
pia eit ant viršaus sukimštų 
popiermedžių ir išliuosuot už
sikimšimą.

Jeigu neatranda tokio kvai
lo darbininko, kuris bijo grąsi- 
nimo, tai vartoja dinamitą, bet 
dinamitas kartais pažeidžia 
tvenkinį ir dinamitas ir tvenki
nys lėšuoja pinigų, todėl ven
giama vartot dinamitas ardy
mui kamšaties. O plukdytojas 
kompanijai 
todėl bosai 
jei atranda 
keturpėdžių 
ir daugiau.

užvaro ant

Rosts

auka 
para-

nieko nelėšuoja, 
ir jieško bailių ir 
vieną
rąstų, paskui kitą

Taip 1 mosuojant 
kamšatį, pasitaiko ne vienam 
nuskęsti 'per tarpą keturpė
džių rąstų. Rąstai, žinoma, su
trina kaulus. Jeigu ir nesutri- 
na, vis tiek nelieka jokios pro
gos iškilti viršum vandenio, 
nors būtum geriausias plauki
kas ir naras, turi žūti, ir kūną 
žuvusio labai retai atranda. 
Jeigu ir atranda, tai užkasa 
ant kranto upės ar ežero. Jei 
arti kelio, kur daug žmonių 
mato nelaimingo kapą, tai už
deda tokį ženklą: “Here 
Unknown River Diver.”

Kuomet nelaiminga 
žūsta už pelną godaus
zito kapitalisto, ji palieka ne
žinomu žmogum, todėl, kad 
tėvai, giminės netrauktų tuos 
ryklius atsakomybėn. Aš ži
nau .keliolika tokių nežinomų 
aukų kapų prie ežerų, upių 
Maine valstijoj.

Valandos darbo nėra trum
pesnės, kaip 14-16 ir daugiau. 
Jeigu medžiai ateina nuo kitų 
punktų tirštai, tai nors tas tir
štumas tęsis tris dienas ir nak
tis, snigtų, piltų lietus, kaip iš 
kibiro, kol nepraretės medžiai 
plaukti vandeniu, kol matysis 
užsikimšimo pavojus, tol dirb
si. be miego, kartais be valgio, 
alk-anas. Labai tankiai pasi
taiko, kad išdirbus be 
peitraukos 48 vai.,' jei 
užsikimšimo pavojus, 
prižada duot už ^dvi

jokios 
gręsia 
bosai 

dienas
3-4 išdirbtas be pertraukos, 
bet kaip nueini kotttoron at
siimti mokestį, gauni išvadinti 
kvailiu. Sako, tu, Jcvaily, jo
kiu būdu negalėjai išdirbti ke
turias dienas* į dvi dienas, nes 
kalendorius parodo, kad 5-ta 
ir 6-ta dienos mėnesyje, tai 
yra tik dvi dienos, ne keturios 
ir, žinoma, gauni užmokėt už 
dvi dienas.

Plukdydamas medžius, ke
liauji paupiu, nešiesi kaip či
gonas audeklo būdą, kiek
vieną dieną - naujoj vietoj, vi
sas šlapias, pilnas parazitų, 
dvokiatis, su pūvančiomis gu
miniuose batuose kojomis, 
brendi vandenį, peikiąs, upe
lius, įpuolančius ton upėn, ku
rioj stumi popiermedžius, už
lajas, įlendi duobėn, išsimau- 
dai šaltam vandenyj. Permai
nai drapanas jei ir turi, tai 
taipgi šlapios valtyje arba ve
žime. O jei turi ką geresniof 
be abejonės žūsta, apvirtus 
valčiai, arba lunatikas vežikas

stijon dovanai vergaut. Tėvai, 
nenaikinkite savo jaunus vai
kus, neleiskit šitan pragaran, 
nes išleidę, gal jūs savo vaikų 
daugiau nematysite. Siųskit, 
savo vaikus į darbininkų drau
gijų mitingus, liepkite jiems 
stot į bedarbių tarybas. Ruoš- 
kit savo vaikus revoliucijai, prie 
išsiliuosavimo iš kapitalistinio 
pragaro. Aš jumis persergiu, 
žinodamas, .kad virš minėta 
kompanija greit pradės savo 

kad sutraukti
kuodaugiausia darbininkų Maine 
valstijon plukdyt popiermedžius.

Labai būtų gerai, kad šis per
sergėjimas būtų išspausdintas 
visų tautų darbininkų spaudose, 
arba kad bedarbių tarybos, ku
rios rūpinas bedarbių reikalais, 
išleistų lapelius ir išdalintų 
darbo agentūrose, nors balan
džio ir gegužės mėnesiais, kad 
sulaikyt bedarbius nuo šios ne
laimės.

G. Shimaitis.
(73-74) 

HUDSON, MASS.
H.L.P. Kliubas rengia turkių vaka- 

karienę ir balių, 30 d. kovo (March), 
Ši vakarienė, bus viena iš geriausių, 
dar kada čia surengtų. Po vakarie
nei bus šokiai prie geros orkestros, 
taipgi bus ir gerų gėrimų. Įžanga 
vakarienei ir šokiams 75c.

Kviečia Kliubo Komisija.
(73-74)

skanių valgių. Lyros choras visuomet 
paremia visas darbininkiškas organi
zacijas, visiems patarnauja išpildyme 
programų, tad kviečiam visus ateit 
pasilinksmint ir paremti Lyros Cho* 

Įžanga visai žema tik 25c.
Kviečia Lyros Choras.

rą.

vyrai 
kojo- 
nelai-

išmeta iš vežimo ir lieka ant 
kelio.

