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Julia Older. 
Hearstui į Akį. 
Lenkijos Pozicija. 
Sovietų Atsiekimai. 
Už Kominterną.
Rašo D. M. šolomskas.

“Hartford Daily Courant” 
23 d. kovo įtalpino panelės Ju- 
h’a Older atvaizdą ir dalį jos 
laiško, rašyto iš Maskvos tė
vams, gyvenantiems 56 High
land St., W. Hartford, Conn. 
Julia Older pirmiau buvo “Cou- 
ranto” reporterė, o dabar jau 
8 mėnesiai kaip gyvena 
kvoje,, 
News” 
bos. Ji 
sako:

“čia
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Mas- 
rašinėja į ‘‘Moscow j 
ir mokinasi rusų kai-j 
savo laiške tarpe kitko

yra užtektinai maisto 
ir nei vienas nekenčia badoji 
žmonės yra labai smagūs, ir, 
didelis progresas atsiektas viso
se šakose. Pasakos, plačiai 
skleidžiamos Amerikos spaudoje 
apie badą,—yra neteisingos.” 

Toliau ta mergina rašo apie 
unijas, kurios labai svarbią ro
lę vaidina Sovietų Sąjungoje, 
kurios suteikia darbininkams 
pagalbos, kaip tai—veltui so- 
cialė apdrauda, veltui akiniai, 
dantų taisymas, medicinos pa
tarnavimas ir eilė

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

M Nffl RENEESI UŽIMT KLAIPEDA
&

SUSTREIKAVO DAR Hitleris Atsisakė Mažinti Ginklavimąsi SEN, WAGNER REMIA
6,000-MAINIERIŲ gej Anglijos pasiuntinys John Simon yra KOMPANIJŲ UNIJAS

WILKES BARRE, Pa.— 
Nepaisydami pasipriešini
mo iš vadų pusės, streikan 
išėjo virš 6,Č00 angliakasių, 
priklausančių prie senosios
Jungtines Mainierių Unijos, išvengiamas; Darbininkai Turi Didinti Savo Spėkas Kovai 

privilegijų C o a 1 d a 1 e ir Lansforde.
ant kitų dalykų unijos nariams, [streikas eina prieš Lehigh 

--------  i Navigation ir Coal Kompa
sus merginos laiškas ir jo iš-'niją. Viena iš streiko prie- 

spausdinimas . kapitalistiniame žasčių tokia. Kompanija va- 
laikrastyje apie padėtį Sovie-Iro darbą per 24 valandas 
tuose skaudžiai užduoda per akj kasdien ties Coaldale, kur 
kams iš kunigų “Darbininko.” 1S Paviršiaus, O
Nei Hearstui nei kunigui Knei-.kasyklose mainieriai gauna 
žiui iš “Darbininko” nepavyks dirbti tik porą dienų per 
melų ir provokacijų išmislais savaitę., Streikieriai reika- 
paslėpti nuo darbininkų Sovietų lauja, kad prie paviršinės 
Sąjungos atsiekimus. Anksčiau'anglies ėmimo būtų dirba- 
ar vėliau Hearstai ir Kneižiai ma tik tuomet, kai darbas 
atsidurs visuomenės išmatų duo-|ejna kasyklose po žeme, 
kėje. Mainieriai stato ir kitų rei

kalavimų delei sąlygų page-
Francijos laikraštis “Temps” ginimo, 

rašo, kad Lenkijos imperialistai i 
turi slaptas sutartis su Japoni-.Nai 
jos plėšikiškais imperialistais ir 
Vokietijos fašistais. Charbine, 
Japonijos valdomame Manchu- 
kuo, įlenki ja jau turi 35 firmas 
ir atidaro banką. Jis bus pir
mas Lenkijos bankas užsieniuo
se. šių imperialistų suokalbis, 
nukreiptas pirmoj vietoj prieš 
Sovietų Sąjungą.

Patenkintas Slaptomis Derybomis su Juo
Amerikos Valdininkai Washingtone Sako, kad Karas Ne-

Prieš Imperialistinį Karą

beje.

Stipriai laikosi streikie- 
Glen Alden-Pittston. 

Komp. Vis daugiau mainie- 
rių moterų išeina j pikietus. 
Vėl pradėjo pikietuoti An
thony Lech, kuris buvo ske- 
bo pašautas. Nors Lecho 
nugaroj dar tebėra neišim
tos dvi kulkos,’bet jis pikie- 
tuodamas rodo pavyzdi, 
kaip visi mainieriai privalo 
kovot už savo reikalus.

Nanticoke, Pa., tebestrei- 
kuoia mokiniai dviejų m o-

Bėgyje 1933 ir 1934 metų So
vietų Sąjunga pakėlė mokyklų 
kiekį nuo 118,000 iki 167,000. .
šiemet dar budavoja 374 mo- kvklų,. reikalaudami prasa- 
kyklas, kuriose sutilps 240,390 knt vienos mokyklos džia- 
vaikų. ; nitorių už tai, kad trys jo

šiemet Sovietų Sąjunga gelž- sūnūs skebauja prieš kasyk- 
keliams paskyrė 4,000,000,000 lų streikierius.

Plymouthe, Pa., tapo nu
teistas vienus metus kalėti 
Patrick Mangan, vienas iš 
k o v i n g i a u siu mainierių 
streiko vadų už tai, kad jis 
kumščiu davė į snukį ske- 
bui.
MINISTERIS GINA 
GINKLU KOMPANIJAS

Philadelphia. Pa.—Roose- 
velto karo ministeris Dern, 
čia kalbėdamas, užtarė gin
klu kompanijas. Sakė, kad 
valdžiai. paimti visa ginklu 
gamvbą i savo rankas tai 
reikštu “savižudyste”. nes 
privatiški ginklų fabrikan
tai būtinai esą reikalingi 
šaliai “apsiginti.” Jis taip
gi reikalavo didinti Jungti
nių Valstijų armiją ir laivy- 

dar pereitą rudenį Baltijos jū- ną.

rublių. Apart ’ nadjų . gelžkelių 
pravedimo ir dubėltavų bėgių 
tęsimo, bus dar pagaminta 1,565 
garvežiai ir 80,000 naujų vago
nų. /

---------------- 1 %

Leningrade Sovietų ir Fran- 
cijos judžių vedėjai susitarė ir 
bendrai gamins judf “Petras 
Pirmasis” pagal A. Tolstojaus 
veikalą. Sovietų judžiai—meno ! 
pavyzdys.

Raudonosios Armijos orlaivi- 
ninkas Kaitanov sėkmingai nu
šoko su parašiutu iš 6,800 met
rų aukštumos. Tokioje aukštu
moje reikalingas oksigeno prie
taisas kvėpavimui, bet jis apsi
ėjo ir be jo. Tai pasaulinis re
kordas.

Šveicarijoje skelbiama, kad

roję susikūlė •Ir nuskendo vokie
čių didžiausias jūrinis orlaivis 
“Do-X”, bet fašistai paslėpė nuo 
pasaulio tą žinią.

Anglijoj Nepriklausoma Dar
bininkų Partija krypsta Komu
nistų Internacionalo pusėn. Lon
dono ir Yorkshire konferenci
jose delegatai pasisakė už pa
siuntimą delegatų į Kominterno 
VII Kongresą ir už derybas su
sijungimui su Anglijos Komu
nistų Partija. Bet N.D. partijos 
organas “New Leader” nutylė
jo tą.

nitorių už tai, kad trys io

BERLYNAS. — Pasikal- Simon, po slapto pasikalbė- 
bėjime su Anglijos pasiunti- jimo su Hitleriu, pareiškė-
L----,------- c------ c----- --- ---- —-•y-- x-- - ------1-------------- "

teriu John Simonu ir A. Ed-1 pasitarimai su juom buvę 
enu, Hitleris užreiškė, kad “kuo draugiškiausi” ir kad 
jis neatšauks paskelbtos vi- jie “tarnaują tarptautiniam 
suotinos kariškos tarnybos j Europos sandarbininkavi- 
Vokietijoj ij nemažins savomui;” tai buvę “naudingi 
šalies ginklavimo. Sako, kad p a s i k a 1 b ėjimai.” Reikia 
Vokietija sutiks tik tiek su- spręst, kad per juos Angli- 
siaurinti kariškus prisiren
gimus, kiek kitos, šalys su
mažins savo apsiginklavi
mus. Kitaip gi Vokietija 
ginkluosis nieko nepaisyda
ma.

Bet Anglijos ministeris

WASHINGTON. — Sena
torius /Wagner yra įnešęs 
kongresui sumanymą delei 
įvykdymo “ramių santikių” 
tarp darbininkų ir samdyto
jų. Sumanymas reikalauja, 
kad tam tikros valdiškos ko
misijos spręstų ginčus tarp 
vienų ir kitų. Tuomi nori 
faktinai atimti iš darbinin-

Nebūsią Žudomi Keturi Nusmerkti Nariai; 
Hitlerio Laikraščiai Grūmoja “Baisiomis” 
Lietuvai Pasekmėmis, Jei Juos Sušaudytą
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niais, užsienių reikalų minis- laikraščių reportęriamš, kad eis^ ® rel -V

jos imperialistai dar labiau 
susigiminiavo su Vokietijos 
fašistais.

Franci jos laikraščiai iš
reiškia didelį nepasitenkini
mą tomis Anglu slaptomis 
derybomis su Hitleriu.
i u iiui.i.ii'HU...ii-i'u' r i"ir.!-ru™.'Hweni iijjj .■■■

KOVOJANČIU FARMERIŲ KONFERENCIJA UŽ 
VALDIŠKĄ PAŠALPĄ IR PRIEŠ SKOLAS

kuose arba palikti neužsė
tus plotus, už kuriuos val-

SIOUX FALLS. S. D.— 
Antradienį atsidarė farme- 
rių konferencija kovai už 
greita jiems valdiška pašal
pa. Dalyvauja 400 delegatu. 
Visa Coliseum svetainė 
mirga tokiais obalsiais: 
“Mes negalime valgyti karo 
laivu arba arti žeme kanuo- 
lėmis:” “Mes reikalaujame 
piniginės pašalpos ir pasko
lų be nuošimčių;” “Pašalpa 
nukentėjusiems nuo sausros 
farmeriams be jos atpiokė- 
jimo valdžiai,”i ir tt.

Suėję farmeriai dainavo 
“Solidarity” (Vienybę) ir 
“Išvien veikdami, mes esą- gimui Rooseveltas žada iš-1 
me stiprūs.” ’ leisti $500.000.000,’ užkariaut

Raportą išdavė George!tik “hitleriška nranyveni- 
Adler; pirmininku išrinktas 
Jasper Haaland. Apart Sn. 
Dakotos. buvo delegatu ir iš 
kitų artimų valstijų. Jie pa
smerkė Roosevelto politiką, 
kad liepia’užarti javus lau-

Nors Wagnerio bilius yra 
taikomas kapitalistų nau
dai, bet daugelis kompanijų 
nenori tokio patarnavimo. 
Mat, biliuje kalbama apie 
“daugumos darbininkų tei
ses” ir kiti dalykai, kur dar
bininkai galėtų įsivaizduot, 
būk jiem ištikrųjų pripa
žįsta kokias teises, taigi ir 
galėtų reikalaut, kad jos 
būtų suteiktos.

Minimos kompanijos at
siuntė būrį savo klapčiukų 
iš \ vadinamų kompąniškų 
unijų, kad jie senatinėje ko
misijoje priešintųsi Wagne
rio sumanymui. Wagneris gi 
pabrėždamas tvirtina, kad, 
išleidus įstatymą pagal' jo 
sumanymą, k o m p a n iškos 
unijos būtų paliktos ramy-

Pagal Associated Press’os 
pranešimą iš Kauno, Lietu
voje yra kalbama, jog ketu
ri užvakar mirtin nusmerk- 
ti Klaipėdos hitlerininkai 
nebus žudomi; reiškia, mir
tis bus pakeista jiems kalė
jimu. Mirties bausmė jiems 
buvo skirta ne tik už su
moksią del Klaipėdos perve
dimo Vokietijai, bet ir nu-’ 
žudymą Jurgio Jasučio, ku
rio lavoną jie įmetė į Juros 
upę. Jasutis pirmiau pats 
buvo hitlerietis, bet paskui 
tapo Smetonos valdžios šni
pu prieš vakarykščius savo 
draugus.

Iš 126 teistųjų Klaipėdos 
hitlerininku, kaip dabar pa
sirodo, kalėj i man nuteista 
92: Johann ir Ernst Walla- 
tai iki gyvos galvos, o kiti 
90 nuo 8 iki 12 metu. Ištei
sinta 30 buvusių kaltinamų
jų-

Keturi mirtin nusmerk-

užimtų Klaipėdą ir pervestų 
ją Vokietijai. Paskui tą žy
gį buvo atidėję iki 1934 m. 
balandžio mėnesio.

Vokietijos laikraščiai pik
tai šaukia ir grūmoja Lie
tuvai “baisiomis nelaimė
mis,” jeigu Kauno valdžia 
ištikrųjų taip baus klaipė
diškius hitleriečius, kaip 
juos nuteisė. Teismo nuos
prendį vadina “kruvinu,” 
“teroristišku” ir “provoka
cija visai Europai,” o nu
teistuosius garbina kaipo 
‘kankinius už* vokiškumą.” 
Hitlerio gi valdžia kreipiasi 
į Tautu Lygą, kad sutvaf- 
kytų Klaipėdos dalykus ir 
priverstų Lietuva vykdyti 
sutartį delei Klaipėdos vo
kiečių savivaldybės.

Lietuvos gi valdiškuose 
rateliuose nurodoma, kaip 
Hitleris faktinai be teismo 
pereitą vasarą išskerdė šim-
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džia apmoka, bet iš apmokė- beje. reiškia, užgirtos.
Vienas iš Wheeling Plieno 

Korporacijos kompaniškos 
uniios veikėju, G. E. Mit-

jimų pasinaudoja tik stam
būs žemės savininkai.

Konferencija nutarė ; ko
voti. kad nebūtų atmokama chell prisipažino, kad kor- 
valdžiai paskola, kuri duo- poracija moka jam po $6 už 
dama nukentėjusiems nuo j kiekvieną atėjimą į darbi- 
sausros farmeriams. Jie : ninku susirinkimą. Jack 
priešingi tam, kad vietoj na- Larkin, Weirton Kompani- 
galbos del atitaisymo ūkių jos darbininkų mulkintojas, 
valdžia skiria farmeriams 'gauna iš jos po $25 per mė- 
menkus sklypelius žemės ki- ,nesį, apart geros algos gau
tose vietose, iš kur sunku| narnos už lengvą darbą, 
būtu ir prasimaitinti. Tokių į 
gi sklypinių farmukių įren- UnijistŲ Nuošimtis T

ma” daugybei ūkininkų.
Konferenciia išdirbo pla

nus kovai delei įvairių sko
lų panaikinimo, o už greita 
pinigiška pagalbą vargin
giems farmeriams.

