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Vokietijos fašistų laikraštis 
“Voelkischer Beobachter” rašo, 
kad Anglijos lordai jau kelis 
kartus persergėjo Lietuvą, kad | 
ji nestatytų savo ragus prieš! No. 77
Vokietiją. Bet tas veltui. Fa
šistų laikraštis toliau rašo: “Tų! 
patarimų negirdėjo Kaune; tai 
kas, Vokietija pati turi pasirū
pinti apie tai, kad pamokinus 
Lietuvą.” Vokietijos fašistai 
veltui burnos neaušina; jie ren
giasi. Jų puolimas ant Klaipė-; 
dos gali būti kibirkštis naujam 
pasauliniam karui.

Kanadoj susitvėrė dvi naujos 
ALDLD kp. Kapuskasingo mie
ste seniau buvo mūsų kuopa, 
bet, draugams išvažinėjus, ji 
pakriko. Dabar jau vėl atsistei- 
gė. Jos No. 95.

Sudbury, Ont., mieste susi
tvėrė nauja kuopa iš septynių 
draugų. Jai duotas No. 96. 
Abiem kuopom linkėtina sėk
mingai augti ir gauti daugiau 
naujų narių.

Drg. E. Kovaitė, KVK Sekre
torė, praneša, kad Torontoje 
ALDLD 162 kuopa jau turi ga
vus 24 naujus narius. Eilė ki
tų kuopų gavę po kelis naujus 
narius. Kanadoje draugai va
saros metu šauks ALDLD kuo
pų suvažiavimą. Tai labai svar
bus žygis. Taipgi gautas pra
nešimas, kad apie gegužės pra
džią “Darbininkų žodžio” bus 
išleistas specialis numeris, pa
švęstas Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
reikalams.

Labai gaila, kad dar iki šiol 
kanadiečiai negavo Kapsuko 
knygos. Kaltininkai-jiems žino
mi. Bet, rodosi, kad jau grei
tai bus pabaiga tam ilgam lau
kimui ir draugai knygą gaus. 
Centro Komitetas viską darė, 
kad greičiau ją pristačius, bet 
buvo neįveikiamos kliūtys.

Sovietų Vidurinėje Azijoje 
plečiama sodai, tai bus sovieti
nė “Florida”. Iš Taškento 
pranešama, kad jau 12,000 sub- 
tropiškų vaisinių medžių ten 
pristatyta—mandarinų, apelsi
nų, “greipfrūktų”, citrinų ir ki
tokių. Fergainos klonys, laikui 
bėgant, bus didelis sodas.

Iš Londono pranešama, kad 
tūla ponia G. Schott atidarė šu
nų “restorantą.” Ten jiems ga
minama visoki specialiai ėdimai 
iš mėsos, pieno ir žuvų. Taip
gi visiems yra žinoma, kad Ang
lijoje milionai yra bedarbių 
darbininkų ir daug jų vargsta 
ir badauja. Bedarbiai darbi
ninkai kovoje už geresnes sąly
gas visada ant savo kelio susi
tinka policiją. Veikiausiai ir 
ponia Schott visai nesirūpina 
bedarbių’ likimu.

Berlyne buvo surengta darbi
ninkų demonstracija už Thael- 
manną. Darbininkai šaukė: 
“Es Liebe Thaelmann!” (Lai 
Gyvuoja Thaelmannas!) Bet 
greitai pribuvo fašistinės poli
cijos vežimai ir išblaškė darbi
ninkų susirinkimą. Kada dar
bininkai išsiskirstė, tai trys jų 
draugai gulėjo ant gatvės krau
jų klane.

Japonijos laikraštis “Asachi”, 
rašydamas apie tai, kad Sovie
tai pardavė Japonijai ir Man- 
chukuo savo dalį Rytų Chinų 
Gelžkelio, atžymi, kad tas su
mažina karo pavojų. Bet visgi 
pripažįsta: “Negalima skaityti, 
kad R. Ch. G. klausimo išriši
mas jau sudarys tvirtus drau
giškus ryšius tarpe Sovietų Są
jungos, Japonijos ir Manchu- 
kuo.” Tame tikra tiesa, nes Ja
ponijos imperialistai rengiasi 
karan prieš Sovietų Sąjungą, ir
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"Laisves” Šėrininkų
Suvažiavimas Įvyks
Balandžio 7-tą Dieną

LENKU, LIETUVIŲ ® ČECHOSLOVAKŲ 
DEMONSTRACIJOS PRIEŠ VOKIETIJĄ

Draugai šerininkai!
“Laisves” Spaudos Bend

rovės šėrininkų suvažiavi
mas įvyks ateinantį sekma
dienį, balandžio (April) 7 d., 
Grand Paradise svetainėje, 
318 Grand St., Brooklyne, 
N. Y. Pradžia 10 vai. die
na. ’

Taigi, draugai šerininkai, 
telieka jau tik kelios dienos 
iki suvažiavimo “Laisvės” 
Bendrovės dalininkų.

Draugai šerininkai, kurie 
negalėsite dalyvauti suva
žiavime, siųskite laiškus ir 
patarimus, kas reikia taisy
ti mūsų dienraštyje, kokie 
reikalingi pagerinimai pa
čiam laikraščiui ir darbinin
kių klasės naudai. O mes vi-

Panaikino Deportavimo 
Bylą prieš Strachey

si žinome, kam tarnauja 
“Laisvė”, ir mes turime su
sidomėti savo dienraščio rei
kalais.

Būtų gerai, kad visi šėri- 
ninkai galėtų dalyvauti su
važiavime ir svarstyti dien
raščio padėtį ir gerovę. Nes 
tai yra svarbus klausimas 
metiniam jo šėrininkų su
važiavimui, kur yra pade
dama pagrindas ištisiems 
metams dėl dienraščio gero
vės ir jo tarnavimo visų 
darbininkų reikalams.

Vykdami į suvažiavimą, 
draugai, pasiimkite savo Še
rus, nes be jų nebus įlei
džiama suvažiaviman.

J. Kairys,
“L.” Direktorių Pirm.

Hitleris Daro Kratas 
Katalikų Vienuolynuose

, KATOWICE. — Visu pa-įvo ta, kad Hitlerio vyriau- 
sieniu tarp Lenkijos ir Vo- sybė uždarė lenkišką vidų- 
kietijos lenkąi patriotai ke- rinę mokyklą Beuthene, ar
ba demonstracijas prieš ti Lenkijos sienos.
Vokietiją. Maršu o darni kyklos buvo atimta .teisė
šaukia, “šąlin vokiečius!” ir duot galutinus valstybinius

Iš mo-

dainuoja neapykantos 
nas prieš Vokietiją. 5,000 
minia užpuolė vokiečių laik
raštį “Kattowitzer-Zeitung” 
ir išdaužė jo spaustuvės lan
gus. Minia paskui metėsi 
ant Vokietijos konsulato 
Katowice; ir policija turėjo 
daug darbo, kol demonst
rantus atstūmė.

Pirmoji priežastis tų iš
stojimų prieš Vokietiją bu-

dai-1 kvotimus.
Lietuvos ir čechoslovakijos 

Demonstracijos prieš
Vokietiją

Padaryta eilė demonstra
cijų prieš Vokietiją ir Če- 
choslovakijoj palei rubežių.

Pranešama, kad ir Lietu
vos pasienyj įvyko demonst
racijų prieš Vokietiją, nors 
jos buvę nelabai smarkios;

ANGLAI PRITARIA SSRS TAIKOS PLANUI?
L

RoosevęLas Mėgina
NRA Monajs Pakirst
Angliakasių Streikų

WASHINGTON. — šian
dien išsibaigia sutartis 
minkštųjų a n g 1 i a kasyklų 
kompanijų su mainieriais, 
priklausančiais J u n g tinei 
Mainierių Unijai. Jų oficia
liai yra apie 300,000. Dar
bininkai rengiasi streikan, 
reikalaudami mokėt ne ma
žiau $6 algos per' dieną, pil
nai pripažint uniją ir įvest 
30 valandų darbo savaitę. Iš 
pritarimo mainieriams ir 
kartu su jais ruošiasi strei
kuoti plieno ir geležies dar-

tas stengiasi ant greitųjų 
pervaryti kongrese savo su
manymą, kad NRA būtų pa
taisyta, idant “patenkinti” 
darbininkus ir tuo būdu su
laikyti juos nuo streikų, šį 
pataisymą įnešė senato fi
nansinės komisijos pirmi
ninkas Harrison, kad dar
bininkams būtų “užtikrin
ta” teisė pagal NRA taisyk
lių punktą 7a “laisvai” iš
rinkti savo atstovus į bend
ras derybas su bosais. Ke
tina darbininkams duoti net

bininkai, bent Pittsburgho 
apylinkėj.

NRA direktorius Rich-

teisę traukti teisman tuos 
samdytojus, kurie sulaužys 
šią taisyklę.

NEW YORK. — Jungti
nių Valstiją ateivybės ko- 
misionierius MacCormack 
panaikino bylą del rašytojo 
John Strachey deportavimo 
atgal į Angliją. Buvo pasi
nešęs jį deportuot už tai, 
kad Strachey savo raštuose 
ir prakalbose pritaria ko
munistams. M a c C ormack 
jautėsi priverstas panaikint 
Strachey deportavimą, nes 
prieš tai sukilo dideli dar
bininkų ir inteligentų pro
testai.

J. Strachey dabar pats 
“Berengaria” laivu išplau
kė Anglijon tą dieną, kurią 
buvo pasiskyręs. Jo išleis
tuvių bankiete dalyvavo 
500 pažangių žmonių.

Reikalavo Mirčia Baust 
5,9 Mėty Vaikus Kuboj

HAVANA. — Kubos faši- 
stų valdžios prokuroras tei
sme reikalavo mirčia nu
baust smulkaus ūkininko 
vaikus Crecencio ir Cecilio 
Rodriguez, 5 ir 9 metų am
žiaus; reikalavo juos sušau
dyt už tai, kad jie, laike vi
suotino streiko, padegę cu
krinių nendrių lauką. Bet 
kaltintojas neturėjo gana 
įrodymu. Todėl vaikai liko 
išteisinti.

Washington. — Pražvdo 
vyšnios, tarp kurių šaknų 
buvo išvedžiota dūdos su ši
luma. O kitos vyšnios, ku
rios negavo dirbtinos šilu
mos, dar nebando žydėti.

todėl negali būti karo pavojus 
prašalintas.

Anglijos imperialistai visu 
pasiutimu didina karo orlaivy- 
ną. Tuom pat kartu jie manev
ruoja diplomatiniai, kad tik su
darius savo šalininkų daugiau, 
kurie ir vėl kariautų už Angli
jos viešpatavimą pasaulinėse 
rinkose.

BERLYNAS. — Hitlerio 
agentai daro kratas katali
kų vienulynuose ir pas ku
nigus todėl, kad jie be val
džios leidimo buvo pirkę Še
rų iš Holandijos kompani
jų. Daugelis vienuolių ir 
kunigų suimta. Jie aiškina
si, kad nežinoję apie įstaty
mą, kuris tatai uždraudžia. 
Jie pirkę Šerus per vieną 
Muensterio banka. Paskuti
niu laiku tas bankas nuban- 
krūtavo. o jo savininkas iš
dūmė į Holandiją.

Protestais Išgelbėtas
Darbininkas Kuboje

NEW YORK.—Amerikos 
Komunistų Partijos sekre
torius Earl Browder mušė 
sekančią telegramą Kubos 
prezidentui Mendietui ir 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui Caffery, Kuboje, var
du Partijos protestuodamas, 
prieš nusmerkimą sušaudyt ( 
darbininką Manuelį Fones- 
cą, būk tai laikiusį pas save 
^proginius prieš valdžia lai
ke visuotino streiko toj ša- 
lyj;

“Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partija griežtai 
protestuoja prieš piktada
rišką nuosprendi, kuris nu- 
smerkė mirti Manueli Fo- 
nescą. Tas nuosprendis vra 
tiesioginis įrodymas, kokią 
buržuazinę ‘teisybę’ vykdo 
dabartinė valdžia. Reika
laujame tuojaus sustabdyt 
nuosprendžio įvykdymą ir 
panaikint mirties bausmę.

“Earl Browder.
“Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos Generalis 
Sekretorius.”

Prieš Fonescos nusmerki
mą išsijudino naujos darbi
ninkų demonstracijos Ku
boj. Ju‘pabūgus, tad fašis
tų valdžia ir pakeitė mirties 
bausmę amžinu kalėjimu.

MASKVA.—Anglijos pa
siuntinys pulkininkas An
thony Eden kalbėjosi visą 
valandą su drg. J. Stalinu 
apie taikos palaikymo rei
kalus, akivaizdoje smarkaus 
Vokietijos rengimosi karui. 
Jiedu taipgi tarėsi apie pre
kybos praplatinimą tarp 
tųdviejų šalių.

Londonas.— Gauta pra
nešimas. kad gerai vyksta 
pasikalbėjimai tarp Angli
jos atstovo Edeno ir Sovie
tų* Sąjungos užsienio reika
lų komisaro drg. Litvinovo. 
Anglija, veikiausia parems 
Sovietų pasiūlyma. kad bū
tu sudaryta Rytinė nekaria- 
vimo ir esamųjų rubežių sa
vitarpinio apsaugojimo su
tartis tarp Pabaltijos šalių, 
Sovietu Saiungos, Vokieti
jos ir Lenkijos. Bet patys 
Anglai neprisidėsią prie 
šios sutarties.

bendradarbiaus su Sovietų 
Sąjunga delei taikos palai
kymo. Bet Amerikos valdo
vai dar nenori apie tai gir
dėti.

2 Vokiečių Baliūnistai 
Nukrito Sovietuose

M A S K V A. — Vokiečių 
baliūnistai E. Steubert ir B. 
Schaeffer, be jokio Sovietų 
leidimo atlėkė į Sovietinę 
Baltarusiją. Bet ten jų ba- 
liūnas nukrito. Jiedu da
bar atvežti į Maskvą, sako
ma, pagal paties Vokietijos 
ambasadoriaus reikalavimą. 
Gal buvo kariški Vokietijos 
šnipinėtojai?

Platins Mokslo Išradimus
WASHINGTON. — Įsi- 

kūrė Tyrinėjimų Sąjunga, 
kurios tikslas yra “be pel-

Litvinovas pritaria, kad ino” skleisti žmonėse naudin- 
būtų vykdoma lygybės pa- gus gyvenimui išradimus, 
grindais sutartis tarn An- jos vadai inžinieriai F. C. 
p-liios, Franci jos. Italijos ir Cottrell ir C. G. Gilbert sa- 
Vokietiios, pagal Francijos .ko, jog iki šiol perdaug lai- 
ir Anglijos pasiūlymą, pada- ko praeidavo, kol tūli nauji 
rytą š.m. vasario 3 d. išradimai būdavo paleidžia-rytą š.m. vasario 3d. f

Berlynas. Hitlerio lai-jmi į plačią publiką. Kaip 
kraščiai agituoja, kad Ang- žinoma, kapitalistai kartais 

superka išradimų patentus 
ir juos užgniaužia, jeigu tie 
išradimai galėtų kenkti jų 
pelnams.