Naktimis guli audeklo būde
lėse, šalta — draponos turi iš
džiūt ant kūno, jei neišdžiūsta, 
esi šlapias nuo lietaus ir brai- 
dymo vandenyje, o braidyt esi 
priverstas, nes bosas su pora 
išrinktų šunelių, važiuoja valty
je ir komanduoja, “Ei, pastū
mėk šituos tekančiu vondeniu!” 
žinoma, braidai, stumdai smai
gu, liuosuoji įkliuvusius rąstus
ir keiki savo nelaimingą likimą, purviną vajų, 
Pasekmės to visko, žinoma, re
umatas. Sutraukia kojas. Aš ži
nau ir kelis lietuvius Bangorio 
elgėtnamyje. Dar neseni 
su reumato sutrauktomis 
mis, nepaeina. Gaila tų 
mingų .kapitalizmo aukų.

Valgis! Nors būtų ir geriau
sias pasaulyje virėjas, tokiose 
aplinkybėse negali jokiu būdu 
pągamint tinkamai. Kas žino 
.karo metu karo lauke nuo lie
taus sumirkusią duoną, pajuo
dusias bulves, prarūgusias pu
pas (beans), dvokiančią mėsą, 
supuvusius kiaušinius, tam ne
reikia apie plukdymo laiku val
gį kalbėti.

Plukdymas ežerais, kur nau
dojama gazolino jėga laiveliai 
ir valtys, yra lygiai blogas ir 
kartais daugiau pavojingas gy
vybei, nes vėjas apverčia.valtis 
ir nelaimingos aukos lygiai žūs
ta už pelnus kapitalisto. Apie 
algas. Darbo agentūros apgavi
kai, žulikai prižada gerą mo
kestį. Bet štai kaip yra. Jeigu 
tu išdirbsi ligi pabaigai darbo, 
tai gausi, daleiskim, du dol. į 
dieną. O jeigu neišdirbsi ligi pa
baigos plukdymo, gausi tik po 
$1.25 į dieną. Bet ligi pabaigos 
išdirba tik išrinktieji, ilgalie
žuviai' kompanijos šuneliai, nes 
einant kraštu upių arba plau
kiant ežeru valtyje, prieini 
punktus, kur randi daugiau bo
sų ir darbininkų, čia atėjęs 
priklausai nuo vietinio boso. 
Tas bosas kartais išsiskiria ke- 
lėtą darbininkų, atėjusių jo 
punktan, bet tankiausiai pasako: 
“tai viskas, aš turiu gana vy
rų.” žinoma, eini kontoron ir 
neišdirbęs ligi pabaigos pluk
dymo, gauni tik $1.25 į dieną.

Gerbiami broliai bedarbiai. 
Aš parodžiau vieną pusę tos 
darbininkų nelaimės. Vėliau 
parašysiu apie kirtimą medžių, 
tepimą eglių vasaros metu. Da
bar saugokitės išnaudotojų, kaip 
didžiausios darbininkų nelai
mės. Great Northern Paper 
Company, kuri pernai
prikirto kelis šimtus tūkstančių 
kordų popiermedžio Maine val
stijoj, ir šiais metais garsins 
kapitąlistų spaudoje, j ieškos 
plukdytojų. Tie nelaimingi dar
bininkai, kurie sukirto tai kom
panijai medžius, dirbo visą va
sarą dovanai, tik už valgį. Iš
dirbę visą vasarą, sudėvėjo savo 
drapanas, paliko nuogi, basi. Aš 
pažįstu apie 20 lietuvių, čiagi- 
mių jaunuolių, iš Brooklyn, N. 
Y., iš Montello, Brockton, Wor
cester, So. Boston, Mass. Netu
ri drapanų, sarmatinas važiuot 
namo pas tėvus. Dabar randasi 
Maine valstijos “hobo kempė
se”. Todėl 'nevažiuokit šion val-

ROCHESTER, N. Y.
Protesto prakalbos prieš Hearst’o 

melus apie badą Sovietų Sąjungoj, ir 
fašistinius kurstymus prieš darbinin
kų organizacijas Amerikoje. Prakal
bos įvyks penktadienio vakare, 29 d. 
kovo, 7:30 vai. vakare, Gedemino 
svetainėje, 575 Joseph Ave. Visi pri
valo dalyvauti ir protestuot prieš 
Hearst’o melus.

ELIZABETH, N. J.
T.D.A. kuopos mitingas įvyks 

redoj, 27 d. kovo (March), 8 vai. 
kare, 408 Court St. Visi nariai maj 
lonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi bus 
distrikto organizatorius S. Stein. 
Kurie ir nepriklausote kviečiami ^at
eiti, ir jirisiraššyti ir dirbti darbinin
kiškoj organizacijoj.

Sekr. A.

sc-

S.

metais

Neues 
'S. A. LiederbucK

Fraaz Kher Verias 
.tafinclran

Viršeliai knygutės — Naujos 
Smogininkų Dainos—platina
mos Vokietijoj. Bet atsivertus, 
surasi daugybę prieš-hitleriš- 
kų raštų; jei Hitleris pagrob
tų asmenį, platinantį šią kny
gutę, tai pastarajam gręstų 
mirties bausme.

Jokubas.

B. R. Gebert, buvęs Kom. 
Partijos 8-to Distrikto organi
zatorius. Nesenai jam buvo 
suruoštas atsisveikinimo ban- 
kietas. Jis sėdi ties “keiku”, 
ant ‘kurio atžymėta kūjis ir 
pjautuvas.