Mirė Drg. Ona Jacobson Plėtojasi Laivininkų
į I

Hearstui ir Sovietu priešams amžiaus.
tenka išgalvoti apie Sovietų ša
lyj badą ir spausdinti melus. 
Sovietu Saiungai to nereikės. 
“Pravda” iah išspausdino Pet- 
rovičių laiška iš Paterson, N. J., 
kurie parašė į Sovietų šąli, ap
rašydami kAip jie gvvena išma
tomis ir prašo: “Pagelbėkite 
mums persikelti į Sovietu Są
jungą. Pasigailėkite mūs!” So
vietu spauda gali tūkstančius 
panašiu laišku išspausdinti iš 
“aukso” Amerikos darbininkų 
gyvenimo.

Putriutė Detroite
(Telegrama)

DETROIT, Mich. — Ko
vo 26 d. numirė draugė Ja
cobson Putriūtė, 20 metų,

. Laidotuvės ivyks' 
šeštadieni, kovo 30 d., 1 vai. 
no pietų, iš 9550 Russell ties 
Westminster.

Drg. Putriūtė buvo labai 
veikli narė Laisvės Choro, 

Į Lietuvių Darbininku Susi
vienijimo 217 kuonos ir Am
erikos Lietuviu Darbininku 
Draugiios 188 kuopos. Visi 
draugai, draugės ir nažista- 
mi yra kviečiami į laidotu
ves. ' ' '

E. Dulkiu te.

tieji nebus sušaudyti bent tus buvusių savo sėbru, ku- 
iki balandžio 3 d.,’tai yra, rie bent kuom skyrėsi nuo 
kol paskelbs kariško teismo 
protokolus. Tuo tarpu bus 
duodama aneliacijos byla.

Liudininkai teisme paro
dė. iog Klaipėdos hitlerinin
kai jau 1933 metais buvo su- 
simokinę padarvt Klaipėdoj 
sukilimą taip, kad laike su
kilimo 20,000 Hitlerio smo- 
gininkų pereitų per siena.

jo politikos. Tuo mastu ma
tuojant. todėl, dar permažai 
Klaipėdos maištininkų esą 
baudžiama.

Pus iau-valdiškas nazių 
1 a i kraštis “Diplomatische 
Politische Korrespondenz” 
rašo, kad klaipėdiškiu nu
teisimas Kaune turės “dau
giau negu vietinių pasėkų.”

Ir Vėl Riksmai Neva Drg. D. M. Šolomsko 
pneš “Sovietų Šnipus” P^jUjos pa< Valst

New Yorko ‘Times’ stam
biu antgalviu spausdina ne
va pranešimą, būk Franci- 
joj stato teisman “21 Sovie
tų šnipą.” Bet pačioje “ži
nioje” nieko nėra, kur ir 
kuom jie būtų šnipinėję 
naudai Sovietų prieš Fran
ci] ą. .

Tai ne pirmas sykis, kad 
buržuazija riksmais apie 
“Sovietų šnipus” pasiruošia 
persekioti komunistus bei

DETROIT, Mich. — Val
diška automobilių darbu 
komisija skelbia, kad iš 
146,948 balsavusių tos pra
monės darbininku 69 ir “pu
sė” iš kiekvieno ’šimto pasi-' 
sakė, kad jie nepriklauso jo
kiai unijai. Taigi šiokiu bei 
tokių uniiistu esą tik 30 ir 
pusė nuošimčio.

Bet bosai ir Roosevelto 
komisijos nariai naudoio ,_______  _______ __
visokias gudrybes ir spaudi-' Sovietų pritarėjus apskri
tu ą. kad būtu paduota kuo tai, ypač ateivius. Tuo bū- 
mažiausia balsu už darbi- du, pav., Finijoj buvo nu- 
ninku unijas. O tokių unijų teista 29 asmenys.
nariai vra abelnai skriau
džiami bei persekiojami. To
dėl ištikrųjų daugiau yra

Streikas Califomijoj
LOS ANGELES, Cal. — 

Šio miesto prieplaukoj strei
kuoja darbininkai šešiolikos 
žibalą išvežiojančių laivų. 
Gauta pranešimas, kad su
streikuos jūrininkai ir dar
bininkai dar keturių laivu, 
kaip tik jie atplauks į Los 
Angeles. Californijos pa
kraštyj dabar užstreikuota 
iau 35 žibaliniai laivai. Be 
kitu, sustreikavo darbiniu- sišovė garsus Yale Univer- įkalintas Lenkų kapitonas 
LV siteto literatūros profeso- G. Sosnowski. Dabar Hit-
ris vežė 78,000 bačkų žiba- rius. Fr. E.- Pierce, 57 metų leris atiduosiąs Pilsudskiui 
lo Amerikos karo laivynui amžiaus; sakoma 
Pacifike. sveikatos.

Bet kapitalistinės šalys 
itai tikrai smarkiną šnipinė- 

uniiistu, negu rooseveltinin-l^n?lls ov^.n^s Pr^e^ kitą ir 
kai su bosais surado tarp Pries Sovietus, 
automobilių darbininkų. k

New Haven. Conn.—Nu-

Varšavoj buvo įkalinta 
iTheodora Ogurek, kaino 
Hitlerio šnipė. Vokietijoj

kai “Santa Maria” laivo, ku si teto literatūros profeso- G. Sosnowski. Dabar Hit-

sveikatos.
, del ne- Sosnowski. o Pilsudskis jam 

'mainais—Theodorą Ogurek.

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi- . 
jos 9 Apskritys rengia pra
kalbų maršrutą. Kalbės drg. 
D. M. šolomskas, ALDLD 
Centro Komiteto Sekreto
rius. Prakalbo's įvyks seka
mose vietose:

Balandžio 14 d., 2 vai. po 
pietų, Mahanoy City.

Bal. 14 d., 7:30 vai. vaka
re, Minersville.

Bal. 15 d., 7:30 vai. vaka
re, Girardville, Levulio sve
tainėje.

Bal. 16 d., 7:30 vai. vaka
re, Shenandoah, Sveeto sve- * 
tainėje.

Visu kolonijų draugai ir 
draugės privalo gerai gar
sinti prakalbas, kad sutrau
kus darbininkus į jas ir ga
vus naujų narių į mūsų or
ganizaciją.

E. Motuziene.
Melbourne. — Tankus lie

tus ir šiltas oras Australi
joj padarė, kad Darwine ir 
kituose miestuose palei ša
ligatvius išauga 10 pėdų 
augščio žolė.
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Kauno Teismo Sprendimas ir 
Kas Toliau?

Kauno teismo nuosprendis hitlerininkų 
byloje, be abejo, atkreipė viso pasaulio 
domesį į Klaipėdą. Šis nuosprendis su
puolė, beje, su ta konferencija, kurią An
glijos diplomatai turėjo su Hitleriu. Tai 
sudaro juo didesnės reikšmės pačiam 
Kauno teismo sprendimui.

Kai del pačių nusmerktųjų, tai žino
ma, niekas neabejoja, kad jie kalti. Vi
siems žinoma, kad Klaipėdoje naziai dar
bavosi visu smarkumu už Klaipėdos kraš
to atplėšimą ir prijungimą prie Vokieti
jos. Visiems aišku, kad ir nusmerktieji 
mirti ir kalėjiman dirbo naziškus darbus. 
Išrodo, tačiaus, kad Smetonos valdžia ne
žudys nusmeiMųjų mirti hitlerininkų. 
Veikiausiai, Jiems bus pakeista mirties 
bausmė kalėjimu. Bet čia ne tiek tas 
svarbu. Pačiam Hitleriui nesvarbu tie 
asmenys, kurie yra nusmerkti Kaune, bet 
svarbu atgrobimas Klaipėdos krašto,’ nes 
jis pažadėjo tai padaryti, kuomet rengė
si pagrobti šalies galią į savo rankas.

Todėl šis Kauno teismo sprendimas 
dabar davė didesnio pagrindo Hitleriui 
ruoštis prie savb pasimojimų.

Iš Vokietijos ateinančios žinios skel
bia, kad apie Kauno teismą ir teisiamuo
sius Vokietijoj paskleista daugybė mela
gingų žinių. Jie perstatomi nekaltais; 
spauda užslepia daug dalykų iš pačios 
teismo eigos; užslepia ir tai,4k^d tūli hit
lerininkai prisipažino prie jiems daro
mo apkaltinimo, žodžiu, Vokietijos na
šių spauda, rašydama apie Kauno bylą, 
sudarė žmonėse tokio sentimento, kad 
teisiamieji yra angelai, o tie, ką teisia, 
'elniai, ir todėl Hitleriui nesunku būtų 
>akreipti savo pasekėjus karui prieš Lie- 
uvą.
Ką dabar darys Hitleris?
Sakoma, kad jis reikalaus Klaipėdos 

Convencijos (sutarties) pertaisymo. 
Gaipėdos sutartį pasirašė visos stiprio
sios kapitalistinės valstybės. Ar jos su
lks tai padaryti? Išrodo, kad Francija 
zargiai su tuo sutiks. Kas tuomet pasi- 
ieka? Tiesioginis ginkluotas įsiverži
mas į Klaipėdą ir josios pagrobimas. Ar 
litleris tą žygį daryti bandys? Kol kas 
.unku spręsti. Lietuva sumušti Hitlerio 
irmijoms būtų tik juokas. Bet čia ne 
'ienos Lietuvos klausimas. Užpuolimas 
int Lietuvos sukeltų pasaulinį gaisrą, 
įasaulinį karą. Kas tuomet? Hitleriz- 
nui būtų kaput! štai, kodėl Hitleris šiuo 
.arpu, veikiausiai, kelis kartus pagalvos, 
legu pradės savo ginkluotus žygius į ry- 
:us.

Aišku, su tuo karo pavojus nei kiek ne- 
jusimažina, bet padidėja. Lietuviai dar- 
oininkai ruošiasi prieš tą pavojų kovoti. 
Visuotinas Amerikos Lietuvių Darbinin- 
Icų Suvažiavimas (kuris įvyks Clevelan- 
le, birželio-liepos mėn., 1935) sukonsoli- 
luos spėkas kovai prieš karą ir fašizmą. 
Ten bus svarstomas ir Klaipėdos klausi
mas. • Jau dabar mes privalome prie to 
ruoštis!

Kaip Butkus “Šviečia” Savo 
Pasekėjus?

“Amerikos Lietuvis” plačiai, apsilaižy
damas rašo apie “debatus,” kuriuos But
kus “turėjo” Worcesteryj su 'd. Bimba, 
tą dieną (kovo 17 d.) buvusiu Brooklyne. 
Na, tai vyras ir “debatavo”! Pasak fa
šistų lapelio, “E. Butkus yra gabus deba- 
torius ir atviras žmogus...” Todėl,

. . i
...Sulig kalbėtojo išvedžiojimų, išeina, 

kad kominterno dešimto plenumo pildoma
sis komitetas paneigė kongreso tarimą ir 
pasidavė diktatoriais, panašiais Hitleriui ir 
Mussolini. Jis nurodė to komiteto diktato
riškus darbelius link griovimo darbininku 
organizaciją.

Rašant šiuos žodžius, kol kas negavo
me iš mūsų draugų pranešimo apie tai. 
Todėl susilaikom nuo platesnio savo nuo
monės pareiškimo. Lauksim platesnių 
žinių.

Mes esam tačiaus įsitikinę, kad didelė 
didžiuma su Prūseika ir »Butkum einan
čių darbininkų nesutiks su tokiom bjau
riom Butkaus zaunom, su tokiais niekšiš
kais prasimanymais!

Toliau:

Jų “Demokratija”
Socialistai mėgsta daug plepėti apie 

“demokratiją.” Mes jau ne kartą nuro
dėme į tai, kaip lietuviški socialistai tą 
demokratiją praktikuoja; kaip*Grigaitis 
“nudemokratino” savo bendrovę ir visas 
tas organizacijas, kuriose jis bosavo. 
Dabar socialistų “demokratija” labai ry
škiai matoma socialistų partijos organi
zacijoj.

Štai, Jaunųjų Socialistų Sąjunga (New 
Yorko valstijoj) išsireiškė prieš dešinių
jų leidžiamą savaitraštį “New Leader.” 
Rezoliucijoj buvo išrodinėjama “N. L.”

-...... i .........—..... .................. .. —-.......................... - .....................

redakcijos dešinumas ir vedimas partijoj 
sentimento už skylimą. Jaunieji socia
listai, vadinasi, pasmerkė dešiniuosius, 
vadovaujamus Onealo, Waldmano, Lee, ir 
kitų. Na, ir kas atsitiko?

Dešinieji suspendavo jaunuosius socia
listus. Pagaliaus įsiveržė į J.S.S. rašti- 

I nę užgrobė įvairius dokumentus ir radę 
raštinėj Milt Cohen, jauną socialistą, 
smarkiai apmušė jį.

Šitaip daro tie žmonės, kurie nuolat 
mums tauzija apie demokratiją!

,i -.-------------

Bagočiui per Nosį!
SLA pild. tarybos pastarojo suvažia

vimo protokole skaitome, kąd “Pild. Ta
ryba negali užgirti naujai susidariusios 
SLA 1-mo apskričio valdybos...” Kaip 
žinia, ši apskričio valdyba buvo susida
riusi Bagočiaus raginama. Bagočius bu
vo užsispyręs sutverti ten naują apskri
tį, kuris tarnautų jo klikai, bet ne Ge
gužio. Gegužis tuomet išstojo prieš to
kį Bagočiaus žygį. Dabar, matomai, ir 
pačioj pild. taryboj Bagočius prakišo.

šypsenos

Jis Nori Jos Rankos

Ketvirtad., Kovo 28, 1935

Jau Stebuklai?
“Draugas” cituoja iš tūlo katalikų lai

kraščio aprašymą apie mirusį vyskupą 
Matulevičių ir primena:

kalbama jau ir apie prie jo karsto gautas 
malones.
Vadinasi, jau “stebūklai’\bando rody- 

;is, “stebuklingos malonės” prie Matule
vičiaus grabo!... Kam tos nesąmonės? 
Kam tie melai? Ogi štai kam: kunigai 
lūtinai nori padaryti Matulevičių šventu! 
‘Draugas” ten pat sako: “Jaunoji Lie
tuva laukianti savo tautiečio altorių gar- 
)ės.”