Prie Tyrinėjimų Sąjungos 
prisidėjo virš pustuzinio ga
bių mokslininkų, kurie, ta- 
čiaus, sako sutiksią tarnau
ti ir biznio kompanijoms ir 
valdžios įstaigoms. Tai tau 
ir “išradimai be pelno.”

Ii jos atstovas Eden atmestų 
pasiūlymus, kuriuos Sovie
tai daro delei taikos palai
kymo.

London. — Po atsilanky
mui Londone ir\ Paryžiuje, 
Rumunijos užsienio, reikalų 
ministeris Titulescu. rengia
si vykti i Maskvą .pasitarti 
taikos reikalais. <
JAPONIJA IR AMERIKA

RENGIASI KARUI
i

TOKIO. — Japonijos už- u i .• y M v, 
sienio reikalų ministerijos P^r Valstiečių Muštynes 
atstovas pareiškė, kad jo ša-! BUCHAREST. — Nacio- 
lis nedarys jokios sutarties naliame Valstiečių Kliube, 
su Sovietų Sąjungą delei tCluj mieste, Rumunijoj, iš- 
tarpsavinio rubežių apsau- tiko muštynės tarp šalinin- 
gojimo. Sako, kad Japoni- kų buvusio ministerio pir- 
ja yra nasiru’ošus pati vie- ,mininko Vojevodo ir kito

Azi- buvusio ministerio pirminin
ko Maniu. Daugelis. sužeis-

Maniu

30 Areštuota Rumunijoje

Patys kapitalistų laikraš
čiai pripažįsta, kad tais ža
dėjimais Roosevelto- valdžia 
stengiasi suturėt nuo strei
kų darbininkus angliakasyk- 

tų streiką. Į komisiją Rich- ilų, audyklų, gumos ir auto- 
berg paskyrė Amalgameįtų ; mobilių.
Siuvėjų Unijos prezidentą Su tuom ir tūlais kitais 
Sidney Hillmaną, milionie- pataisymais, p r i t a i kytais 
rių W. A. Harrimaną, na, ir .kapitalistų naudai, Roose- 
pats save. • veltas stengiasi pratęsti N-

Tuo pačiu laiku Roosevel- j RA dar dviem metam.

berg sudarė komisiją iš tri
jų asmenų, kad užkalbėtų 
mainieriams dantis ir pada
lytų jų paliaubas su sam
dytojais, tai yra, kad atidė-

Su tuom ir tūlais kitais

Per Ginčus del Mirties 
Bausmės Atsistatydino

Ispanijos Ministerija
MADRID. — Atsistatydi

no Ispanijos ministerių pir
mininkas Alejandro Ler- 
roux; pasitraukė iš valdžios 
todėl, kad prieš jį sukilo 
katalikų ir žemės savinin
kų ministerial ir tų partijų 
atstovai seime; o jie sukilo 
todėl, kad Al. Lerroux norė
jo panaikinti mirties nuo
sprendžius, išduotus sociali
stams seimo nariams Gon. 
Perai ir T. Menendezui, v?< 
dams pernykščio sukilime 
Asturijoj, Ispanijos provjiT-^ 
ei jo j.

Klerikalai ir dvarininkai 
reikalauja būtinai mirčia 
nubausti tuos revoliucionie
rius. O Lerroux bijojo, kad

Italija Rengia Šimtus 
Tūkstančių Kareivių

Skerdynei Afrikoje
ROMA. — Italija organi

zuoja jau trecią armijos di
viziją siųsti į savo afrikinę 
koloniją Somalilandą, besi
ruošdama karui prieš Abys- 
siniją. Kitoje Italijos kolo
nijoje, Eritrijoje bus armi- 
jon paimta 25,000 ar dau
giau vyrų. Mussolinio val
džia skelbia, kad dar 150,- 
000 vyrų “liuosnoriai” susi
rašę Į miliciją karui prieš 
Abyssiniją.

Kaip Italijos karo minis
terija skelbia, iki balandžio 
vidurio Italijos armijoje bus 
600,000 kareivių, “gatavai 
viskam prirengtų.”

Abyssiniją p a r s i traukė 
daugiau karinių lakūnų ir 
mechanikų iš Vokietijos. O del tokių bausmių vėl nesu- 
kelios dienos atgal pasklido 
pranešimai, jog Vokietija 
žada Abyssinijai pristatyti 
šimtus kariškų tankų ir 
šiaip visokių karo pabūklų.

Mussolinio laikraštis “Po- 
polo d’Italia” rašo, kad bus 
šaudomi tie fabrikantai ir 
biznieriai, kurie ištikus ka
rui ims brangesnes kainas 
už savo tavorus, negu bus 
valdžios nustatyta.

kiltų darbininkai ir mažieji 
ūkininkai.

Frankfurt-am-Main mies
te hitlerininkai atėmė iš žy
do savininko A. Hellmerio 
teisę vesti savo garsų teat
rą. Priežastis ta, kad Hell- 
mer yra ne “arijų” veislės.

Belgija Panaikino Auk
so Pagrindą Pinigams 
j BRUSSELS.

Belgijos ministeris pirmi
ninkas Paul van Zeeland 
panaikino aukso pagrindą 
šalies pinigams, vadina- 

’miems “belgae,” ir su tuom 
.liko 25 nuošimčiais numušta 
popierinių pinigų vertė. 
Darbininkai, vadinasi, už tą 
pačią algą gaus jau visu 
ketvirtadaliu mažiau reik
menų nusipirkti. Vokietija 
nepatenkinta, kad Belgijoj 
tuo būdu galės būt pigiau 
gaminama įvairūs dirbiniai 
užsienio rinkoms; tad Vo-

Naujas

na išlaikyti “tvarką”
• •JO.L

Washington. — Jungtinių ta ir 30 areštuota.
Valstijų kongreso atstovu yra pasižymėjęs savo reika- 
rūmas galutinai užgvrė |lavimais išleist įstatymus, 
$401.998,170 reikalavimą ka- kuriais būtų dar labiau su- 
riškiems tikslams. varžyti kitataučiai, gyven-

Buvo pasklidę gandai, kad ,tojai Rumunijos užgrobtų .manevrus Bitche netoli Vo-skiečiams sunkiau bus iškišt 
gal ir Jungtinės Valstijos svetimų žemių. Ikietijos sienos. iten savo dirbinius.

varžyti kitataučiai, gyven-

gal ir Jungtinės Valstijos svetimų žemių.

Nancy. — 12,000 Franci- 
jos armijos daro kariškus
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“Od Morza do Morza!”
Lenkijos valdžioj įvyko persiorganiza

vimas. Sudaryta nauja ministerija, ku
rios priešakyj atsistojo Valerijus Slawek, 
senas Pilsudskio bičiulis, vietoj buvusio 
Leono Kozlowskio.

Su nauja valdžia, sakoma, Lenkija už
ims naują kryptį politikoj. Jeigu Koz
lowskis buvo kiek tiek palinkęs orijen- 
tuotis daugiau mažiau linkui Rytų Pak
to, tai Slawek, esą, būsiąs kaip tik dides
nis to priešas. Nauja valdžia artimiau 
susidėsianti su Vokietijos fašistais ir bū
sianti kur kas agresingesnė; laikysiantis 
obalsio “Od morza do morza!” (Nuo jū
ros iki jūros. Tai reiškia: Lenkija turi 
būti tokia plati, kad josios teritorija pri
valo eiti nuo Baltijos iki Juodosios jū
ros).

Ką gi tokio obalsio įvykinimas gyveni- 
man reiškia? Pagalvokim. Prie Baltijos 
jūros prieina Lietuva, o prie Judosios — 
Ukraina. Ar neaišku, ko Slaweko val
džia nori ?!

Bet kaip jai tas seksis paimti? Mat, 
noras gali būti vienas dalykas, o paėmi
mas—kas kita. Pilsudskio Lenkija šiuo 
tarpu, kiek tai reiškia karą prieš Sovietų 
Sąjungą, yra vilkas be dantų. Jos finan- 
hai gan suirę, josios visa sudėtis ir pa
dėtis yra labai panaši tai, kokia buvo ca- 
ristinėj Rusijoj 1914 metais. Tuo būdu 
Lenkija, nepaisant, kokius apetitus josios 
imperialistai turi, negalėtų viena pati ko
voti su Sovietų Sąjunga. Lenkija tegali 
būti tiktai tuomet reikšminga, jei ji ap
skelbtų Sovietų Sąjungai karą drauge su 
Vokietija arba kuria kitaadidžiaja impe
rialistine šalimi.

Pastarieji Hitlerio žygiai, matomai, bu
vo daiyti pasitarus su Pilsudskiu. Nauja 
Lenkijos kryptis kaip tiktai tai rodo. 
Kad Hitleris ir Pilsudskis trokšta pradė
ti karą prieš Sovietų Sąjungą, to niekas 
neginčija. Todėl jiedu nenori prisidėti 
prie Rytų Sutarties.
Tačaius, jei pavyktų didžiąsias impe

rialistines šalis, Franci ją, Italiją ir Ang
liją prigesti prie vienos bendros sutarties, 
nukreiptos prieš Hitlerio politiką, tai, 
veikiausiai, Berlyno ir Varšavos ponai 
turėtų savo planus pasidėti į šėpą. Sovie
tų Sąjunga kaip tiktai ir deda visas pa
stangas, idant privedus didžiąsias Euro
pos valstybes prie tokio nusistatymo.

ii tikslui Litvinovas, Molotovas ir Sta
linas buvo pasikvietę Anglijos atstovą 
Mr. Eden Maskvon ir su juo ten ilgai 
tartasi.

Greitu laiku įvyks Anglijos, Franci jos 
ir Italijos atstovų konferencija Italijoj, o 
balandžio 15 d., Genevoje, prasidės Tau
tų Sąjungos Tarybos posėdis, kuriame 
bus svarstoma visa eile svarbių reikalų.

Daugiausia del taikos palaikymo dar
buojasi proletarų tėvynė — Sovietų Są
junga.

Kiekvienam sakinyj iškraipymai, me
lai.

1. Kolektyviai ūkiai priklauso tiems, 
kurie juos dirba—kolektyviečiams.

2. Sovietų valdžia nestato jokių savo 
komisarų į kolektyvius ūkius: patys ko- 
lektyviečiai išsirenka valdybą ir per ją 
tvarko savo reikalus.

3. Kiekvienas kolektyvietis gyvena at
skirai, o ne “bendras stalas, bendri kam
bariai,” kaip plepa kuniginio laikraščio 
redaktorius. Ne tiktai kolektyviečiai tu
ri savo atskirus namus, bet jie turi savo 
asmeniškam naudojimui ir gyvulių: kiau
lių, vištų/ avių ir po karvę. Be to, kiek
vienam kolektyviečiui leistina ir pataria
ma turėti po porą hektarų žemės daržui, 
kuriame jis savo asmeniškam naudojimui 
užsiaugina įvairių daiktų, etc. v

Tai va, kaip dalykai yra su kolekty
viais ūkiais!

Ten pat, beje, “Garso” redaktorius tau
zija ir apie “stoką maisto ir badą,” kuris 
esąs Sovietų Sąjungoj. Tai kitas melas, 
paimtas iš Hearsto laikraščių. Tiek tie
sos plepėjime apie “Rusijos badą,” kiek 
apie “bendrus stalus ir kambarius miego
jimui.”

Lietuvis Fašistas Pašovė Drg.
Glemža

t .

Vienas laikraštis praneša, kad Berisso
miestelyj, Argentinoj,

lietuvių tautininkų Sąjungos narys, Pra
nas Mudrauskas, biaurus fašistas, užėjo tū
lo Linčausko karčemon ir pradėjo ginčytis 
su komunistu Bronium Glemža.

Negalėdamas argumentais atsilaikyti, tau
tininkas Mudrauskas išsitraukė revolverį ir 
šovė į komunistą Glemža. Kulipka įstrigo 
Glemžai į 
nė j.

Glemža 
mininkas.

nugarą ir dabar jis guli ligorii-

yra “Vargdienio” draugijos pir-

i
Fašistų laikraštis, “Argentinos Ži

nios,” rašo, kad Mudrauskas tai padaręs 
“savęs apsisaugojimui,” bet faktai rodo, 
jog d. Glemža visai nei nebandė jam ką 
daryti ir neturėjo net jokio ginklo prie 
savęs. Mudrauskas tuoj nuėjo' į polici
jos nuovadą ir pasidavė, o po dviejų die
nų Mudrauskas buvo paleistas. Tas pa
rodo, kad Argentinoj fašistai veikia iš
vien su policija.

“Vargdienis”, tai yra viena iš seniau
sių Argentinos lietuvių darbininkų savi
šalpos draugijų. Jai priklauso beveik vi
si Berisso' lietuviai darbininkai. Toji 
draugija visą savo gyvenimą palaikė re
voliucinį darbininkų judėjimą. Ar fašis
to Mudrausko pašautasis d. Glemža bu
vo Komunistų Partijos nariu, mes nežino
me. Fašistai bando tačiau apkrikštyti jį 
komunistu tam, kad išteisinus Mudraus- 
ką. Argentinos Komunistų Partija, kaip 
žinia, yra nelegališka.

Šis fašistų kruvinas žygis, be abejo, 
paakstins Argentinos lietuvius darbinin
kus labiau burti savo pajėgas ir kovoti 
prieš fašizmą.

rr-.. .■............■jj.'.'.v.n*1 i. v .. . .it

V y tiška Logika
Kadangi dabar labai madoj rašyti apie 

komunistus, tai apie juos rašo ir “Vytis”. 
Labai keistai tas posmuoja ir eiti su juo 
į diskusijas, žinoma, būtų netaktiška. 

\Užteks, kad mes parodysim “Vyčio” re
daktoriaus išmintį, pacituodami jo pa
ties žodžius.

ĮVAIRUMAI
Du Vengrai

vengrai perėjo Kara- 
dykumas. Pirmasis 

žinomas keliauninkas

Du 
Kum 
buvo 
Vamberi, sūnus vargšų ir 
basty to j as po pasaulį. Ling
vistas, etnografas, persiren
gęs į dervišą. Raišas ke
liauninkas, jis pabėgo iš sa
vo gimtinės-Vengri jos po to, 
kaip ten buvo nuslopintas 
tautinis sukilimas 1848' me
tais. Vengrų sukilimą be 
pasigailėjimo slopino durtu
vais austrai ir rusai karei
viai. Nuo to laiko Vambe
ri neapkentė rusų. Jis blaš
kėsi rytuose. 1863 metais jis 
iškeliavo iš Turkijos į Vidu
rinę Aziją. Buvo pasaka, 
būk už tų dykumų, prie šal
tinių, gyvena laisva vengrų 
tauta, ir Vamberi panorėjo 
juos pamatyti savo akimis. 
Jis perėjo dykumas iš pietų- 
vakarų į šiaurės, daug varg
damas, aplenkdamas daug 
pavojų, pasiekė Chorejizmo 
šaltinius ir iš ten ėjo į Bu- 
charą ir Afganistaną. Cho- 
rejizmas tada dar buvo ne
priklausomas, apie jį žinojo 
mažiau, kaip apie Afriką. 
Bet ten nebuyo jokios veng
rų tautos. Ten dar nebuvo 
ir rusų viršininkų, bet jau. 
jie tiesė savo nagus į tą kra
štą. Vėliau Vamberi parąšė 
daug piktų žodžių apie ru
sų imperializmą, kuris kar
du ir rubliu užkariaudinėjo 
Aziją, todėl caristinėje Ru
sijoje Vamberi vardas tapo 
veik koliojimosi žodis. Jo 
vardu buvo daug išmislų. 
Caro mokyti literatai igno
ravo Vamberio literatūrą.