Operetė Spartakas bus 
Sulošta Bostone ir 

Lawrence
Choras 
didžią- 
Sparta- 

d. B. 
niekada

Lawrence Liaudies 
jau baigia susimokinti 
ją ir puikiąją operetę 
ką: Choro mokytojas 
Petrukevičius dar
taip energingai nemokino cho
ro, kaip dabar mokina opere
tės dainas. Iš to yra ir gra
žios pasekmės, nes choras jau 
puikiai dainuoja visas dainas. 
Choriečiai irgi gerai lankosi į 
pamokas, ypatingai vaikinai,( 
bet yra dar ir nesiinteresuo- 
jančių—tai iš merginų pusės.

Operetės aktoriai taipgi sto- 
rojasi savo roles atlikti gerai. 
Aktoriai visi parinkti geriausi. 
O kad Lawrence yra gerų ak
torių, tai visi žino, nes Law- 
rencas nuo senai pagarsėjęs 
tikusiais sulošimais daugelio 
didelių veikalų praeityje.

Dar kai kurie aktoriai silp
nokai moka savo roles, bet tas 
bus pataisyta.

Operetė Spartakas bus 
lošta Bostone balandžio 6 
o Lawrence balandžio 13

Žvalgas.

sū
do 

d.

MOTINĄ NUTEISĖ Į 45 
MINUTES

LITTLE ROCK, Ark.—Ba- 
duolė motina, Mrs. Minnie 
Rose Jenkins, 29 metų, nu
nuodijo savo 3 kūdikius, kad 
nesikankintų badu. Teismas 
nuteisė ją visam amžiui kalė
jimo. Ėmė'tik 45 minuta/5nu
teisti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
L.D.S. 67 kp. rengia vakarienę ir 

šokius, subatoj, 30 d. kovo-March, 
___ ________  _____ Bus skanių 
valgių, .gėrimų ir gera orkestrą šo
kiams. Kviečiam visus skaitlingai 
atsilankyti ir paremti darbininkšką 
ęrganzaciją.

Liet. Tautiškam Name.

A.L.D.L.D. 6 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, .1 d. balan
džio April, 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Name, mažam kambarėlyje. 
Visi nariai būkite šiame susirinkime, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti.

Komisija.
(73-74)

BRIDGEPORT, CONN.
L.D.S. 74 kp. rengia teatrą ir šo

kius, subatoj, 30 d. kovo (March), 
Liet. Jaunų Vyrų Draugijos svetainė
je, 407 Lafayette St. Bus sulošta 
4-rių veiksmų tragediška drama “Dvi 
Seserys”. New Haven teatrališka 
grupė perstatys šį veikalą. Įžanga 35 
centai. Visi dalyvaukite laiku, nes 
lošimas prasidės lygiai 7-tą valandą 
vakare. Po lošimui bus šokiai prie 
geros orkestros.

Kviečia Komisija.
(73-74)

PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras rengia didelį balių, 
30 d. kovo (March), 701 N. 8th St. 
svetainėje. Šis balius bus nepapras
tas, nes jis bus kaipo vagių balius. 
Visi galės vogti, bet turės saugotis, 
nes bus policininkai, kurie, jeigu su
gaus vagį, tai bus nubausti užsimo
kėjimu. Bus geri muzikantai šo
kiams, kurie grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius, apart to bus ir

ELIZABETH, N. J.
Didelis masinis mitingas yra 

giamas 28 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Russian Peoples Home, 408 Court Jw.

Angelo Herndon, kuris 
metų kalėti pne “chain 
darbininkai ateikite ir 
prakalbą.

Kvieęia Komisija*

Kalbės drg. 
nuteistas 20 
gang.” Visi 
išgirskite jo

ren-

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

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

S Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST, BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo« 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisve” 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
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI

ČIUS-KAPSUKAS

.Paveikslų reikalaudami rašykite

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

s

3
3

3

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieju Svaru Dėžė 7 H
6 Skirtingu Rūšių > «C

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

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

Įvairiose p a r e nirimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar E^lonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS *
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui. *
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

4*

*

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 medui.

»
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Bostono ir Apielinkės Žinios
SO. BOSTON, MASS.

Subatoje, kovo 9 d., Lietuvių 
^alėj įvyko koncertas su veika- 
Muku “Minstrel Show.” Jį išpil
dė Norwoodo L. L. R. Choras 
labai pagirtinai. Tai yra veika- 
liiTkas, pagamintas draugės Eli
zabeth Zurbiūtės, kuriame yra 
tiek daug juokų, satyros ir labai 
gprai sutvarkytas, jog viskas iš
eina harmoniškai. Patarčiau jį 
sulošti ir brooklyniečiams, o ta- 
Ua pamatys, kad yra daug ta
lentingų draugų, kurie, gyven
dami mažuose miesteliuose, mo
ka išsilavinti ir tinkamai suloš
ti savo pagamintus veikaliukus.

NORWOOD, MASS.
Nedėlios vakarą, kovo 10 d., 

It.L.R. Choras buvo surengęs va
karienę su trumpa programa. 
Po vakarienės ėjo programukas, 
ku ris taipgi buvo įvairus, čia 
/pasirodė, kiek geros medžiagos 
ir energijos turi norwoodieciai 
choristai. Jie ne vien dainuoti 

lošti moka, bet visa eilė jų 
vikriai valdo ir muzikalius in-

Tai tikras kareivis šiam darbe. 
Reporteris.