Kominterno 10 plenumo komitetas išsiun
tinėjo komunįstų partijos skyriams įsaky
mus, kad jie pradėtų “trečiojo periodo” re
voliuciją. Tie įsakymai negalėjo būt kriti
kuojami arba nepildomi, o kas nenorėjo 
tuos diktatoriškus įsakymus pildyt, buvo ko
munistų partijos prakeiktas ir išbrauktas iš 
partijos narių tarpo. Švedijos komunistų 
partija o kominterno:įsakymo nepriėmė. Už 
tadgi buvo pasiųstas 24 metų vaikėzas — 

Moltkė, vokiečių junkerių (kaizerinių) gi
minaitis tik 6 mėnesius tepriklausąs į parti
ją, kad jis ten tvarką padarytų. Ir žinoma 
padarė—iš 18,000 komunistų partijos narių 
išbraukė 15,000. Sako, tokių įvykių ir dau
giau buvo.
Dar toliau:

I > 
Jis parodė, kaip Maskva finansuoja ko

munistinį judėjimą. Perskaitė iš “Laisvės" 
(komunistų organo) finansų apyskaitą iš 
virš $60,000, kurie buvo sunaudoti komu
nistiniai propagandai, ir daug kitų faktų, 
kuriuos bimbiniai tankiai nuginčina.

“Butkus yra rimtas kalbėtojas,” toliau 
fašistų lapelis pareiškia. Bet

' . į ! ’• HVietos komunistams bei jų pasekėjams la- ’ 
bai nepatiko Butkaus įrodymai. Ypatingai, 
kuomet jis palygino kominterno 10 plenumo 
komitetą prie Hitlerio ir Mussolinio dikta

tūros. Jie šoko nelyginant varlė prieš dal
gį... (Imam iš “Am. Liet.” už kovo mėn. 
23 d., 1935; visur mūsų pabraukta. — 
“L.” Red.)

~Ką gi apie tokią “prakalbą” galima sa
kyti? Ką sakyti apie patį jos autorių, p. 
Butkų? Sakyti, kad jis kvailai meluo
ja, tai būtų perlengvas pasakymas. Juk 
toki išradimai, kuriuos Butkus dabar iš
rado, tai nėra tiktai taip vadinamas “pa
prastas melas.” Tai yra kas nors dau
giau. Tai įrodymas to žmogaus politinio 
suniekšėjimo.

Ar gi turįs kiek tiek doros žmogus ga
li sakyti, kad Dimitrovas, Kapsukas, Ma- 
nuilskis, Kussinenas, Piatnickis ir tt., ir 
tt. (visi Komunistų Internacionalo Vei
kiančiojo Komiteto nariai) yra arba bu
vo “panašiais Hitleriui ir Mussoliniui?” 
Argi kiek tiek turįs doros žmogus kalbė
tų tokias kvailybes apie dalykus su Molt
ke?

Juk tai nieko panašaus nebuvo ir nėra! 
Pats laižinėdamasis prie fašistų, Butkus 
skelbia, kad Dimitrovas ir kiti nariai Ko
minterno veikiančiojo komiteto esą fa
šistai! Ne tik čia Butkus parodė savo 
bjaurias iltis, bet tolydžio' jis pasirodė 
dideliu neišmanėliu. Kas gi gali tikėti 
jo tokiom kvailybėm? Reikėtų didelio ne
išmanėlio, didesnio už patį Butkų, kad ti
kėti, būk Komunistų Internacionalo (Vei
kiančiojo Komiteto nariai yra koki tai 
uzurpatoriai, koki tai fašistai arba pa
našūs Hitleriams ir Mussoliniams. Rei
kėtų, sakome, tiesiog idioto, kad tikėti to
kiems Butkaus tauškalams.

Ir visi kiti dalykai,- kuriuos Butkus 
kalbėjo, kaip rodo iš “Am. Lietuvio” pa
imtos citatos, yra niekas daugiau, kaip 
tiktai bjaurūs melai.

Ar stebėtina, kad del to Worcesterio 
komunistai, pasak “AL,” smarkiai pyko ir 
vadino Butkų provokatorium?

Bet mums žingeidu, ką darė tokis Ša- 
laviejus, Stalulionis, Jussius, Karazija, 
Norvaiša ir kiti Butkaus pasekėjai? Ar
gi jie galėjo tikėti tokiems niekšiškiems 
melams? Ar jie, girdėdami tokias bjau
rias zaunas; galėjo ištylėti neužprotes
tavę?

GERA ŽINIA!

“Laisvėje” tilpo žinia, kad 
Sovietų Sąjungos draugai 
prisiuntė nemažai raštų 
“Laisvei.” Spėju, dauguma 
skaitytojų linksmi, tą žinią 
išgirdę. Raštai, o ypatin
gai laiškai iš Sovietų Sąjun
gos, labai pageidaujami. 
“Laisvės” ar “Vilnies” skai
tytojai, perskaitę juos, per
duoda kaimynams, kurie 
darbininkų laikraščių ne
skaito. Tokiu būdu paleng
va supažindina darbininkus 
su tvarka ir gyvenimu So
vietų Sąjungoje,' kur valdo 
patys darbininkai. Sovietų 
Sąjungos draugai turi pri
siminti sau, kad pas mus yra 

1 daug priešgynų—kapitalis
tų ir klerikalų spaudos su
klaidintų, tąigi ląiškai ir ra
štai iš Sovietų Sąjungos tu
ri didelę vertę.

AGITACIJOS FONDAS
Labai pageidaujama pini

gai agitacijos reikalams. Se
niau, kada darbai ėjo gerai, 
bile kolonijos veikianti 
draugai greit sumesdavo pi
nigų lėšoms agitacijai ant 
vietos ar kitur. Dabar yra 
vietų, kur, kad ir reikalas 
būtų, negalima gaut pinigų 
užtektinai ant vietos, bet 
galima gaut po biskį į fon
dą. Esant fonde pinigų, ga
lima pavartot ten, kur labai 
reikalinga, o ant vietos pi
nigų nėra. Mes turim svar-

Kaipo SSSR užsienio rei- 
kalą liaudies komisaras, 
Maksim Litvinov, viršuj, 
daugiausiai dabar dar-1 

( buojasi, kad palaikyti pa
saulyje taiką.

bių reikalų, kur toks fondas 
labai pagelbėtų. Pirmiau 
aš nieko nesakiau apie fon
dą, kol buvo galima dolerį 
kitą skirti reikalui esant ant 
vietos. Dabar ir centų ma
žai. i -s

A. K.

savo valdininkus, kad jie pri- 
pažintų-užgirtų ir balsuotų už 
bilių H. R. 2827. Parapijonai, 
savo kunigus verskite, kad jie 
užgirtų šį bilių ir ragintų už 
jį darbuotis. Šiuo tarpu spau- 
doj-laikr. yra, kad jau keli ka
talikų klebonai užgyrė ir už jį 
darbuojas.

A. Arbačiauskas.

Girardville, Pa.
Kovo 17 dieną š. m. čia bu

vo sušaukta konferencija iš- 
dirbimui platesnio veikimo už
bedarbių ir socialūs apdraudos 
bilių H. R. 2827, kuris, kaip 
žinom, yra - įneštas į šios ša
lies kongresą, idant būtų pa
daryta įstatymu.

Delegatų buvo dayg, taip, 
kad iš arti 200 (visos publikos 
labai maža dalis buvo pašali
nių. Bet, liors nesmagu, vie
nok reikią pripažinti, kad 
pirmsėdis d. J. Dunleavy, del 
kokių tai užsispyrimų, darė 
klaidą vedime. Štai kodėl: nuo 
pradžios per du trečdaliu pa
skirto laiko konferencijai, sta
tė vieną po kitam kalbėtojus 
nuo estrados. Tarpuose pats
perilgai kalbėjo; nors teisin
gai, bet perkarštus išsitari
mus darė. Tas tykojantiems 
buržuazijos pakalikams .davė 
progą prįšikabinti ir kelti be
tvarkę. Pirmas ( F. I. Blase, 
nesiprašęs, balso, pašoka ir 
rėkia, girdi, “matot, kaip jie 
niekina tikėjimą; kunigą Co
ughlin vadina fašistu, o jisai 
nėra tokiu, jis fašizmo prie
šas.” Ir taip rėžią špįyčių, vis
ką maišydamas. ■■guBlika prieš 
jį suūžia—hūū ,bū . .., lie
pia sėstis, kąįip.V’k nųtilsta, jis 
.ir vėl savo. • ItĮtas elementas 
(mustietis) M. “Demohak, taip
gi ęia panašiai, elgėsi/'Jie tu
rėjo už savo pečių ir skeletą 
savo sekėjų, buvo gatayį. kad 
ir muštynes sukelti, kur būtų 
proga įsimaišyti policijai.

Willmerding, Pa.
Prakalbos

Nedėlioj, kovo 31, 8 vai. va
kare 110 State St., Wilmer
ding, Pa. Kalbės d. S. Mažei
kienė, iš Clevelando, apie be
darbių reikalus .ir visam pa
saulyj didelį sujudimą delei 
bedidėjančio karo pavojaus. 
Rengia ALDLD. 180 kuopa ir 
kviečia visus skaitlingai daly
vauti. Apart d. Mažeikienės, 
kalbės ir vienas jaunuolis ir 
taipgi atstovas Socialės Ap
draudos Kongreso, kuris įvy
ko Washingtone. Braddocko, 
East Pittsburgho, Wilmerdin- 
go lietuviai kviečiami visi da
lyvauti šiose prakalbose. Įžan
ga veltui.

Kviečia visus Komitetas.

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. X KAŠKIAUČIUS
171 Lake Street Newark, N. X

Telephone: Humboldt 2-7964

Bet vis tik to išvengta, ma
tant tų elementų tikslus. Nors
del jų konferencija nukentė
jo, delegatai negalėjo gaut 
balsą savo nuomones’ išreikšti, 
vienok, nežiūrint tų maištinin
kų tampymosi, prie pabaigos 
paleista balsavimui II. R. 2827 
biliaus klausimas. Už bilių su
ūžė visa svetainė! O keletas 
minėtų, priešų šaukė, kad, 
“Bilius geras, tik jį reikia pa- 1 
taisyti.”

Nuo pradžios šios konferen
cijos per dvi valandas kalbėto
jai nekliudomai aiškino, kokia 
nauda būtų bedarbiams ir 
kiek dirbantiems bei nusenu-! 
siėms, kad šis bilius įeitų į ga
lę ir ką reik dar^t, idant jis 
įeitų į galę. Kiek šiandie darbo, 
žmonių kenčia baisius vargus, 
pusbadžiauja ir net badauja. 
Tas bilius tai prašalintų, o su
teiktų aprūpinimą visų pragy
venimu. Todėl visi darbo 
žmonės, visokios jų organiza
cijos ir parapijos, [turi dabar 
išsijudinti, daryti Spaudimą į

DIDELIS NIEŽĖJIMAS
Drauge gydytojau, aš noriu, 

kad jūs duotumėt ir man pata
rimą per “Laisvės” dienraštį.

Aš esu vyras, 30 metų senu
mo, 180 svarų. Aš turiu ant 
rankų ir ant kojų didelį nie
žėjimą, jau keturi mėnesiai. 
Kuomet pradėjo niežėjimas, 
tai iškilo jmažos pūsliukės. Po- 
tam pratrūko, ir baltas skysti
mas išbėgo, ir paskui nusilupo 
visa oda nuo rankų ir kojų, 
bet niežulys nesumažėjo. Ir 
dabaf jaučiu, kad po visą kū
ną tas niežulys vaikščioja, la
biausiai rankose ir kojose.

Daktarai sako, kad nuo ne
švaraus darbo; vieni sako, kad 
ekzema, kiti—koks niežas ar 
dedervinė. Laikinai niežulį su
mažino. Jokių žaizdų nėra, tik 
rankos neturi aiškumo, dažnai 
oda esti lyg mėlyna.

ATSAKYMAS
žinoma, be asmeninio išty

rimo, nesimačius, negi galima 
tikrai pasakyti, kas Jums do 
liga. Galima tik spėlioti, kad 
tik Jums nebūtų įsimetę į odą 
kokie parazitiniai grybeliai 
(“fungi”), lyg kokie pelėsiai. 
Ypač tas Jūsų niežėjimo atsi
radimas, su pučkeliais, pūsli
kėmis, paskui odos paviršiaus 
nusišėrimas, nurodo, kad tai

Petronė: “Žinotum, Roza
lija, tas Cibliuskutis vakar 
atėjęs gvoltu užsispyrė ka- 
nečnai gauti mano ranką. 

jOh, ir vos tik galėjau aš iš 
jo šiaip taip išsprukti.”

, Rozalija: “Tai nesupran
tu. Kiek aš girdėjau, tai 
būk judu jau senai ir “en
gage” esate padarę?”

Petronė: “Taip, tas tiesa. 
Bet šį sykį jis norėjo gauti 
mano ranką, kad atsiimti 
savo žiedą.”

J. J. Butkus.

Gudrus Jonukas
Kunigas (parapijinėj mo

kykloj) : “Jonuk, kas tai yra 
šventasis?”

Jonukas: “Tas yra šven
tasis, kuris nei juda, nei 
kruta.”

Mažutis.

Paaiškino Skirtumą
Vaikas: “Tėve, kokis skir

tumas tarp paprasto šautu
vo ir kulkasvaidžio?”

Tėvas: “Tokis skirtu
mas, kaip tarp mano mo
ters, tavo motinos, ir ma
nęs.”

Vaikas: “Ką tu nori tuo- 
mi pasakyti?”

Tėvas: “Supranti, sūnau, 
aš kaipo paprastas šautu
vas, nes aš į minutą galiu 
pasakyti tik keletą žodžių, 
o tavo motina gali į minutą 

Itūkstantį žodžių išberti; tai 
j ji ir yra panaši į kulkas- 
vaidi. J. Robziw.

I c

Taip, tik Neilgam
Laivo kapitonas: “Manau, 

kad tamsta turėjai skanius 
I pusryčius?”

Keliauninkas: “Tas tiesa, 
bet tik per dvi minutas...” 

A. M. Bedievis.

greičiausiai ir yra Jums toks 
parazitinis odos apsikrėtimas. 
Lietuviškai galima pavadinti 
sausąja dederinm:.