Septynios dešimt metų po 
to, kitas vengras pervažiavo 
tas dykunias, kaip tik tuom 
pat keliu, tik į priešingą pu-

ją; tuoj aus po proletarinės 
revoliucijos Chorvatas sto
jo į revoliucinį partizanų 
tarptautinį skyrių ir į Ko
munistų Partiją. Jis išvien 
su rusais, turkmėnais revo
liucionieriais mušė caristus, 
bajus ir chanus. Fergainos 
klonyje, prie Samarkando 
Turkmėnijoje, jis dalyvavo 
mūšyje su basmačiais. Da
bar jis automobilistas, vie
nas iš geriausių automobilių 
taisytojų Azijoje. Paga- 
liaus jis surado savo tautą 
—revoliuciniame tarptautiš- 
kume.

S.

Agitacijos Fondas
Vėl parėmė Fondą

Brooklyno k o m u nistinė 
frakcija pradėjo daugiau 
atydos kreipti į Agitacijos 
Fondo reikalus. Nesenai tam 
tikslui paskyrė $5.40, ku
riuos surinko prakalbose. 
Dabar vėl pridavė $5.78, ir
gi surinktus prakalbose, ku
rios įvyko “Laisvės” svetai
nėje kovo 28 d. Gera para
ma šiai taip svarbiai mūsų 
įstaigai.

Iš antros pusės, Brookly
no Frakcijos biuras turėtų 
eiti toliau ir pasiekti masi
nes mūsų organizacijas ga
vimui finansinės paramos 
del Agitacijos Fondo. Kol 
kas tas nedaroma. Brook
lyno bolševikai turėtų turė
ti mintyje Fondo reikalus, 
kuomet eina pramogos, pa
rengimai, baliai, piknikai. 
Nuo tų parengimų lieka pel
no. Tose organizacijose mū
sų draugų pareiga paprašy
ti dalį pelno pasiirti Agita
cijos Fondui. Pamatysite, 
organizacijos su mielu noru 
tą padarys.

sę—-iš Chorejizmo į pietų-' -^e to, Brooklyno frakci- 
Jis nebuvo nei.b'a galėtų savo vardu suruo- 

‘ .etnografas, šti kokį nors parengimą 
neigi persirengęs į dervišą. Agitacijos Fondo naudai. 
Jis važiavo aUtomobiliuje Tokio parengimo nesame tu- - - - - . - > - . — •

vakarus.
lingvistas, nei ,

Nežino, Ką Plepa
LRKSA organas “Garsas” šitaip supa

žindina savo skaitytojus apie kolekty- 
vius/Sovietų Sąjungos ūkius:

• • <

Šiandien komunistai (rašo tas laikraštu
kas) visur rėkia, kad jiems ir jų draugams, 
neva darbininkams, visi neatiduoda savo 
turtus. Net čia, Amerikoje, jie trokšta pri
versti valdžią duoti pašalpą bedarbiams ir 
senesniems, ko kiekvienas mielaširdingas 
žmogus pageidauja dėl reikalingųjų...

mechaniku ir jį vadino 
Chorvatu. Rytais jis apžiū
rėdavo motorus, pataisyda
vo, ir visi jį mylėjo. Šiuom 
laiku Bucharoje ir Chorejiz- 
me nebuvo nei chanų, nei 
rusų pirklių, nei caro karei
vių. Dykumose plečiami 
kolchozai, auklėjami kupra
nugariai, aplinkui oazisus 
(šaltinius) plečiasi mieste
liai, nors čia dirba žmones 
vienodai įvairių tautų: ru
sai, persai, turkai, vokiečiai 
ir patsai vengras važiuoja 
per dykumas automobiliuje, 
Kad atidaryti naują auto
mobilių kelią. Kada mecha
nikui pasakė, kad savo lai
ku vengras Vamberi j ieško
jo už šių dykumų savo tau
tos, tai jis netikėjo ir gar
siai juokėsi. ' j;

Taip, kada tai senovėje 
vengrai gyveno Azijoje. Bet 
juos iš ten išvedė Arpatas.

reję.
Tegul Brooklyno frakcija 

ir bolševikai bus pavyzdžiu 
kitų miestų frakcijoms ir 
draugams!

Agitacijos Fondas yra 
mūsų nacionalė įstaiga. Jo 
reikalais privajo rūpintis ne 
tik rytinių valstijų komu
nistai ir organizacijos. Bet 
p a s t e b ė site, kad iš iki 
šiol paskelbtų Fondui aukų 
nieko nerasite už Pennsyl- 
vanijos ribų. Toliau į va
karus frakcijos visai už
miršę šitą reikalą. Kodėl 
taip, draugai? Lauksime 
jūsų atsakymo.

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

Hillside, N. J.*
Kovo 24 d., sekmadienį, bu-

Tąip pasakojama vengrų le-' vo; sulošta komedija “Moterim

tiems dar yra proga matyti ši
tą veikalą, nes bus lošiamas 
Newarke balandžio 6 d. Lietu
vių Svetainėje. Todėl, katrie 
nematėte lošiant Hillsidėje, 
nuvažiuokite į Newarka ir pa
matysite. Ten dar bus pridė
tas priedas, būtent, tūlas ma- 
gikas rodys visokius dalykus.

ŠYPSENOS
i

Gardner, Mass
Gerai Pavykę prakalbos

Kovo 13 d. čionai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 53 kuopa buvo 
surengus prakalbas. Kalbėjo 
draugė Mažeikienė. Gerai aiš
kino darbininkų klasės reika
lus. Publikos irgi buvo prisi
rinkę gana daug.

Aukos buvo renkamos' Lie
tuvos poltiniams kaliniams. 
Aukojo po 50 centų A. Mil
ler ir draugai Balsaičiai; o po 
25 centus aukojo sekami jr M. 
Šleiva, S. Rasimavičius, S. Ya- 
kuben, A. Stružienė, J. Am
brasas, J. Pranskas, A. Slikas, 
J.. Barnadišis, J. Aukštikalnis, 
W. Bartulis ir A. Glebavičius. 
Su smulkiomis viso surinkta 
$6.19. Ačiū visiems aukoto
jams.

Mary Slikienė

Berlynas. — Pagal fašis
tų valdžios patvarkymą, žy
dai advokatai negalės būt 
skiriami valdžios advokatais 
apginti teismuose tuos, ku
rie neturi iš ko užsimokėt.

Eksplodavo 500 galionų 
“munšaino” varykla 5417 17th 
Avė., Brooklyne. Liepsnose ap
degė Ernest Bronti ir nugaben
tas ligonbutin mirė.

DR. J. i. KASKIAŲČIUS
171 Lake Street Ne war

Telephone: Humboldt 2-7964

/• Tie kolektyviai ūkiai primena baudžiavos 
laikų Lietuvos dvarus ir jų gyvenimą. Skir
tumas tik tas, kad Sovietijoj kolektyviai 
ūkiai priklauso valdžiai ir juos veda jos pa
statyti komisarai. Į tuos ūkius suvaryti 
žmonės turi bendrai dirbt ir neva dalytis 
vaisiais, žmonės ten gyvena, nelyginant, 
kaip kareiviai. Bendras stalas, bendri kam
bariai (dormitorijos) miegoti.

Toliau:
/ 

bū- 
pa-

Komunistai čia reikalauja, kad jiems 
tų viskas atiduota; kad juos gamta yra 
skyrus šelpti bedarbius ir-suvargėlius, kuo
met jų sostinėje Maskvoje, kur jie jau sėdi 
ant krūvos aukso, darbininkai, našlės, sene
liai, vaikučiai, kurie nedėvi raudonos vėlia
vos ant savo širdies ( ?—“L.h Red.) priver
stinai badu miršta...

gendose. Jis vedė juos į va
karų pusę tol, kol surado 
gražią vietą. “Čionai jūs ir 
gyvensite laimingai”, . tarė 
Arpatas ir numirė. Bet 
vengrai kaip ir pirma ten 
gyvena ’blogai, b Čia už dy
kumų nėra jokių vengrų.

Mechanikas juokėsi. Jis 
su ąavo draugais 1917 me
tais tikrai j ieškojo naujo ke
lio. Tada jis buvo Rusijoje 
belaisviu, ištremtas į Azi-

Neišsimeluosi”. Neapsiriksiu 
pasakęs, kad mūsų kolonijoje 
niekados nebuvo tiek daug pu
blikos, kiek buvo šiame paren
gimo. „Reikia ištart ačiū kitų 
miestų draugam už skaitlingą 
atsilankymą ir parėmimą mū
sų.

Kas link lošėjų, tai daug ne
minėsiu, tik tiek pasakysiu, 
kad visi savo užduotis atliko 
gerai. Visi atsilankiusieji li
kosi pilnai patenkinti. Katrie 
nebuvo, tai apgailestauja. Bet

Jei šitas nesąmones Romos Katalikų 
Susivienijimo organo redaktorių^ rašo 
nežinodamas, tai jo mums labai gaila, 
bet jei jis tiksliai melus kraipo, tai, žino- 

| ma, yra didelis nenaudėlis.

Na, užteks (beje, rašybos netaisom). 
Manom, kad šios citatos pakankamai nu
šviečia “Vyties” redaktoriaus nerimtu
mą ir jo minčių nerišlumą. Vienoj vietoj

jis kalba, būk komunistai reikalaują iš 
visų atiduoti jiems savo turtus, o kitur 
prįpažįsth, kad komunistai reikalauja 
priversti valdžią duoti pašalpą bedar
biams ir seneliams. Dar kitur lasai ne
rimtas redaktorius šaukia, kad, girdi,

Jis Da Savo Turi
Jis: “Man stebėtina, iš 

kur tas mūs vaikas gavo tą 
piktumą? Aš esu tikras, 
kad ne nuo manęs.”

Ji: “Tai ne, aš pastebėjau, 
kad tu da savo visą piktu
mą turi, kaip ir turėjęs.”

Nesusipratimas
“Aš ir mano pati neva

žiuosime ant medaus mėne
sio.”
’ “Tai gal yra koks nesusi
pratimas tatpe judviejų ?”

“Tas i tiesa, nesusiprati
mas: Aš maniau, kad ji tu
ri pinigų, gi'ji manė, kad aš 
turiu; o paaiškėjo, kad abu
du neturime.”

Jis Nekaltas
Pati: “Kaip tu drįsti par

eiti namo tokiam stęvyje! 
Aiškiai matyti, kad tu pu
siau girtas.”

Vyras: “Mano miela, aš 
irgi tą žinau, bet šį kartą aš 
daugiau pinigų neturėjau.

Neturi Progos
Pirma Slaugė: “Man ro

dosi, kad tas ligonis kamba
ry 202 neturi progos ilgai 
gyventi.”

Antra Slaugė: “Bet ne- 
persenai jis sėdėjo ir mane 
bučiavo.”

Pirma Slaugė: “Tame ir 
dalykas: Jo pati tą sužino
jo...”

Parinko A. M. Bedievis.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

šia: ar tau, motute, pakanka . i
vitaminų, mineralų ir kitokių 
dėsnių. Ne. Jis sau ramiai ir 
tolydžio pumpuote į save pum
puoja, traukia iš motinos kū
no, ko tiktai jam reikia. Ir ga-

NUGARĄ SKAUDA
Drauge gydytojau, prašau 

ir man patarti per “Laisvę”. 
Esu moteris 26 metų amžiaus, 
5 metai, kaip vedusi, 5 pėdų 
ūgio ir sverdavau 1’70 svarų.'1 lų gale pasidaro motinai per- 

mažai kalkių, geležies, vita
minų, ypač jei jos ir maistas 
esti menkas. Ir po mažam 
išeina motinai apie penketą 
metų, kol jos organizmas po 
truputėlį atsipildo, atsigauna. 
Ir tik tada, sulyg higijena, jai 
būtų galima ir vėl pastoti nėš
čia. Neanksčiau.

Jums nugarą ir kitką skau
da labiau į vakarą, kai nu- 
vargstate. Suprantama. Ven
kite, Drauge, nuovargio. Daž
niau pasilsėkite, pamiegokite, 
pogulio pagulėkite.

O maistas Jums daugiausiai 
padės. Paprastas, gamtinis, 
liesudarkytas,' nesucivilizuotas 
perdaug maistas. Viso ko rei
kia : pieniškų, kiaušinių, žuvų, 
mėsiškų, vaisių, daržovių.

Būtinai vartokite žuvų alie
jų, bent po šaukštą kas dieną, 
mėnesių mėnesius. Būkite daž
niau ant saulės. lodo po lašą 
kas pora dienų, visą gyveni
mą. Gaukite “Iron ammo
nium citrate !4 pound,” ir 
“Copper sulphate 1 grain” ir 
ištarpinkite puskvortėj van
dens. Imkifįe po šaukštelį 
po valgio, su pienu arba su 
vaisių bei daržovių sunka, ke
letą mėnesių.

Pieno kalkių, “Calcium lac
tate, 10 grs.100 tablets,” 
vartokite po! vieną tabletę po 
valgio, su vandeniu.

Karšti kompresai, masažas, 
braukymai yra irgi gerai, kur 
skauda.

Dabar, po kūdikiui, tesveriu 
150 svarų. <

Kaip pastojau nėščia, pra
dėjo man skaudėti nugarą 
tarpe pečių ir krūtinės duo
bukę. Skaudėdavo labai smar
kiai. Ir dabar, po mažiuko, 
vėl pradėjo skaudėti tas pa
čias vietaš, jau 4 mėnesiai. Ir 
vis negaliu pasitaisyti. Ir dar 
mėnesinėmis nesergu, gal tai 
kiek kenkia. Bent trys dakta
rai nieko neraęk). Vienas sakė, 
kad gal “gall stones”, bet tas 
gal ir ne. šiaip pirma sveika 
buvau įr gerai jaučiausi, bet 
dabar, ypač kai labiau pavargo 
stUį tuoj man pradeda skau
dėti. Iš ryto da neblogai, bet 
į vakarą visada nuvargusi, ir 
skauda tada.

ATSAKYMAS
Be abejo, Drauge, Jums tie 

skausmai ir nuovargio jausmas 
yra pasėka buvusio nėštumo, 
gimdymo ir dabar auklėjimo, 
žindymo. Per tokius laikotar
pius moteris visada nustoja 
daug savo jėgų ir energijos. 
Daug moteries kūno medžiagų 
išsieikvoja, pereina kūdikiui. 
Kūdikis motinos viduje yra 
parazitas. Jis tavęs neklau-

Maskvoje darbininkai, kurie nedėvi ant 
širdies raudonos vėliavos (kokia kvaily
bė!) priverstinai badu miršta.