Svarbus Reikalas
Biskutis apie Ateities žiedo 

draugijėlę, žinoma, buvo šalta 
žiemos laiku, bet dabar jau pra
deda oras atšilti, tai, draugai ir 
draugės, stokite prie darbo. 
Darbas turi eiti sėkmingai. Mes 
turime komisiją ir mokytojus. 
Tai pradėkime vaikučius moky
ti. Reikia sušaukti susirinki
mas tėvų ir vaikučių pradėti 
darbą.

Mokyklėlė prasidės kovo 30 d., 
valandą
kliube, 
Boston,

10 
čių 
So.

ryto, lietuvių pilie- 
376 W. Broadway, 
Mass.
Kviečia Komisija.

Cleveland, Ohio
Iš ALDLD 190 Kuopos 

Darbuotes
Kovo 14 d., atidarius kuopos 

susirinkimą, pirmininkas drg. 
Mažanskis paprašė susirinkusiųstrumentus. Pavyzdžiui, draugei . ... •• ,T , . Inariu atsistojimu pagerbti Vin-Izabele Jarmalaviciute, jauna;

mergina, vadovauja chorą. Jau-j 
nutė Marytė ' Zurbiūtė moka • 
taip gerai pirmininkauti, taip 
gabiai, kad, rodosi, ji iš to duo
ną valgo. Kitos merginos taip
gi moka lošti, dainuoti, kurių | 
vardų neteko sužinoti.

, SOUTH BOSTON, MASS.
Nedėlioj, 17 d. kovo, po pietų, 

piliečių Kliubo Salėj prakalbas 
sakė draugė Z. C. Mažeikienė išjpi. 
Cleveland, Ohio. Prakalbą pa- 
tfakč gerą. Tiesa, draugė Ma
žeikienė nėra gerai žinoma škP 
je apielinkėje, todėl žmonių 

^daug nebuvo. Kita priežastis, 
tai pasitaikė tą dieną St. Pat
rick diena, su paroda, kuri nu-

1 traukė daugelį žmonių.
Vakare, 17 d. kovo, Piliečių 

Salėj įvyko L.D.S. jaunuolių ir 
suaugusių kuopų vakarienė. Va
karienė buvo gera ir tvarkingai 
vedama Jono Burbos. Drg. Bur- 

4>a dirba del LDS daug. Jis su- 
» muš visus savo oponentus Mass, 
valstijoje gavime naujų narių.

cą Mickevičių-Kapsuką, kuris 
visą savo gyvenimą paau
kojo darbininkų reikalams. Ji
sai buvo brangus darbininkams 
mokytojas-vadas, todėl visur jo 
mirtis su pagarba yra minima.

Užkvietimas rengtis prie ap- 
vaikščiojimo darbininkų šven
tės, Pirmosios Gegužės, priim
tas. Kuopa išrinko du delega
tus į konferenciją išdirbimui 
planų sekmingesniam prisiren
gimui demonstracijai, kurioj 
bus atsakyta į visokias kapita
listų, atakas ant darbininkų .kla
sės.

Mūsų kuopoj, kol kas, nebuvo 
j nutarta, kad mirus nariui-ei bū
tų perkamas vainikas, kaipo pa
garba nuo kuopos. Praeitam 
-susirinkime nutarta, kad kiek
vienam nariui-ei mirus kuopa 
nupirktų vainiką 7 dol. vertes. 
Todėl, nelaimei ištikus, malonė
kite tuojaus 
valdybai, kuri 
niką nupirkti.

Taipgi, jei 
narių suserga ar pavojingai su-

pranešti kuopos 
yra įgaliota vai-

kuris iš kuopos

1

r

sižeidžia, visi kiti nariai-ės ma
lonėkite draugiškumo bei žmo
niškumo delei aplankyti sergan
tį. Kadangi mūsų kuopos na
riai yra labai išsiskirstę, toli 
vieni nuo kitų gyvena, tai grei
tesniam susižinojimui kur kas 
serga, parašykite mūsų dienraš
čiams “Vilniai” ir “Laisvei”. 
O jei patiems del kokių nors 
priežasčių negalima, praneškite 
apie tai valdybai, ji parašys.

bedarbių socialės apdraudos bi- 
lių IT. R. 2827; persergsti ir 
duoda suprasti darbininkams ir 
bedarbiams, ką reiškia negeisti
nas ir nelemtas Wagnerio-Lewi- 
so bilius, kurio tikslas apdumti 
darbininkų protus ir akis. Wag- 
ner-Lewiso biliaus pravedimas 
išgelbėtų ponus ir ponias nuo 
taksų mokėjimo.

Wagner-Lewiso bilius uždėtų 
visą sunkenybių naštą mokėjime 
taksų aht įvairių industrijų 
darbininkų. Tuomet būtų di
džiausias smūgis# visai darbinin- 

c“.^. Mivtviį pinning. .]tįjaį jr bedarbiams bei sene- 
collinwoodieciai bu- r v._ . , , , . .jliams. Nežiūrint kokiai snovei, 

'partijai ar tikėjimui prigulėtų, 
visus lygiai paliestų ta sunke
nybių našta. Y

Kad sukėlus finansinę para
mą dienraščiui “Laisvei”, Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos XII-tas Ap
skritys rengia koncertą ir ban- 
kietą sekmadienį, 31 d. kovo 
(March), Darbininkų Centro 
salėje, 325 E. Market St., Wil
kes Barre, Pa. Pradžia 2 valan
dą po pietų. Dailės programą 
duos: K. Menkeliūniūtė, drama
tiškas sopranas iš Brooklyno; 
žymiausia lietuvių dlainininkė; 
A. Višniauskas, baritonas, iš 
Bayonne, N. J., puikaus talento 
dainininkas. Vaineikis, garsus 
dainininkas, iš Binghamton,