Parsineškite, Drauge, iš vai
stinės šitokio mišinio:

“Phenolis liquefacti 1 
drachm,

zinci oxidi 1 oz., 
aquae calcis 6 ozs.”
Taipgi gaukite dar ir mos- 

ties, šitokios:
“Whitfield ointment, 2 

ozs.—
Lalicylic acid 30 grs., 
Salicylic acid 30 grs., 
soft petrolatum oz., 
cocoanut oil enough to make 
2 ozs.”
Dienos metu porą-trejetą 

kartų vilgykite nie^inčias vie
tas tuo skystimu, pirma to ge
rai suplaktu. O ant nakties, 
kur labiau niežti ir kur oda 
paburkusi, lengvai apteplioki
te mosčia. Darykite taip gal 
keletą savaičių, kol oda pasi
darys normali ir nebeniežės. 
Jei po tūlo laiko oda pasidary
tų šiurkšti ir lyg pleiskanomis 
paeitų, tai keletą dienų tų vai
stų nevartokite, o tik teplioki
te koldkremu. Paskui ir vėl 
galite vartoti.

žiūrėkite maisto. Vartokite 
ido, žuvų aliejaus, mielių. Bū
kite dažniau ant saulės.

C
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LAISVE ' Trečias Puslapis

So. Bostono "Darbininko” Plepa- Clevelando Kronika
lai prieš Komunistų Argumentus

4 A

So. Bostono katalikų ku- 
nigii “Darbininko” redakto
rius ponas Kneižis su savo 
broliu kunigu Kneižiu tebe- 
fahąrikuoja melus prieš So
vietų Sąjunga ir komunis
tus. Baisiai nesiseka vy
rams, bet nepaiso. Pavyz
džiui. jau prisipažino, kad 
jie buvo pasišaukę ‘talkon 
penki metai atgal mirusį 
švedų Nanseną raportuoti 
“Darbininkui” apie “siau
čiantį badą” Sovietų Sąjun
goje. Bet, sako, koks čia 
skirtumas: prieš komunis,- 
tus ir prieš Sovietų Sąjun
gą* kiekvienas “stebuklas”, 
kiekviena nesąmonė ir kiek
vienas melas yra pateisina
ma.

To neužtenka. “Darbinin
ko” didvyriai labai nešva
riai apgaudinėja savo skai
tytojus. Jie tiksliai slepia 
teisybę apie Sovietų Sąjun
gą. Jie slepia nuo savo skai
tytojų, kad jie melus prieš 
Sovietų Sąjungą ima iš am
žinai diskredituoto krimina
listo, supuvėlio kapitalisto 
Hearsto leidžiamų laikraš
čių, kaip “Boston Ameri
can”, “New York Ameri
can” ir kitų. Profesorius 
Beard, žymus istorikas, libe
rališkų pažiūrų žmogus, pa
sakė, kad joks doras žmo
gus nesutiktų d a s i 1 y t ė ti 
Hearsto net su dešimties pė
dų ilgio lazda. Jis toks su
pjovęs, toks suniekšėjęs, toks 
nešvarus sutvėrimas. Na, o 
“Darbininko” redaktoriams 
Šitas kriminalistas yra dva
sios šventos, dorovės, teisy
bės ir išminties šaltinis. 
Priežodis sako: “Pagal jo 
draugus spręsk jį patį.”

w Slepia Teisybę
- “Darbininkas” slepia tą 
faktą, kad tie paveikslai, 
kuriuos talpina Hearsto lai
kraščiai ir “Darbininkas” 
apie badą, yra dar karo lai
kais imti: ir imti visai ne 
Rusijoje.

“Darbininkas” slepia nuo 
savo skaitytojų tą faktą, 
kad tas “anglas žurnalis
tai”, Walker, kurio "raštus 
jis ir Hearsto laikraščiai tal
pina, visai tuo laiku nebuvo 
tose Sovietų Sąjungos vieto
se, apie kurias jis savo 
straipsniuose rašo. Šitą 
svarbu faktą iškėlė aikštėn 
liberalų ■ žurnalo “Nation” 
korespondentas ponas Fis
cher. Jis dokumentais pa
rodė, kada p. Walkeris įva
žiavo Sovietų Sąjungon ir 
kada jis išvažiavo iš Sovie
tų Sąjungos tain, kad jis ne
galėjo persiplėšti ir vienu 
sykiu dviejose šalyse būti.

Atsakykite, ponai, kodėl 
jūs slepiate tuos faktus?

Eikime toliau. New York 
“Times” pasiuntė savo ko
respondentą Denny specia
liai Ukrainon ištirti taria
mą badą ir pranešti. Tas 
korespondentas kablegrama 
pranešė, kad jis buvo, va
žinėjo Kijeve ir aplinkui Ki
jevą kelias savaites, bet ne
rado^ jokio bado, nerado jo
kios baimės apie jokį bada; 
surado valstiečius ir darbi
ninkus pilniausiai anrūpin- 
tus visokiu maistu. Jis pra
neša, kad valstiečiai juokėsi, 
Jęuomet jis pasakė jiems, 
kad Amerikos laikraščiai 
rašo, kad jie jau senai ba-
du miršta!

Kodel “Darbininko” re
daktoriai paslėpė šitą tiesą 
apie darbininkų tėvynę?
Kokius Turite Santikius su 

Pilsudskiu?
Mes norime “Darbininko” 

vedėjams pastatyti keletą 
labai rimtų klausimų.

Dalykas štai kame: Hear- 
stas važinėjo Vokietijoj ir 
padarė sutartį su Hitleriu, 
kad jo laikraščiai skleis hit
lerininkų idėjas, niekins ir 
dergs Sovietų Sąjungą. Ta
po iškelta aikštėn, kad šio
mis dienomis miręs Hearsto 
laikraščių žymiausias bend
radarbis buvęs Jungtinių 
Valstijų ambasadorius, su
tvėrimas vardu Child, turė
jo padaręs kontraktą už pi
nigus Hitleriui tarnauti ir 
plūsti Sovietų Sąjungą per 
Hearsto laikraščius. Šitie 
yra šalti, kaip ledas, faktai. 
“Darbininko” redaktoriai 
tą visą puikiai žino. Ir ži
nodami tai visą, Hearsto lai
kraščių melus pakartoja sa
vo “Darbininke.” Vadinasi, 
“D.” vedėjai tarnauja Hitle
riui.

Bet ką Hitleris šiandien 
daro? Jis ruošia naują pa
saulinį gaisrą. Tą visi ma
to. Apie tai nereikia daug 
kalbėti. Taigi, Hearstas, 
“Darbininko” Kneižiai ir 
Hitleris bendrai darbuojasi 
ruošimui naujos baisios 
žmonių skerdynės. Ar tai 
vis vardan dievo? Vardan 
katalikų bažnyčios? Ar dar 
jūs nepaspringote pereitam 
kare pralietu darbo žmonių 
krauju, kad daugiau jo 
trokštate?

Da ne galas. “Laisvėje” 
buvo atveju atvejais įrody
ta, kad Hitleris ir Pilsuds
kis padarę sutartį sumėsinė- 
ti Sovietų Sąjungą ir Pabal
tos valstybes. Visa Lietuva 
tenka Lenkijai, o Klaipėdos 
kraštas Hitleriui. Šituos 
faktus irgi visas svietas ži
no. Ir štai dabar Hitlerio ir 
Pilsudskio agentai visam 
pasaulyje pradėjo melu kam
paniją prieš Sovietu Sąjun
gą ir komunistus, kad pri
rengus dirvą šitai ju kruvi
nai konspiracijai, šitam žy
giui linkui prarijimo Lietu
vos ir kitų mažų tautų.

“Darbininko” redaktoriai 
sušilę padeda Pilsudskiui ir 
Hitleriui. Vadinasi, jie yra 
mirtini priešai ne tik Sovie
tų Sąjungos ir komunistu, 
bet taip pat Lietuvos ir ki
tų mažų tautų nepriklauso
mybes. Vardan tautos ir 
dievo jie parduoda imperia
listiniams bučeriams tautą!

Mes norime paklausti: 
Kiek “Darbininko” vedėjai 
gauna nuo Hitlerio ir Pil
sudskio už šitą šėtonišką 
darbą?

Tai labai svarbus klausi
mas. Labai svarbu tas ži
noti ne tik katalikams dar
bininkams, bet visiems lietu
viams. Hearstas pasisakė, 
kad jis turėjo konferenciją 
su Hitleriu, Child prisipaži
no, kad jis turėjo kontrak
tą su Hitleriu.—padėt jam 
ir Pilsudskiui skelbt fašizmą 
ir rengti dirvą naujam ka
rui. Ar ponai Kneižiai bus 
toki pat “didvyriai” ir pasi
sakys viešai, be išsisukinėji
mų, kokius jie ryšius turi su 
Hearstu, Hitleriu ir Pilsud-

Bijo Visuomenes
Nesenai buvau Bostone. 

Kalbėjau masiniam susirin
kime. Buvo oficialiai už
kviestas ir “Darbininko” re
daktorius ponas Kneižis pa
sirodyti ant estrados ir pa
remti savo melus prieš So
vietų Sąjungą ir komunis
tus. Bet jis nepasirodė. 
Kodėl jis bijojo šviesos? 
Teisingas žmogus nebijo ap
ginti savo raštus. Tik me
lagis yra bailys. Jo akys 
bijo šviesos. Jis bijo žmo
nių, kuriuos jis neva moki
na ir “šviečia”. Jis žino, 
kad vienas dalykas kamba
ryje tarpe keturių* sienų fa
brikuoti melus, o kitas daly
kas pasirodyti prieš savo 
oponentą ant estrados ir 
tūkstančio žmonių akyse 
meluoti.
“Darbininko” ne Argumen

tai, bet Plepalai
Nesenai dienraštis “Lais

vė” išleido brošiūrą “Krikš
čionybė ar Komunizmas.” 
“Darbininko” redaktorius 
šokosi ją sukritikuoti. Bet 
kas iš to išėjo? Pažiūrėki
me.

Šios brošiūros pirmoje da
lyje nušviečiami komunistų 
keliai, kuriais jie ragina 
darbo žmones eiti linkui pa- 
siliuosavimo iš kapitalizmo, 
kuris apleido juos dar ne
girdėtais vargais ir kentė
jimais. Antroje dalyje pa
rodoma, kad taip vadina
mas “krikščionybės kelias,” 
“bažnyčios kelias,” “popie
žių kelias” yra tas pats se
nas išnaudotojų, kapitalistų 
kelias. Parodyta faktais, 
dokumentais, ištraukomis iš 
biblijos ir kitų šventų raš
tų.

Ka “Darbininkas” atsako 
į šituos faktus apie kunigų 
ir popiežių kelius? Ogi nie
ko neatsako. Visai nė neuž
simena. Vasario 8 dienos 
“Darbininke” randame išti
sus pusantro puslapio pa
švęsta “sukritikavimui” bro
šiūros “Krikščionybė ar Ko
munizmas”, bet taip tyli, 
kaip oisteriai, apie antrą ir 
didžiąja dalį brošiūros.

Kodėl? Atsakykite, ger
biamieji.

Neturite argumentų. Pri
lipote liepto galą. Negalite 
užginčyti, nes turėtumėte 
prakeikti tą pačią bibliją. 
Tuo būdu pasirinkote tylėji
mo kelią.. Bet tylėjimas šia
me atsitikime reiškia prisi
pažinimą kaltu, sumuštu, 
sukritikuotu. Ar ne?
Dabar pažiūrėkime į “Dar

bininko” argumentus pries 
komunizmą.

Komunistai sako, kad prie 
komunizmo nebus klasių — 
nebus, proletarų, kapitalistų, 
turčių, beturčių, išnaudoto
jų, išnaudojamų. Visi bus 
darbo žmonės, tai yra, kiek
vienas, fiziškai galintis, tu
rės užsiimti visuomeniškai 
naudingu darbu. Tokia ko
munistų teorija, filosofija, 
programa.

Ar tas bus atsiekta? Taip, 
bus atsiekta. Prie to žmo
nija turės prieiti. Tą jau 
pripažįsta šiandien visi są
žiniški protautojai. Klasi
nės visuomenės dienos jau 
suskaitytos. Turės gimti 
nauja visuomenė.

A. B.

Clevelandas Turės Didžiulį 
Kuįtūrinį Kontestą, Penkiolika 
Skirtingų Tautų Proletariškose 

Lenktynėse Dalyvaus

Didžiausis kultūrinis daly
kas, iki šiol nėra Buvęs savo 
didumu, atsibus nedėlioję, 31 
d kovo, kuomet darbininkų 
chorai, orkestros, tautinės šo
kėjų trupos, benai 15 skirtin
gų tautų lenktyniuos viena su 
kita už darbininkišką kultūri
nį sugabumą-garbę.

Tarpe kitų, yra pasižadėję 
dalyvauti konteste šios organi
zacijos:

Ukrainų Dainininkų Draugi
ja, Ukrainų Mandolinų Or
kestrą, Ukrainų šokikų Trupa, 
Freiheit Mandolinų Orkestrą, 
Lyrds Choras, Lyros Orkestrą, 
Finų šokikų Trupa, Vengrų 
Munkąs Dalarda Vyrų ir Miš
rus Choras East Sides, Vengrų 
Darbininkų Federacijos Or
kestrą, West Sides šokikų 
Trupa ir Orkestrą, Kroatų 
Dainininkų Draugija, Slovėnų 
Darbininkų Draugija, John 
Reed šokikų Trupa.

Atsižvelgiant į tokį skaičių 
dalyyių-grupių šiose kultūrinė
se lenktynėse, programa bus 
padalinta į dvi dalis. Pirma 
pusė programos bus nuo 2 :30 
po pietų iki 5:30. Antroji da
lis prasidės nuo 7 vai. vakaro. 
Pertraukoje bus duodama ska
niausia vengrų vakarienė. Po 
programos seks šokiai .iki vė- 
parankumų. :

Gray’s Armory, su 5,000 sė- I 
dynių (kampas Bolivar Rd. ir. 
Prospect Ave., prie 13-tos gat
vės) buvo paimta del šio kon- 
testo delei jos dydžio ir kitų 
parankumų.

