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Kovotojas už Taiką. 
Modernizuot “Laisvę” 
Coughlin ir Hitler. 
“Gerove” iš Karo?

Rašo S. Broolpywietis.

Kapitalistiniuose judamuose 
paveiksluose Sovietų Sąjunga 
vis buvo vaizduojama kaipo

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

“pavojus” pasaulio taikai; ir tik ===== 
pereitą sekmadienį “Trans-Lux” I No. 78 
judžiuose New Yorke dar pirmą | 
kartą buvo perstatytas drg. J. —■■■•» ■■
Stalinas rolėje kovotojo už tarp
tautinę santaiką, prieš varjotiš- 
kas Hitlerio daromas karo pro
vokacijas. Dar pirmą sykį mar- 
š u o j a n t ieji raudonarmiečiai 
buvo buržuaziniuose judžiuose 
paskelbti kaipo 
jai.

O kaip tatai 
kai?“—Daugelis
no delnų plojimais.

taikos apgynė-

patiko “publi- 
juos pasveiki-

Kažin ar “Laisvė“ negalėtų 
įsitaisyt telegrafo “tickerį,“ ku
ris tiesioginiai perleistų pasau
lines žinias į redakciją? Vieta 
apie tai pasvarstyt būtų “Lais
vės” šėrininkų suvažiavime, 
ateinantį sekmadienį.

Tas įtaisas, tiesa, brangiai at
sieina; bet be jo negalima pa- 
lenktyniuoti su kapitalistiniais 
laikraščiais, kas liečia žinių 
greitumą.

Ne vieną drąsų žygį yra pa
darę “Laisvės“ dalininkai su vi
sų rėmėjų talka. Kodėl nepa- 
svarstyt ir apie “L.“ moderni
zavimą su “tickeriu?“

Radio rėksnys k u n igas 
Coughlin tebedeklamuoja apie 
“paprasto žmogaus“ teises. Bet 
vienoj iš paskutinių savo kal
bų jis jau atvirai išstojo už Hit
lerį prieš Sovietų Sąjungą, pa
reikšdamas: “Vokietijos rube- 
žiai šiandien yra mūsų civili
zacijos sieną,” prieš “raudoną
ją vėliavą.”

Tiesa, Hitleris persekioja ka
talikiško -jaunimo organizaci
jas ir varžo parapijines moky
klas. Bet katalikų kunigas

Coughlin su juom susigieda 
svarbiausiame jiem dalyke—lie
žuvių ir ginklų mobilizavime 
prieš “raudonąjį pavojų.“

Kilus karui prieš Sovietus, 
“valio” šauktų Hitleriui ir So. 
Bostono klerikalų “Darbinin
kas.”

Laike pereito pasaulinio ka
ro, Amerikos Darbo Federaci
jos vadai užšriubavo savo val
domas unijas “karui už demo
kratiją.“

Dabar Paul Sharrenberg, Ca- 
lifornijos Darbo Federacijos se
kretorius ir Jūrininkų Unijos 
valdybos narys, viešai sako, kad 
jis “nori šios šalies karo su Ja
ponija’’; nes, girdi, “tuomet jū
rininkai gautų viską, ko jie rei
kalauja.“

Tokiomis viltimis geltonieji 
darbininkų vadai padeda impe
rialistams apdirbinėti minias, 
kad jos paremtų kruvinus plė
šikų planus.-

ELEKTRA KARUI
WASHINGTON. — Vai- 

diška Elektros Jėgos Komi
sija atranda, kad Amerikai 
toli gražu neužtektų dabar
tinių elektros stočių karo 
reikalams. Todėl pataria 
pastatyti tokių stočių dar 
bent už $300,000,000.

Washington. — Praneša
ma, kad bedarbiams šelpti 
devyniose valstijose jau 
“mažiau tereikia” pinigų, 
negu iki šiol. Reiškia, nuka
pojo pašalpas.

Italijos ir Franci jos ka
riai Afrikoj pagrobė tūk
stančius dėžių amunicijos, 
kuri buvo siunčiama Abyssi- 

» nuonijai delei apsigynimo 
Italų imperialistų.

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 almėsite, Tik 
Pasaulj!
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ANGLAI UŽ S.S.R.S. Hitleriečiai Sutelkia 
SANTAIKOS PLANĄ Kariuomenę Palei

Anglijos Atstovas Eden ir Litvinov Pasirašė 
Pareiškimą už Rytinių Salią Taikos Sutartį

MASKVA. — Anglijos at
stovas kapitonas Anthony 
Eden pasirašė bendrą parei
škimą su Sovietų Sąjungos 
užsienių reikalų komisaru 
M. Litvinovu, kad pageidau
jama yra Rytinių šalių su
tartis delei tarpsavinio ru
bežių apsaugojimo ir delei 
taikos palaikymo. Pareiški
mas sako, kad tokia sutar- 
čia nėra norima “apsupti 
bet kurią šalį;” ir Vokieti
ja su Lenkija yra kviečia
ma prisidėti prie nekariavi- 
mo ir bendro apsigynimo 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga, Lietuva ir kitais Pabal
tijo kraštais.

Anglų atstovas savo val
džios vardu pasižadėjo nuo
širdžiai darbuotis su Sovie
tų Sąjunga del taikos palai
kymo. į
Anglija Gali ir Turi San- 
darbininkaut su Sovietais

Taikos Reikale
LONDON. — Įtakingiau

sias Anglijos politikoj dien
raštis “London Times” iš
spausdino savo korespon
dento straipsnį iš Maskvos, 
kuriame rašoma, kad, atsi
žiūrint į Hitlerio pasimoji- 
mus, Anglijai nelieka kitos 
išeities, kaip sandarbiniri- 
kaut su Sovietais, jeigu ji 
nori taika palaikyti. “O ka
dangi Vokietija nenori Ry
tinės Sutarties, tai mano
ma,”—rašo ‘London Times’ 
koresnondentas.—” kad vie
nas iš pirmu žingsniu (tai
kai palaikyti) turi būt suda- 
rvmas Franciios, Sovietu ir 
Čechoslovakijos s u t a r ties 
delei savitarpinės nagelbos... 
Aš esu tvirtai įsitikinės, kad 
Eden gali parvežti Londo
nui žinių, jog nėra pasauly
je labiau taika įpylinčios ša
lies, kain Sovietu Sąjunga... 
Iš to atžvilgio galima nasiti- 
kėti Sovietų Sąjunga.”

Maskvoje didelio įspūdžio 
padarė Anglu atstovui Ede
nui drg. Stalinas, kaipo tai
kos mylėtojas ir gilus tarp
tautinės politikos žinovas.

New Yorko “Times” ko
respondentas Harold Denny 
praneša, jog bendrame Ede
no ir Litvinovo pareiš
kime yra sakoma, kad abi
dvi šalys turi išvien veikti 
taikos palaikymui ir kad ta
me nėra reikalu susikirtimo 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos; priešingai, tatai 
tarnauja vienos ir kitos ša
lies reikalams.
Lenkija Vis Dar Priešinasi 

Rytinei Sutarčiai.
VARŠAVA. — Atvyko 

Anglijos pasiuntinys kapi
tonas A. Eden pasitart su 
Lenkų valdžia taikos reika
lais. Lenkija vis dar priešin-

ga darymui Rytų Sutarties 
su Sovietų Sąjunga ir Pa
baltijo šalimis. Pagal tą su
tartį, visos prisidėjusios ša
lys imtų sau pareigą apginti 
viena kitos dabartinius ru- 
bežius nuo užpuolimo iš ki
tų valstybių pusės. Su tuom 
nenori sutikti pilsudskiniai 
fašistai, kurie svajojo su 
Hitlerio talka pasigrobti 
Lietuvą, Sovietinę Ukrainą 
ir kt. Už Hitlerio pagelbą 
Pilsudskis, kaip jau pirmiau 
pranešta, sutiktų užleist Vo
kietijai Danzigą su visu 
Lenkišku Koridorium. Bet 
pastebima, jog paskutinė
mis dienomis pradėjo atšal
ti ir Lenkijos “draugišku
mas” su Hitleriu.

Anglija, Frakcija ir Itali
ja pasiuntė Lietuvai protes
tą prieš neteisėtą Varžymą 
Vokiečiu sauvaldybes teisių 
Klaipėdos krašti. Sako, Lie
tuva turi vykdyti padarytą 
sutartį su Tautu Lyga tuo 
klausimu. Nenori, kad Klai
pėda butų karo priežastis.

WASHINGTON. D. C. — 
Jungtiniu Valstijų Aukš
čiausia s Teismas savo nuo
sprendžiu atmaino Alaba- 
mos teismo nuosprendy, ku
ris pasmerkė Scottsboro 
jaunuolį Norris mirtin. Tai 
svarbus darbo masių laimė
jimas už negrų teises.

Klaipėdos Rubežių
4,000 Kauno Studentu Demonstracija prieš Hitlerininkus 

Išblaškyta Gaisriniais Vandens Vamzdžiais.
GENEVA. — Iš Lenkijos 

pranešta Tautų Lygos cen
trui, kad Hitleris yra subū
ręs jau daug savo kareivių 
palei Klaipėdos krašto sie
ną ir vis daugiau jų ten 
siunčia. Vokietijos fašistų 
laikraščiai tebešaukia atker
šyti Lietuvai už nusmerki- 
mą mirtin keturių Klaipė
dos hitlerininkų Kaune.

KAUNAS. — Kovo 31 d. 
4,000 Kauno studentų pada
rė trukšmingą demonstra
ciją prieš Hitlerį ir metėsi 
ant Vokietijos atstovybės 
rūmo; bet policija juos iš
blaškė smarkiomis vandens 
čiurkšlėmis, leidžiamomis iš 
gaisrininkų vandens vamz
džių.