Na, nutarėm collinwoodieciai, 
corlettiečiai ir miestiečiai, bend
rai visos trys ALDLD kuopos, 
surengti vieną didelį pikniką 
Nors mes < 
vom nutarę nesidėti su miestie-1 
čiais, bet praeitam susirinkime, 
pribuvus jų komisijai, pasida
vėm. Bet nemanykite, kad mes 
pasiduosime jums, tai yra 22-rai 
kuopai lenktynėse naujų narių 
gavime, no, no! Drg. Kalakaus- 
kas vienas gavo net 8 naujus 
narius, drg. Mažanskis 2, kiti 
po vieną. Viso gavome 13 naujų 
narių. Bet tai dar, ne viskas. 
Kiek man teko nugirsti, tai at
einančiam kuopos susirinkime 
bus prirašyta ne mažiau kaip 
praeitam. <

Kadangi ALDLD vajus yra 
pratęstas iki Pirmos Gegužės, 
tai, kaip sakant, mums tik pra
džia buvo kiek sunkesnė. To
linus seksis gerinus. 22 kuopai 
bus sunku su mumis lenktyniuo-

Geriaus jūs dabar padary- 
“give up”.
Kuopos Korespondentas.

ti. 
kite

Wilkes Barre, Pa
ir

.k.yi.e

“Laisves” Skaitytojų 
Rėmėjų Atydai!

Kreipiamės. į.įnk J,ūsų .ir 
čiam jus, drabges, draugai ir
simpatikai, .kad visi sujungto
mis jėgomis stengtumėtės, ant 
kiek aplinkybės ir galimybės su
teikia progą, paremti darbinin
kų spaudą—dienraštį “Laisvę.”

Dienraštis “Laisvė” yra dar
bininkų ir bedarbių ginklas, ku
ris gina jų reikalus. “Laisvė” 
ragina darbininkų organizaci
jas rinkti parašus ir siųsti rei
kalavimus kongresmanams ir 
senatoriams iš savo vietų, kad 
jie balsuotų už darbininkų ir

Mainierių Kvartetas, pagarsė
jęs žavėjančiomjs dainomis, iš 
Shenandoah, Pa., ir vietinis Ai
do Choras ir choro Merginų 
Sekstetas, kuris dainomis visuo
met patenkina publiką,'kuri lan
kosi į darbininkiškus parengi
mus. O šiuo kartu yra geriau
sia proga visiems išgirsti žy
miausią lietuvių dainininkę ir 
dainininkūs<Tr savo atsilankymu 
paremsite finansiniai dienraštį 
“Laisvę”. Tikieto kaina gana 
žema, tik 50c, ir už tą tikietą 
išgirsite minėtų dainininkų ža- 
vėjančias daineles ir gausite 
skanią vakarienę.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Rengimo Komitetas.

Koncertas ir Vakarienė 
Scrantone

Taipgi yra rengiamas koncer
tas ir vakarienė pirmadienio va-

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga

TĖL. STAGG 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Branešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko

plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pasarvojiftio.
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 dabartinės 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 gražiai ir pigiai. Mūsų 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 mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie jiavėikslai parodo, ką tamstos , 
galite gauti už mažus pinigus.

$225

Tik už $150 Garbingos Laidotuves
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

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

$150 
ar 

mažiau

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $2251
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties šilko; 

vardo blėtele. Išviršįnino grabui dėžė taip .pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligonines, išbalęą- 
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kviet
kas. Išimame visus leidimus (permitus). Suteikiame ka-, 
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius į visas 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.

i

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliudimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

karą, 1 d. balandžio, 7 valanda f *
vakare, Darbininkų Centro Sa
lėje, 416 Lackawanna Ave., 
Scranton, Pa. Programą duos

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiusšu naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

a

PRANEŠIMAS
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.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NAMAI

1st. 1892

PARMAN

Sieninių 
Laikrodžių 

, Vedybinių

Daimontai
Laikrodėliai

Brangakinenai
Mes perkame senų auksų .

Laiko kovo mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet.. Graham & Manhattan Avės.

• ■ v..........- ■ ' ■ — ~■ .......

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

; Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabaę 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
kaukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

tie patys dainininkai, ką ir Wil
kes-Barre, išskyrus tik Aido 
Chorą. Pelnas skiriamas “Lai
svei”. Įžanga 50c. Kviečiami 
visi “Laisvės” skaitytojai, rė
mėjai ir simpatikai skaitlingai 
pribūti' į parengimą!

ALDLD XII-to Apskr. 
Rengimų Komisija.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias paąiliuosavimui 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.

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.

Tel. Stag? 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBUC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE’

35 East 12th St., New York City
Spring Term 1935 

April 15 to June 22
A SPECIAL FEATURE of the term 

will be short-term courses, consisting
COURSES 

Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism—Leninism 
Organization 
Negro Problems 
Trade Union Strategy 
American Labor Movement 
Origin of Man & Civilization 
Historical Materialism

E 
E

S

of

Telephone: Algonquin 4-1199 
series of lectures on special topics relat
ing to present-day problems. Comrades 
Hathaway, Ramsey and others are to be 
among the lecturers.