“Vyties” redaktorius čia tik tuo pasi
žymi, kad tokiam trumpam rašinėlyj, o 
tiek daug kvailybių jis gali priplepėti!
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'Kokią Naudą Duoda Gramatikos Mokinimasis
Gramatikos mokinimasis nė

ra vien tik sužinojimas taisy- 
kliško rašymo, idant sudėjus 
žgdyj reikalingą skaičių rai
džių su “kepurėmis“ ir “uode
gomis,” kaip kad kas tankiaij 
išsireiškia, bet ji yra tasai di-1 
(tysis tinklas, kuris apsupa 
plačią kalbos dirvą ir padeda 
mokiniui pasigauti daugiau žo
džių, kurie būtinai reikalingi 
ir*paprastam, draugiškam pa
sikalbėjime. Jeigu jūs atydžiai 
klausysite pasikalbėjimo arba 
iiy kokio šiurkštesnio ginčo, 
kas pasitaiko labai tankiai 
kasdieniniam gyvenime,—tų
įmonių, kurie Lietuvoje netu
rėjo progos lankyti mokyklą, 
nes carizmui nerūpėjo pakelti 
liaudį apšvietoje, o čia atva
žiavę visą laiką manė, kad 
jau pasenę mokintis, jūs išgir
site labai tankų kartojimą tų 
pačių žodžių, kas reiškia, jog 
j* kalba, kaip amerikonai sa
ko, asmeniškas žodynas, ap
gailėtinai yra biednas, tuščias. 
Jh tasai tuštumas, jeigu gali
ma taip išsireikšti, erzina 
klausytojo ausis ir visas ko 
nors apipasakojimas nustoja 
savotiškos vertės. Vartojimas 
daugiau žodžių paįvairina kal
bą ir, tariant juos teisingiau 
nustatyta tarme, pridedant 

’jiems ir jausmo biskiuką— 
dramatizuoja visą pasakojimo 
vaizdą, kas baigiasi pilnu dai
liškumu. Kas mano, kad lietu
viška kalba nėra reikalinga, 
tas labai klysta! čia n ortu at
kreipti domę tų jaunų drau

gų, čiagimių, kurie stoja ant 
estrados kalbėti į minias, kad 
jie daugiau mokintųsi lietuvių 
dalbos, nes be jos prakalba ne
pasieks savo tikslo; nebus tin
gimai išaiškinta toji tema, ku
rią prakalbininkas turės pa
sirinkęs nuodugniai išdėstyti, 
o išmokimas kalbos reikalauja 
apsistojančio skaitymo, rašy

mo, kad supratus žodžių reik
šmę. Be mokinimosi kalbos, 
rašj'-bos—aišku, pati kalba ne
ateis ir neapsistos, neprašys, 
idant priimtum ją nors kokiam 
atliek amam kamputyj.

Kas mokinasi gramatikos, 
kalbos ir rašybos, galiu saky
ti. retai girdėsi iš jo burnos to
kius žodžius, kaip “ašei,“ “tu- 
je,” “parėjo namo,“ vieton 
nuėjo namo ir kitus nelavintos 
liaudies išsireiškimus. Tiesa, 
mes tankiai girdime kritiką, 
kuri yra taikoma redakto
riams, rašytojams ir korespon
dentams, kad jie naudotų liau
dies kalbą, bet tas nereiškia, 
jog mes ją privalom priimti be 
jokios pastabos,, neatmetant 
jos netikusių terminų ir netik
slumų. Mes liaudies kalbą ger
biame ir pasiimam iš jos viską, 
kas mums reikalinga, taip va
dinamoje literatinėje kalboje, 
bet tuom pačiu sykiu nurodom 
pačiai liaudžiai, kas reikia tai
syti arba visiškai išbraukti 
laukan, idant nulyginus seno
vės kalboje netiksliai išvers
tus kupstus.

Išmokimas turtingesnės kal
bos ir rašybos nėra, draugai, 
lengvas darbas. Išmokimas bi
le naujo užsiėmimo nėra taip 
skubiai prieinamas. Tą paty
rėte patys, kuomet reikėjo mo
kintis kokį amatą, kad užsi
dirbus duoną. Daugelį gavo
te velnių ir pasišaipymų, jog 
nesykį ėjote namo nusiminę, 
nustoję vilties išsimokinimui, 
bet, laikui bėgant, išsilavinote 
ir esate geri amatninkai, nors 
dabar ir amatninkas be darbo 
vaikščioja. Vienok čia jau ki
tas klausimas. Tas bus ir su 
rašyba, jeigu tik jai priduosite 
reikalingų pastangų ir pasiry
žimo.

Daugelis gramatiką pasista
to prieš save baisiausiu kalnu 
ii žiūrėdamas keikia: “Tegu jį

perkūnas, nei per viršų galima 
perlipt, nei apačia išlyst. Duo
nos iš to nevalgysiu, tai kam 
man čia kastis?“ Ir nepradėjęs 
darbą’ pabaigia, užmiršdamas, 
kad savo gyvenime jau ne vie
ną tokį kalną į dulkes pavertė.

Kokią naudą duoda grama
tikos mokinimasis, jau ne sykį 
buvo rašyta mūsų spaudoje ir 
nėra reikalo daug kalbėti tuo 
pačiu klausimu, vienok reikia 
pakartoti tą seną ir visiems ži
nomą išsireiškimą, kad nemo
kėdamas taisykliškai rašyti, 
negalėsi raštu tinkamai per
duoti kitam savo minties, o tas 
labai svarbus dalykas mūsų 
gyvenime, kur sukantis jame 
reikia susidurti draugijose bū
nant raštininkais, rašant pro
tokolus, laiškus, pranešimus.

Kas nors pasiskaitęs sakys: 
Redakcijos prašo rašyti kores- 
pon., kaip mokam, o čia jis iš
lindo ir aiškina, jog be žinoji
mo gramatikos nesupras min- 

I ties. Tai ko klausyti? Atsaky- 
| mas trumpas—rašyk, mokinkis 
I ir klausimas pats savaimi išsi
ris, nes iš pertaisytos kores
pondencijos arba kokio vaiz
delio, jeigu tiįdbus noras, — 
galima daug pasimokyti. Man 
ta mokinimosi forma apščiai 
pasitarnavo sklandžiau sutvar
kyti sakinius, kad nebūtų taip 

i iškrikus pati rašinio mintis.
Nors tas užims daugiau lai

ko, bet yra patartina rašinio 
kopiją pasilikti namie, o kitą 
pasiųsti spaudai, ir kada pasi
rodys viskas laikraštyj, tada 
daryti palyginųną ir pačiam 
pasitaisyti klaidas. Tokis mo
kinimosi būdas yra patartinas 
ir gali būti priimtinas, nes ne 
visur gramatikos mokyklėlės 
gyvuoja, kur su • mokytojaus 
pagelba galima daugiau iš
mokti, negu kad vienam mo
kinantis.

Mokinys.

Worcester, Mass.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK
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"Laisvės” Bankietas
“Laisvės” bendrovės suvažiavimas įvyks 7 d. 

balandžio, po suvažiavimui bus bankietas

GRAND PARADISE BALLROOM
318 GRAND ST., kampas Havemeyer St., BROOKLYN, N. Y.

Įžanga 
Bankietui 
ir Šokiams 

$1.00

Vien tik 
Šokiams 

40c

Biruta Ramoškaite
Sopranas iš Hartford, Conn. Pir
mu kartu pasirodys New Yorke.

Šokiai 
Prasidės 

7-tą vai. vak.

Vakarienė 
8-tą vai. 

Koncertas 
10 vai.

Ištisa to vakaro programa bus sekanti: [
l A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J. 1
1 K. Menkeliuniutė, visos Amerikos dainininke I
1 Aido Choro Vyrų Sekstetas, ir Aido Choro Merginų Ensemblis, 1 
! iš Brooklyn, N. Y. I
1 Aldona E. Klimiutė ir Lillian Kavaliauskaite, Į
1 abi brooklynietės, duos gražių duetų. ■
Į Ig. Kubiliūnas, Baritonas, iš Boston, Mass. į

I Įvyks Sekmadienį, BaL 7, April, 1985 j
Pianu visiems akompanuos L. B. šalinaite.

Ateinanti Konferencija
Worcesteris yra žinomas 

kaip dirbtuvių miestas. Bet ne
organizuoti darbininkai yra iš
naudoti ir mažiausia mokami, 
kaip bile katram mieste. Lai
kantis “taikos darbo sistemos”, 
įvyko algų nukirtimas ir bai
sus “speed up”. Daug darbi
ninkų, negalėdami išsilaikyt 
su skubumu, paliko darbus. 
Vargas ir skurdas neturi pa
baigos. Bosai kursto darbi
ninkus vienas prieš kitą, kad 
juos atskirtus laikyti, nes tada 
jie gali išgauti daugiau pel
no iš abiejų, šitokis bosų pa
sielgimas pavergė darbininkus 
aršiaus, negu pavargusius gy
vulius.

Paslėptas Algų Nukirtimas
Praktikavimas paslėpto al

gų nukirtimo pasklydo į kož- 
ną dirbtuvę per visą miestą. 
Pavyzdžiui, Worcester Wire 
dirbtuvėj darbininkam be jo
kio pranešimo numušė po 4 
centus į valandą, kituose de- 
partmentuose po 10 centų. 
Tuo pačiu syk bosai gavo 8 
centus daugiau į valandą.

Va kitas pavyzdys. Darbi
ninkai Johnson Steel Wire, 
kurie gaudavo 65 c. į valandą, 
kuomet laukė iki mašinas su
taiso, dabar, be jokio praneši
mo gavo numušimą iki 44 c. į 
valandą. Tie darbininkai, ku
rie pirma gavo po 65 c. į va
landą, kuomet laukė, kad dra- 
to jiems pristatytų, dabar ne
gauna jokio atlyginimo. Tas 
pats yra ir Gundingwheel 
Mfg. Steel Press, 'Rail Bear
ings, American Steel Wire Co. 
ir kitose dirbtuvėse.

Gerai mokanti ir taip ga
būs darbininkai yra mažiau 
apmokami, negu po visą šalį. 
Va pavyzdys, mašinistai, gau
na nuo 40 iki 60 centų į va
landą. “Tool ir dyemakers” 
gauna 45 iki 60 centų į valan
dą, kuomet kitų miestų prie 
to pat darbo darbininkai gau
na nuo 85 centų iki $1.10 į va
landą. Paprasti darbininkai 
yra priversti dirbti nuo $10 
iki $12 į savaitę.

Pragyvenimas Mieste
Kuomet algos šiam mieste 

yra 50 nuošimčių arba dau
giau mažesnės, negu kituose 
miestuose, kur darbininkai yra 
susiorganizavę, pragyvenimas 
čia yra 25, 35 ir net iki 50 
nuoš. augštesnis. Tūkstančiai 
darbininkų Worcestery yra 
priversti šitokioj padėtyj gy
venti. šita padėtis priverčia 
darbininkus organizuotis.

Darbininkų vienybė yra vie
nas ginklas prieš šitokią padė
ti. Darbininkai daugiau ir 
daugiau pradeda suprasti, kad 
organizacija vra ginklas prieš 
darbdavius. Užtat pradėjo or
ganizuotis M.W.I.U. ši uniia 
nesenai susivienijo su pavienių 
metalo darbininkų unija ir pa
sidarė stipriausia unija metalo 
industrijoj. Metalo Industrinė 
Unija atidaro savo vajų del 
naujų narių gavimo per visą 
šalį. • :T*’T

Nuo sausio mėnesio buvo čia 
sutverta 5 lokalai ir kad iš- 
platint šį vajų bus šaukta mie
sto konferencija visų darbj- 
ninkų organizacijų, kaip darbi
ninkų kliubų. pašalpinių drau
gijų, jaunuolių ir moterų or
ganizacijų, bažnyčių ir A. F. 
of L. lokalų ir tt.

Konferencijoj diskusuos, 
kokis organizacinis instrumen
tas turės būt padarytas, kaip 
organizuotas moteris ir jau
nuolius vest į platesnį veiki
mą, kain visą darbininkų kla
sę mobilizuoti, kad pagelbėtų 
darbininkams dirbtuvėse, ši
tokis klausimas liečia visus 
darbininkus, visas darbininkų 
grupes. Todėl mes, darbinin
kai, turim žiūrėt, kad šita kon
ferencija būtų pasekminga. 
Mes kviečiame jumi išsirinkti 
delegatus iš jūsų organizacijų 
ir sutvarkyti savo dirbtuvės

gru peš, prisirengti prie disku
sijų šioj konferencijoj, kad 
galėtum pravest savo mintį 
šiame kolektyviame organiza
ciniam darbe.

ši konferencija bus laikyta 
A. O. II. svetainėje, 26 Trum
bull Str., balandžio 14, 1935 
m., 1 :30 vai. po pietų. Tad 
visos organizacijos rinkite at
stovus į šią svarbią konferenci
ja.

Kviečia Komisija.

Philadelphia, Pa

zmo- 
Drg. 
drg.
n ti

Kovo 24 dieną buvo sureng
ta prakalbos Lietuvių Tautiš
koj Svetainėj ir Muzikalėj. 
Prakalbas rengė ALDLD kuo
pos paminėjimui drg. Micke
vičiaus-Kapsuko.

Šautų dalyje prisirinko 
nių veik pilna svetainė. 
V. Tauras kalbėjo apie 
Kapsuko gyvenimą ir jo
veiktus darbus. Jis atžymėjo, 
kaip daug yra pasižymėjęs d. 
Kapsukas darbininkų kjlasei, 
ne tik lietuvių tarpe, bįt ir 
tarptautiniai. Sovietų Sąjungo
je jis užėmė gana svarbią vie
tą. Įsikūrus Sovietų valdžiai, 
Kapsukas buvo joje. Vėliaus, 
buvo paskirtas sekretorium 
Lenkijos, Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos Komunistų Partijų.

Įsikūrus Lietuvoj Sovietams, 
jis buvo išrinktas prezidentu. 
Kominterne buvo Pildomo Ko
miteto nariu ir daugelyje kitų 
svarbių vietų. Drg. V. Tauras 
labai gerai nurodė drg. Kap
suko darbus. Ypatingai paro
dė, kokiose sąlygose jis turė
jo veikti atvykęs į Ameriką ir 
kokios spėkos buvo tais lai
kais. Kurie neturėjome supra
timo apie Kapsuką, tai dabar 
turim aiškų vaizdą, ką jis vei
kė ir kokiose sąlygose. Dauge
lis darbininkų galės atmušti 
priešų daromus primetimus ir 
niekinimus.

dabartinę pa- 
Amerikoj fa- 
aiškiai 
duoda.

ir aiš-
Ji kal-

‘Drg. Mažeikienė kalbėjo a- 
pie darbininkų 
dėtį ir augantį 
šizmą. Ji kalba 
kius nurodymus
ba gražiai ir gerai.

Muzikalę programą 
Lyros Choras ir Rusų Mando
linų Orkestrą ir dvi mergaitės 
šoko rusiškus šokius. Kuomet 
choras dainavo “Neverkit Pas 
Kapą,“ tai visa publika atsis
tojo atiduoti pagarbą d. Kap
sukui. Programą visi gerai iš
pildė.

Auku surinkta $15.42. Au
kavo šie: po 25c.—A. Jaka- 
vickas, Papeliucka, Samuli
ais, Butvilą, Scotch, Rainis, 
Ambrazas, A. Vašvilienė; An- 
drilionis 35c; Ognis 30c: E. 
Macienė 50c; ^Daugirdas 50c; 
Lastauskienė $1.00. Visiems 
aukautojams ačiū.