žodis lietuviam darbinin
kam, kaip Clevelando ir apie- 
linkės. Mūsų didžiulis Lyros 
Choras, stengsis pasirodyti, 
kad laimėjus pirmą dovaną. 
Jaunuoliai deda visas pastan
gas, kad laimėjus savo už
manymą. Mes suaugę, kaip 
jų tėvai, taip ir draugai, bei

darbininkiškų organizacijų na
riai, čion turime savo jaunuo
liams ateiti į pagelbą savo 
skaitlingu atsilankymu. Jiems 
bus didžiausia parama, tai, 
įvertinimas jų darbavimosi, 
darbininkiškoj, proletarinėj 
dailėj^,; ;.'^tys; visi būkime, 

z b e V ip, i tu ra nfe m a ž i a u ri a i po 
porą kaimynų pakvįeštt Išei
kime vieną vakarą^ljpas savo 
kaimynus ir perstatykime šitą 
dalyką prideramoj šviesoj. 
Duokime mažiausiai 500 lietu-i 
vių šiam didžiausiam kultūri
niam įvykiui I

J. M-ki. ;
■ ---------- --------------—•

Suffield, Conn.
Apie '. Kunigus

Kapitalizmui besiraitant jo 
paties pagimdytose konvulsi
jose, tapo paliestas ir jo rams
tis, būtent, bažnyčia. Sumažė
jo ir kunigų biznis, šiame mie
stelyje yra gatvė, kurioj gyve
na vien tik vargšai negrai. Jų 
dauguma dirbo pas turtinguo
sius ir savo laiku dar neblogai 
uždirbdavo. f Nekuriu algos 
siekdavo iki $35 į savaitę. Bet 
užėjo krizis ir šių vargšų pa
dėtis pasidarė apverktina. 
Dauguma iš jų jokio darbo 
neturi ir neturi vilties gauti. 
Dauguma turi nuosavas lūšne
les, užlaikė bažnyčią ir kuni
gą. Bet pasirodė, kad pinigų

nesurenka pakankamai, tuo 
l^ūdu pamaldų bažnyčioje ne
begali laikyti. Tada sumanė 
visi sufeiti pas vieną į stubą ir 
sunešti aukų, kas ką gali— 
kas vištą, kumpį, svarą cu
kraus, dolerį ir taip prie ka
vos ir šiokių tokių užkandžių 
pamaldos ėjo. Ir aukų dau
giau sudėjo negu bažnyčioje. 
Mat, sulaukus, kito sekmadie
nio susirenka pas kitą, mote
rys žingeidauja pamatyti, ką 
kita turi savo stuboje ir tl. Ir 
taip pakol visos stubos buvo 
pereitos iš eilės, tai ir kunigas 
šiaip taip, nors ir skurdžiai, 
galėjo gyventi. Bet su pasku
tine stuba ir jo įplaukos pasi
baigė. Kad ir kunigas, bet ir 
jo gyvenimas gana skurdus, 
nes jau senyvas žmogus, turi 
moterį ir šešius vaikus, visi 
maži ir taip apiplyšę, nusku
rę, per žiemą kone basi vaik
štinėja. Ant galo pąrapijonai 
pasakė, kad jie jau visai šito 
kunigo nebenori ir paliepė ap
leisti parapijos stubą. Jis skun
dėsi, neturi vietos kur pasidėti. 
Matote, prie ko privedė kapi
talizmas, net savo ištikimo tar
no kunigo nebegali aprūpinti

pragyvenimu. Iš to jau gali
ma spręsti, koksai baisus yra 
gyvenimas parapijonų, bedar
bių.

Dar apie kitą kunigą. Visai 
netoli mano gy\(enamio ran
dasi lenkų bažnyčia. Šitas ku
nigas gyvena karališkai. Mat, 
žmonės labai tamsūs. Jo para- 
pijonai daugiau nuskurdę ta
bako ūkininkai. Bet jeigu ku
nigas suriks bažnyčioje, kad 
jau mažai pinigų, tai šitie 
vargšai, kad ir nevalgę bus, o 
kunigui paskutinį centą ati
duos. Gi kunigo kišeniai nepri- 
pildomi. Kožną sekmadienį jis 
rėkia, kad negali pragyventi, 
mažai aukų parapijonai duo
da. Parapijonai moka labai 
augštas duokles — ženočiai 
moka po $12, o pavieniai po 
$6. Rokuojama, kad į parapi-' 
ja priguli iki 5 šimtų žmonių. 
Einant į bažnyčią, moka po 
dešimtuką. Esti kolektos, duo
da mažiausia po nikelį. O kur 
vestuvės, krikštynos, šerme
nys. važinėjimai po stubas, už 
pašventinimus daug surenka. 
Ir visos kitos įplaukos!

Susnikų Jurgis.

skiu? (Daugiau bus)

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Jacob Ruppert's
IBock

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT. MICH.

IŠ KRANO
JŪSŲ MYLIMOJE UŽEIGOJE

BUTELIUOSE
PAS VERTEIVĮ JŪSŲ KAIMYNYSTĖJE

JEI JIS NEGALI JUM PRISTATYTI, TELEIFONUOKITE

JACOB RUPPERT BREWERY
Telephone ATwater 9-1000 NEW YORK CITY

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

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

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

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

bus naudingi jūsų kasdieniniame gyvenime, ir palaidoti 
savo mylimuosius gražiai ir pigiak 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.

TEMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
' galite gauti už mažus pinigus. x

$150 
ar 

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su ' 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku ir 
paduška to patiės Šilko; vardo blčtelė. Išviršininė grabui 
dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno 
iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas arbą dresė; žvakės, 
kryžiai ir prėslai, karpetai, palmos ir ant durų kvietkas. 
Išimame visbs leidimus (permitus). Sutelkiame karava
ną, kuriuo grabą veža, ir vieną automobilį į visas kapi
nes New Yorko miesto apylinkėj; grabo dėžę nuvežame 
į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemokamai. 
Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti už pri
einamą kainą.

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

vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligoninės,, išbalsa- 
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.

$225

už $225'

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



Ketvirtas Puslapis

Baltimore, Mi
Svarbu Žinoti

Bet kas?? Paklaus ne vie
nas. Ogi štai kas. Shenan
doah, Pa., mainieriai, susigru
pavę po Lyros Choro vardu, 
su Shenandoah Mainierių 
Kvartetu priekyje, atvyksta į 
Baltimorę balandžio 7 dieną, 
parodyti savo talentus po ga
bios chorvedės draugės D. 
Z d aniutės - Judzentavičienės 
vadovyste, sulosiant trijų veik
smų operetę “Vestuvės Pušy
ne”.

Bet kas nėra skaitę apie 
Shenandoah Mainierių Kvar
tetą, jų gestus - nu d avimus, 
jų skambias revoliucines dai
nas? “Laisvės” skaitytojai 
visi!

Bet jums, išskiriant balti- 
moriečius, nei vienam neteks 
jų girdėti balandžio 7 dieną, 
7 vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje, 853 Hollins St., nebent 
jau kaimynai chesteriečiai ir 
filadelfiečiai iš netyčių šia 
proga pasinaudot. Bet pamin
kite, jei būsite geri “boisai”, 
tai duosim vietų prie pat es
trados tik už 75c. ypatai. Mat, 
svečiai vis daugiau gerbiami.

laisvės’Naudai Parengimai
Prašome Jsitemyti 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.

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

rengimuose, kurie čia skelbiami.
Dainuos Menkeliuniutė ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizis, armonistė; S. Smyk, 
smuikininkas; Jaunų Lietuvių Dainininkų Grupe. Po 
Koncertui bus šokiai. Įžanga 40 centų. Pradžia 

7 :30 vai. vakare.

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

Šeštadienį, 27 Balandžio (April)
GEDEMINO SVETAINĖJE

Bus Puiki Dailės Programa

ĮŽANGA 50c asmeniui

gagesasBi i: unrag
O savus nekuriuos ir už 50c. 

įleisim.
Tai dar ne viskas, kas čia 

pasakyta.
Baltimore j e gyvuojantis Ru- 

sų-Ukrainų choras po vadovys
te gabaus chorvedžio Charles 
Granofsky mano Shenando
ah lyriečiams neapsileisti. 
Juk Baltimore tai jų vieta.

Keikia iš kalno pranešti, 
jogei nenusistebėtumėte pa
sveikinimu per Rusų-Ukrainų 
chorą: Sveiki gyvi, brangūs 
draugai, kaip jums einasi” ir 
tt.

Mat, reikalui prisiėjus, jie 
ir lietuviškai kalba.

Bet Baltimorės lietuvių užvis 
svarbiausia rolė, tai viską iš
mokti atmintinai, kas čia pa
sakyta.

Pasakykite tai Jonui, Jonas 
—Petrui, Petras—Jokūbai ir 
taip, kad visi Baltimorėje tą 
žinotų.

Vinco Duktė.

Waterbury, Conn.

draugės, labai peiktinas pa
protys, kad nesilankote į su
sirinkimus. šį sykį atsilankė 
tik 15 draugų ir draugių. Tai 
labai mažai. Nežiūrint to, bu
vo apkalbėta daug dalykų. 
Nutarta išnešti rezoliuciją 
prieš deportavimą ateivių. An
tra rezoliucija prieš teroriza
vimą Kubos darbininkų. Tai 
yra geri ir pagirtini tarimai.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopa auga smar
kiai. Vasario mėnesį įstojo 8 
nauji nariai, kovo mėnesį, tai 
yra, pereitam susirinkime, įsi
rašė 3 nauji nariai. Bet nema
nykite, draugai, kad užtenka 
tik įsirašyti į draugiją ir 
duokles užsimokėti. Reikia 
lankyti susirinkimus. Kai dau
giau susirenka, daugiau min
čių būna, daugiau veikimo.

Išrinktas kuopos naujas or
ganizatorius, M. žurauskienė. 
Beje, nutarta susirinkimus lai
kyti anksčiau, tai yra, 7 vai. 
vakare, kožną trečią seredą 
po pirmai. Susirinkimai įvyk
sta po num. 775 Bank St.

Įspūdžiai iš T.D.A. Susirinkimo
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo susirinkimas įvy
ko kovo 20 d. Draugai ir

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopa rengia ge
gužės 4 d. dešrų bankietą nau
dai Tom Mooney ir Lietuvos 
politinių kalinių. Draugai ir 
draugės, susidomėkite šiuo pa
rengimu ir įsitėmykite dieną. 
Parengimas atsibus darbinin
kų kambariuose, 775 Bank St.

Gerai Pavyko Prakalbos

Kovo 22 d. įvyko prakalbos 
lietuvių svetainėje, 403 Green 
St. Pirmiausia kalbėjo jaunuo
lis d. B. Medelis, iš New Ha
ven, antras K. Strižauskas, ir
gi jaunuolis. Abudu kalbėjo 
anglų kalboje. Publika neužsi
ganėdino, kad abudu vartojo 
anglų kalbą, kuomet susirinkę 
buvo visi suaugę lietuviai ir 
mažai.kas iš. jų supranta gerai 
anglų kalbą. O kada pradėjo 
kalbėti lietuviškai draugė Ma
žeikienė, tai, rodos, kita pub
lika iš kur nors atėjo: visi aty- 
džiai klausėsi. Publikoje buvo 
daug tikinčių žmonių ir vi
siems . draugės Mažeikienės 
prakalba patiko. Ji labai tei
singai nupiešė dabartinį eko
nominį gyyenimą darbininkų ir 
ragino organizuotis baltiems ir 
juodiems darbininkams, nepai
sant, kokių pažiūrų jie būtų. 
Mes suvienytomis spėkomis 
daug ką nuveiksime.

Mes waterburieciai gerbia
me draugę Mažeikienę ir lin
kime geros sveikatos, kad ji 
galėtų apvažiuoti visas lietu
vių kolonijas su prakalbomis. 
Ji yra viena iš geriausių kal
bėtojų. Skundėsi, kad yra pa
vargusi. Mes tą atjaučiame, 
kelionėje esant prisieina pa
vargti. Bet revoliuciniai dar
bininkai pasišventę dirbti iki 
pergalės.

Kaimiečio Duktė.

Wilkes Barre, Pa.
Paryžiaus Komunos 

Paminėjimas
Kaip kitų miestų darbinin

kai, taip ir Wilkes Barre, 
neatsiliko nuo paminėjimo Pa
ryžiaus Komunos, šis paminė
jimas įvyko kovo 24 dieną. 
Publikos buvo gana daug atsi
lankę, pilnutėlė svetainė. Vie
tinis kalbėtojas S. Nelson pa
sakė labai tinkamą prakalbą, 
plačiai nušviesdamas Pary
žiaus Komuną ir apie darbi
ninkų kovas šioj šalyj.

Antra kalbėjo moteris iš 
Women’s Auxiliary, kuri ne
mažai kalbėjo apie šį streiką 
ir ragino visus prie geresnio 
veikimo, kad sulaužyti tą vie
ną iš bjauriausių indžionkši- 
nų, kokis čia yra išduotas.

Trečias kalbėtojas iš mai
nierių tarpo, gana kovingas 
darbininkas, ragino streikuo
jančius darbininkus prie dL 
dėsnio veikimo *šiam streike ir 
už paliuosavimą įkalintų dar
bininkų, kurių jau yra apie 40. 
Paskui sekė kalbėtojas advo
katas Englehart iš New Yor- 
ko. Jis yra plačiai pagarsė
jęs ir gynęs areštuotus darbi
ninkus ne tik New Yorke, bet 
ir kitur. Jis gana plačiai kal
bėjo apie Paryžiaus Komuną, 
prisiminė Sovietų Sąjungos 
darbininkų valdomą šalį. Taip

LAISVE

gi daug nurodė kovų šioj ša
lyj ir nurodė, kaip darbinin
kams reikia kovoti už savo bū
vio pagerinimą ir gyvybės pa
laikymą. Jis mainierius ragi
no prie didesnio veikimo, kad 
sulaužyti šitą indžionkšiną ir 
kovot už savo tiesas prieš to
kius teismo pasimojimus su 
anglių kompanija prieš strei
kuojančius darbininkus. Jis 
davė pavyzdį, kaip New Yor
ke vienos departmentinės 
krautuvės darbininkai sustrei
kavo ir prieš juos išdavė in
džionkšiną, kad nevalia nei 
streikuot, nei pikietuot.

Streikierių buvo 116, o lai
ke streiko areštuotų darbi
ninkų ant pikieto linijos buvo 
650, ir darbininkai sulaužė tą 
indžionkšiną ir laimėjo streiką. 
Taipogi nieks nebuvo nuteista 
į kalėjimą už laužymą in- 
džionkšino. Tai jis ragino ir 
mainierius prie tokios kovos.