HITLERIS GALES KARA PRADĖT 1936 METAIS
Užpuolimas Gresia Franci jai bei Sovietams

J. L LEWIS ATŠAUKĖ 
MAINIERIŲ STREIKĄ
Eiliniai Minkštąją Kasyklų Darbininkai Privalo 

Ruoštis Kovai už Unijos Teises ir Sąlygas
PITTSBURGH, Pa. — 

Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas John L. Lewis 
padarė paliaubas, arba per- 
taiką su minkštųjų anglia- 
kasyklų savininkais iki bir
želio 16 d., nors dauguma 
darbininkų buv*o pasiruošę 
streikuoti balandžio (April) 
1 d., kuomet išsibaigė seno
ji sutartis su samdytojais. 
Lewis, veikdamas išvien su 
NRA direktorium Richber- 
gu, tuo būdu davė bosams 
laiko prisirengti sėkmingiau 
mainierių streiką laužyti, 
jeigu jis vistiek įvyktų.

Uniontowne, Pa., kasyklų 
kompanijos jau pastatė 150 
savo ginkluotų žudei kų 
prieš mainierius; Browns- 
villėj, Pa., bosai įtaisė švy
turius, kurie per naktį švyt
ruoja, bejieškant, ar nesusi- 

pagelbinių” darys kur į streiką linkusios 
_ ; mainieriųs .grupės.. ę Visos 
' ‘___ ' minkštųjų a n g 1 i a kasyklų

. ^kompanijos smarkiną dar-

gho apylinkės minkštųjų an- 
gliakasyklų eilinių narių iš
leistų 50,000 lapelių, jie ren
giasi kovon už tokius rei
kalavimus: $6 algos per die
ną, 6 valandų darbo diena, 
5 dienų darbo savaitė; pil
nas unijos pripažinimas ir 
pridėjimas mainieriui mo
kesnio nuo kiekvieno ang- • 
lies tono. Pakelti kasyklų 
darbininkam uždarbį yra 
reikalinga ypač todėl, jog 
nuo pereitos sutarties iki 
dabar gyvenimo reikmenos 
pabrango apie 25 nuošim- v • •ciais.

Darydami su bosais pa
liaubas, unijos prezidentas 
Lewis ir kiti vadai nestatė 
jokių reikalavimų delei są
lygų pagerinimo mainie- 
riams. Jie taipgi paliko bo
sams sauvalių mėtyti iš dar
bo unijistus, ypač ko vinges
nius. Tokius gi mainierius < 
“išravėjus,” samdytojai' ti- 
tikisi, kad jiem bus leng
viau streikas sulaužyti, jei
gu jis įvyks dabar arba 
bent vidurvasaryj.

Eilinių mainierių komite
tai įvairiose vietose šaukia 
narius atmesti Lewiso pa
liaubas su išnaudotojais, su
glausti savo pajėgas kovai 
ir streikuoti.

giau, negu kad turi Franci- 
ja. Be to, Hitleris gali tuo- 
jaus karui panaudot 400,- 
000 smogininkų, 50,000 pa- 
sieninių sargų, 110,000 juo
dosios policijos ir kitų — 
apie 900,000 “ 
kareivių. ...

Maskva. — Šičia išeinan
tis francūzų kalba savait
raštis “Journal de Moscou” 
rašo, kad Hitleris tyčia taip 
šneka, būk jis nedaro kariš
kų prisirengimų prieš nieką 
kitą, kaip tik prieš Sovietų 
Sąjungą. Tifom Hitleris nori 
“užmigdyti Franciją,’'’ ir ta
da ją staiga užpulti ir už
grobt naudingiausius sau 
plotus, ypač metalų kasy
klas. Hitlerizuotai Vokieti
jai taip pat yra reikalinga 
šiaurinės Franci jos ir Belgi
jos prieplaukos, be kurių 
Vokiečiai negali turėti tik
ros galios ant jūrų.

Tiesa, Hitleris rengiasi 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
kaip “Journal- de Moscou” 
sako: “Mažne galimas yra 
daiktas, kad tam tikrose 
sąlygose Hitleris pasirinks 
kitą dirva savo užpuolimui 
daryti.” Kodėl? Todėl, kad 
Sovietu Sąjunga yra tokia 
milžiniška šalis, taip gerai 
pasirengus ansiginti ir tik
rinti didžiokiškų galimybių 
dar geriau apsiginkluoti 
prieš užpuolikus.

M. Tuchačevski, Sovietų 
apsigvnin)o vice-komisaras, 
rašo ‘Pravdoje,” kad Hitle
ris veikiausia darys karo

Reikalauja Karo Stovio
• tt______ _______ ,, • 1. —.. • • < . K y • - • nnnrhn “vnruiofoc’ ” nn.

Kariškai Ginkhio jami 
Gumos Fabrikai pries 

35,000 Darbininką
AKRON, Ohio. — 35,000 

gumos darbininkų balsuoja 
streiko klausimą. Tuo tarpu 
Firestone, Goodrich i r v . .
Goodyear gumos kompani- metais: O Vokie-
,ios aptveria spygliuotų vie- tllos Reneraho stabo strateT 
lų tvoromis savo fabrikus ir J .... .
ginkluoja juos prieš' grę- •: Retumu sumobihzuot ar
siantį streiką. ; iir v!s\l smarkumu mes

tis i “priešo
Kaip tik dabar Roosevelto ]ajjęU nasjusti: tūkstan- 

Darbo Komisija, paskelbė, ^įus karišku;lėktuvu, idant 
'l°£ kompanijos nevyk- fcenkt įaj šaliai-sumobilizuot 
do NRA taisyklių punkto savo karjnes pajėgas. 
7a,. kas liečia, darbininkui Vokietija dabar turi3,700 

pripažinimą. Tuo pa- tinkamu karui orlaiviu, iš 
skelbimu valdžia nori ap-, kuriu 2.100 yra bombinin- 
monyti darbininkus, kad pa- j kai. Anskaitoma, kad šiemet 
sitikėtų NRA tarpininkais Vokiečiai dasistatys dar 
ir nestreikuotų. Bet per. ? 4.500 karinių lėktuvu. Da- 
naskutinius metus darbinin- kartiniu laiku Vokietija turi 
kai reikalauja pripažint r 000 orlaivinių oficieriu ir 

iki šiol NRA 52,000 lakūnu, ir planuoja

JlW

kai reikalauja

nei piršto nepajudino, kad 
patenkint tą reikalavimą.

Danijoj Vokietija supir
kinėja tinkamus karui ark
lius.

• ' f F , * . T

Mainierią Streiką
WILKES-BARRE, Pa. — 

Atvyko Pennsylvanijos vai- ‘ 
stijos geperalis prokuroras 

’Margiotti. Jis šnekasi su 
Glen Alden Co. ahgliakasy- 
klų savininkais, kaip sumul- 
kinti arba per prievartai 
darban suvaryti mainierius, 
kurie jau virš dviejų mėne
sių steikuoja. ’

Glen Alden kompanija 
reikalauja įvesti karo stovį 
prieš streikierius. Jos' ag
entai įdėjo bombą į teisėjo 
Valentine1' dukters automo
bilį, bet taip, kad bomba 
trūk&ama visai nekliudė tos 

.panelės. Jie. tebekaišioja 
įvairiose vietose gabalus di
namito; ir visus tokius dar
bus primeta streikierįams. 
Tuom kompapijamori įrody
ti,, kad būtinai. reikia įkąrd 

gija yra tokia: ūmai, ;žaibo stovio; prieš streikuojančius 
angliakasiu^. •

so . sau; tuo pa- entai tebedaro kratas strei- 
msiiiati > tilksta n- t • • 1 1. . . _ _ T _

D • PI A1J f* anglių “zopustas,” kuris bū- 1 nes Glen Alden to. .tų reikalingas, jeigu. įvyk
tų streikas. k Tuo pačiu lai
ku jos mobilizuoja gengste- 
rius ir ginkluojasi, besi- 
rengdamos sukriušinti strei-

Kaip matome iš Pittsbur-

k

kierių butuose*, “Times-Lea- 
,der,” kapitalistų laikraštis, 
sako, kad tuomi vyriausybė 
stengiasi apvalyti mainie
rius nuo komunistų.

6

dar 60.000 jų išlavinti trum
pu laiku.

Šia vasara nuolatinės gin
kluotos Vokiečiu ingos bus 
davarytos iki 900.000 vvrų, 
kas yra 40 nuošimčių dau-

Už Literatūros Platinimą 
Metai Kalėjimo

KAUNAS. — Vakar .kariuo
menės teismas sprendė Balio 
Kirstuko bylą kaltinamo Rokiš
kio apskr. platinus komunistinę 
literatūrą. Kirstukas platinęs li
teratūrą Latvijos pasienyje dar
bininkų tarpe.

Kariuomenės teismas Kirstu
ką pripažino kaltu ir nubaudė 
6 metus sunk, darbų kalėjimo.

Šalin Streiklaužišką 
Sen. Wagnerio Įnešimą!

WASHINGTON. — Kon- 
gresui, kaip jau minėta, yra 
įteiktas senatoriaus Wag
nerio bilius “taikyti ginčams 
tarn darbininkų ir samdyto
ju.” Prieš tą biliu senati- 
nėie darbo komisijoje kal
bėjo Wm. F. Dunne, Komu
nistų Partijos atstovas. Jis 
parodė, kad jeigu bilius bū
tų nadarytas įstatymu, tai 
valdžia gautų galią versti
nai “sutaikyti” darbinin
kus su samdytojais: tuom 
faktinai būtų užmušta dar
bininkų teisė streikuoti.