Richmond Dalyje
Nors leidimas buvo gautas, 

bet policijos buvo 3 ir detek
tyvas. Visokių kvarabų klausi
nėjo. Matyti, kad yra skun
džiama valdžiai. Ir aukos ne
buvo galima rinkti. Mes darb. 
žinome, kad policmanai pildo 
įstatymus, kas liečia drasky
mą darbininkiškų susirinkimų 
ir užpuolimą ant streikierių. 
Bet bažnyčiose kas nedėlią yra 
renkamos aukos ir bažnyti
niuose skiepuose rengiama šo
kiai ir ten visokis gėrimas pil
noje laisvėj.

šiuo kartu Richmond dalyje 
buvo kur kas daugiau publi
kos, negu bent kada pirmiau 
surengtose prakalbose. Tas 
rodo, kad darbininkai 
žingsnis po žingsnio į 
pusę.

Prakalbų, kaip drg.
kienės, taip ir Tauro, visi klau
sėsi ramiai. Programą ir čia 
pildė Lyros Choras ir Rusų 
Mandolinų Orkestrą.

Nepaisant policijos trukdy
mo, prakalbos pavyko gerai.

Reporteris.

pildė

žengia 
gerąją

Mažei-

Elizabetho Žinios
Atminčiai Mirusios Draugės

Kadangi spaudoj nieko ne
buvo rašyta apie velionę Liud
viką Šmitienę, tai šiuomi trum
pai pabrėšiu jos veikimą dar
bo visuomenėj. Liudvika Šmi
tienė yra gimusi 34 metai at
gal Rygos mieste, Latvijoj. At
vyko Amerikon apie 9 metai 
atgal—išgyvendama visą laiką 
Elizabetho kolonijoj.

Kadangi Liudvika, būdama 
klasiniai susipratusi darbinin
kė, tuojaus po jos apsigyveni
mo Elizabetho kolonijoj prisi
rašė prie tuometinės Amerikos 
Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo 4 kuopos ir veikė darbi
ninkiškoj dirvoj. Vėliaus susi
jungus tai kuopai su vietine 
ALDLD 54 kuopa, prigulėjo 
tenai ligi pat mirties. Neuž
miršdavo lavintis protiniai, hes 
skaitydavo darbininkų litęra-l 
turą, taipogi buvo per dauge
lį metų nuolatine “Laisvės” | 
skaitytoja. Atjausdama darbi- i 
ninkiškai dailei, prigulėjo prie 
vietinio Bangos Choro.

Liudvika Šmitienė mirė 
staigia mirčia, nes ūmai susir
go ir nuvežta ligonbutin ne
išlaikė padarytos operacijos 
14 diena vasario š. m. Tai bu
vo netikėtas smūgis jos dau
geliui. draugams ir giminėms, 
nes ligi pat paskutinių dienų 
buvo sveika protiniai ir fizi
niai moteris.

! ga darbininkė, dalyvavusi mū
sų darbo judėjime.

Otto Smithas, velionės drau
gas, širdingai ačiuoja visiems 
draugams, pažįstamiems ir gi
minėms už tą parodytą atjau
timą jo nelaimėj, ypač newar- 
kiečiams ir Elizabetho drau
gams už tokį skaitlingą daly
vavimą jo moters laidotuvėse.

Jonas Blinda.

Palaidota be jokių religinių, 
ceremonijų 16 dieną vasario 
Rosehill kapinėse. Ant jos ka
po atsisveikinimo atatinkamą 
prakalbėlę pasakė draugas A. 
Skairus prie didelės minios su
sirinkusių jos draugių ir drau
gų. . r

Velionė paliko dideliam nu
liūdime savo draugą Otto 
Smithą, jauną 10 m. dukrelę 
Genovaitę ir savo motute, ku
ri keli metai atvykusi iš Lietu
vos, seserį iš Bellville, N. J. 
Atmindami ją, mes, draugės 
ir draugai, turime lavintis ir 
tvirtinti mūsų darbo organiza
cijas, eidami prie šviesesnės 
ateities. Lai ji būna mums vi-1 
sados atmintyje, kaipo kovin-

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svaru Dėžė 7 f|
6 Skirtingų Rūšių ■ "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokeštj. Galite mokėti pašto 

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS M1CKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite
H T A T 0 U M

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi {vairiais žuvy

Valgiais (Sea Foods)
MOTERIMS STALAI ~

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODTAN .

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS į? 
g Senai dirbąs graborystes pro- j S 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas# Tik dabar £ 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu g 
8 mirusių. . :£

I Veltui Chapel Šermenim | 
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DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
^‘Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

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

ni.miww’* • r
kaina: j(vorta 75c., Galionas $2.75

Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 
Končiaus medus yra tyras bičių medus.
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Kurčia Bosų Spauda
Priversta Prabilti

Mrs. Jubach Bausme Suma
žinta. TDA Varo Bylą, 
Kad Visai Panaikinus. 
Remkimę TDA.
CLEVELAND, Ohio. —TDA 

išleido lapelį po vardu: “Do You 
Knoxv Your Neighbor?“ Vietos 
kapitalistų spauda, žalčių bal
sais, pradėjo šnypšti. Esą, TDA 
“kursto kaimynus prieš džiuri- 
manus pašalpos klausime.” Ant 
karto visi trys didlapiai jautriai 
prabilo. Kodėl taip staigiai at
kreipta atyda į tai? Atsakymas: 
TDA lapelyj iškeliama kapita
listų klasės teismas, kaipo jų 
įrankis, kuris yra naudojamas 
pilnoj to žodžio prasmėj prie
šais kovingus darbininkus, šia
me atsitikime buvo panaudotas 
prieš kovingą darbuotoją tarpe 
bedarbių Broadway apielinkėj 
—Violą Jubach. Minimas lape
lis buvo adresuojamas į kaimy
nus, kur 12 džiurimanų gyveno 
ir toje apielinkėje plačiai pa
skleistas.

kus sėdi trijų metų Elenutė. 
Jai ašaros neberieda iš akių— 
visos išverktos. Ji mąsto ir ne
gali suprasti, kodėl mama taip 
ilgai nepareina namon. .

“Galėjo būti, kad į 5 ir pusę 
valandos džiurimanai, kuomet 
darė sprendimą, Mr. X jų neva
dovavo, kad Mrs. Jubach radus 
kalta. Galėjo būti, kad jis savo 
širdyje priešinosi tam, bet pa
sidavė spaudimui profesionalio 
darbininkų engėjo, kuris į juos 
adresavo. Galėjo būt, kad jis 
pasidavė apsukriems prokuroro 
argumentams ir teismo ceremo
nijoms taip, kad pamiršo mūsų 
protėvių kovas del prisaikintųjų 
teisėjų teisių, kad prašalinus iš 
teismų ‘legalius’ ir ‘techniškus’ 
suklastavimus ir suteikus teisę 
prispaustiems.

panašiai klastingu 
apkaltinami veiklūs 
vadai, kurie dirba 
klasės naudai. Tom

Kuomet jis vargins 
Mrs. Jubach, darbininkai netu
ri jojo laikyti ramybėj. Siųski- 
me protestus, šaukime telefonu, 
rašykime laiškus. Lai būna mū
sų priežiūroj, taip ilgai, kol 
nebus visai liuosa Mrs. Jubach.

buvo

lapelio ir
pabūgo.

“pakeitė”
ant trijų

Lapelyj, tarp kitko, sako: 
“Viola Jubach, motina dviejų 
kūdikių, būdama iš bedarbių ko
miteto už spoksmaną, reikalavo 
žieminių drabužių iš Cuyahoga 
pavieto šalpos skyriaus del Mar
tinų šeimynos vaikučių.’’ To- 
liaus: “Per šešias savaites 
Broadway skyrius atsisakė įsi
leisti Bedarbių Komitetą, kuris 
kovojo del Martinų. Vieną die
ną Martinų namuose, Mrs. Ju
bach už komitetą, griežtai pa
reikalavo iš ‘snooperio’ Miss 
Newman Martinams reikalingų 
daiktų.” Toliaus tęsiama: ’ 

. “Už tai jūsų kaimynas X (pa
žymėta jo vardas) pasiskyrė pu
sę. Jis pasisakė už ‘parinktųjų 
pusę,’ ką prokuroras kalbėjo, 
detektyvai, bankieriai, ‘septyni 
slaptieji,’ organizuotą grupę iš
naudotojų, kurie moka vartoti 
visas legales gudrybes ir apsuk
rumą, kad sumažinus bedar
biams pašalpą ir sutaupius du 
trečdaliu taksų Wall gatvės 
bankieriams, kartu bedarbius 
marinant badu ir naudojant 
juos, kaipo botagą prieš dirbau-,1 
čius, kapojant jų ir taip žemas I 
algas.

“Tegul Mr. X pasij ieško sau 
bendrų draugų, tarpe ‘parinktų
jų žmonių’ klasės. Tegul jis nu
siduoda pas Van Sweringus, 
Morganus ir Rockefelerius del 
kompanijos. Bet gali būt, ne
žiūrint, kad jis jiems patarnavo 
gerai, jie greičiau pažiūrės į jį, 
kaipo į tarną, nelygų sau.

“Tuom pat laiku, jeigu Mr. 
X svajonės atsisėsti tarpe mi- 
lionierių pranyks, lai tuomet 
pasiklauso ir jis išgirs verksmą 
Mrs. Jubach kūdikių. Vincukas, 
kuriam pereitą savaitę suėjo du 
metai, vaikštinėja-bėginėja po 
kambarius šaukdamas: ‘mama! 
mama!’ O štai kampe susitrau-

turi organizuotis, 
nuo bado,” toliau 
“Dirbantieji turi 

.kad iškovojus sau

“Taip ir 
būdu esti 
darbininkų 
darbininkų
Mooney tebelaikomas kalėjime, 
nežiūrint, kad iki vienam visi 
džiurimanai, kurie jį apkaltino, 
pasisakė pirm, negu pasimirė, 
sudurnavojo arba galą pasidarė, 
kad Tom Mooney nekaltas.”

Jūs Galit Būt Sekanti
“Bedarbiai 

kad apsigint 
sako lapelis, 
organizuotis,
žmoniškas algas ir geresnes są
lygas. Prekybos Butas su ‘septy
niais slaptaisiais’ ant vietos— 
mieste, valstijoj ir visoj šalyj, 
pasirįžę su teroro pagalbą pa
sidaryti šalį liuosa didžiausiam 
išnaudojimui darbininkų. Pra
vesti įstatymus, kad bile žings
nis aprubežiuoti jų pelnus ir 
godumą, galimą būt paskelbti 
‘suokalbių.’ Tu gali būt sekan
tis pašauktu už džiurimaną, 
kad atlikti jų pasiūlymą, arba 
susitikti su vienu, kuris kovoja 
už tavo paties teises. Tokiame 
atsitikime, atsiminkite* tam, ku
ris sužiniai išduoda druską že
mės, šalies nugarkaulį, viena
tinę naudingą klasę—darbinin
kų klasę, jos kovoje prieš' pris
paudėjus, darbininkai visur tu
ri tik panieka ir pasmerkimą.

“Kiekvieną dieną, kuomet 
Mrs. Jubach kūdikiai verks sa
vo motinos, pasmerktos kaipo 
kriminalūs, įmestos kalėjiman, 
džiurimanai turi žinoti, kad jų 
kaimynai laiko juos prasižengu
siais prieš savo klasę ir pas
merkia juos.

“Būkite ištikimi 
“Sucementuokite 

mą savo klasės!
“Už darbininką 

bę!”
Taip užsibaigia

lokalo išleistas lapelis, prieš ku
rį “kurčioji” kapitalistų spauda 
sukliko pranešti svietui, kaip 
“kurstoma kaimynai ir kokie

savo klasei! 
solidariškii-

klasės teisy-

TDA vietos

Masiniai Protestai Sulaikys Deportacijas
Jūs galite būt išdeportuoti be jokio varento, jei praeis 
biliai prieš ateivius, kurie dabar yra kongresui patiekti

Kovokite prieš Alien ir Sedition Bilius!

Masinis Mitingas
Rengia: American Civil Liberties Union 

American League Against War and Fascism

Įvyks Seredoj, 3 Balandžio-April
Durys Atdaros 7 Vai.; Pradžia 8 Vai. Lygiai.

MADISON SQUARE GARDEN
8th Avenue arti 50th Street, New York City.

Įžanga: 25 centai ir 35 centai
Rezervuotos Sėdynės

50 centų ir $1.00
Parsiduoda sekamose vietose:

New York City Committee. American league 
Against War and Fascism—

Tel. GRamercy 5-2042
Civil Liberties Union 31

Workers* Bookshop
Rand Bookstore

213 Fourth Avė.
Union Square West 

50 East 13th Street
7 East 15th Street

Bus sekami kalbėtojai: 
Bishop McConnell 
Vito Marcantonio 
Paul J. Kvale 
Mary van Kleeck 
Elmer Carter 
Clarence Irwin 
Francis J. Gorman 
George S. Counts 
Rabbi E. L. Israel 
Roger N. Baldwin 
Harry F. Ward.

namai!
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CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia Įinskmą ba

lių, 6 d. balandžio, Lithuanian Wor
kers Hall, 920 E. 79th St., 8 vai. 
vakare, įžanga tik 15 centų. Kvie
čiam senus ir jaunus ateit pasilinks
mint ir kartu chorą paremt. Bus gera 
orkestrą šokiams, ir skanių užkan
džių ir gėrimų.

T. Šūsnis.
(76-77)

Bedarbiai Turime Organizuotis 
AtiAušimui Šio Pasimojimo
Lietuvių draugijos, kurios 

suėjo bendro fronto darban už 
bedarbių apdraudą, lygiai tu
rėtų imti žingsnį su kitų tau
tų darbininkų masinėmis or
ganizacijomis, iškelti visur 
protesto balsą prieš šitą pasi
kėsinimą. Bosų klasė, grafte- 
riai, vienijasi mūsų kaštais su
sipilti milionus, o bedarbius 
marinti badus.

Vedybinių

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

Mes

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Org. Paukštaitiene.

Undertakers and Embalmers Bieliausko Graborystes {staiga

už $225'

HERMAN

Laike 
puikią

NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

TEL. STAGG 2-5043 
Brooklyn, N. Y.

Rengėjai.
(76-78)

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl lietu
viškos laidotuves 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 per mūsų įstaigą sutaupyti daug pinigų, kurie

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apielinkės lietuviai 

' ateikite ir pamatykite dar pirmą kar- 
maisto, tą Worcesteryj lošiamą veikalą “Pra- 

. . džia,” keturių veiksmų dramą. Tai

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 Ęyck ir Maujer Sts.