REGISTER NOW!
FOR' WORKERS

Current Strategical Problems of 
the Revolutionary Movement 

Revolutionary Journalism 
Public Speaking 
English Russian
Fascism and Social Revolution
The Proletarian Novel in Europe 
Economics and Politics of World 

Imperialism.
INFORMATION BLANK 

WORKERS SCHOOL, 35 East 12th Street, New York, N. Y.
ndly mail a copy of your Spring Term catalogue to:

4 ‘ , L

SVARBUS PRANEŠIMAS
Montello ir Apielinkės Lietuviams

Lietuvių Tautiškame Name yra puikiai įtaisyta 
VALGIŲ IR GĖRIMŲ UŽEIGA

Čia galite linksmai ir ramiai praleist} laiką.
Vieta tinkamai įrengta užejimui grupėms ir pavieniams asme
nims, o mūsų patarnavimas yra prielankus ir patenkinantis. Tą 
jums pasakys kiekvienas iš tų, ■ kurie ti^,pra 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.

r

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,

č •

1

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Lietuvių Anglių Kompanija
)

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas 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.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS DIENINIAI
SPECIALAI

Ar Bus Karas? Kodėl Kilo 
Riaušės Harleme?

Visi šiomis dienomis kalba 
apie tai, visi susirūpinę šiais 
klausimais, bet ne visi turi-i 
me aiškų nusistatymą, kas to 
viso priežastys, kas ir kaip ga
li sulaikyti tas žmonijos nelai
mes, ką daryti toms nelai
mėms iškilus? Visi, norintieji 
gauti teisingą atsakymą, daly
vaukite rytoj prakalbose-dis- 
k u sijose.

Tuos svarbius klausimus 
nuodugniai išaiškins dd. A. 
Bimba, vienas iš “Laisvės” re
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 Eyck 
Sts., Brooklyne. Įžanga veltui. 
Bengia lietuviai komunistai.

“Auksiniai Kalnai”
Šį vakarą, seredoj, kovo 27 

d., kaip 7:30 v. vakare, “Lais
vės” svetainėj, bus rodoma du 
Sovietų judžiai.

“Auksiniai Kalnai” yra vie
nas iš Sovietų geriausių ju- 
džių. Kuomet jis buvo rodo
mas “Cameo” teatre, New 
Yorke, tai pirmas kelias savai
tes reikėdavo laukti valandas 
ant gatvės, kad gavus progą 
Įeiti į teatrą jį pamatyti. Prie 
to, reikėjo mokėti virš doleris 
įžangos. Gi dabar visi turim 
proga pamatyti tą brangų ju- 
d* už 25c.

Atsako Masiniu Pikietu

Apart “Auksinių Kalnų” 
bus rędoma kitas judis, “Pir
moji Gegužės 1934 metais.”

Šie judžiai bus rodomi Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 1-mos kuopos pastangomis.

Visi, kurie tik būsite liuosi, 
šį vakarą, ateikite! Smagiai ir 
naudingai praleisite vakarą ir 
kartu paremsite darbininkų 
s a v i š a 1 p i n ę organizaciją.

Kviečia L.D.S. 1-ma Kuopa.

I
Pirmadienio rytą Food Wor- LDS 1 Kp. Knygų Komisijai

kers Industrinė Unija pastatei 
kovingą masinį pikietą prie! 
Garfield Cafęjteria, Church ir 
Flatbush Ave.Į Brooklyne. Tai 
unijos atsakymas į masinius' 
areštus. Pereitą sekmadieni 
buvo areštuotas James Laza-[ 
rus, 17-tas tos kavinės streike.! 
Jau trečiu kartu čia bosas su-’ 
laužo sutartį ir darbininkai , jr sutvarkyti knygas,
priversti streikuoti.

Draugės ir draugai, kurie 
esate išrinkti į LDS 1 kuonos 
knygų peržiūrėjimo komisiją 
ir buvusi kuopos valdyba, ku
ri yra su tuom surišta, kaip tai 
finansų raštininkas ir iždinin
kė, visi būtinai turite susirink
ti nedėlioję, kovo 31, 11 vai.

i rvto, nas d. Grubį, 64 Ten

Visokių Rūšių šviežus Valgiai
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Gaminami Lietuvišku
Sykį Atsilankę Persitikrinsi!

PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

TREČIA DIENI, KOVO 27-tą

Gryni Saldainiai
Senos Mados Malesų 
Skirtingumai

4 0c Vertės—pilnas svaras
Tutti Frutti Cocoanut
Cream Kisses

40c vertės—pilnas svaras
Šokoladu Aplieti 
Peppermints

40c Vertės—pilnas svaras
Fifth Avenue Skirtingi 
Šokoladai

50c Vertės—pilnas svaras 
Namų Darbo šokoladinis 
Angel Keksas <0c vertės

PRIE FONTANŲ
Cream Cheese and Jelly 
Senvičius ir Kava

regulia riai
Caramel Sundae

reguliariai
Dundee Cake and Ice
Cream reguliariai
Coffee Ice Cream Soda

reguliariai 15c

Aido Choro Merginų Ensemb- 
lis Jumis Kviečia į Svečius

Aido Choro Merginų En- 
semblis rengia labai gražų pa
rengimą su šokiais ir progra
ma. Jūs dar nesatę girdėję 
tokią gražią orkestrą, kuri 
grieš šiam parengime, ši or
kestrą yra susidarius iš impor
tuotų ir retai naudojamų, in
strumentų. Šitų instrumentų 
labai mažai randasi Jungtinė
se Valstijose todėl, kad jie la
bai brangūs ir sunku griežt. 
Šie septyni muzikantai moka 
griežt polkas, foxtrotus, wftlt- 
zus, ir rusiškus ir jugoslaviš
kus šokius. Nepraleiskit šią 
progą išgirsti tokią orkestrą, 
šokiai prasidės lygiai 7 P. M., 
tai ateikite anksti ir praleisi
te linksmai laiką.