Buvo iš publikos visa eilė 
klausimų, kuriuos Englehart 
visiems atsakė kuoaiškiausiai. 
Da vienas darbininkas kalbėjo 
iš Devinto^ Distrikto. Jis kvie
tė streikuojančius darbininkus 
prie didesnio veikimo, kovot 
visokiais būdais prieš tokią 
tvarką, kokioje dabar darbi
ninkai visaip puolami ir per
sekiojami. Jis ragino siųsti 
visokius protestus visokiems 
viršininkams nuo'mažesnių lig 
pačiam prezidentui.

Šiam masiniam susirinkime 
buvo pasiųsta visa eilė pro
testo rezoliucijų. Pirmiausia 
teisėjui Valentine ir kitiems, 
ir net pačiam prezidentui Roo- 
seveltui.’

Prie įkalintų darbininkų 
nieko neprileidžia. Jųjų mote
rys arba tėvai, jei nori pama
tyti, tai turi gaut leidimą nuo 
teisėjo Valentine, kuris juos 
įkalino.

Taipogi teisėjas Valentine 
p ai Ms kitą eilę' darbininkų 
kalėjimą su pradžia balan
džio mėnesio. Bet šis skaičius 
bus daug didesnis. Dabar pa
ims 91, tai yra, visą distrikto 
ir lokalo valdybą, viršininkus 
ii- kovingus darbininkus, kurie 
geriau laikosi pikieto linijoj. 
Tai taip yra daroma su mūsų 
streiku. Įkalinti darbininkai 
šaukia laisvėje esančius darbi
ninkus prie didesnio veikimo, 
kovot prieš tokią neteisybę lig 
pergalės. Jie pasirįžę, kad ir 
ilgus metus vargt kalėjime, 
bet kovot už darbininkus ir už 
jųjų teises.

Šie žodžiai yra jauno dar
bininko, Antano Raguckio.

Veisiejiškis.

Worcester, Mass.
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
155 ir 11 kps. kovo 12 d. buvo 
surengę prakalbas drg. Z. C. 
Mažeikienei iš Cleveland, 
Ohio. Publikos buvo susirinkę 
apie 200. Drg. Mažeikienė sa
vo prakalboje palietė penkis 
klausimus, tai yra, apie prisi
artinantį karą, bedarbę, Hit
lerio žygius atimti Klaipėdą iš 
Lietuvos, rengimąsi automobi
lių, audimo ir plieno industrijų 
darbininkų į streiką ir kokia 
rolė yra darbininkių moterų 
klasių kovoje. Keli klausimai 
buvo statyti iš publikos, į ku
riuos drg. Mažeikienė tinka
mai ir aiškiai atsakė. Aido 
Choro Merginų Oktetas, po 
vadovyste drg. Meškienės, su
dainavo kelias dainas, kurias 
susirinkusieji labai gražiai pri
ėmė. Aukų surinkta $6. šie 
aukavo po 25c.: E. Trasikie- 
nė, A. Dvareckienė, J. Raulu- 
šaitis, G. Degsnis, J. Petkunas, 
J. Skeltis, J. Demikis ir J. M. 
Lukas. Varde abiejų kuopų, 
ačiū.

Kovo 15 d. buvo rodyta pa
veikslas “Motina”. Publikos 
tiek prisirinko, kad daug sto
vėjo per visą rodymą. Publi
ka buvo labai patenkinta pa
veikslu. Liks gražaus pelno. 
Rengėjai buvo Jaunųjų Komu
nistų Lyga.

Kovo 16 d. įvyko Minstrel 
Show ir šokiai Aido Choro. 
Publikos per Minstrel Show 
buvo vidutiniškai, per šokius 
atėjo daugiau. Kiek man te
ko kalbėtis su draugais, tai 
visi gyre Minstrel ir daug sa

kė, kad būtų geras dalykas, 
kad antru syk loštų. Gal ka
da nors vėliau. Dabartiniu lai
ku Aido Choras mokinasi dai
nas delei metinio parengimo, 
kurį meno apskritys rengia 
Montello, bal. 19 dieną.

D. Lukienė.

Soho, Pittsburgh, Pa.
Prakalbos

Pėtnyčioj, kovo-March 29, 
L.M.D. Svetainėje, 142 Orr St., 
Soho-Pgh. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžangą veltui.

Kalbės d. S. Mažeikienė, iš 
Clevelando, apie bedarbių ap- 
draudą ir visam pasauly di
delį sujudimą delei bedidėjan- 
čio karo pavojaus. Rengia 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 33 kuo
pa. Kviečia visus skaitlingai 
dalyvauti. Apart d. Mažeikie
nės, vienas jaunuolis duos ra
portą iš jaunuolių kongreso. 
Vienas atstovas duos raportą 
iš Socialėš Apdraudos Kongre
so, kuris įvyko Washingtone. 
Visur garsinkite šias prakal
bas. Kviečia visus

Rengimo Komitetas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
— — --

PHILADELPHIA, PA.
Pirmą Kartą Lekcijos

K6vo 31 <1. 2 vai. po pietų, 70 N. 
8th St. bus lekcija “Kokią Rolę Lo
šia Darbininkiška Literatūra ir Or
ganizacija Klasių Kovoj?” Lekciją 
duos drg. D. M, šolomskas iš Brook
lyn, N. Y. Po lekcijos bus diskusijos. 
Tad visi ir visos kuo skaitlingiausiai 
dalyvaukite šiose lekcijose ir diskusi
jose. Mums reikėjo senai turėti to
kias diskusijas ir lekcijas. Bet del 
stokos veikiančių draugų darbas už
sitraukė. Tad visi pasinaudokime

Komitetas.
(74-75)

WORCESTER, MASS.
Prieš-fašistinio komiteto ekstra mi

tingas įvyks 31 d. kovo (March), 
10:30 vai. ryto, Lietuvių svetainėje, 1 
29 Endicott St. šiame susirinkime 
yra kviečiami visi draugai, kurie tik 
pritariat prieš-fašistiniui suvažiavi
mui, kuris įvyks Clevelande, tad visi 
būkte, kad tvarkingai ir rimtai ga
lėtume tą klausimą aptarti ir kaip 
galėtume visas kitas organizacijas 
sutrauki į tą prakilnų darbą.

Org. J. J. Bakšys.
(74-75)

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Sąryšio mėnesi

nis susirinkimas įvyks 1 d. balandžio, 
(April), Lietuvių svetainėje, 8 vai. 
vakare. Visi delegatai būtinai da
lyvaukite, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir ktajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
mą. Taipgi ąt- 
rnaliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTV
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14 th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.
■aBIwaeaaMMijMl ■igewmMwmuk jui wrtiwt

Taipgi 5 d. balandžio (April) 
įvyksta sąryšio rengiamą “Card Par
ty”. Visi <newarkiečiai įsitėmykite 
dieną ir visi atsilankykite ir savo 
draugus atsiveskite. Visi būsite už
ganėdinti, nes bus gerų valgių ir gė
rimų ir galėsite linksmai pasišokti 
prie geros orkestros. Laimėtojams 
bus duodamos gražios dovanos. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Sekr. S. Gaubienė.
(74-75)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Vaikučių Žiburėlio Drau

gijėlė rengia ardžią vakarienę, kuri 
įvyks nedalioj, 31 d. kovo (March), 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 
6 vai. vakaro. Ši vakarienė bus vie
na iš gardžiausių ir puikiausių, kada 
nors surengtų šioj vietoj. Apart va
karienės, jaunuoliai gražiai" išpildys 
programą. Kviečiam kaip senus, 
taip ir jaunus atsilankyti, linksmai 
laiką praleisti ir vaikučių kuopelę pa
remti. Įžanga tik 50c. Po vakarie
nei ir programos bus šokiai prie ge
ros orkestros.

Kviečia Komitetas.
(74-75)

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

šokius, subatoj, 30 d. kovo-March, 
Liet. Tautiškam Name. Bus skanių 
valgių, gėrimų ir gera orkestrą šo
kiams. Kviečiam visus skaitlingai 
atsilankyti ir paremti darbininkšką 
organzaciją.

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.

G. Shimaitis.

BRIDGEPORT, CONN.
L.D.3. 74 kp. rengia teatrą ir šo

kius, subatoj, 30 d. kovo (March), 
Liet. Jaunų Vyrų Draugijos svetainė-
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Notary Public

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, 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)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutes dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už Viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

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

• f

kaina : KVftrta 75c>> Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

&

Ketvirtad., Kovo 28, 1935>

je, 407 Lafayette St. Bus sulošta 
4-rių veiksmų tragediška drama “T^i 
Seserys”. New Haven teatrališka 
grupė perstatys šį veikalą. Įžanga 35 
centai. Visi dalyvaukite laiku, neat 
lošimas prasidės lygiai 7-tą valandą 
vakare. Po lošimui bus šokiai prie 
geros orkestros. |

Kviečia Komisija.

PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras rengia didelį balivf, 
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 fcr 
skanių valgių. Lyros choras visuomet 
paremia visas darbininkiškas organi
zacijas, visiems patarnauja išpildyme 
programų, tad kviečiam visus ateiv 
pasilinksmint ir4: paremti Lyros Cho
rą. Įžanga visai žema tik 25c.

Kviečia Lyros Choras.
(73-75) 

____________ A
HUDSON, MASS.

H.L.P. Kliubas rengia turkių vaka- 
karienę ir balių, 30 d. kovo (March), 
ši vakarienė, bus viena iš geriausiu, 
dar kada čia surengtų. Po vakarie
nei bus šokiai prie geros orkestros, 
taipgi bus ir gerų gėrimų. Įžanga 
vakarienei ir šokiams 75c.

Kviečia Kiiubo Komisija.

ROCHESTER, N. Y.
Protesto prakalbos prieš Hcar.st’o 

melus apie badą Sovietų Sąjungoj, if- 
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.

Komisija.

Tel STagg 2-5043
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BROOKLYN, N. Y. H
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Sovietų Saldainiai.
Naudokite Sovietų Saldainiui 

parese ir kitokiose 
parengimuose

2Dviejy Svaru Dėžė 7 G
6 Skirtingii Rūšių • "i

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 4 

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS *
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui. <♦.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STRĘET, 

Brooklyn, N. Y.



Ketvirtad., Kovo 28, 1935 LAISVE Penktas Puslapis

♦U. M. W. of A Pirmo Dist rikto Pastogėje |
Subraškėjo Buržuaziniai Pa
matai. Maloney ir Kiti Vadai 

Jau Kalėjime.
Kovo 4 d., 1935 m., netikė

tini įvykusi ir brutališkai išvai
kyta angliakasių demonstraci
ja ties Luzerne pavieto teis- 

. mabučiu, Wilkes Barre, Pa., 
sujudino išnaudotojų pama
tus ir taip išgąsdino šio ver
ginio surėdymo saugotojus, 
kad dar ir iki šiol neatgauna 
k4apo. Pamislykite, susirinko 
tūkstantinės minios, o turėta 
tiktai keli šimtai kazokų (val
stijos) ir naminės Wilkes Bar
re policijos!

Nors demonstracija liko tuo 
tarpu ir nuveikta, bet pa
sirodė, kad ateityj tokiu stip
rumu buržuazija pasitikėti ne
gali. Pasekmėj to, į sekun
dą buvo išsiųstas “nelaimės” 
signalas pas “demokratinio” 
plauko gubernatorių Early, už 
kurį angliakasiai balsavo, kai
po už Roosevelto ir savo drau-

šis angį, “draugas” tuoj, ne
gaišuodamas laiko, pripakavo 
sausakimšai Wyomingo bara
kais kazokais. Suvežė dar ir 
tuos, kurie vadinosi naujokais.

Taip, nepamirškim, kad ka- 
nuoles, kulkasvaidžius, įvai
rias bombas ir torpedas nepa
liko ten, iš kur atvažiavo. Vis
kas yra čią, prieš angliakasius.

Po demonstracijos išvakarių 
ir fro šio susidrūtinimo, džingo 
buržuazinė spauda, gaudyda
ma kvapą, pradėjo grynas 
krokodilines ašaras lieti ir pu- 
Jblikąi bei angį, aiškinti, kaip 
neapgalvotai ir neamerikoniš- 
kai pasielgta su ta demonstra
cija, kuri taip neapsakomai 
“paniekino” teismą bei “bran
gius” šalies “įstatymus.” Cita
vę jie tūlo teisėjo Addisono 
kalbą apie gerbimą ir pildymą 
“gerų” šios šalies įstatymų ir, 
kaip sunkiai tur atsakyti tie, 
£urie tų įstatymų nesilaiko.

Teisėjas Valentine, įtūžęs, 
išbarė naujos unijos advoka
tus, Marinelli ir Stack, už tei
kimą legalės pagelbos unijai, 
o užmirštant, kad jie, kaipo 
advokatai, yra prisiekę įstaty
mus ginti, o ne prieš išeiti,

rę.
Taigi šie du žingsniai—mi- 

litariai susidrūtinimai ir mora
liai gąsdinimai bijoti privati
nės nuosavybės “įstatymo”— 
parodo aiškiai išnaudotojų ir 
jų tarnų, valdžios, palietimą 
fundamento per angliakasius, 
kurie yra kovos lauke už savo 
ekonominį būvį.

Jeigu angį, panaudotų dar 
daugiau savo galios, tai ir tas 
sudrūtinimas būtų per menkas 
ir vėl braškėtų. Dabar, gin
kluoti kazokai viešpatauja, 
kol kas.
Unijos Vadai jau Kalėjime

Nors vienuolika mažesnių 
vadų jau porą savaičių atgal 
teisėjas Valentine pasodino, 
bet tuoj po demonstracijos, 
arba laiku jos, neišdrįso visus 
vadus ir sykiu Maloney su
kimšti kalėjimam Tam, mato
te, buvo priežastis. O priežas
tis buvo tokia, kad teisėjas 
prisivengė pasikartojimo dau
giau demonstracijų, kurių lai
ku jam prisieina teismabutį 
pasiekti per užpakalines duris 
ir per skiepą (kur pelenus iš- 
vežia). Tokioms aplinkybėms 
esant, teisėjas laukė patoges
nio laiko, rengdamas tam dir
vą.

Teisėjo pagrūmojimas uni
jos advokatams paveikė daug, 
nes jie pareikalavo nuo Malo
nės, kad užtikrintų, kad dau
giau demonstracijos nepasi
kartos. Advokatai, esą galinti 
ir be angį, pagelbos su teismu 
kautis.

Chicagos bylos vedimui bei 
drausmės kautynei.