■■ Brangakmenai 
perkame seną auksą

kovo menesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Aves.

v

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

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

Remkime TDA Organizaciją
Be šios bylos, TDA turi visą 

eilę kitų bylų. Vengrų darbinin
kų “Uj Elore” redaktoriaus— 
žymaus darbininkų veikėjo, 
Emil Gardos bylą, kuriam dar
bo departmentas nori atimti pi
lietybės popieras ir kėsinasi iš- 
deportuoti į Vengrijos Horty 
budelių nagus. Taipgi kito vei
kėjo drg. Callou, iš Niles, Ohio. 
Miss. Perkins ir šį draugą norį 
išdeportuoti į Bulgarijos fašis
tų nagus. Pastarasis draugas

žingsniai turi būt paimti prieš nuimta, 
tokios propagandos platinimą.” 
Aiškiau pasakius, lapelis užmy
nė ant kapitalistų teismo komo. 
Iškėlė ir numaskavo teismą, 
kaip kapitalistų klasės įrankį, o 
ne kaip bešališką įstaigą. Už tai 
bosų-bankierių spauda 
priversta gintis.
Bosų Teisėjas Buvo Privers
tas Mainyti Jubach Bausmę

Be kapitalistų spaudos jaut
rumo ir Common Pleas teisėjas 
Lee E. Skeel išleisto 
organizuoto protesto 
Bausmę Mrs. Jubach 
nuo 5 metų kalėjimo
metų “probation” (teismo prie
žiūros). TDA čionai nesustos, 
kol Mrs. Jubach bausmė visai 
nebus panaikinta, todėl, kad ji 
yra nekalta. Yra darbas varo-, - 
mas apeliuoti aukščiau. Darbi- daug veikia tarpe bedarbių 
įlinkai neturi pasiganėdinti to- .TrumbuI ir Mohoning. pavietuo- 
kia teisėjo Skeel “geraširdys-, • ^er J0J° veikimą tuose pa
tų.” čia yra didžiausia kapita- vietuose tapo sudarytas bendras 
listinio teismo apgaulė darbi-l^ron^as tarPe socialistų ir ko- 
ninkų, “žiūrėkite, kaip teismas niunistų. Valdančiai klasei, ban- 
pasigaili motinos Tr josios baus-1 kariams ir plieno magnatams 
mę suspenduoja, neatima jos d. Callou yra didžiausis priešas.
nuo josios kūdikių.” Bet pir
mu “snooperio” pranešimu, ją 
galLvėl atimti nuo kūdikių. Tei
sėjas Skeel, pamatęs darbininkų 
protesto buožę ir TDA jo teis
mo 
nuo savo 
laikui. Kuomet protestai aptils 
arba, iš antros pusės, jis galės 
laikyti Mrs. Jubach baimėj, kad 
bile kada jis ją gali pasiųsti ka
lėjiman. Darbininkai turime 
siųsti reikalavimus, kad Mrs. 
Jubach bausmė būtų tuoj aus

numaskavimą, pasitraukė 
aukos patogesniam

Sieniniii 
Laikrodžių

Siųskime protestus C. C. 
Stillman, Ohio Relief director, 
Columbus, Ohio. Taipgi Har
ry L. Hopkins Federal Relief 
Director, Washington, D. C.

J. M.

PHILADELPHIA, PA.
Visos darbininkiškos organizacijos 

bendrai rengia didelį bazarą, kuris 
įvyks 12 ir 13 dd. balandžio (April), 
puikioj svetainėj, Ambassador Hall, 
1704 North Broad St. Pelnas bus ski
riamas politinių kalinių ir streikie- 
rių naudai. Prašom draugų aukaut 
pinigiškai, arba daiktais. Taipgi bus 
gera orkestrą šokiams abu vakaru. 
Įžanga visai maža, vienam vaka
rui 20 c.; abiem vakaram 35c. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
paremti politinius kalinius *ir strei
kuojančius draugus.

Komisija. ,
(75-77)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, 3 d. balandžio 
(April), 8 vai. vakare, 180 New York 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turim išdirbti gerus pla- • 
nūs del mūsų pikniko, kuris įvyks 9 
d. birželio, ir kitų svarbių reikalų, 

Kaip kitaip išardyti darbininkų £°u(lel Prašom visus narius ateit lai- 
vienybę, jei ne pirmiausia išro-' 
vus-išdeportavus jųjų vadą. 
Darbininkų pareigą ginti savo 
klasės ištikimus kovotojus.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, kurios turi nemažus iž
dus, tuyi ūmai paremti TDA, 
kuriam, be tų dviejų bylų,reikia 
išklausyti balsą Tom Mooney, 
kuris šaukiasi paramos, Scotts
boro apeliacijai ir kitoms.

J. M-ka.

Ohio Bedarbiams Gręsia Apkapojimas
Pašalpos ant 50 Nuošimčių

CLEVELAND, Ohio.—Sulig 
naujo Ohio valstijos pašalpų 
patvarkymo, tai bedarbiams 
gręsia ne ant 35% pašalpos 
apkapojimas, bet daugiaus, 
kaip ant pusės. * Graftui iški
lus, abi vertino darbo valdžios 
klikos, kaip ‘Roosevelto, taip 
ir gub. Davey, užsimojo di- 
džiausį pasikėsinimą ant be
darbių padaryti, vieton nubau
dimo kaltininkų, kurie surinko 
kyšiais dešimtis tūkstančių do
lerių Davey mašinai, milionus 
svarų mėsos sugadino, kad 
pasidarius sau daugiau kyšių, 
(bedarbiai tuomet negavo sa
vo skirtos porcijos). Iš kitos 
pusės, gub. Davey sako, kad 
išleista daug pinigų tokiam 
pat graftui per federalės pa
šalpos įstaigų viršininkus. 
Grafteriai iš to ne nukentės. 
Jie tik persigrupavę sieks prie 
didesnio ir platesnio grafto, 
bedarbių kaštais.

Naujų patvarkomų, nuo 15 
d. balandžio Ohio valstijoj 
įvesta bus “cash” pašalpa. 
Klausimas kyla, kodėl dabar 
teikiama bedarbiams tokia 
“geraširdystė”, dęl kurios be
darbiai turėjo kovoti per virš 
5 metus? Aišku, jeigu graf
teriai ką nors duoda, tai duo
da su savo išrokavimu. Taip ir 
čia. Pašalpos tvarkdariai, 
Grossmanai, Stillmajiai ir Ko., 

kaip bus dabar be- 
gęrai sulyg “cash 

Bedarbiai, “galės 
tais pinigais, kas

“aiškina“, 
darbiams 
sistemos”, 
daryti su 
jiems patinka ir kaip patin
ka.“ Na, ko daugiaus reikia? 
Ot čia ir visa svarba. Ropse- 
velto ir Davey verstino darbo 
ir bado sistemos iniciatoriai su 
nauju patvarkymu, pinigais 
bedarbiams tedups maisto or
derį O del drabužio, autuvo, 
pastogės, šilumos ir šviesos 
“cash” tvarkoj neįeina. Reiš
kia nukirtimą daugiaus, kaip 
ant pusės pašalpos. Iki šiol be
darbiai, be maistui “orderio“ 
(kitur “cash” maist.ui davė), 

.įgaudavo “orderius“: drabu
žiui, autuvui ir kitiems daly
kams.; šviesą, gazą ir rendos 
dalį apmokėdavo tiesiog per 

j pašalpos skyrius. Nors toli

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 1 d. balandžio (April), 
7:30 vai. vakare, 701 Fairmont Ave. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyt. Taipgi kurie dar nesate užsimo- 
kėja duoklių, greitai užsimokėkite ir 
naujų narių atsiveskite.

K. Buinauskas.
(76-77)

HILLSIDE, N. J.
Draugų atydai! LDS ir ALDLD su

sirinkimas įvyks 13 d. balandžio, 
61 Harvard Ave., pas draugą Yan- 
kauską. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes yra daug svarbių dalykų 
pasilikę ir reikia greitai užbaigt. 
Taipgi kurie turi tikietų lošimo “Mo
terims Neišsimeluosi,” prašome su
grąžinti.

Org., J. Gasparaitis.
(76-77)

| gražu ne visiems bedarbiams, 
bet gerai jos daliai. Dabar bus J 
pinigais pašalpa del
O visam kitam, esą, nėra pini- yra tikras įvykis paimtas iš Sovietų 
mil PriSmiic hnd-irhi-inic šit a‘valdžios įsikūrusios Lietuvoj ir jos gų . Pi lemus bedarbiams Slią, nuvertimas. Šiam veikalui yra surink- 
patvarkyma, kitko jau ir ne- ta gabiausi lošėjai, ir jo perstatyme 

... . • . . ... bendrai dirba ALDLD 11 ir 155reikia laukti, kaip paskutinio, ]<UOpos ir TDA\13 kp. Lošimas įvyks 
kurį Rooseveltas atidaręs ša- J d. , balandžio, Lietuvių Svetainėje, j 
.. , . _ ,.xxr 8 vai. vakare, 29 Endicott St. Įžangalies kongresą pasakė: We 35 centai ypatai. Visų prašome ne-1 
have to quit relief business”, praleist šios geros progos.
Kiek bereikia iki to ?

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite 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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON
I persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

FOTOGRAFAS
1 JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stops 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

MATTHEW P. BALLAS, Ine

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystes Įstaiga puikiais įtaisyta: dvi ko

plyčios ir vargonai, abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

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

$150 
ar 

mažiau

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

vardo blėtelč. Išviršinine grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligoninės, išbalsa- 
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakes, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kviet- 
kas. Išimame visus leidimus (permitus). Suteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius j 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

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

*
< ■
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Pirmad., Balandžio 1, 1935 LAISVE

Paterson, N. J
Rengsime Prakalbas

f
Kovo 17 d. įvyko Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 84 kuopos susi
rinkimas. Buvo pakeltas klau

psimas, kad 84 kuopa surengtų 
prakalbas d. A. Bimbai, nes 
čia lankėsi renegatas E. But
kus ir papasakojo visokių me
lų ir nesąmonių prieš komu
nistus ir Komunistų Partiją.
* Kaip buvo girdėtis iš vaji- 
ninkų. kurie jieško naujų na
rių į Literatūros Draugiją, tai 
d. J. K. Gilius gavo vieną nau
ją narį ir perstatė tris; taipgi 
J. Matačiunas gavo vieną narį. 
Kas liečia kitus vajininkus, tai 
nežinia, ką jie veikia. Drau
gai, visi subruskime ir stokime 
į darbą, kad mūsų kuopai pa
skirta kvota būtų išpildyta su 
kaupu.

Girdisi, kad patersoniečių 
būrelis dalyvaus dienraščio 

Laisvės” šėrininkų suvažiavi
me, kuris įvyks balandžio 7 d. 
Brooklyne. 84 kuopa išrinko 
%avo atstovą d. Gilių. ,

Drg. P. Malinauskas, narys 
84 kuopos, serga jau penkios 
savaitės. Kuopos narius pra- 

»šome aplankyti sergantį drau- :
, gą. Jo adesas yra: 107 Gor

don Ave., Potoway, N. J. Lin
kėtina draugui kuogreičiausia 
pasveikti.
Atleidžia darbininkus iš darbo

ė Jau buvo rašyta apie dažų 
fabrikus, kad atleidinėja dar
bininkus iš darbo. Seniaus bo
sai, kad nenugąsdinti darbi
ninkus, atleisdami sakydavo, ; 
Jpd atleidžia tik ant kelių die
nų, vėliaus, girdi, biznis page
rės ir vėl paims darban. Liep
davo neiti į fabriką, o laukti 

•namie, kada pašauks. Bet tik
renybėje to pašaukimo nėra.

B Su manim pačiu buvo toks pat ...e 
atsitikimas. Dirbau pas Weid-Į

mann U.P.D.W. 1931 metais. 
Atleido iš darbo. Bosas sakė, 
•kad už kelių dienų pašauks. 
Išlaukiau penkius mėnesius ir 
paskui turėjau jieškoti darbo 
kitur. Gavau darbą kitur. Tik 
praėjus keturiems metams 
Weidmann bosas atėjo stubon 
kviesti darban. Tai reiškia, 
jeigu būčiau laukęs to priža
dėto darbo, tai būčiau galėjęs 
numirti badu dešimt kartų. 
Bosai visados tą patį skymą 
vartoja.

Šiuo laiku dažų fabrikuose 
darbai visai sumažėjo, dirba 
po 2-3 dienas į savaitę. O ke
letas fabrikų visai užsidarė. 
Darbininkams grūmoja badas. 
Bosai buvo pradėję manevruo
ti, kad numušti darbininkams 
algas, ale unijos viršininkai 
grieštai atsisakė priimti tą bo
sų pasiūlymą. Unija pareiškė 
bosam, kad jie turi mokėti 
kontrakte pažymėtas algas.
Lenkų laikraščio sukaktuvės

Buvo paminėjimas 11 metų 
sukaktuvės lenkų darbininkų 
laikraščio “Tribūna Robotni- 
cza” (Kada? Red.). Buvo ga
na turtinga programa. Rusų- 
ukrainų jaunuolių balalaikų 
orkestrą, atidarant susirinki
mą, sugrajino “Internaciona
lą.” Paskiaus draugas Petro- 
ni pasakė gana gerą prakalbą, 
kuri publikai labai patiko. Jis 
nušvietė šios šalies padėtį, be
darbių likimą, prisimindamas 
Sovietų Sąjungą, kur darbinin
kai viską valdo. Ten nėra be
darbės, senatvė yra aprūpinta. ■ 
Priminė Lenkijos kraštą, kurią 
valdo Pilsudskis su gauja fa
šistų. Ten kalėjimai pilnai 
prigrūsti politinių kalinių. Ra
gino visus darbininkus stoti į 
Komunistų Partiją. Tik Ko
munistų Partija kovoja už dar
bininkų reikalus. Politiniams 
kaliniams surinkta $10.45 au
kų.

Scranton, Pa
Padekime 
kuri čia labai įsigalėjo 

laiku

atmušti reakciją, 
šiuo

Kaip matyti, tai jau 
serantoniečiai neteksime 
užeigos, 
Centro,
ninkas uždaryti nuo balandžio 
1 dienos. L

mes 
savo 

tai yra, Darbininkų 
Jau žada namo savi-

mes norėjome 
didelę demonstraciją 

d. ir jau kelius kartus 
pas apsaugos direkto- 
šiuos žodžius rašant

protesto rezoliucijas Scrantorio 
fašistinei valdžiai, kuri mum 
jau visai užgynė laisvės žodį 
ir susirinkimus laikyti.

Šalin Scrantono fašistai!
Mes norime žodžio ir susi

rinkimų laisvės!
Pavyzdžiui, 

surengti 
kovo 30 
buvome 
rių, bet
da nesame gavę pavelijimo.

žinoma, mes vengiame susi
kirtimų. Bet reikia žinoti, kad 
yra 17,000 bedarbių šeimynų, 
kurios sudaro apie 40,000 žmo
nių. Tie alkani žmonės pilni 
pagiežos ir kada nors pradės 
priešintis persekiojimui ir ba
dui. Reakcinius valdininkus 
reikės išvyti laukan.
Daug Lietuvių važiuoja į Lu
zernės pavietą dirbti į streikie- 

rių vietas

Jau kaip man teko patirti, 
tai penketas streiklaužių guli 
ligonbutyje. O aš tik žinau 
lietuvius, o kur kitų tautų ?

! Nors čia yra mažai, bet randa
mi keletas lietuviškų vokiečių, 
tai ir iš jų atsiranda streiklau
žių. Tai yra didelė gėda vi
siems, nežiūrint kokios tautos 

■jie būtų, važiuoti į Wilkes- 
" O jums,

1 Av.ilkes-barriečiai, bravo, kad 
jūs gerai laikotės kovos lauke 

Ir vėl tas pats tei- mokate apsieiti su tais kai- 
Nuteisė penkis po, 

$10, arbo po 10 dienų kalėji
mo. O katras nešė vėliavą' 
ir namų savininkų organizato
rius, nuteisė po 30 dienų, ar
ba $25 ir pastatė po $500 kau
cijos iki teismo, kuris įvyks gal , 
balandžio mėnesį.