Drg. Dunne’o kalba pasi
rodė taip “sūri” senato
riams, neva “bešališkai” 
svarstantiems tą sumany
mą, kad jie sustabdė kalbė
toja. Tuomet drg. Dunne 
i teikė savo raštišką pareiš
kimą. Jame išdėstyta, kaip 
žalingas yra bilius Wagne
rio, kuris viešai pasakė, kad 
jo sumanymas visiškai ne
kenks kompaniškoms “uni
joms.” Drg. Dunne’o parei
škime įdėta ir Komunistų 
Partijos reikalavimai:

Paskelbt k o m p a n iškas 
unijas neteisėtomis (nele^a- 
lėmis): įstatymiškai užgirt 
darbininkų teisę streikuoti; 
išleist įstatvmą prieš kom
panijų naudojamus juoduo-1

Dies Sumanymas prieš 
Ateivius Komunistus
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų kongreso ko
misija ateivy stos reikalais 
pradės rytoj svarstyti nau
ją demokrato kongresmano 
Dies įnešimą, H.R. 7120, ku
ris šitaip užvardytas: “Bi- 
lius delei Neįsileidimo (į 
Ameriką) Svetimšalių Faši
stų ir Komunistų ir delei Jų t 
Išvijimo.” Visas sumany
mas, tačiaus, taikomas tik ; 
prieš ateivius komunistus ir 
šiaip kovojančius darbinin
kus. Nes Dies visai nėra 
priešingas fašistams. Jis 
buvo vienas iš tos šaikos, 
kuri užslėpė faktus apie fa
šistų veiklą šioje šalyje, 
tuos faktus, kurie buvo pa
tiekti kongresinei Dickstein 
tyrinėjimo komisijai.

Indijoj, ties Kahiawar 
kaimu, vienu sykiu buvo 
pereitą sekmadienį apves
dinta 347 porų, kur mergai
čių amžius siekė tik nuo 8^ 
iki 12 metų.

sius sąrašus, kurie atkreip
ti prieš kovingus darbinin
kus, ir tuojau išleist socia- 
lės bedarbių ir dirbančiųjų 
apdraudos įstatymą sulig 
biliaus H. R. 2827.
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turnyre loštas partijas. Radio kasdien duo
davo smulkų atpasakojimą ir.. . žmonės ku
rie del vietos stokos nepateko į salę nebuvo 
visai aptarnauti. Turnyro rengėjai ir pa
tys nesitikėjo tokio turnyro pasisekimo. Jie 
žinojo, kad Rusija turi daug šachmatistų ir 
susidomėjusių šachmatais, bet vistik jie ap
siriko visom 5 dalim. Penkis kdrt jie turi 
daugiau šachmatistų, negu kad jie patys ti
kėjosi. O juk Leningrado centralinis šach
matų kliubas turi apie 80,000 narių. Taip, 
rusai globoja ir proteguoja visas priemo
nes, kurios prisideda prie tautos kultūrini
mo.

Ar Fašistai Užkurs Naują Karą Nanticoke, Pa

Argentinos Lietuvių Darbininkų 
' Suvažiavimas

Gavome argentiniečių “Rytojaus” nu
merį 4-tą (už kovo mėn. 2 d.), kuriame 
pranešama, kad vasario mėn. 2 d., 1935, 
Buenos Aires mieste, įvyko VII Visuoti
nas Argentinos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimas. Apie jo tarimus kol kas 
smulkmeniškesnių žinių nerandame. Šia-

• me “R.” numeryj telpa tiktai 2 rezoliuci
jos, priimtos Suvažiavime: viena, sveiki
nanti Argentinos Komunistų Partiją, o 
antra—pasveikinimo ir užuojautos rezo
liucija Argentinos politiniams kaliniams.

Suvažiavime dalyvavo 28 delegatai, at- . 
stovaujantieji įvairias Argentinos lietu- 

į vių darbininkų organizacijas ir draugi
jas.

Kad ir sunkiose sąlygose, prie žiaurios 
reakcijos,- vistik argentiniečiai lietuviai 
darbininkai suranda būdus plėtimui savo 
veiklos, stiprinimui darbininkų judėjimo.

Jungtinių Valstijų lietuviai darbinin
kai taipgi ruošiasi prie savo visuotino su
važiavimo, įvyksiančio birželio-liepos mė
nesiuose, Clevelande.

Keistai skaitosi buržuazinės spaudos 
skiltyse šitokios žinios! ...rusai (bol
ševikai, žinoma) globoja ir proteguoja 
visos priemones, kurios prisideda prie . 
tautos kultūrinimo! Tai juk labai daug 
pasakąs dalykas. Na, o kiek kartų tos 
pačios “Žinios” yra išniekinusios tuos 
pačius “rusus,” krikštydamos juos “bar
barais” ir kitokiais savo perliniais žo
džiais! Kunigų spauda ir dabar tebe- 
spausdina bjauriausios rūšies riielus apie 
darbininkų valdomą kraštą, šlykštu net 
į rankas paimti tokius šlamštus, kaip 
“Darbininkas,” leidžiamas davatkų pini
gais So. Bostone.

LDS Atsarga 168 Nuoš.
Kaip kas metai, taip ir šiemet Lietuviu 

Darbininkų Susivienijimo metinis rapor
tas buvo patiektas įvairioms valstijoms. 
<LDS Aktuaras, kuris .raportą puošė, su
rado, kad Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo atsarga už 1935 m. yra 168 nuoš. 
Vadinasi, 68 nuoš. daugiau, negu reika
linga.

Tai puikus dalykas! Mums išrodo, kad 
ir šiemet Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas bus vienintelė lietuvių fraternalė 
organizacija, stovinti taip puikiai finan
siniai.

Kurie lietuviai darbininkai dar nepri
klauso prie LDS, patariame jiems prisi
dėti.

“Marksas Pavartojo Nevykusiai..."
Dabar dešinieji socialistų lyderiai savo 

organe parsikvietė susenėjusį ir sureak- 
cionėjusį Kautskį mokinti juos marksiz
mo. Kautskis, aišku, varo savo pradė
tąjį marksizmo skapinimo darbą. Kad 
pateisinti savo kolegas, Vokietijoj ir Au
strijoj, kurie savo politika privedė tas 
šalis prie fašizmo, Kautskis bando įro
dyti, jog Marksas taip mokino daryti. 
Kautskis kraipo Markso mintis apie pro
letariato diktatūrą. Grigaitis eina dar 
toliau. Chicagos menševikų tūzas rašo:

žodžius “proletariato diktatūra” K. Mark
sas pavartojo savo laiške į Eisenacho (vo
kiečių socialistų) partijos vykdomąjį komi
tetą, kritikuodąmds (priimtą Gothos mieste 
programą. Tenai jisai rašė:

“Tarp kapitalistinės; ir komunistinės vi
suomenės guli tarpas, kuomed; pirmoji. kei-rf 
čiasi į antrąją. Tai atatinka politinį perei
namąjį laikotarpį, kuriame valstybė negali 
būti niekas kita, kaip tik revoliucinė prolet*i~ 
riato diktatūra.”' J

Ką Marksas šitais žodžiais norėjo pasa
kyti, jisąi savo laiške nepaaiškino. Bet ne
gali būti jokios abejonės, kad jisai tais žo
džiais nenorėjo atmesti demokratiją arba 
pasisakyti už neribotą valstybės galią.

Vokietijos Fašistų 
Reikalavimai

Vokietijos fašistai siekia 
milžiniškos Vokietijos. Jie 
pirmoje vietoje pasibrėžę 
sekamus žygius: atimti nuo 
Francijos Alsacę ir* Lorrai- 
nę provincijas, nuo Belgijos 
Eupen-Malmedy, nuo Dani
jos Schleswinga, nuo Itali
jos Tyrolą, nuo Čekoslovaki
jos dalį, jos teritorijos arba 
ir visą ją, nuo Lietuvos 
Klaipėdos kraštą, Lenkijos 
koridorius turi būti likvi
duotas,'Sovietų Ukraina, tas 
svarbiausias kraštas su savo 
turtais turi būti nazių. Au
strija turi tekti Vokietijai, 
dalis Jugoslavijos, Vengrija 
ir Rumunija turi būti Vo
kietijos. Niekados ir dar 
jokios šalies imperialistai 
taip atvirai nesirengė ka
rau, kaip tą daro Vokietijos 
fašistai. Jie išleidę specia
lius žemlapius, kurie rodo, 
kokia Vokietija turi būti.

Kad tą atsiekti, tai Vokie
tijos fašistai turi būti gink
luoti. Jie dabar formaliai 
reikalauja karo laivyno nuo 
400,000 iki 500,000 tonų, 
kad valdyti Baltiškas jūras, 
kar grūmoti Sovietų Sąjun
gai ir užkariavimui Pabal
tijos—Lietu-vos, Latvijos ir 
Estonijos, karo laivyno at
akai ant Sovietų Sąjungos 
per Finlandiją, bet jų karo 
laivynas jau dabar yra 
daug didesnis, negu Versa- 
lės taika jiems leido jį tu
rėti.

Jie reikalauja 600,000 ar
mijos, bet fašistų regųlįąrę 
armija jau dabar yra Virs 
300,000 kareivių ir kita tiėk 
ginkluotų sm’ogininkų, jau 
dabar į savaitę laiko jie gali 
pastatyti apie 2,000,000 ar
miją.

yra dar pažadu, Lenkijos 
ponai bijosi, kad jie gali ne
gauti Ukrainos ir netekti 
“koridoriaus”. Lenkija įtei
kė Vokietijai protestą, kuris 
tokis menkas, silpnas, kad 
Vokietijos fašistai jį nei ne
skaito protestu. Jie savo 
ministerio Von Neurath pa
sitarimą su Lenkijos atsto
vu J. Lipski skaito “tik pa
sitarimas bėgamais reika
lais.” Lenkija .priešinga 
bent kokiam griežtam spau
dimui ant Vokietijos.