Ne'tik bus gera orkestrą šo
kiam, bet bus ir laĮ>ai gera 
programa. Dainuos Aido Cho
ras, grieš Stygų Orkestrą, ir 
pats Aido Merginų Ensemblis 
dainuos. Bus gardžių užkan
džių, kuriuos priruoš pačios 
merginos.

Aido Choro Merginų Ensem- 
bfis yra vienas iš populiarių 
meno grupių. Jos visados pa
sistengia pagelbėt organizaci
joms, kada tik reikia muzika- 
lės programos, ir gauna ma
žai arba visai nieko užmokėt. 
Jis, suprantama, turi daug iš- 
kaščių, kaipo kostiumai, mu
zika. karfėrai ir tt. Ensemblis 
užkviečia visus į šį narengimą, 
kuris įvyks kovo " (March) 31. 
“Laisvės” svetainėje, lygiai 7 
vai. vak., ir turėt linksma lai- 
ką.

Rengkitės Madison Square 
Gardene Mitingui

Balandžio 3 dieną. Ameri
kos Lyga Kovai Prieš Kara ir 
Fašizmą ir Amerikos Civiliu 
Laisvių Unija šaukia didelį 
masinį mitingą užprotestavi- 
mui prieš fašistų pastangas 
sunaikinti laisvę žodžio, spau
dos ir susirinkimų. Tarptauti
nis Darb. Apsig. taipgi re
mia šį mitinga. Visos organi
zacijos. visi darbininkų judė
jimo rėmėjai privalo mestis į 
darbą už to mitingo sėkmin
gumą, kadangi tik tikro masi
nio snaudimo spėka p?iėgsime 
atlaikvti antpuolius. Draugai, 
šis mitingas nrivalo būti tikrai 
masinis. Mitinge kalbės eilė 
žymių žmonių.

Traukinys Užmušė Du 
Darbininku

Fiore Uliano. iš Corona, ir 
Montelvano Calgero, iš Bel
mont. L. I., tano užmušti IRT 
subvėje, kur jiedu dirbo. Vie
ną iš jų permušė praeinantis 
traukinys o antrasis šoko pir
mąjį gelbėti ir abu žuvo.

Policija Terorizuoja Harlem 
Gyventojus

Pereitą penktadienį polici
jos agentai, iš distrikto proku
roro raštinės, įsibriovė Harlem 
Komunistų Partijos raštinėn ir 
išgriozdė deskas. Sakėsi jiešką 
Jaunųjų Liberątorių ir “įrody
mų” sąryšije su antradienio 
įvykiu. Jie kamantinėjo drau
gus apie lapelius, riausėsi des- 
kose, atidarė literatūros šėpą 
ir pasiėmė įvairių brošiūrų ko
pijas, taipgi užgriebė rašomą 
mašinėlę. Agentai paskelbė 
radę “svarbius dokumentus.”

Fordas, Komunistų Partijos 
sekcijos organizatorius Harle
me, išleido pareiškimą, kuria
me sako, kad jokių “svarbių 
dokumentų” nerado ir kad 
agentų riksmas yra tik pastan
gos iškepti kokį sufrėmavimą 
Harleme. Jis pareiškė, kad 
niekas daugiau apart paprastų 
lapelių ir žinių laikraščiams 
nėra paimta, kadangi partija 
neturi nieko slapto. Jis nuro
dė, kad policija ir spauda da
bar budavoja 
Baubą” tam, kad 
rąsias priežastis 
Harlem negrų
pereitą antradienį.

“Raudonąjį 
paslėpti tik- 
badaujančių 

išsiveržimo

25 c

15c

20c

17C

17c

19c

15C
1OC
1OC
1OC

Du jauni plėšikai .atėjo į 
Sherman kavinę, 210 W. 42nd 
St., New Yorke, pačiam judė
jimo laike, tarp 8-9 vakaro, ir 
pareikalavo atiduoti pinigus, 
bet kasieriui pavyko išveržti 
šautuvą. Plėšikai pabėgo.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

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

HYMAN BĖRGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, ęas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Jvai- 

a rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

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

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda Groserne ir Delicates- 
Krautuvė. Gerai lietuviais apgy

vento.) vietoj. Vietoje galima gražiai 
gyvenimų daryti. Randa pigi. Prie
žasty sužinosite ant vietos. Atsišau
kite šiuo antrašu:

428 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

(67-7.3)

Bus Linksmas Pasimatymas
Visa Brooklyno darbinin

kiškoji visuomenė su nekant
rybe laukia balandžio 7 die
nos, nes tą dieną bus proga 
pasimatyti su daugeliu senai 
bematytų draugų-draugių. Ba
landžio 7 bus “Laisvės” meti
nis suvažiavimas ir bankietas, 
o į “Laisvės” metinį suvažia
vimą ir bankietą suvažiuoja-, 
sueina svečiai iš arti ir toli. 
BrooklynieČiai iš patyrimo 
jau žino, kad tai puikiausias 
sezono pažmonys, dėlto sku
bina įsigyti tikietus. Kaip ži
noma. tikietų skaičius yra ap- 
rubežiuotas, todėl visi ragina
mi įsigyti iš anksto; tuomi ne 
tik užtikrinsit sau dalyvavimą, 
bet taip pat pagelbėsite ir šei
mininkėms. Jos ypatingai de
da pastangas, kad visi svečiai 
būtu geriausiai aprūpinti.

Įžanga į bankietą $1. Įvyks 
sekmadienio vakarą. 7 balan
džio, Grand Paradise Ball
room. 318 Grand St.. Brook
lyn, N. Y. Tą pačią dieną, 10, 
valandą ryto, toj pačioj sve
tainėj, bus “Laisvės” šėrinin- 
kų metinis suvažiavimas. Ja
me dalyvaus ne tik šėrininkai. 
ii’ delegatai, bet ir svečiai ga
lės pasiklausyti, kaip svarsto
mi darbininkų dienraščio rei
kalai.