Tą pačią dieną prisakė namo Į 
savininkui, kad jis neleistų 
daugiau komunistams ir be
darbiams susirinkimus laikyti. 

Taigi, mes ir atsišaukiame į 
visas progresyviškas organiza
cijas, kliubus ir draugijas, 
kad šauktų ekstra susirinki
mus, rinktų komitetus ir siųstų

Kovo 9 d. buvome surengę 
demonstraciją vaikų nuo 6 iki 
16 metų amžiaus. Dar prieš 
9 valandą ryto jau buvo pri
gužėję-virš 500 vaikų, o vėliau 
kaip pradėjo trekais vežti, tai 
prisikimšo pilnutėlė svetainė. 
Tai atsiuntė gaują detektyvų, 
kurie sugrįžo į policijos de- 
partmentą ir pranešė, kame 
dalykas. Neužilgo pribuvo 
būriai mėlinsiulių ir pasakė, 
kad neleis vaikams maršuoti 
prieš šalpos biuro. žinoma, 
jeigu'vaikai butų geriau orga
nizuoti, tai būtu 

f i'

bet kadangi jie 
susiorganizavę ir 
matė policiją, tai 
kriko. Kaip tik
laiptais žemyn, tai kiekvienas 
savais kėliais, žinoma, suau
gusių nedaleido, kaip tik ka-1 
tras kokį žodį pasakė, tai tuo- i Barre streiką laužyti, 
jaus į policijos vežimą.. Tą 
dieną suareštavo 6 vyrus ir vie
ną moterį, 
sėjas teisė.

iše j ę gerai, 
buvo mažai 
d a kai pa
ir visai pa- 
pradėjo eiti

VabaI as

MASSACHUSETTS LIETUVIAI PAMATYS
I

LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Operetę

L. U. KLIUBO SVETAINĖJE
41 Berkley Street

Seserys Kaškevičiutės
Romiečių mergelių rolėse los ir dainuos.

Įžanga Suaugusiem 35c ir 50c; Vaikams 10c.

Pradžia 7:30 valandą vakaro

Bal.6 April
Kam. E ir Silver Strs.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
ĮŽANGA 40c ’

A. TARAŠKA 
Spartako rolėj ir režisierius.

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
galbaus gladijatorių ir vergų sukilimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, į- 
vykę virš du tūkstančiu metų atgal.

mynais, kurie gyvena tik už 
'20 mylių nuo jūsų ir padeda 
bosams nuo jūsų ir jūsų šei- 

; mynų duoną atimti.
Draugai Luzernės apskričio 

angliakasiai, laikykitės vieny- 
| bėję ir mes jums ateinam j pa- 
j gelbą. Mes čia renkame skra
jojančius kadrus ir paduoda- 

i me jums pagelbos ranką. Jau 
pasekmės, matytis, ne blogos. 
Tik sunki pradžia. O kaip 
pradeda judėti, tai jau eina 

I pirmyn. Jau ir mus valdžia 
“aprūpino”, kovo 27 d. pri
siuntė 37 valstijos kazokus. 
Jali pradės pulti darbininkus.; 
Taigi ir mes turime stot į tvir
tą ir galingą vienybę, po Ame
rikos Komunistų Partijos vė
liava, kuri vienintelė veda ne
atleidžiamą kovą prieš kapita
listus, veda darbininkų klasę 
prie pasiliuosavimo iš šitokios 
pekliškos vergijos.

Bedarbis

HartforįConn.
Bruožai iš Mokyklėlės.

Daugel sykių senai čia pa
geidauta turėti tarpsavinio la- 
vinimos mokyklėlę. Bandyta 
susitarti su waterburieciais lai
kyti tokią mokyklą kartu, tai- 
yra, padieniais turėti pamokas 
su gautu iš centrų instrukto
rium. Tačiaus tokis planas ne
buvo galimas įvykdyti, tai mo
kyklėlę rengė vieni hartfordie- 
čiai. Vedėju gautas d. D. M. 
Šolomskas, kuris tinkamai mo
ka vadovauti tokiom mokyklė
lėm. Kuomet mokyklėlės buvo 
paskutinė pamoka, tai visi lan
kiusieji labai apgailestavo, 
kad vos tik savaitę laiko toko, 
lavintis. Nes į tokį trumpą lai
ką nebuvo galima išmokti 
daug, geriau sakant, buvo tik 
geras prisirengimąs ir susipa
žinimas su mokinimos tvarka 
ir studijavimo metod'bmis. To
kiu būdu Ųuvo visų pageida
vimas, kad atėjus kitam rude
niui, ir vėl reikės stengtis tokią 
mokyklėlę steigti ir da 
giau įtraukti draugų prie 
silavrnimo.

Ar galima prasilavinti
tas per trumpą laiką? Daly- 
vavusiem mokyklėlėj teko pa
tirti, kad galima. Bet būtų, 
daug geriau, kad mokyklėlės 
būtų ne trumpesnės, kaip dvie
jų savaičių. O da būtų geriau, 
jeigu jas būtų galima sutvar
kyti taip, kaip ėja iš sykio bu
vo planuota, kad susitarti su 
artima kolonija ir padieniais 
turėti pamokas. Tokiu būdu 
pasekmės iš tokio lavinimos 
kur kas būtų geresnes.

Nors ir trumpai lavintųsi šio
je mokyklėlėj, tačiaus tas 
duos draugam ir draugėm

dau- 
p ra

šis

daug daugiau supratimo, kaip 
orientuotis su priešais, su prie
šų suvadžiotais darbininkais ir 
abelnai visame judėjime. Tie
sa, Hartforde veikimas bene 
bus vienaę iš geriausių Conn, 
valstijoje, bet, sulyg draugų 
nuomonės, dar nereiškia, kad 
darbas nuveiktas ir galima ap
sistoti veikime. Anaiptol ne! 
Juo daugiau įgauni teoretinio 
žinojimo, tuo daugiau galima 
nuveikti, ir juo mažiau pada
ryti veikime klaidų. O dirva 
veikimui, kaip čia, taip ir vi
sur kitur, dar yra gana plati.

Beje, Hartforde tautinė srio- 
vė subliuškus, jos beveik nė 
negirdėti. Čia stipri katalikų 
sriovė ir paskui komunistų 
vadovybėje darbininkų srio
vė, kuri turi ALDLD stiprią 
kuopą, LDS kp., Laisvės Cho
rą, kuriame yra didelis skai
čius jaunuolių, ir gana toli ži
nojime pažengusių. Tam tik
ram laike jie gali veikti ir sa- 
vystoviai. Yra LDS jaunuolių 
kuopa, ir net TDA lietuvių 
skyrius. Be to, komunistų įta
koje yra pašelpinių draugijų, 
kurios vaidina darbininkų ju
dėjime didelę rolę.

Laisvės Choras palaiko šva
rią sveitainiukę, kurioje visos 
kitos darbininkiškos organiza
cijos laiko susirinkimus, šo
kius, prakalbas ir kitokios rū
šie parengimėlius. Parengimai 
darbininkiškom organizacijom 
sekasi, štai, kad ir mokyklėlės 
užbaigimo dienoje parengi
mas, kuris buvo mažai garsin
tas, bet žmonių prisirinko 
daug, šis pažmonys atžymė-
jimui užbaigimo mokyklėlės 
sumetė keletą dolerių ^gitaci-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7976 has been issued to the undersigned 
tx» sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4424-Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LOUIS BERNSTEIN and SYDNEY LONDA 

Epstein’s Lunchroom and Delicatessen 
4424-1'T. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that the following 
licenses have been . issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of Alcoholic Beverage Control 
Law at the following locations Borough of 
Brooklyn, County’of Kings, to be consumed 
off the said premises. 
License No.
L 104 Michael D. Lorenzo, 9103—5th Ave.
L 10 Samuel Weiss, 220 -1th Avenue
L 41 Anthony S. Esposito, 6818--r8th Ave. 
L 43 Herman Liebman, 4324--18th Ave.
I, 63 Henry Wurdemann, 3130 Pulton St. 
L 70 King Liquor Co. 300 Wyckoff Ave. 
I, 103 Jack 1'Tiedman, 1102 Lafayette Ave. 
L 35 Carl Muller, 5217—4th Avenue 
L 64 Bessie Schweiger, 405 Gerritsen Ave. 
L 72 Republic Liquor Store, 431 Grand St. 
L 68 Sol Meyer, 1239 Nostrand Avenue. 
L 11 1 Remsen Court Liquor Store, Inc., 

186 Remsen Street.

DIDELIS NUPIGINTOS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras KaškiauČius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adreSuokit:
J. BARKUS 

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

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius

529 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikime ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

jos Fondui. Kiek suaukota, ne
teko patirti.

Tai toki tie bruožjai iš mo
kyklėlės ir abelno judėjimo.

Vikutis. j

NAZIAI VARO TAUTŲ 
LYGĄ Iš DANZIGO

DANZIG. — Hitlerinin
kai sudarė protesto demon
straciją prieš Tautų Lygos 
komisionierių Sean Lesteri, 
šaukdami: “Šalin tu, įsiver
žėli !” Danzigo senato pre
zidentas Arthur Greiser 
šiurkščiai jam pasakė, kad

Penktas Puslapis

$

jis Danzige susilauks to pat, 
kaip Tautų Lygos buvęs kd- 
misionierius Knox Saar kra
šte. Supraskite, Vokietija 
pasiims sau dabartinį “lais
vą” miestą Danzigą ir iš-
vys visus pašalinius “globė
jus.” Lester duoda skun
dą Tautų Lygai prieš t tokį 
įleidimą.

Berlynas. — Kad daugiau 
liktų medžiagos kitiems au- 

i dimams, Hitlerio valdžia 
I įsakė mažiau naudoti vėlia- 
i vu.

£
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£

£

£ 
£
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Montello ir Apielinkės Lietuviams

I ,

Lietuvių Tautiškame Name yra puikiai įtaisyta
Valgių ir gėrimų užeiga

Čia galite linksmai ir ramiai praleisti laiką.
tinkamai jrėngta užėjimui grupėms ir pavieniams asme- 
o mūsų patarnavimas yra prielankus ir patenkinantis. Tą 
pasakys kiekvienas iš tų, kurie tik pra pas mus lankęsi.

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

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

miau užeiti negu kur kitur.

NATIONAL CAFE
666 No. Main Street Montello, Mass.

Vieta 
nims, 
jums

J

H

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

I

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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< «■—■■■ ■ ji ■     ■ ■ ■■■ ...y » —-—a

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:
143$ South 2nd Street,

Lįetuviij Angliy 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 i ofisą 
Kampas Union Avc. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

ww: J

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NE V/ YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Ką Girdėsim “Laisvės” Bankiete

lian Kavaliauskaitė. Na, o dar 
mūsų dvi šaunios meno gru
pės, Aido Choro Merginų En- 

Daugelis semblis ir Vyrų Sekstetas mo-

Už penkių dienų jau didy
sis metinis “Laisvės” bankietas 
ir suvažiavimas. Tas kiekvie
nam mintį kutena,
viens kito klausinėja, kas ten 
bus? Atsakyti galime štai ką: 
bus daug svečių iš įvairių 
apielinkės kolonijų, tarpe jų 
ne vienas iš jūsų senai nema
tytų giminių, draugų, pažįsmų. 
Bus ir netikėtų susitikimų, ka
dangi ne tik kitur, bet ir mi- 
lioniniame Brooklyno gyven
tojų skaičiuje randas žmonių, 
kuriuos sutinkame tik nepa
prastuose suėjimuose, netikė

ti k svarbu įsigy- 
tikietus, kad už- 
vietą tame ban-

ban kieto progra-

tai. Dabar 
ti iš anksto 
tikrinus sau 
kiete.

Šiemetinė
m a bus nepaprastai puiki ir 
turtinga, nes yra sukoncen
truotos didelės meno spėkos. 
Turėsim svečių menininkų, Bi- 
rutą Ramoškiutę, iš Hartford, 
Conn., kuri dar pirmu kartu 
dainuos Brooklyne; A. Viš- 
niauską, iš Bayonne, N. J., kurį 
tolyn vis labiau publika myli. 
Dainuos ir žymioji Amerikos 
lietuvių dainininkė K. Menke- 
liuniutė, taipgi visų mylimos 
dainininkės A. Klimiutė ir Lil-

K. Menkdiuniutė, dainuos 
“Laisvės” bankiete

■k
1 BIL

t-, .

kinasi kiek drūti “Laisvės” 
bankietui dainas.

Tas puikus bankietas įvyks 
sekmadienį, 7 d. balandžio 
(April), 7 vai. vakare, Grand 
Paradise Ballroom, 318 Grand 
Str., Brooklyn, N. Y. Įžanga 
$L

International Tailoring Co. 
Streikas Atšauktas

šis streikas tapo atšauktas. 
—Amalgameitų Unijos virši
ninkai suvarė darbininkus at
gal į darbą ne tik nieko ne
laimėjus, be su pralaimėjimu, 
pailgino darbo valandas. Pir
miau dirbo 36 valandas, o da
bar turi dirbti iki 44 valandų 
į savaitę.

Kaip žinia, šis streikas buvo 
iššauktas ne unijos, bet pačių 
darbininkų* komiteto. Unijos 
viršininkai, pajutę streiką, tar
si tranai sujudo; įgrąsino dar
bininkus, kad unija negalinti 
leist streiko, būk unija turin
ti su kompanija sutartį iki lie
pos mėnesio ir esą nevalia 
streikuoti. Mat, dabar pati 
darbymetė ir streiką būt gali
ma buvę laimėti. Liepos mene
sį darbo nėra, tad unija leis 
streikuoti. Darbininkai labai 
nepatenkinti tokia

Iš Buvusių Prakalbų 28 Kovo
Ar bus karas? Kodėl kilo 

riaušės Harleme? Ką darys 
Vokietija su Klaipėda?—tais 
klausimais prakalbos vidutiniai 
pavyko, atsižvelgiant į nepa
lankų orą ir į buvusius vakarą 
prieš tai parengimą ir didelį 
mitingą.

Draugas J. Siurbą labai pla
čiai aiškino apie kylančio Eu
ropoj pasaulinio karo pavojų, 
kuris bile dieną ar valandą gal 
užsiliepsnoti. Bet tas labai 
daug priklauso nuo darbinin
kų, kaip jie atsineš linkui ka
ro. Anglijos, Francijos ir kitų 
Europos valstybių darbininkai 
yra nusistatę prieš karą, tai ir 
valdančioji klasė pradeda svy
ruoti ir kalbėti apie taiką. Juo 
daugiau darbininkų priešinsis 
karui, tuo labiau bus galima 
jo išvengti, todėl ir lietuviai 
darbininkai turi subrusti prieš

“taika” karą ir fašizmą, šiemet, pabai- 
bet nesijautė ganėtinai stipriai £°j birželio mėnesio yra šau- 
organizuoti, kad galėtų išlai- j kiamas lietuvių darbininkų su-
kyti nelygią kovą prieš bo
sus, unijos viršininkus ir poli
ciją.

Iš Aido Choro Veikimo

. Darbininkų Veikalas 
“Black Pit”

Teatro Unija dabar vaidi
na tą stipriai žavintį veikalą 
Civic Repertory teatre. 6th 
Avė. ir 14th St., New Yorke. 
Teatras būna pilnutėlis kas 
vakara.