Anglijos imperialistai dre
ba del savo viešpatavimo. 
Jie gerai supranta, kad nau-, 
jas pasaulinis karas pakrik- 
dys Angliją—daugelis jos 
kolonijų atsimes nuo jos. 
Anglijos imperialistai ma
nevruoja, kad kiti susimuš
tų, kad Anglija pasiliktų 
strateginėje pozicijoje—pa
sirinkti, kurion pusėn karan 
jai geriau stoti. Jos pro
testas Vokietijos fašistams 
ir John Simon derybos. Ber
lyne nieko 
žygiai yra 
Fašistai tą

Austrija
savo armiją iki 100,000 ka
reivių. Bulgarija ir Vengri
ja taipgi rengiasi prie didi
nimo armijos. Rumunijos 
užsienio ministeris Titules- 
cu zuja tarpe Pragos ir Bel
grado, bendrina ( jėgas Ju
goslavijos, Rumunijos ir Če- 
koslavijos—Mažos Antan
tes. Turkija rengiasi didin
ti armiją1 ir. fortifikuoti 
Dar danelių perlająJ Liettu 
voje'ėjo teismas ‘hitlerinin
kų ir jų keturi nuteisti mi- 
riop, o 92 į kalėjimus. Itali
jos fašistai pašaukė į armi
ją dar 250,000 vyrų ir tokiu 
^būdu armiją padidino iki 

jie reikalauja' karo oriai- 600,000 kareivių. Jie vis dar

nedavė. Jos tie
tik manevrai.

gerai žino.
rengiasi pakelti

Iš Mainierių Streiko Lauko ’ ' .•
Mainierių streikas tebeeina 

visu smarkumu. Vis daugiau ir 
daugiau darbininkų prisirašo 
prie naujos unijos. Tas aiškiai 
parodo, kad mainieriai pasirį- 
žę laimėti. Kadangi sudėjo į 
kalėjimą 29 vadus, tai į jų 
vietas stojo kiti. Kožną die
ną įvyksta susirinkimai, tai 
vienur, tai kitur, ir visur sve
tainės pilnutėlės klausytojų.

Balandžio 4 d. bus šaukia
ma į teismą dar 91 vadas ir 
12 moterų už streiko1 vedimą. 
Ir visiems jiems gręsia kalėji
mas. Kalėjimas jau pilnas 
streikierių, nėra kur dėt, tai 
valdžia taiso 109th Armory į 
kalėjimą. Kalėjime streikierius 
užlaiko aršiau, negu didžiau
sius kriminalistus. Maistas 
prastas ir to tik sykį į dieną 
gauna. Todėl savo susirinki
muose mainieriai sumeta po 
kelius centus ir jiems maisto 
pristato.

Šitas kapitalistų apsiėjimas 
parodys visiems darbininkams, 
kaip šiuos mainierių vadus 
kankina be jokio reikalo.

Streikuoja ne tik mainie
riai, bet ir vaikai. Kovo 25 
d.:išėjo į streiką vaikai už tai, 
kad mokyklos džianitorio žen
tas pas jį gyvena ir dirba ka
sykloj, o antra, kad vienas mo
kytojas turi brolį, kuris dirba 
laike šio streiko. Vaikai reika
lauja, kad džianitorius ir moky
tojas turi rezignuoti. Buvo vai
kų pikietas ir sulaikė visu 
kus lauke. Kazokai turi 
darbo su vaikais.

Pirmadienį įvyko laidotuvės

i

“Liet. Žinios" apie “Barbarus 
Rusus"

Kauno liaudininkų “Žinios” išspausdi
na straipsnį apie Maskvos šachmatų tur
nyrą. Pagyrusios Sovietų Sąjungos žy
miuosius šachmatistus, “Žinios” savo 
straipsnį baigia sekamai:

Aplamai turnyras nusisekė visais atžvil
giais. Jis davė labai įdomių atkaklių, bet 
tikrai sportiškoje dvasioje praėjusių kovų. 
Jis davė eilę partijų, kurias galima pava
dinti gražiausiomis partijomis. Turnyrą 
aplankė apie 70,000 žmonių—žiūrovų. Tai 
tiek žmonių salės, kuriose buvo lošiamas 
turnyras talpino, bet norinčių turnyrą pa
žiūrėti buvo žymiai daugiau. Susidomėji
mas turnyru visoje Rusijoje buvo nepap
rastas. Visi dienraščiai dieną iš dienos 
spausdino apie turnyro eigą ir spausdino !

{VAIRUMAI
Draga

Dragų yra dviejų rūšių. 
Viena, ’tai savo rūšies tink
las, kurį tyrinėtojų laivai 
nuleidžia į jūras ir velka jū
rų* dugne. Tokiu tinklu iš
traukia žuvis arba kitus jū
rų gyvūnus, kurie papras
tai į jūrų paviršį neina, nes 
juos čia nepakankamai van- 
xhio spaudžia. Dragos pa- 
gėlba yra ištraukta iš apie 
5,000 metrų giltimos visokių 
fcwūnų.: Tūli jų jūrų pa- 
viršyje greitai miršta, tūli
K ' . >

Toliau:

Tačiau, reikia pripažinti, kad Marksas tą 
žodį “diktatūra” pavartojo nevykusiai... 
Todėl “proletariato diktatūra” yra nelogiš
kas išsireiškimas.

Tai, mat, prie ko Chicagos išminčius 
priėjo! Marksas nevykusiai ir nelogiš
kai išsireiškė; Marksas, sulyg Grigaičiu, 
nežino, kur pavartoti kokį žodį.

Kodėl Grigaitis taip rašo ? Todėl, kad 
mokslas apie proletariato diktatūrą yra 
vienas svarbiausių marksizmo dėsnių. 
Tai dalykas, kurio neapkenčia buržuazi
ja, kadangi proletariatas niekuomet ne
privestų žmonijos į. beklasinę visuomenę, 
socializmą, jei jis nepavartotų griežtos 
proletariato diktatūros, kaipo įrankio 
slopinimui klasių.

Aišku, Grigaitis jau senai atsiskyrė su 
revoliuciniu marksizmu ir nuėjo tarnau
ti buržuazijai. Tad, idant pateisint! savo 
žygius, tas ponas bando apkaltinti Mark
są!

neturi akių, o daugeliui 
akys išsiverčia, nes oras 
juos nepakankamai, spau
džia. Jie gyvena jūrų dug
ne didelėj gilumoje, kur yra 
labai didelis ' spaudimas ir 
to reikalauja jiį subudavoji- 
mas.'

Dabar Sovietų Sąjungoje 
draga dar vadina ii1 savo 
rūšies aukso kasimo maši
ną. Ta mašina naudojama 
ten, kur auksas yra upėje 
arba ėžete. Jos specialius 
prietaisus įleidžia į upę, jie 
iš vandens gilumos traukia 
ir atskirdineja .auksą nuo 
smilčių. Tokių mašinų So-

vietai 1934 metais jau turė
jo virš 100. Viena mašina 
į dieną perplauja apie 20 
tonų žemės ir-pagamina iki 
16 kilogramų aukso.

vyno, bet tuorii pat kartu 
įvairūs ekspertai įrodinėja, 
kad Vokietijos fašistai turi 
apie 1,100 karo orlaivių, o 
gal ir daugiau.

Jie reikalauja submarinų, 
bet Vokietijos prieplaukose 
jau senai yra daug subma
rinų išbūdavo ta, jos laiko
mos dalimis, tik reikia jas 
sujungti ir paleisti į jūras.

Jie reikalauja, Kolonijų ir 
pirmoje vietoje pasirengę 
pulti ant Pabaltijos ir So
vietų Ukrainos, kad jas pa
vargus. Toki tai Vokietijos 
fašistų reikalavimai.* Visos 
sutartys jiems nieko nereiš
kia. Jie dienotvarkin stato 
ginklo galią.

Sujudusi Europa i f ■>
Jau dvi savaitės Europo

je eina sujudimas. Franci ja 
ir Italija pamiršo savitarpi
nius ginčus ir bendrai įtei
kė Vokietijos fašistams pro
testą. fašistai jį Atmetė; ‘

’ Lenkijos imperialistai tų* 
r i sutartį su Vokietija ir 
Japonija karui prieš Sovie
tų Sąjungą. Jiems Vokieti
jos fašistai pAŽadė j o gerą 
dalį Ukrainos' ųž “Lenkijos 
kbridorių”‘. * Bet pažadas ir

Jupiteris
Jupiteris, tai yra pati 

džiausią planeta iš saulės 
sistemos planetų. Nuo sau
lės Jupiteris yra bent 778,- 
000,000 kilometrų atstumo- 
je arba 5 kartus taip toli, 
kaip žemė nuo' šaulės. Ju
piteris vieną* kartą apeina 
aplinkui saulę į 12 žėiriiškų 
metų. Jupiteris yra 318 
kartų didesnis už žemę. Jis

di-
aplinkui save apsisuka į. 10 
valandų, ‘o žemė į 24 valan
das^ Jupiterį atidengė Ga
lilėjus 1610 metais. Jupiter 
ris turi net 9 savo rūšies 
mėnulius, kurie sukasi ap
linkui jį. Aplinkui Jupiterį 
yra tamsūs debesiai, kas ne
leidžia ir per didžiausius as
tronomų prietaisus matyti 
tikrą jo paviršį.