Požeminis.

kitoms gyvoms 
pasirodyti buvo

buvo patalpinti 
teisėjas paskaitė

New Britain, Conn.
Vilijos Choras Auga

Nemėgstame girtis, bet po 
teisybei jau mūs Vilijos Choras 
pradėjo didėti skaičiumi narių. 
Priegtam, padidėjo ir garbės 
narių skaičius. Tokiu būdu mes 
manome, kad chorui yra viltis 
dabar augti į da stipresni ir to
dėl, kad turime labai sugabią 
jauną choro vedėją iš Hartfor- 

? do, Birutą Ramoškiutę. Jinai 
ne vien ką jau tinkamai vado
vauja chorą, bet ir šiaip aiški

nosi įkišo, taip kazokai čiupt 
ir į būdą — atleiskite — auto- 
mobilin ir vežė į kalėjimą ke
liu, kur vien tik kazokai pa- 
troliavo, o 
“dvasioms“ 
uždrausta.

Kada visi 
kalėjime, tai
jų dekretą unijos advokatams 
ir pareiškė: “Iš savo pusės, 
absoliutiškai esu tikras, kad 
dėjau visas pastangas, kad jie 
(unijos vadai) išvengtų to, bet 
jie neklausė. Jie neatšaukė 
streiko. Jie nieko neveikė ir 
nenorėjo veikti tuoj linkmėj, 
nei neprižadėjo veikti. Jiems 
buvo kaucija sumažinta iki 
pusei. Gerai žinau, kad “sure
ty’ komp. norėjo dėti kauciją, .
bet jie atsisakė priimti. Jie at-|na ^uos dalykus choriečiam jau- 
sisakė atšaukti streiką ir tada, |nuoliam, kurie liečia darbinin- 
jeigu mano opinija bus pa- kų reikalus, 
tvirtinta per aukščiausį teis
mą. Tokiu būdu mums (su
prask, teisėjui ir Glen Alden 
komp.) nėra kas daugiau da- reikės daugiau ir finansų del 
ryti, kaip uždaryti juos to- j0 palaikymo. Yra nutarta reng-

Kadangi choras pradėjo stip
rėti, tai užsiduota turėti dides
nių ir daugiau parengimų, nes

“Motina.” Veikalas vaizdiną 
1905 metų kruvinas carizmo 
dienas, darbininkų ruošimąsi 
prie revoliucijos; kovą su po
licija; caro teismus ir tt. Atsi
bus: 28 d. kovo, (ketvirtadie
nį) Finų svetainėje, 37 Chapel 
Court. Bus rodoma per du at
veju: nuo 7-tos valandos vaka
re ir nuo 9-tos valandos va
kare. Tikietas 30c. Būkite 
laiku, nes rodymas prasidės 
garsinamu laiku. Pelnas nuo 
parengimo eis Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui.

Taigi, advokatai atėmė ga
lią nuo angį. Tuomi pasinaudo
jo teisėjas ir pradėjo stumti 
Glen Alden komp. reikalavi
mą pirmyn — sukimšti visus 
'Vadus kalėjiman.-Nors-tuoj-, po 
demonstracijai teisėjas buVo 
pradėjęs kalbėti apie išbrau
kimą apkaltinimo teismo “pa
niekinime,” bet šios aplinky
bės sudarė tokią progą, kad 
kovo 16 d. teisėjas paliepė vi
siems įtartiems pasirodyti teis
me.

Kadangi ne visi sykiu pri
buvo. bet po vieną ir po kelis, 
tai teismabutyje tiktai kazo-

kaip kad jie esą dabar pada-i kai laukė ir, kaip tik katras

liai, koliai jie nors pareikš no
rą atšaukti streiką.”

Taigi, čia teisėjas nusimaz
gojo rankas,” kaip Herodas ir 
jis nekaltas, nekalčiausias. Jis 

ijų “draugas” ir “gelbėjo”, 
kad jie kalėjiman nepatektų.

Well, tokia jau buržuazinių 
teisėjų dora.

Maloney’o ofisas, kuris vei
kia ir jam esant kalėjime, iš
leido tokį pareiškimą: “Tegul 
publika žino, kad žmonės, ku
rie dabar randasi kalėjime, 
yra geri, lojalūs amerikonai, į- 
kalinti už tai, kad jie palai
kė konstitucines teises- organi
zuotų darbininkų. Jųjų įkali
nimas neprivers atšaukti strei
ką po to, kaip Glen Alden 
komp. ir UMW of A surengė 
tokias skerdynes.”

Tėmykite, nei žodelio nesa
koma prieš komp. įrankį, teis
mą,- Tikrenybėj* šioj kovoj juk 
ir yra didžiausias kaltininkas 
teismas, kuris išdavė drausmę 
pri^š kasėjus ir legalizavo 
komp. brutališkus užsimoji
mus ant darbininkų. Tur būt 
advokatai draudžia išsireikšti 
prieš teismą, nes juk jų repu
taciją žemintų toks klijentų 
elgęsis.

Greta viso ko, reikia pažy
mėti, kad eina gandai, kad 
unija kviečianti advokatą iš

ti milžinišką pikniką birželio 9 
d. Shuetzen parke. Jau pakvies
tas hartfordiečių Laisvės Cho
ras, kad dalyvautų pikniko pro
gramos išpildyme. Tą viską ren
giame iš 
tume su 
mais.

kalno, kad nesusidur- 
kitų miestų parengi-

Viens iš K o m.

Binghamton, N. Y
KoncertąPublika Ruošiasi j

Į LDS. 6 kuopos rengiamą 
“Laisvės” naudai koncertą, 
kaip tenka girdėti, jhu ruošia
si plati publika.

—Kaip sekasi tikietus par-

koncertą

MASSACHUSETTS LIETUVIAI PAMATYS
Operetę "Spartakas”

SUBATOJ SO. BOSTONE
Bal. 6 April

LIETUVIŲ SVETAINE.!
Kam. E ir Silver Strs.

Pradžią 7:30 vai. vakare.
ĮŽANGA 40c

K. MENKELIUNIUTĖ 
duoti?—klausinėju draugų ir 
draugių.

—Pusėtinai, pusėtinai,—
gaunu atsakymus.

—žmonės domisi daininin
kes Menkeliuniutės progresu. 
Ji čia dainavo jau suvirs 10 
metų atgal. Tada jau dainavo 
gerai. O per tiek laiko vis la- 

turė- 
sako 

drau-

L.L.R. Choro “basket ball” 
ir šokiai puikiai pavyko. Finų 
svetainė kimštinai užsipildė. 
Basket ball lošį laimėjo 3-mi 
punktais daugiau LLR Choro 
merginų “tymas”, o vaikinų 
“tymas” laimėjo Worcester 
Aido Choro, 42 ir 31.

Jaunimas smagiai linksmi
nos. Ir chorui liks gražaus 
pelno, rodos, $35. Choras ir 
vėl finansiniai atsistojo ant 
tvirtų kojų.

Kovo 24 d. L.L.R. Choras 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą ir nutarė rengtis prie pa
minėjimo 16-kos metų sukak
tuvių su operete “Tamyla”. 
$2 paaukavo del pasiuntimo 
jaunuolio delegato į Sovietų 
Sąjungą. LLR Choras gerai 
rengiasi prie A.L.P.M.S. 2-ro 
Apskričio metinio koncerto, 
kuris atsibus 19 d. balandžio, 
Montello, Mass. Laiko po tris 
pamokas į savaitę, kad tikrai 
gerai susimokinti dainas.

Reporteris.

Waterbury, Conn.
Organizuokime Savo Jaunimą

Mūsų mieste jau pradeda 
darbininkai bruzdėti. Jau pra
deda atsisakyti badauti. Jau 
sako “.Užjteį) bądąpįi. Jį u 
'senius'melus' išbadavome, tai 
jau turime ką nors pradėt 
veikti.”

Tai labai gražus apsireiški
mas. Bet mes turime susirū
pinti jaunimo reikalais taip 
pat. Reikia mūsų jaunimas 
suorganizuoti. Dabar taip yra : 
Kada mes senesni pradedame 
ką nors veikti, tai kapitalistų 
spauda tuojaus pradeda gąs
dinti jaunimą komunizmu ar
ba bolševizmu. O jaunimas, 
nesuprasdamas gyvenimo rei
kalų paklauso kapitalisti
nės spaudos ir mano, kad bol
ševikai yra koki žvėrys ir jis,, 
jaunimas, palaiko kapitalistų 
sistema.

Neužilgo paleis iš mokyklų 
miiionus jaunuolių. Jie pradės

bastytis po visus Amerikos 
•kampus. Jeigu jie nebus su
organizuoti į darbininkiškas 
organizacijas, tai daugelis jų 
taps padaužomis. Tai bus ka
pitalistų aukos.

Taigi, sakau, mes darbinin
kai turime skubintis jaunimą 
organizuoti, kad išgelbėti mū
sų jaunuolius iš kapitalistų 
nasrų. Mums yra brangus 
mūsų jaunimas. Tai mūsų at-

S Telefonas: Evergreen 7-7770 §

I PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS | 
o Sena) dirbąs graborystes pro- g 
® fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar o 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu 8 
8 mirusių. g

g Veltui Chapel Šermenim | 
g Paršam do automobilius Serme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms S
g ir kitokioms parems g
g Šaukite dieną ar naktį 8

| 423 Metropolitan Avė. |
8 Brooklyn, N. Y. 8

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

linkite Bret-O-Col Tabletus 
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

eitis. Kitos išeities mums nė
ra.

B. P. Šilkauskas

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, kli
patų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu 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.

NOTARY g
PUBUC ?

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Moiitello ir Apielinkės Lietuviams

Lietuvių Tautiškame Name'yra puikiai įtaisyta 
VALGIŲ IR GĖRIMŲ UŽEIGA

Čia galite linksmai ir ramiai praleisti laiką.
tinkamai įrengta užėjimui grupėms ir pavieniams asme- 
o mūsų patarnavimas yra prielankus ir patenkinantis. Tą 
pasakys kiekvienas iš tų, kurie tik j>ra 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

Vieta 
nims, 
jums

Montello, Mass.

5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 

3 
3

Seserys Kaškevičiutės
Romiečių mergelių rolėse loš ir dainuos.

SUBATOJ LAWRENCE
Bal.-April 13-tą

L. U. KLIUBO SVETAINĖJE

M. PETRUKEVIČIUS
Sullos rolėj ir režisierius.

41 Berkley Street
įžanga Suaugusiem 35c ir 50c; Vaikams 10c.

Pradžia 7:30 valandą vakaro

Abiejose vietose vaidins Lawrence’o lietuvių darbininkų Liaudies 
Choras, vadovystėje B. Petrukevičio.

Dar pirmą sykį Naujojoj Anglijoj ši garsioji ir puikioji operetė Spartakas 
bus suvaidinta. Taipgi šios apielinkės lietuviai pamatys dar niekada nematy
tą operetę, bet daugybei žinoma kaipo viena puikiausių didžiausių, kurioj 
vaizduojama gladijatorių gyvenimas ir mirtys scenų arenose: valdininkų ir 
ponijos puotos, paleistuvystės, o iš kitos pusės vergų skurdus gyvenimas ir pa
galinus gladijatorių ir vergų sukiiimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, į- 
vykę virš du tūkstančiu metų atgal.

vinosi, kilo. “Būtinai 
sim girdėt jos balsą!”, 
jie,—aiškina man vienas 
gas.

—Iš skelbimų galime spręs
ti. kad ir Višniauskas jau pa
kilęs dainininkas. Jei būtų 
koks menko balselio vyras, tai 
jo nekviestų į visas kolonijas, 
—aiškina vienas draugas ki
tam.

—Turi balsą ir moka jį val
dyt! Girdėjau jį Brooklyne, 
“Laisvės” koncerte,—aiškina 
kitas.

Taip, tai vis geri davadai, 
delko šis koncertas, 30 d. ko
vo, turi turėti pilną svetainę 
klausovų. Jie galės gerus 
dainininkus girdėti
jant po vieną, ir — dar dau
giau—Menkeiiuniutę 
niauską galės girdėt duete.

Vietiniai programos daly
viai daugumai žinomi, išsky
rus smuikininką. Apie juos 
daug žodžių šnekėt nereikia. 
Jie visi tinkami savo vietoje.

Pasimatysime, nors ir lietus 
lytų, ar sniegas snigtų!

Jasilionis.

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
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,

dainuo-

ir Viš-

Sieninių
Laikrodžių
Vedybiniu

1st. 1892

Norwood, Mass
Sovietų Sąjungoj Gamintas
Kalbinis Judis Maxim Gorkio 

Veikalas “Motina”
Visiems norwoodieciams yra 

proga pamatyti puikų Sovietų 
Sąjungoj gamintą judį. Tai 
pasauliniai pagarsėjusio rašė- 
jo Maxim Gorkio veikalas

r
•. •. ...... <■

. • i
•v HARMANĮ '• Į
h *. .v v

Daimontai
Laikrodėliai

Mes
t_ _ _ Į Brangakmenai
perkame seną auksą

kovo mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Laike 
puikią

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

HM

TRU-EMBER COAL COMPANY
t (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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f LORIMER RESTAURANT]

Ar Bus Karas? Kode! Kilo Riaušės Harleme?
Ką Darys Vokietija Su Klaipėda?

1 nomi geri prakalbininkai. Po 
prakalbų visiems bus leista iš
sireikšti savo mintį karo ir 
Harlemo klausimais.

Tais klausimais prakalbos ir 
diskusijos įvyks šį vakarą, ko
vo 28, “Laisvės” svetainėj,

Hitlerio nutraukimas sutar
ties su sąjungininkais, nepap
rastas įvairių imperialist, ša
lių mobilizavimasis ir ginklų 
žvangėjimas, Kaipėdos padėtis 
ir kiti paskutinių dienų įvykiai 
rodo smarkiai artėjantį karą. 
Tas apeina, tas paliečia darbi
ninkus visų tautų, rasių ir įsi
tikinimų, tad visi diskusuoki- 
me tuos klausimus ir bendrai 
jieškokime išeities.

įžanga į prakabas visiems 
veltui. Pradžia 7:30 vai. vaka
ro. Rengia Komunistų Parti
jos Lietuviu Frakcija. K.

International Tailoring Co. 
Darbininkai Streikuoja

Kovo 26-tą, kaip 10 valan
dą ryto, International Tailo
ring Kompanijos darbininkai 
metė darbą ir išėjo į streiką, 
reikalaudami 16 nuošimčių 
pakėlimo algų. Tas streikas 
nebuvo iššauktas per Amalga
mated Uniją, bet per pačius 
šapos darbininkus, per šapos 
komitetą.

Pasarga: Lietuviai, dabar 
jieškanti darbo, nepapulkite 
tenai, nes ten dabar yra strei
kas.