Tai yra vaizdelis iš West 
Virginijos lenkų ir rusų mai- 
nierių gyvenimo, kurie dirba 
už pusbadžio algas, kad vos 
gali gyvybę palaikyti kūne, ir | 
kurie stengiasi pagerinti savo 
sąlygas.

Kompanijos bosai neduoda 
jiems organizuotis, tad jie 
susirenka slapta ir planuoja 
streiką.

Vienas jaunas mainierys, 
kuris nesenai tapo paliuosuo- 
tas iš kalėjimo už streikavi- 
mą, niekur negauna darbo. Jo 
jauna amerikone žmona lau
kiasi kūdikio ir tik dėlto, kad 
jis yra įtrauktas į juodą kny
gą, jie negali gauti kompani
jos daktaro pagelbos. Pasi
naudodamas jo baisia padėčia, 
bosas priverčia jį tapti savo 
klasės išdaviku. Bet streikas 
eina savo keliu ir išdavikas— 
šios sistemos auka turi neštis 
lauk. Įžanga popiečiais nuo 
30c. iki $1; vakarais nuo 30 
c. iki $1.50.

Sniarkiai Rengiamasi Madi
son Square Garden Mitingui

Nors mitingą rengia Ameri
kos Prieškarinė-Priešfašistinė 
Lyga ir Amerikos Civilių Lais
vių Unija, tačiaus desėtkai ki
tų organizacijų yra gyvai su- 
siinteresavę jo sėkmingumu. 
Šaukiama po visą miestą pri
sirengimo mitingai, gatvėse 
garsiniai trokai, su užrašais: 
“Šalin J McCormack-Dickstein 
Bilius, kurie grąso Amerikos 
laisvėm,” “Kramer Bilius už
muša žodžio laisvę,” “Sumuš- 
kime Dies Bilių, kuris sulaiko 
amerikonus 
ninkus nuo 
do algas.”

Lietuvius 
po ateivius,
lies tie biliai, todėl mes kuo 
skaitlingiausiai privalome da
lyvauti šiame mitinge, kad at
mušti tuos bilius. Įvyks šį 
trečiadienį, 3 balandžio (Ap
ril), 8 vai. vakaro, Madison, 
Square Garden, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

ir ateivius darbi- 
protesto prieš ba-

darbininkus, kai- 
dar skaudžiau pa

Subvės Budavotojų Streikas 
Plečiasi

Jau rašėm, kad pereitą sa
vaitę sustreikavo elektristai, 
dirbanti prie budavojimo mie
stui priklausančios subvės. 
Dabar prisidėjo dar 2,000 
darbininkų, priklausančių dvy
likoje skirtingų unijų. Visi jier 
reikalauja samdyti unijistus 
darbininkus ir mokėti uniji
nes algas. Streiką iššaukė Sta
tybos Amatų Taryba. Valdžia, 
kaip visada, remia kompanijas 
ir persekioja pikietus. Šiandien 
bus teisiami 16 pikietų, areš
tuotų pirmą streiko dieną.

J. Norus? Laidos Pirmadienį
Juozas Noruša, 65 metų am

žiaus, ALDLD 24 kuopos na
rys, mirė 29 kovo. Pašarvotas 
savo namuose, 66 Bay 8th St., 
Brooklyne. Laidos pirmadie
nį, balandžio 1 d., 2 vai. po 
pietų, Alyvų Kalnelio kapinė
se. Velionis paliko nuliūdime 
moterį Marijoną, dukterį ir 
sūnų, šeimyna prašo atsilan
kyti į laidotuves. Laidotuvių 
apeigom rūpinasi’ graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

Matykite šį svarbų veikalą

“Black Pit”
Civic Repertory Theatre

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

Veikalas ii West Virginia Mainierių 
Gyvenimo

Stato Scenoje Teatro Unija 
Kiekvieną vakarą 

po pietų 
vakarais 
veikalas

nes jis atvaizduoja mainierių 
skurdų gyvenimą ir kovas streiko lau
kuose. Net buržuaziniai teatro kriti
kai gerai apie jj atsiliepia.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VAIKAMS

Ateinanti antradienio vaka
rą, Laisvės svet. įvyks LDS. 1- 
mos kuopos vaikų mokyklėlė. 
Visi studentai ateikite anksti 
kaip 7-tą valandą, nes šį kar
tą turėsime judžius, kurie pa
tiks visiem. Taipgi bus ir mo
kytoja, kuri mokins dainuoti. 
Galėsite įvairių žaislų žaisti.

Todėl nepamirškite ateiti, 
balandžio 2-rą virš minėtu lai
ku.

Kovo 22 d. įvyko choro mė
nesinis susirinkimas. Vakarui 
pirmininkavo J. Nalivaika. Se
kė valdybos ir komisijos ra
portai. Sprendžiant iš rapor
tų matyt, kad choras veikia. 
Vakarienės komisija pranešė 
kad dar pilno raporto netu
ri, pažymėdama, kad vakarie
nė buvo pasekminga ir numa
toma, kad pelno liks apie 70 
dolerių. Nežiūrint sunkių lai
kų, kurie paliečia didžiumą 
mūsų draugų ir simpatikų, jie 
deda visas pastangas, kad pa
laikyti darbininkišką dailę. 
Aš manau, kad kiekvienam 
aišku, kokią svarbią rolę šian
dien lošia proletarinis menas.

Prie progos noriu priminti 
drauges ir draugus, kurie lai
ke vakarienės daug pasidarba
vo: A Laukaitienė, Depsienė, 
Zablackienė, š o 1 omskienė, 
M. Vaicekauskaitė, Marytė 
Ašmenskaitė, Levanas, Sin
kevičius ir Balčiūnas. Aido 
Choro Merginų Ensemblis ir 
Ašmenskaitė pasidarbavo prie 
stalų, aprūpindamos valgiais 
susirinkusius. Visiems pasidar
bavusiems, choras taria širdin
gą ačių.

Nauji choro sumanymai. 
Buvo duotas įnešimas, kad bū
tų paskelbtas vajus gavimui 
naujų narių į chorą. Plačiau 
apkalbėjus tą klausimą, nu
tarta vajus pradėt 29 d. kovo 
ir tęst iki 31 d. gegužės. Vė
liau buvo sumanymas, kad 
choras per pamokas turėtų pa
silinksminimus. Išrinkta komi- 
'sija darbuotis tame reikale. 
Taigi nepamirškite, kad šį 
penktadienį, per pamokas tu
rėsime šokius ir prie geros mu
zikos galėsim smagiai praleist 
laiką.

Kas liečia choro nemokąs, 
tai reikia vengt vėlus atsilan
kymas ir pradėt dainuot lygiai 
8-tą vai. vakare. Laiku pradė
ję pamokas, turėsime užtekti
nai laiko ir pasilinksminimui. 
Aido Choro pamokos įvyksta 
kiekvieną penkiadienį, 8 vai 
vakare, “Laisvės” svetainėje 
tat visi įsitėmykite.

Choro koresp.
L. Svyruoklis.

važiavimas, Clevelande, kovai 
prieš karą ir fašizmą. Darbi
ninkų organizacijos išrinkite 
atstovus į tą svarbų suvažiavi
mą !

Draugas Bimba kalbėjo apie 
kruviną Harlemo įvykį, kurį 
pati policija išprovokavo: nu
žudė keletą -negrų darbininkų, 
daug sužeidė ir sugrūdo į ka
lėjimą. Tas žiaurus policijos 
puolimas aiškiai parodo, kad 
valdančioji klasė nori iššaukti 
rasių kovą tarpe baltųjų ir 
negrų ir tos diskriminacijos ir 
fašizmo keliu draskyti darbi
ninkų vienybę ir jų organiza
cijas, sunaikinti viską, kas tik 
yra darbininkiška.

Plačiai aiškino apie apga- 
vingą Wagner-Lewis bilių. JeL 
gu tą bilių perleis, nauda bus 
tik bosams. Todėl darbininkai 
ir jų" organizacijos turi siųsti 
kongresui rezoliucijas, reika
laujančias perleisti HR 2827 
Bilių, tai yra Darbininkų Be
darbės Apdraudos Bilių, sulyg 
kurio bedarbiams, seneliams, 
paliegėliams turės būti moka
ma po $10 į savaitę ir po $3 
kiekvienam šeimynos nariui.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta $5.78: drg. Barkaus
kas aukojo $1; Nekvedavičius 
ir Bimba po 25c. Radosi ir 
daugiau aukavusių stambesnė
mis sumomis, bet prašė vardo 
nerašyti. Rengėjai dėkingi vi
siems aukautojams.

Kor.

Drg. M. Plepys Dar Vis Serga
Draugas M. Plepys, ALDLD 

ir LDS 1 kuopos narys, serga 
plaučių uždegimu ir randasi 
Kings County ligonbutyj, 
Ward G2. 451 Clarkson, Broo- 
klyne.
sekmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 2 iki 4 po pietų; pirma-

Įžanga 
Žanga

Aia 
matyt.

rodoma* R :45 p. m. 
nuo 30c iki SI.00 

nuo 30c iki $1.50. 
visiems svarbu pa-

New Yorko Medikalės Aka
demijos mokslininkai pereitą 
trečiadienį turėjo savo konfe
renciją, kurioj jie iškėlė rei
kalavimą tuojau panaikinti vi
sus valstijos ir šalies įstatymus, 
draudžiančius gimdymo kon
trolę.

Brooklynietė Dora Eskin lai
mėjo bylą prieš Mrs. H. Book
man, brolio našlę, kurią Mrs. 
Eskin apskundė už paverži
mą jos vyro meilės. Priteisė 
$12,000. Meilės turgus po 
priedanga šios sistemos įstaty
mų irgi kai kam gana pelnin
gas, tūli turčiai milionus tam 
praleidžia.

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>
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<♦>

DYKAI

Virginia 
ir Kava
Caramel

15C
1OC
1OC
1OC

reguliariai 15c

Ice Cream Soda 
reguliariai 15c 

puodukas kavos su bile 
20c pirkiniu

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisvės” Name
P. MARGIUKAI

240 svaras*-

............ -............ ■■■ ■

. DIENINIAI
SPECIALAI

PIRMADIENI, BALANDŽIO, 1

Gryni Saldainiai
Cherry Cocoanut Cream
Kisses 170

4 0c vertes—pilnas svaras * '
Jersey Wrapped Nougats < qq 

svaras I

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

PROTESTO REZOLIUCIJA

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

colored people of
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas Ė. 23rd St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Su b a tom is 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Brooklyn, N.
March 28, 1935.- 

Mayor LaGuardia, 
New York City

vertės—pilnas
Pag/ažintos Kietos
Keif d ės

C0c Vertės—pilnas
Senos Mados Vanilla
Creams 1"7C

40c vertės—pilnas svaras I Z “
Namie Darytas šokoladi
nis Sunshine Keksas P 10

PRIE FONTANŲ
Ilain Senvičius

regulariai 25c

Sundae
reguliariai 15c

Dundee Keksas ir Arbata 
ar Kava 
Šokolado

demand immedia- 
of all these cou

th e events of

Dear Sir:.
Several hundred Lithuanian 

workers in a mass meeting as
sembled at 46 Ten Eyck adop
ted the following resolution :

That we protest against the 
police terror and provocations 
against the 
Harlem ;

That we 
tely release 
nected with
March 19th, and, further,

That we demand immediate 
and through investigation of 
the discrimination against the 
Negro people in Harlem and 
throughout the city on the 
question of relief and jobs 
with the'view of an immediate 
remedy of the situation, and, 
finally,

That we .protest against Dis
trict Attorney Dodge and 
other officials appointed by 
you and responsible to you 
for their vicious .attack upon 
the Communist Party and 
other class conscious workers.

Very truly yours,
Chairman.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

LDS 13-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks pirmadienį, balan
džio (April) 1 d., Kyburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklvn, N. Y. 

I Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi, nariai 
(būtinai dalyvaukite.

Valdyba.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio sesers, 

Apalionijos Ankudavičiutės; paeina 
iš Lietuvos iš Skriaudžių parapijos, 
Marijampolės apskričio, Suvalkų gu- 

’’ . Girdėjau, kad gyvena New
Yorko valstijoj.

Taipgi pajieškau,. savo pusbrolio, 
Povilo ir Juozo Bublių, iš Lietuvos 

... . . paeina iš Prienalaukių kaimo, Prie-
diemais ir penktadieniais nuo nu parapijos, Marijampolės apskričio.

Lankymo valandos: vn^vi°v

7 iki 8 vai. vakaro. Aplanky
kite sergantį draugą. .

D.

LDS 1 Kuopos Judis Pavyko
Pereitą trečiadienį “Lais

vės” svetainėje buvo rodomas 
Sovietų Sąjungos jųdis “Auk
siniai Kalnai”. Jį /parūpino 
Lietuvių Darbininkų Šusivieni- 
įimo 1 kuopa. Nors tik porą 
sykių buvo pranešta apie tai 
“Laisvėje”, bet publikos pri
sirinko pilna svetainė. Tas pa
rodo, kad darbininkai Sovietų 
judžius myli. Visi buvo pa
tenkinti. šiuo sykiu ir rody
mas aiškiau išėjo, negu kada 
pirmiau. Kuopai liks pelno.

Narys.

Rastas negyvas 19 metų 
jaunuolis, Stanley Eastwood, 
Astorijoj. Netoli jo rasta girta 
mergina, su kuria jis draugau
davo. Manoma,'kad jis miręs 
širdies liga, tačiaus vedamas 
tyrimas,

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 1-6S01

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Ml Ift ft ft Atviri kojų skauduliai, Garankš-Į I 11 II 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, 8»th St., Arti Centra! Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Prašau visų atsišaukti, arba kas 
žinote apie juos malonėkite pranešti, 

ka būsiu dėkingą'.
Ona Klimienė ' (Mockapetriukė), 

Washington Str. \
So. Easton, Mass.

(77-78)

už

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

PARSIDUODA labai gera farma, yra 
54 akrai žemės, 30 akrų dirbamos, 

likusis laukas, ganyklos ir miškas. 
Yra geri budinkai, namas turi 10 
kambarių, didelis tvartas, vištinyčia 
del 1000 paukščių, trims karams ga- 
radžius, yra pirtis, farma stovi ant 
šėščijaus, vanduo įtaisytas stuboj.

Kaina $4.500; $2,300 įnešti, likusių 
pinigų 52,200 Federalis morgičius. 
Priežastis pardavimo tai savininkas 
turėjo daug nelamių ir negali pri
žiūrėt visko. Del platesnių informa
cijų

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 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
rašykite laišku sekamai: 

Antanas Naines, 
6136 Star Route,

Putnam, Conn.
Tele.: 954-23

(76-77)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su alum, 

i prie East River prieplaukų, kur žmo
nių visada pilna ir įplaukos patenki
nančios. Parduodu kartu su namu. 
Kaina labai prieinama, tuojaus atei
kite-patirti. Kreipkitės šiuo antra
šu: 564 Wythe Ave., Brooklyn, N-. Y.

(75-81)

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.

| Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 1

Gydortia Kraujo 
N e n ormalumai, * 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Li gos| 
Mėšlažamės Li

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

čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

(sisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. Ir Irvine PI.

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
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