So

riiaujasi su Abissinija ir Vo
kietijos fašistai siunčia į 
Abissinija savo karo orlai- 
vyno ekspertus. Hitleris rei
kalauja plebiscito . Klaipė
dos krašte, kur, sako, yra 
100,000 vokiečių, ir Austri
joje: ar Austrija turi susi
dėti su Vokietija ar ne. Vi
sos imperialistinės šalys, 
ginkluojasi, rengiasi, didina 
savo armijas, ruošia rezer
vus, karo fabrikai dieną ir 
naktį dirba naujus ginklus. 
Sako, kad Vokietijos fabri
kai 'kiekvieną dieną paga
mina nemažiau 15 karo or
laivių ir apie VidūtVasarį 
Vokietija turės didesnį karo 
orlaivyną už Franci ją. Len
kijos Pilsudskis didina susi
draugavimą su Japonijos 
imperialistais.
Karas ir Sovietų Sąjunga
U Sovietų Sąjunga' visada* 
buvo ir yra griežčiausia ša
lininkė taikos, didžiausias 
karo priešas. Sovietų1 Sąjun
ga siūlė kitoms šalims riu- 
siginkluoti, bet imperialis
tai tą atmetė. Tada SSSR 
Siūlė nors sumažinti apsi
ginklavimą, bet ir tą impe
rialistų šalys numuilino. Vė
liausiu laiku Sdvietų' Sąjun
ga iškėlė reikalavimą pasi
rašyti nepuolimo’ sutartis.

r I K •

Daugelis kaimyniškų šalių 
tą padarė; bet Japonija atsb 
sakė padaryt tokią sutartį 
su Soyietų Sąjunga, nes Ja
ponija* ruošiasi prie karo.
Sovietų šalis pasiūlė Cent-, 
ralinėje Europoje pasirašy
ti savo rūšies sutartį, pa
gal kurią būtų gvarantuo-

jami Lietuvos, Latvijos, Če
koslovakijos, Austrijos ir 
kitų dabartiniai rubežiai. 
Vokietija ir Lenkija atsisa
ko pasirašyti, nes jos ren
giasi prie karo.

Sovietų Sąjungos vadai 
žino, kad pasauliniai impe
rialistai ir pirmoje vietoje 
Vokietijos ir Lenkijos fa
šistai vakaruose ir Japoni
jos imperialistai rytuose no
ri pagerinti savo reikalus 
Sovietų Sąjungos lėšomis.

Dabar Vokietijos fašistai 
savo apsiginklavimą teisi
na tuom, kad istorija ant jų 
uždėjo rolę gelbėti Europos 
kultūrą ir civilizaciją nuo 
bolševizmo. Taip savo lai
ku teisinosi Japonijos impe
rialistai, kad jie užgrobė 
Maridžuriją tam, kad “ją 
išgelbėjus nuo bplševikų.” 
Vokietijos fašistai su Hit
leriu priešakyje pareiškė, 
kad jie nenusiginkluos, kad 
jie dar daugiau ginkluosis.
Padėtis Tolimuose Rytuose

Sovietų Sąjunga Tolimuo
se Rytuose siekdama taikos 
pardavė Japonijai ir jos pa
darui Manchukuo savo dalį 
Chinų Rytinio Gelžkelio. 
Bet Japonijos imperialistai 
jau kalba apie šiaurinę da
lį Sachalino, neva pirkti 
rengiasi, bet daugiau karo 
žygius ruošia.

Tuom kartu tarpe Japo
nijos ir Jungtinių Valstijų 
įsitempimai nesutikimų pa
didėjo. Juhgtinių Valstijų vieno mainierio, kuris streik- 
imperialistai praveda nuo 
Kalifornijos, per Ramiojo 
vanderiynO salas, didėlių or
laivių kelią į Chiniją. Wa
shingtone ponai užgyrč pla
ną apdr u tinimo Airiško s ir 
kitų Ramiojo vandenyno 
prieplaukų ir karo laivyno 
manevrus Japonijos pašony- 
je. Jungtinių Valstijų im
perialistai porėtų, kad Japo
nija paliktų Maršąlihes ir 
Karolinines salaš, kurias jai 
pavedė Tautų Lyga, bet Ja
ponija nuo to atsisako • ir 
salris laikosi, drūtina jas, 
ruošia ten orlaivių ir sub
marinų bazes. Tuom kartu 
tarpe Japonijos ir Anglijos 
didėja nesutikimai del Man- 
džurijos aliejaus šaltinių.
Harbine įvyko didelis amu
nicijos sandėlių sprogimas, 
kur daug ginklų sunaikinta.

Kur tiktai pažvelgsime, 
visur daugiau ir ’daugiau 
yra karo pavojaus, kuriame 
nukentės darbo žmo 
da Lietuvių.Darbininkų Su
sivienijimas kvietė Susivie
nijimą Lietuvių Ajnerikoje I 
dėtis ir bendrai šaukti Vi
suotiną Lietuvių Suvažiavi
mą* Prieš Karą ir Fašizmą, 
tai SLA prezidentas—Bago- 
čius 'atsakė, kad jis nemato 
karo pavojaus. Jis| veikiau
sia ir dabar tą pat mano.
Bet SLA narių pai 
tis prie Visuotino 
Darbininkų ’ Suv

yai- 
aug

laužiavo ir kuris buvo užmuš
tas ant Trusdale ketverge, ko- 
vd~21 d. šermenyse nesilankė 
žmonės, apart jo giminių. Bet 
išlydint į kapus prisirinko 
daug žmonių ir baubė. Buvo 
atvažiavę keturios mašinos 
“^tate cops” ir vietinė poli
cija, nes ėjo gandai, kad bus 
demonstracija lydint per mies
tą ant Front St. Dar daugiau 
publika baubė ir už tai vieną 
vyrą, rusų tautybės, policija 
labai sumušė, galvą lazdomis 
suskaldė ir kojomis s’pardė. 
Jo vardas Androv Billy.

Hanoverio miestelyje dabar 
mažai kas streiklaužiauja. 
Pirmiau buvo daugiau. Neži
nia kodėl jie “sukvitino”. Vie
ni pasisakė, kad jie gavo po 
vieną dolerį į dieną, kiti nepri
sipažįsta, sarmatinasi. Bosai 
patys pradeda niekinti tuos, 
kūrie eina dirbti. Sako, dar 
niekados nebuvo toks pavojus 
mainose, kaip dabar. Į pasku
tines tris savaites laiko dau
giau užmušė ir sužeidė, negu 
pirmiau į devynius mėnesius, 
žinomas dalykas, nelaimė pa
tinka ir prityrusius inžinierius, 
o dabar, kuomet patyrusių 
mainierių yra labai mažai, tai 
nelaimių labai daug.

Sprogdinimas namų irgi ei
na 'visu smarkumu. Nėra tos 
dienos, kad nebūtų 5 ar 6 na
mai išsprogdinta. Aš tikiu, 
kad patys streiklaužiai tą pur
viną darbą atlieka. Mat, jie 
bijosi būti namie be policijos 
apsaugos. Kuomet eina į dar
bą, policija apgina, o parėjai 
namo ir tada pasikark. Tai jie 
su dinamitu sudaužo kelius 
langus ir šaukia policiją, o 
bėdą sumeta ant streikierių. 
Galima suprasti, jeigu streikie- 
rys padės dinamito, tai ne tik 
langai subyrės, bet sykiu ir vi
sa stuba.

Mainieriai dabar laukia tei
smo, kuris įvyks balandžio 
mėnesį Augščiausiam Teisme 
Philadelphijoj. Kokias pasek
mes tie ponai duos, prisieis pa
matyti.

ries. Ka-

sės bevertas. E. C.

reiga dė- 
Lietuvių 
ažiavimo

Brooklyno n e j u d omosios 
nuosavybės vertė pėr metus 
nupuolė $88,589,879. Pereitą 
metą buvo $4,016,650,319, o 
šiais metais jau tik $3,933,- 
060,440. Reiškia, ritasi žemyn, 
kaip ir pats doleris Kaip ži
nia, ir doleris dabar beveik pu-

šiais metais jau tik
. r 

kaip ir pats doleris

Prieš Karą ir Fašizmą, ku
ris įvyks pabaigoje birželio 
ir liepos pradžioje, 1935 me
tais, Clevelande. Visi sto
kime kovon prieš raujo im
perialistinio karo pavojų.

D. M. š.
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Montrealo Lietuviai
Darbininkai Vienijasi
Ekonominio skurdo verčia

mi, darbininkai daugiau pra
deda galvoti apie pagerinimą 

<savo būvio. Praeityj turėtais 
ginčais mato, kad nieko neat
siekė, o dar labiau pasivergė, 
daugelis, būdami Įvairiuose 
kliubuose, girdėdavo iš vieno 
ar iš kito turčių atstovo gražių 
prižadėjimų, jeigu jie tik su
teiksią per balsavimą pasiti
kėjimą. Pa vyzdys su agita
cija už majorą C. Hondą. 
Darbininkai pasitikėjo, darba
vosi rinkimų kampanijoje ir 
balsavo už jį. Kaip tik išrin
ko, taip išrinktasis ir rinku
sieji turėjo užmiršti prižadėji
mus. Po daug ginčų, koks 
ponas turės atstovauti valdžio
je turčių reikalus, persitikrina, 
J<ad tos jų pastangos pravesti 
“savuosius” neduoda teigiamų 
rezultatų. Dabar pradeda im
tis teisingo būdo kovai už sa
vo reikalus. Nediskusuoja, 
koks ponas atstovaus turčių 
reikalus, bet svarsto, kaip 
būklę pagerinti kitu būdu. 

’Didžiuma lietuvių darbininkų 
pasirenka kovos būdą vadovy
bėje bendro fronto. Susirin
kimuose kalba - diskusuoja, 
kaip suvienijus visus darbinin
kus kovai už didesnes pašal
pas. prieš karą, prieš fašizmą
ir kitokį pavergimą.