Tai sarmata, kad per virš 3 
mėnesius negalėjote tą trum
pą darba atlikti, šiuomi kartu 
to nepadarius kuopa bus pri- 

j versta imtis atatinkamų žings
nių, kad ir ateityje komisijos 

įstaigoj draugai she- to nepakartotų.

SVEČIAI “LAISVĖS”
IŠTAIGOJE

šiomis dienomis lankėsi
PAIN-EXPE1LER

“Laisvės
Pirm. J. G.nandoahriečiai, ‘Laisvės’ skai

tytojai, Jurgis Alvikas su žmo-
na. kurio čia atvvko aplankyti York C(entral i'^in5s

sergant; biolį, J. Alvįką. Sy-įsavo garadžiuie, 39-35 222nd 
kiu su jais pribuvo jų giminai- st., Bayside. Queens. Kišeniu- 
tė. E. Vilkeliutė, Phila. Gene-! je rastas raštelis, kuriame pra- 
ral Hospital slaugė, ir gerai neša žmonai, kad jis jautęs, 
žinomi veikėjai P. Grabaus- jog bus atleistas nuo darbo, 
kas ir St. Kuzmickas. I dėlto nusižudąs.

Henry J. Steinmann, 59 me-
. Nuo Peršalimo 

naudokite 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

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

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

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

Tel.: Foxcroft t-6901

“LAISVĖS” DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMO

KONCERTAS IR BANKIETAS
Rengiatės į didįjį savo dienraščio po- 
kilį. Dalyvaukite suvažiavime ir 

būkite bankiete.

Sekmadienį, 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.

Tel. STagg 2-34^8
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

MERGINŲ AIDO CHORO ENSEMBLIS, KURIS' 
DAINUOS ŠIAME BANKIETE

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

•
Biruta Ramoškiutė iš Hartford, kuri pirmu 

kartu pasirodys New Yorko publikai 
“Laisvės” bankiete

A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.
K. Menkeliuniutė, visos Amerikos dainininkė';
Aido Choro Vyrų Sekstetas, iš Brooklyn.
Aldona E. Klimiutė ir Lillian Kavaliauskaitė, 

abi brooklynietės, duos gražių duetų.

Grigas Paleistas iš Bellevue
Lietuvis senelis Frank* Gri

gas kuris pagarsėjo Radimu ir 
sugrąžinimu rastu $45.000 
BeldJn ir kompanijai, paskiau 
iš sujudimo buvo susirgęs ir 
patekęs Bellevue ligoninėn, 
dabar yra biskį pagerėjęs ir 
paleistas iš ligoninės. Gydyto
jai įsakė laikytis ramiai, tūlą 
laika pasilsėti, kadangi naujas 
susijaudinimas reikštu pavojų 
io sveikatai, bet ligonbutis ne
begalįs jį palaikyti, todėl siū
lo pasiusti į senelių prieglau
dą. Senelis, matomai, ne kar
tą mėginęs “loskavos” duonos, 
priešinasi ir trokšta eiti į dar
bą. Tačiaus klausimas, ar jis 
beras tą darbą, kadangi kom
panijai garsinimosi šansai iš jo 
sugrąžinimo dabar jau mažes
ni, negu buvo pradžioj.

' t

Dr-gas Noruša Sunkiai Serga
Draugas Juozas-Noruša-Nor- 

ris sunkiai serga jau savaitė 
laiko. Draugas Noruša, tėvas 
gerai žinomo orkestros vado 
Wm. Norris, yra narvs Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros 'Draugijos 1 kuonos 
ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 kuopos ir nuo
širdus rėmėjas viso darbinin
kų judėjimo.

linkime draugui greito pa
sveikimo.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

plaukus ar veidą.

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

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Petronėlė Radulevičienė. 51 

metų, 440 E. 48th St., mirė 
kovo 23 d. Palaidota kovo 26 
d., šv. Trejybės kapinėse. Lai
dotuvių apeigomis rūpinosi 
graborius J. Garšva.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sunkiai Serga d. 0. Kulikienė
Pranešama, kad sunkiai ser

ga d. Ona Kulikienė, south- 
brooklynietė, tos kolonijos vei
kėjo Wm. Kūliko žmona. Lin- 

] kime laimingai pasveikti.

Trumpos Žinutės
Bronx garadžiuie, prie 2918 

Park Ave., pereitą šeštadienį 
rasta negyva moteris. Stephen 
Hughes pažino lavona, kaipo 
savo žmonos, su kuria jis ner- 
sįskyręs 8 metai atgal. Jinai 
tapus pasmaugta, o kita mote
ris primušta dviejų vyru, su 
kuriais jos nuėjo j garadžių po 
girtavimo visą naktį.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių1 

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.: Glemnore 5-6191

512

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)- -
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Telephone, E Vergreen 8:9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Krauju 
k N e n ormalumai, 
l Odos Išbėrimai, 
I N e r v ų L i g os, 
J Bendras Nusilpi- 
I mas, Nervų JŽ- 
į gos išeikvojimai, 
į K a t a r i n iai ir 

Chroniški Skau
duliai, Skilvio t j^r * 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Ta- .

gos, .Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Iteumatiški nesveikumai, 
Sciątikos (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 koki 
sau nesuprantamą nesveikumą, ateit j 
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

' MES KALBAME LIETUVIŠKAI