Policija areštavo 8 pikietus 
prie Minsky Burlesque teat
ro, 209 W. 42nd St., New 
Yorke. Du iš jų sumušti, tu- į 
rėjo iššaukti gydytoja.

Prašymas “Laisvės” Šėrininkams, 
Skaitytojams Ir RėmėjamsANTANAS BIMBA 

kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne. Kalbės dd. J. 
Siurba ir A. Bimba, visiems ži-

Pranešimas Draugijų 
Sekretoriams

Pereitam Organizacijų Są
ryšio susirinkime, kuris buvo 
kovo 21 dieną, “Laisvėje”, ta
po nutarta sušaukti vietos or
ganizacijų sekretorius į pasi
tarimo delei apvaikščiojimo 
Pirmą Gegužės susirinkimą, 
kuris įvyks šį sekmadienį, 
10:30 vai. ryte, “Laisvėje”.

Kai kurių vietos organizaci
jų sekretoriams išsiuntinėjau 
organizacijų sekretoriai, kurie 
atvirutes tuo klausimu. Visi 
aplaikėte atvirutes ir neaplai- 
kiusieji, esate prašomi atsilan
kyti į minėtą sekretorių pasi
tarimo susirinkimą.

Balčiūnas.

“Laisvės” metinis suvažiavi
mas ir bankietas įvyks sekma
dienį, 7 dieną balandžio 
(April). Sąryšyje su ta me
tine švente mes prašome iš jū
sų štai ko: visi šėrininkai da
lyvaukite suvažiavime-spren- 
dime savo dienraščio reikalų. 
Neturintieji šėrų-pasipirkite. 
Kurie neturite Šerų ir neišga
lite pasipirkti—vis vien daly
vaukite suvažiavime, susipa
žinkite su dienraščio reikalais, 
kurie yra sykiu ir jūsų rei
kalais. Įėjimas į suvažiavimą 
visiems veltui.

Bankietas, kuris- įvyks vaka
re, po suvažiavimo, taip pat 
yra visiems labai svarbus, kai
po didelės proletarinės šeimy
nos sueiga, kaipo moralė ir 
materiale parama dienraščiui. 
Ir svarbu prisirengti iš anks
to tam bankietui. Prašome da-

bar, paskutinėse dienose, sun
kiau padirbėti tikietų platini
me, taipgi patiems savo šei
mynas iš anksto aprūpinti ti- 
kietais. Bengiant bankietą to
kiai miniai svieto, reikia iš an
ksto žinoti, kiek produktų pa
rūpinti, nes, be to, įstaigai gali 
pasidaryti dideli nuostoliai, 
kuomet su jūsų kooperacija 
bankietas gali duoti ne tik 
moralės, bet ir materialės nau
dos.

Draugai laisviečiai iš apie- 
linkės rūpestingai rengiasi da
lyvauti savo metinėje iškilmė
je, mes tikimės, kad ir vieti
niai taip pat nuoširdžiai atsi
lieps, kaip ir praeityje.

Red. ir Adm.

“LAISVES” DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMO

KONCERTAS IR BANKIETAS
Rengkitės 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 GRANb ST., BROOKLYN, N. Y.

Iš Keršto Žmonai Nužudė 
Kūdikį

E. ORANGE, N. J.—G. A. 
Jordan, 32 metui^nušovė savo 
4 metų dukrelę Lindą Lee Jor
dan ir pats persišovė, sakoma, 
iš keršto, kad žmona atsisakė 
grįžti pas jį gyventi, žmona 
jį apleidus nuo mergaitės gi
mimo. Su ja gyveno mergai
tė. Motinai išėjus darban, pas 
šeimininkę atėjęs mergaitės 
tėvas ir pasisakęs norįs mer
gaitę pavežioti, šeimininkė.nie
ko blogo nemanydama, išlei
do. Neužilgo CCC darbininkai 
juodu rado pusgyvius. Motina, 
taipgi jos draugė, pribuvusios 
ligonbutin ir radusios kūdikį 
negyvą, abi apalpo.

Biruta Ramoškiute iš Hartford, kuri pirmu 
kartu pasirodys New'Yorko publikai 

“Laisvės” bankiete
Suvažiavimas prasidės 10-tą valandą ryto; Bankietas 

prasidės 7-tą valandą vakaro.

MERGINŲ AIDO CHORO ENSEMBLIS, KURIS 
DAINUOS ŠIAME BANKIETE

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

abi brooklynietės, duos gražių duetų.

Collins Laidos Ore
žuvusio lakūno James Col

lins kūnas tapo. sudegintas 
Fresh Pond Krematorijoj. Jo, 
gėlėmis dengtą, karstą lydėjo 
daugelis žmonių, tame skai
čiuje ir jo draugai lakūnai su 
20 orlaivių skraidė ore. Ket
virtadienį jo pelenai bus iškel
ti orlaiviu į orą ir iš ten pa
berti virš kapinių.

Reikalauja Tirti Laurie Mirtį
James W. Ford Komunistų 

Partijos Harlem Sekcijos or
ganizatorius, nusiuntė majoro 
LaGuardijos Komitetui reika
lavimą ištirti policijos bruta- 
lišką nužudymą negro dąrbi- 
ninko. Ed'ward Laurie, pereitą 
šeštadienį. Pareiškime sako
ma :

“Anksti šeštadienio rytą 
Edward Laurie, negras dar
bininkas. tapo nužudytas po- 
licisto Abram Zabutinski, prie 
511 Lenox Ave. Ta be priežas
ties brutališka žmogžudybė 
patvirtina mano pareiškimą, 
padarytą mažiau, negu 24 va
landos po antradienio išsiver
žimo, kad atkartotinas puoli
mas negrų žmonių iš pusės po
licijos buvo viena pamatinių 
priežasčių del Harlemo įvykių.

“Aš reikalauju, kad jūs ko
mitetas pirmiausia imtųsi ištir
ti policisto Zabutinskio žmog- 
žudybę, kad įsakytų jį tuojau 
areštuoti, ir kad būtų padary-

tas Laurie kūno skrodimas 
prie patyrusių ekspertų medi
kų.

“Mūs organizacija prisiren
gus stoti prieš jūsų komitetą 
bile kada ir suteikti daugiau 
informacijų apie badavimą, 
diskriminaciją ir policijos bru- 
tališkumą Harleme, kas buvo 
pamatinėmis priežastimis ko
vo 19-tos susikirtimo.”

Aido Merginą Ensemblio 
Diena

Aido Choro Merginų En- 
semblis yra viena iš myli
miausių ir nuoširdžiausių me
no grupių. Gal'mebuvo tos sa
vaitės, kad mūs merginos ne
būt turėję “date,” tūlomis sa
vaitėmis jos turėdavo po kelis 
“deitus,” turiu mintyje “dei- 
tus” visuomenės naudai—dai
nuoti įvairiausiuose darbinin
kų organizacijų parengimuose 
ne vien tarp lietuvių, bet ir 
tarp kitataučių darbininkų. 
Paėmus dar vakarus Ensemb
lio ir choro pamokoms, toms 
merginoms kartais nebelikdavo 
nei vieno “deito” asmeniš
kiems reikalams.

Aido Choro Merginų En- 
semblis dabar tikisi, kad visi, 
kurie myli girdėti jas dar 
daugiau ir gražiau dainuojant 
ateityje, visus kitus reikalus 
padės į šalį ir pasidarys “del
tą” būti su Aido Choro Mer
ginų Ensembliu šį sekmadienį, 
31 kovo, 7 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėje. Įžanga tik 
25c. Bus graži koncertinė 
programa ir šokiai.

Rep.

Broliai Adomavičiai Rasti 
Kaltais Degtinės Dirbimef

Broliai Juozas ir Benjami
nas Adomavičiai, lakūnai, ku-| 
rie perskrido Atlantiką kely-i 
je į Lenkiją, pereitą metą,' 
taipgi jų brolis Bronislovas, i 
raąti kaltais slaptame degtinės 
varyme. Jų teismas tęsėsi nuo 
pereito trečiadienio, pas teisė
ją Moscowitz. Bausmė bus pa
skelbta šiandian.

Pereito rugsėjo 17 pas juos 
buvo padaryta krata 111 Con- 
selyea St., kur jie turėjo so- 
dės dirbtuvę. Užpakalyje šo
ri ės dirbtuvės valdžios agentai 
radę 1,800 galionų varyklą ir 
keletą kubilų užraugto brogo.

Viešas Išklausinėjimas 
Majoro Komisijos

Arthur Garfield Hays, na
rys majoro LaGuardijos komi
teto. paskirto tyrinėti Harlem 
įvykį, praneša, kad baisios gy
venimo sąlygos negrų darbi
ninkų Harleme buvo priežas- 
čia kovo 19 dienos riaušių. 
Komiteto viešas išklausinėji
mas bus šeštadienį, 10 vai. ry
to, Seventh District( Municipal 
Court, 447 West 151st St. Jis 
kviečia visus mačiusius to an
tradienio įvykius liudyti tame 
išklausinėjime. ?

Tuo pat sykiu Hays smer
kia prokuroro Dodge bandy
mą prikergti kriminalio anar
chizmo ir deportacijos įstaty
mus prie kovo 19 įvykių ir pa
reiškia, kad darbininkai dar 
labiau turi suremti pečiais ir 
padaryti Madison Square Gar
den protesto mitingą viena iš 
gali ngiausių demonstracijų 
prieš deportaciją ir visus pa-1 
sikėsinimus ant darbininku 
laisvės. Draugai “Laisvės” 
skaitytojai turėtų imti to žy
maus liberalo pareiškimą do
mėn ir darbuotis už to mitin
go sėkmingumą šapose.' orga
nizacijose ir visui*. Įvyks tre- 
čiadieno vakarą, 3 balandžio 
(April).

Brooklyne suareštavo du 
jaunuoliu, Robert Hoyt ir Saul 
Bert Krasnow. kuriuodu pri
rengė eksploziją ant Bedford 
Ave. tarp H. ir I. Eksplozija 
girdėjosi mylią aplink. Jau
nuoliai ir jų advokatas aiški
no, kad jiedu interesuojasi 
chemija ir darė bandymus. 
Juos paliuosavo po $500 kau
cijos.

KETVIRTADIENI, KOVO 28

Gryni Saldainiai
Gryni Senos Mados Gum 
Drops

40c Vertes—pilnas svaras 
Lemon Cocoanut Brittle

40c vertės—pilnas svaras 
Šokoladu Aplieti Raisin 
Clusters

40c Vertės—pilnas svaras 
Du Kartu Dažyti Skirtin
gi Šokoladai

60c Vertės—pilnas svaras 
Namie Darytas Cherry 
Pie 40c vertės

15C 
19C

17C

17c 
19C

PRIE FONTANŲ
Chicken Salad Senvičius j 
ir Kava reguliariai 25c < O*
Maple Walnut Sundae 1O&

reguliariai 15c 1
Dundee Keksas ir Kava if'xn 

reguliariai 20c •
šokoladinis Ice Cream
Soda reguliariai 15c

186^^Krautuvės— Viena arti jus

Mirė Po 18 Mėnesių Ligos
Eleanor Nault, 22 metų, 

85-59 110th St. Richmond 
Hill, mirė po išbuvimo 18 mė
nesių respiratoriuje, tai yra 
jos gyvybė buvo palaikoma 
dirbtinu kvėpavimu. Vaikų 
paralyžius buvo suparalyžia
vęs jos kvėpavimo organus. Ti
kėjo ją pasveiksiant, kadangi 
ėjo geryn ir jau galėjo kvė
puoti ištisas 7 vai. be mecha
nizmo pagelbos, bet užėjus 
pneumonia ją užmušė. Jos 
draugas, Warren Marquiss, su 
kuriuo ji manė greit vestis 
prieš netikėtą ligą, pasiliko jos 
draugas ir ligoje: jis su ja 
praleisdavęs bent valandą kas 
dieną.

pardavimai
Parsiduoda saldainių storas, trejos 

durys nuo subway. Galima gerą pra
gyvenimą padaryti. Savininką gali
ma matyti bile laiku. Kreipkitės po 
šiuo antrašu del tolimesnių informa
cijų :
804 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(74-76)

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas ir alinė, 

dirbtuvių sekcijoj, kur visada yra 
pilna žmonių. Parduodama puse ar
ba visą. Del kitų informacijų kreip
kitės sekamai:
191 Morgan Ave. Brooklyn. N. Y.

(74-76)

PARSIDUODA
Parsiduoda grocesnė ir delicatessan 

krautuvė, lietuvių apgyventoje vieto
jo. Ta -krautuvė čia laikoma jau per 
35 metus ir visada neša gerą pelną. 
Savininkė yra viena moteriškė. Ji 
nori liuosiau pragyvent, todėl par
duoda šį gražų bizniuką. Kreipkitės 
sekamai: 26-11 Jackson Ave., Long 
Island City, New York.

(74-76)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja apartmentai po tris 
kambarius; visi šviesūs; yra elektra 
ir kiti patogumai. Stebėtinai žema 
randa nuo $9 iki, $10 į mė.nesį. 
Kreipkitės sekamai: 96 No. 1st St. 
Brooklyn, N. Y.

(744-76)

PARDAVIMAI
. Pajieškau savo švogerio sesers, 
Apalionijos Ankudavičiutės; paeina 
iš Lietuvos iš Skriaudžių parapijos, 
Marijampolės apskričio, Suvalkų gu
bernijos. Girdėjau, kad yvena New 
Yorko valstijoj.

Taipgi pajieškau savo pusbrolio, 
Povilo ir Juozo Bublių, iš Lietuvos 
peina iš Prienjaukių kaimo, Prie
nų parapijos, Marijampolės apskričių.

Prašau visų atsišaukti, arba kas 
žinote apie juos malonėkite pranešti, 
už ką būsiu dėkinga.

Ona Klimienė (Mockapetriukė), 
Washington Str.

So. Easton, Mass.
(74-76)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

—g--.——g—

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi j PABANDYKITE 1

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

“Laisvės” Name
MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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H 1M fim i 11 iTlLWII iiTJil uTi i)' liTUIGeriausios 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.
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HYMAN BERGER
SAVININKAS
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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, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

nn<*nii°ni!MiiMrnsTiTT^TMiTisrmoniHni°iiihiriT<>Tui?im°im4LH' IIIIGIIIGtlIGIIIGIf IGItIGIII 0111

M
l IOOO Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
I lIlĮJlJ 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

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

NEDfiLIOMIS FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto Kampa.RMSt.

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 Subatomi® 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn,-N. Y.
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Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

^tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
i,—.j

| Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

Čiopų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