Tenka dalyvauti visų orga
nizacijų susirinkimuose ir pa
rengimuose. Visur girdima 
prakalbos-agitacija už darbi
ninkų vienybę, šaukimai Į ko
vą prieš pavergimą, einantį iš 
kapitalistų.

Religiniai darbininkai savo 
susirinkimuose ir parengimuo
se pagirtinai vieningai stoja 
už vienybę visų Įsitikinimų 
darbininkų.

Organizacijos svarsto klau- 
I simą susivienijimui, kad ge
riau galėtų aprūpinti darbinin
kų reikalus. Iš dabar gyvuo
jančių šešių atskirų pašaipinių 
draugijų ruošiamasi padaryti 
vieną galingą. Skirtingų poli
tinių organizacijų artėjimas 
didėja prie vienybės su tikslu, 
kad sėkmingiau galėjus pasi
tarnauti darbininkų klasei.

Kasdien labiau persitikrina, 
kas gina darbininkų klasės rei
kalus ir kas turčių. Matydami 
vienybę, bosų, kunigų, teisėjų, 
policijos viršininkų ir kitokių 
peniukšlių, t kurie visi eina 
prieš juos, pavergtieji irgi ne
snaudžia. Dažnai girdima iš 
Įvairių Įsitikinimų darbininkų: 
“Jeigu jie vieningai atakuoja 
mus, tai mes vieningai turim 
apsiginti ir ruoštis atakai prieš 
juos, kaipo darbininkų klasės 
parazitus.” Bet tai ne vien žo- 
džiais taip sako, o darbais cijų parengimuose patys darė

tvirtina. Kaip pavyzdį, gali
me paminėti, kaip Montrealo 
parapijonys gina savo šešis 
draugus, kurie jų vado kleb. 
Bubino pastangomis norima 
Įkalinti už sukilimą prieš ji, 
“už peštynes”. Parapijonai 
organizuotai, demonstratyviai 
dalyvauja teisme, kada tik bū
na skelbiama, kad jų draugų 
byla bus nagrinėjama. Dar 
prieš prasidedant byloms, jau 
teismo salė būna užpildyta pa- 
rapijonais ir politinių drg. na
riais, kurie pritaria kovai už 
apgynimą nekaltų parapijonų. 
Bylos nagrinėjimas per kele
tą kartų nukeliamas. Matomai 
bijosi bylą nagrinėti akivaiz
doje skaitlingų masių. Pasitei
sinimus duoda, tai “nėra lai
ko,” tai kaltintojų “advokato 
tėvas miršta,” tai kitokius.

Paskutiniu kartu byla turė
jo Įvykti kovo 25 d., bet ne
nagrinėjo, nes “advokato tė
vas miręs“.

Dalyvausieji protestuodami 
prieš kėsinimąsi pasiųsti ko- 
vingesnius parapijomis kalėji- 
man, apleisdami teismo rūmus, 
pareiškė: “Mes eisime tol,’kol 
išmirs ne tik jų advokatų tė
vai, bet ir teisėjai ir bylą tu
rės numarinti.” Paskelbė, kad 
bus nagrinėjama byla balan
džio mėn. 17 d. Parapijonai 
mobilizuojasi ir tuomet de
monstratyviai dalyvauti.

Prieš praėjusią bylą para
pijonai girtinai mobilizavosi. 
Parapijonų ir polit. organiza- 

atsišaukimus, kad tą ' dieną 
kuo skaitlingiausiai dalyvau
tų. J atsišaukimus atsakymas 
buvo pavyzdingas, dalyvavo 
keli šimtai bedarbių teisme, 
kas užpuolikams yra didelis 
smūgis.

Bendro fronto veikimas ei
na pavyzdingai. Tikimasi, kad 
tas duos didelę naudą darbi
ninkų klasei.

K. Angus.

Montello, Mass.
Pavykę Prakalbos

Kovo 19 d. čionai kalbėjo 
draugė Mažeikienė iš Clcve- 
lando. Nors tą vakarą oras 
buvo lietingas, bet darbinin
kiškos publikos prisirinko virš 
trys šimtai. Kalbėtoja savo už
duotį atliko gerai. Buvo ir 
klausimų, Į kuriuos teisingai 
atsakinėjo. Susirinkę jos pra
kalba likos patenkinti.

Pagerbimui mirusio draugo 
Kapsuko-Mickevičiaus publika 
sustojo ant vienos minutes.

Rinkta aukos. Aukavusių 
vardai: J. Gutauskas aukojo 
$1; A. Yačienė, F. Pūkelis po 
50 centų; G. Rindzevičius, A. 
Valungevičius, J. Valungevi- 
čius, F. Markevičius, M. Gu- 
tauskienė, B. Lapinskienė, J. 
Stigienė, K. Sireikienė, J. Svit- 
lavičius, Z. Norvaiša, J. Blu- 
jus ir P. Mineikienė po 25 
centus. Su smulkiomis surinkta 
viso $11.83.

Išmokėta sekamai: Už sve

tainę $5, kalbėtojai duota lė
šų $4, už 500 plakatų $2.67. 
Viso išmokėta $11.67. Liko 16 
centų. Aukavusiems širdingai 
ačiū.

Geras Parengimas
Kovo 24 d. Literatūros Dr. 

6 kuopa surengė silkių ir ar
batos vakarienę. Parengimas 
pusėtinai gerai pavyko. Mato
mai, darbininkai atjaučia dar
bininkiškus parengimus, nes 
skaitlingai lankosi.

Kovo 26 d. buvo rodomi ju
dami paveikslai Maksim Gor
kio veikalo “Motina.” Irgi 
pusėtinai gerai pavyko. Tik 
kažin kodėl tą patį vakarą 
rodė paveikslus Šv. Roko lie
tuvių parapijos klebonas švag- 
ždys savo mažoj svetainėj. Su
šaukė visus parapijomis, kad 
pamatytų paveikslus iš Lietu
vos apie “stebuklingas” vietas. 
Matomai, ne visi parapijonai 
tam tiki. Nekurie iš tų stebuk
lų juokėsi.

Aš manau, kad sergančius 
(ypatingai bedarbe) darbinin
kus neilgai kunigėlis džiugins 
su stebūklingais pagydymais ir 
iš jų nelaimės juoksis. Kada 
nors jie susipras ir padarys 
galą visoms apgavystėms.

Šalna.

Policijos Viršininkas
Pašalpų Šmugelninkas
MINEOLA, L. L—Prisai- 

kintųjų teismas įkaitino

Hempstead miestelio polici- tarnybą kaipo policijos vir-
jos galvą Phi. Seamaną už 
tokį šmugelį. Jis iš pašal
pos punkto išreikalavo, kad 
policininko Berto Hope naš
lei duotų pinigų apsimokėt 
už kambarius ir maisto, kai
po bedarbei, neturinčiai iš 
ko gyventi. Pašalpos pini
gai jai buvo mokami jau per 
tris menesius už kambarius, 
kuriuose ji negyvno; ir tik 
trys savaites atgal ji pradė
jo ateidinėti į tuos kamba
rius pasimylėti su policijos 
viršininku Seamanu, turin
čiu pačią žmogum.

Teisme paaiškėjo, kad po- 
licmano Hope našlė turėjo iš 
pirmiau pinigų ir dar tar- ( 
navo kaipo šeimininke pas 
turtingus žmones, gaudama 
pragyvenimą ir algą. Ji pa
ti liudijo, kad nereikalavo 
jokios pagelbos, bet Seaman 
vis tiek įbruko jai pašalpą.

Seaman pirmiau buvo še
rifas, kurį gubernatorius Al. 
Smith 1919 metais pavarė 
už suktybes. Bet už poros 
metų jis per politikierius bu
vo vėl sugrąžintas į valdišką

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

šininkas.

POLITIKIERIAI RYJA 
BEDARBIŲ PAŠALPAS
New Yorko miesto tary

bos pirmininkas B. S. 
Deutsch sako, jog per pa
skutinius 12 mėnesių buvo 
visai bergždžiai tarp politi
kierių su ei kvota $20,000,000 
pinigų, skiriamų bedarbiam 
šelpti.

Vancouver, Canada.—Vo
kiečių karo laivo “Karlsru
he” jūrininkai davė “raudo
nojo fronto” pasveikinimą 
surengusiems jiems ban kie
tą darbininkams ir farme- 
riams.

p; Te!. StagR 2-0783 NOTARY 3
| Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC / 

I Juozas Levanda 
| (LEVANDAUSKAS) i
! GRABORIUS 31' Patarnauju visiems be skirtu

mo. Parsamdau automobilius ? 
kiekvienam reikale. Kainos

žemos. :
Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

301—— ........loaoi  JOEZXOE

“Laisvės” Banketas, Koncertas ir Šokiai

f

101=30

t

BIRUTA RAMOŠKIUTĖ, 
sopranas, iš Hartford, Conn.

Pirmu kartu Brooklyne

Paukštienos 
VAKARIENE 

Valgių Bus 
Pagaminta 

1,000 Asmenų
IGNAS KUBILIŪNAS, 

Iš Boston, pasižymėjas ko
miškom dainom.

Puikiausias
KONCERTAS 

Visi Artistai ’Laisvės’
Skaitytojai ir

Rėmėjai

|VYKS H BALAM) 
SEKMAD. f APRIL

Pradžia 7 Vai. Vak.

f M •*

K. MENKELIUNIUTĖ,
Kuri žinoma visoj Amerikoj, 

kaipo dainininkė.

GRAND PARADISE
BALLROOM

AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLE, 
dainuos specialiai šiame parengime pritaikytas dainas,

Konvencija
Prasidės 10 valandą ryto.

William Norris 
6 Kavalky Orkestrą 

Grieš Šokiams

fit**

A. VIŠNIAUSKAS, 
baritonas, iš Bayonne, duos 

puikių solų.

ALDONA KLIMIUTĖ, 
kolaratura soprano, dainuos 
duetus su Kavaliauskaite.

i

J. L. KAVALIAUSKAITE 
mezzo sopranas, dainuos 

duetus su Klimiute.

518 Grand St., B’klyn

Aido Choro Vyrų 
Oktetas t

Irgi Dainuos Šioje Iškilmėje.

Koncertas Prasėdės 
9:30 valandą vakaro.

b

<
■   ■■ i   .jį. Igu ;i 1.. . ---'-L-. !_g-------------------------------------- ----------------- -- --------- ------------------------------- -----------■ —-   

JŽANGA ŠOKIAMS 40 CENTU; VAKARIENEI-60 CENTU; KARTU: ŠOK IAM IR VAKARIENEI—$1.00.
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I
Cleveland© Kronika

Clęvelande Didesnė Pusė Be
darbių Negauna Pašalpos
Sulig pačių pašalpos įstai

gų raportų, pasirodo, kad Cle- 
velande yra didžiausis skai
čius bedarbių, negaunančių jo
kios pašalpos. Paaiškėjo, kaip 
valstijos pašalpoj statistikas 
Howard W lylpple Green 
del Ohio miestų patyrė, jog 
Clevelande yra daugiau 50% 
bedarbių, kurie jokios pašal
pos nėra gavę. Kiti miestai 
nėra su tokiu dideliu nuošim
čiu negaunančių pašalpos, 
kaip Clevelandas. Toliau Mr. 
Green savo raporte pažymi, 
kad : 1934 m. Clevelandas tu
rėjo daugiau bedarbių, geriau
siu laiku, palyginus su kitais 
miestais, kurie buvo atsigrie
bę lygmalos 1931 m. Clevelan
das to nepasiekė.”

Ant šito Mr. Green raporto, 
p. Grossmanns, Cuyahoga pa
vieto pašalpos direktorius, štai 
ką išdidžiai per “Cleveland 
Press” pareiškė: “Visa tai pa
rodo, kad mes teisingi, kuomet 
spiriamės už lavintus darbinin
kus (profesionalius snooperius. 
J. M.) del pašalpos sukontro- 
liavimo.” Ir priduria, pabriež- 
damas: “Štąi mes ir galėjome 
sulaikyti tūkstančius nuo pa
šalpos surašo/ kuomet kituose 
miestuose buvo praktiškai pri
imami visi reikalaujantieji” 
(mano pabraukta J. M.).
Aišku, kodėl Viola Juback

Buvo Nubausta 5 Metams
Kalėjiman

Iš pašalpos statisti k o Mr. 
Green’o raporto ir Mr. Gross
man© pareiškimo gali būt aiš
ku, kam teroras yra vedamas 
prieš bedarbių kovas, kam 
Grossmanai ir kiti pasididžiuo
jančiai sako, kad tūkstančius 
sulaikė nuo pašalpos gavimo 
pagelba gerai išlavintų “snoo- 
pe^ių”. Iš vienos pusės be
darbius marino badu, o iš ki
tos pusės graftas ir naikinimas 
maisto ėjo plačiuoju baru. Be
darbių šeimynos negavo pašal
pos per du metus, šimtai tūk
stančių dolerių ėjo į grafterių- 
politikierių kišenius. Milionas 
svarų jautienos sugadinta, 
kuomet dešimts tūkstančių 
šeimynų Clevelande per kelius 
metus nėra turėję mėsos kąs
nelio ant savo stalo. Ar reikia 
didenio pasityčiojimo iš darbi
ninkų skurdaus likimo, kaip 
p. Grossmano pareiškimas: 
“su lavintų darbininkų pagel
ba galėjome sulaikyti tūkstan
čius nuo pašalpos surašo.” 
Bedarbiai! Tik per organizuo
tą kovą mes galėsime išgelbėti 
save nuo bado ir nuo tokio 
mūsų bedarbių pažeminimo.
Kantrybė Baduolių (Patience 

Of The Poor)
“Cleveland Plain Dealer,” 

27 d. kovo duoda tuo klausi-

mu editorialą, kurį pradeda 
šiais žodžiais: “Amerikos civi-

rezoliucijų ir telegramų nuo 
draugijų ir pavienių asmenų. 
Del Valstijos Biliaus reikia tą 
patį daryti, Wm. M. Boyd, 
State House, Columbua, Ohio. 
Taipgi pažymėjo, kad velka

persovimą dviejų streikierių. 
Padėtas po $5,000 užstatu. 
Bet ar jis bus nubaustas, tai 
pamatysime.

S.

Įizacija remiasi ant kantrybės 
biednuomenčs”. Pažymi, kad 
šie žodžiai-pareiškimas yra 
paimtas iš žymaus socialio 
darbininko, ne kokio karštuo
lio, bet “level-headed” realis
to, kuris turi artimų ryšių su 
daužomais ir spaudžiamais iš
tikusio likimo. Patvirtinta, kai 
Grossmanai ir kiti naudojasi 
mūsų kantrumu. Darbininkai, 
kovoje, o ne kantrybėje yra 
mūsų laimėjimas. 1
IŠ Lietuvių Organizacijų Ben
dro Fronto Veikimo Bedarbių 
Apdraudos Klausime. Vis Dau- 
giaus ir Daugiaus Organizaci

jų Dasideda Del Bedarbių
Biliaus H. R. 2827 ir 736

Kovo 25 d. Lietuvių Svetai
nėje atsibuvo iš eilės antras 
Bendro Fronto Lietuvių Orga
nizacijų delegatų susirinkimas. 
Iš sekretoriaus ir Draugijų de
legatų raportų paaiškėjo, kad 
virš 20 organizacijų yra pri
sidėję ir išrinkę delegatus į 
pastovų veikimo komitetą. 
Tiesa, ne visos draugijos buvo 
aplankytos per pereitą mėn. 
Todėl nusitarta jas aplankyti 
ir išaiškinti svarbą šio veiki
mo delei Darbininkų Biliaus, 
kuris apeina lygiai, kaip be
darbius, taip ir dirbančius, t. 
y., H. R. 2827 ir 136.

Delegatai, kurie buvo pa- 
siskyrę aplankyt parapijas-kle- 
bonus, raportavo, kad abu kle-
bonai: Vilkutaitis ir Karužis- 
kis užgyrė viršminėtus bilius ir 
pasižadėjo raginti savo para- 
pijonus, kad veiktų toj link
mėj, darant spaudimą ant sa
vo kongresmanų Washingtone 
ir Ohio valstijos seimelio at
stovų.

Kiti delegatai raportavo, 
ka‘d reikia daugiau aiškumo 
delei Darbininkų Biliaus. Iš
aiškinus, visi jam pritaria. 
Tiesa, pora draugijų atidėjo 
ant toliaus, žiūrės, kaip visos 
kitos draugijos darys. Tai bu
vo daugiaus tekniškumo deJei.

Iš Miesto Komiteto delega
tas pranešė, kad pereitą sa
vaitę dar dasidėjo viena mū
sų priemiesčio Miesto Taryba, 
kuri užgyrė Darbininkų Bilių, 
kaip federalį H. R. 2827, taip 
valstijos H. R. 136. D^abar 
Ohio valstijoj bus 10 miestų 
tarybų, kurios užgyrė mūsų 
bilius.

Del Bedarbių Apdraudos, 
Senatvės ir Social ės Apdrau
dos Biliaus H. R. 2827 reikia 
daryti spaudimus ant Rules 
Committee, kad jie paskubin
tų veikimą ir tarimą linkui jo. 
Pirm, to komiteto yra John J. 
O’Connor, House Office Build
ing, Washington, D. C. Virš- 
minėto Rules Committee pirm, 
arba pačiam komitetui reikia 
siųsti kuodaugiausiai laiškų,

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 Uniop 

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 Yo>rk 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. GHamercy 5-2042 213 Fourth Ave.
Ci*|l Liberties Union 31 Union Square West

Workers’ Bookshop 50 East 13th Street
Rand Bookstore 7 East 15th Street

Bus sekami kalbėtojai: 
Bishop McConnell 
Vito Maręantonio 
Paul J. Kvale 
Mary van Kldeck 
Elmer Carter 
Clarence Irwin 
Francis J. Gorman 
George S. Counts 
Rabbi E. L. Israel 
Rpger N. Baldwin 
Įžarry F. Ward. ’

linga tam visam darbui finan
sų. Draugijos galėtų po kelis 
centus paaukauti.

Nutartą, kad delegatai su
grįžę į draugijas raportuotų 
reikalą finansinės paramas.

Nutarta rengti pirmą pikni
ką ir dar vieną platų masinį 
susirinkimą - prakalbas, del 
platesnio supažindinimo visų 
Cleveland© lietuvių su Darbi
ninkų Bilium. Prakalbos įvyks 
11 d. balandžio, Lietuvių sve
tainėje, 6835 Superior Av. Ko
mitetas instruktuotas gauti už 
kalbėtoją vieną iš vietos kle
bonų. Taipgi kitus gerus kal
bėtojus, kurie išaiškintų pla- 

I čiau visą veikimą del Darbi
ninkų Biliaus H. R. 2827. Ki
tas komiteto susirinkimas 
įvyks 23 d. balandžio, toj pa
čioj vietoj.

J. Mažeika.

Darbininkai Laimi Tik Kovin
gai Vesdami Streikus.

1050 Laimėjo Savo 
Reikalavimus

Pereitą savaitę Cleveland 
Tractor Co., 350 darbininkų 
laimėjo visus reikalavimus. 
Vedė streiką kovingai. * Visi 
buvo ant pikieto linijos ir ne
sidavė arbitracijos loskai. Iš 
karto buvo siūlyta tas ir kitas, 
kad darbininkų vienybę pa- 
krikdyti. Kviesta į Washingto- 
ną išdėti Roosevelto Darbo 
Boardui, bet ir šis triksas ne
pagelbėjo. Kompanija, maty-
dama, kad kitaip nieko nepa
darys, kaip tik išpildžius dar
bininkų reikalavimus, pasi
davė.

Kitas streikas, tai Van Dri
vers and Furniture Handlers 
Union, čia 700 darbininkų 
kovingai užėmė streike pozici
jas. Neleido ne tik ant vietos 
jokiam operatoriui pasijudinti, 
bet sulaikė ir sugrąžino iš ki
tur operuojamus Vans (rakan
dų vežimus). Nors spauda rė- 

, mė operatorius ir plačiai rašė, 
kad “streikieriai atsidurs turį 
reikalą su valdžia, nes jie 
bando sustabdyti susisiekimus 
tarpe valstijų (interstate)”.

Bosai iš sykio vedė derybas 
ir jas nutraukė su pagelba val
džios taikintojo, kad visą rei
kalą perdavus Washington© 
Labor Boardui. Bet Van Dri
vers ir Furniture Handlers 
Unija pasakė: “Į peklą su jū
sų Washington© arbitracijo- 
mis! Nenorite tartis su mumis 
del mūsų išstatytų dabartinių 
reikalavimų, tai dabar gausi
te naujus.” Ir tuojaus opera
toriams įteikė pakeltus reika
lavimus. Pirmesni buvo: “pa
kelti algas nuo 65-70c., ant 
10c.” valandai, t. y. 75c. ir 80c 
valandai, o naujas reikalavp 
mas: 80c. ir 85c. Po šių nau
jų išstatytų reikalavimų į ke
turias dienas darbdaviai išpil
dė pirmus reikalavimus ir dar
bininkai susitaikė ant to. Reiš
kia, nereikėjo Washington© 
“arbitracijos.”

šis streikas tęsėsi 27 dienas, 
1 nuo 1 d. kovo, ir buvo veda
mas tikrai kovingoj dvasioj.

Dar yra visa eilė kovingų 
streikų: National Screw & 
Tack Co., kur 1300 darbinin
kų streikuoja. Kovingai laiko
si, nežiūrint, kad viso Cleve
lando “open shoperiai” deda 
pastangas jojo sulaužymui. 
Darbininkam neleidžiama ma
siniai pikietuot. Ginkluotais 
mušeikomis apstatyta dirbtu
ve. Bet nežiūrint tokios dide
lės apsaugos, streikieriai mo
ka streiklaužius pavaišinti. 
Vienas mušeika papuolė už

BROOKLYN LABOR LYCEUM
PARBININKV ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Paskutinis Pranešimas

rencija pageidauja turėti kud- 
daugiausia delegatų nuo bro
liškų organizacijų.

LDS 5-to Apskr. sekr.,
P. Bokas,

116 Sunnyside Ave., 
Waterbury, Conn.

ir naujų narių. A. Varaneckiene.
(78-79)

, Conn. Valstijos Visoms 
L.D.S. Kuopoms

Pagal L.D.S. 5-to Apskri
čio pereitų metų konferencijos 
nutarimą šių metų metinė kon
ferencija pripuola laikyti 14 d. 
balandžio, 11 vai. ryte, 243 
Front Str., New Haven, Conn.

Draugai LDS kuopų sekre
toriai ir nariai, laiko iki kon
ferencijos mažai liko. Už tai 
turime skubiai rengtis. Turime 
tuojaus sušaukti kuopų susi
rinkimus. Tuose susirinkimuo
se turime apkalbėti visus 
svarbesnius dienos klausimus, 
kaip tai, bedarbes ir socialės 
apdraudos bilių, prieš Karą ir 
Fašizmą Lygos klausimą, šau
kiamą lietuvių kongresą, ku
ris įvyks birželio 30 ir liepos 
1 d., 1935 m. Toliau kitais 
klausimais. LDS vajus naujų 
narių gavimui, pikniko rengi
mas, LDS vasarinė jaunuolių 
mokyklėlė ir kiti reikalai. Ap
kalbėję virš minėtus klausi
mus, dekite pastangas vykinti 
gyvenimai! LDS kuopose ant 
vietos. Taipgi duokite gerų 
patarimų LDS 5-to Apskr. me
tinei konferencijai.

Visos kuopos privalo pa
siųsti pilną skaičių delegatų. 
Delegatai renkasi vienas nuo 
kuopos ir vienas nuo kiekvie
nos dešimties narių. Kuopų 
sekretoriai privalo pagaminti 
mandatus ir įduoti delegatams, 
išrinktiems konferencijom

Kuopų sekretoriams buvo 
išsiuntinėta blankos, ant kurių 
turi būt sužymėta LDS kuopų 
visų metų sąskaita.,..,. Minėtas, 
blankas mažųjų kolonijų kp. 
sekretoriai jau sugrąžino, bet 
su didžiųjų kolonijų kuopų se
kretoriais tai tikra bėda, nie
kad nieko negausi į laiką, vi
sada suvėluotai prisiunčia. 
Draugai, LDS kuopų sekreto
riai, pastebėję šį pranešimą, 
skubinkite blankas sugrąžinti 
LDS 5-to Apskričio sekreto
riui.

Kviečiam ir jaunuolių kuo
pas prisiųsti delegatus į virš 
minėtą konferenciją.

LDS 5-to Apskričio konfe

Newark, N. J.
Parengimas, Kuriame Visi * 

Lietuviai Dalyvaukite
Balandžio 4 d.L šį ketvirta

dienį, Sokol Hall svetainėje, 
358 Morris Avė., įvyks labai 
svarbus susirinkimas ir paren
gimas išgelbėjimui 'jauno ko
votojo draugo Angelo Hern- 
dono. Jis yra nuteistas 20 
metų ant “Chain gang” ir pa
leistas po $15,000 kaucijos. 
Reikalaujama naujo teismo. 
Tam tikslui Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas rengia 
šį parengimą.

Kalbės pats d. Herndonas, 
taip pat Ruby Bates ir Ann 
Burl ak, pagarsėjus streikų va
dovė.

Be to, bus labai graži dailės i 
programa.

DELAIR, N. J.
ALDLD 142 kp. rengia vakarienę 

ir šokius subatoj, gegužės 4, 1935, 
Perry Fire House, Cinnaminson Ave., 
netoli Burlington Pike. Apie vakarie
nės turtingumą nėra nieko minėti, 
nes visi žinote, kad 142 kuopa vi
suomet patenkindavo visus praeityje, 
tai ir dabar patenkins. Bus gera or
kestrą šokiams, kuri grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus Šokius. Įžanga 75c.

Prašome visų draugų ir organizaci
jų, Camdone ir Philadelphijoj nieko 
tą dieną nerengi, bet dalyvaut virš 
minėtoj vakarienėje.

A. Lamulionis.
(78-79)

'todėl prašom visus narius ateit lai
ku. >

Org. Paukštaitienė.
___________ *

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apielinkės lietuviai ~ 

ateikite ir pamatykite dar pirmą kar- * 
tą Worcesteryj lošiamą veikalą “Pra
džia,” keturių veiksmų dramą. Tai 

[yra tikras įvykis paimtas iš Sovietu 
į valdžios įsikūrusios Lietuvoj ir jos 
I nuvertimas, šiam veikalui yra surink
ta gabiausi lošėjai, ir jo perstatyme 
bendrai dirba ALDLD 11 ir 155 
kuopos ir TDA 13 kp. Lošimas įvyks
7 d. balandžio, Lietuvių Svetainėje^
8 vai. vakare, 29 Endicott St. įžanga > 

i 35 centai ypatai. Visų prašome ne-
praleist šios geros progos.

Rengėjai.
(76-7^

PORT CARBON, PA.
ALDLD 159 kp. susirinkimas įvyks ■ 

7 d. balandžio, 10 vai. ryto, draugės 
J. čiupailienės namuose, visi drau
gai ir draugės malonėkite 'pribūti 
laiku ir užsimokėt savo duokles. 
Taipgi bus rinkimai delegatų Į aps
kričio suvažiavimą, kuris įvyks 28 
d. balandžio, Shenandoah, Pa.

Valdyba.
(78-79)

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
nus del mūsų pikniko, kuris įvyks 9 

i d. birželio, ir kitų svarbių reikalu,

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Kviečiame ir raginame visus 
Newarko lietuvius dalyvauti. 
Įžanga tiktai 20 centų.

Parengimas prasidės 8 vai. 
vakare.

Komisija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 5 d. balandžio, 7:30 v. 
vakare, 3014 Yemans. Visi nariai ma
lonėkite būt laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite

DIDELIS NUPIG1NIMAS
’’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 

adresųokit:
J. BARKUS

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

i , : —

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą
•

GREIČIAUSIA KELIONĖ 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

•
Arba keliaukite populiariniais 

ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo
•

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

ft Ml

Bieliausko Graborystes Įstaiga
TEL. STAGG 2-5043 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS BROOKLYN) IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliąusko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko

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

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

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

$150

mažiau

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

$225

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225'
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties šilko; 

vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligoninės, išbalsa
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakės, 
kryžiaį ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kviet
kas. Išimame visus leidimus (permitus). Suteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius į visas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve-

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku ir 
paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išvlršininė grabui 
dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno 
iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas arba dresė; žvakės, 

> kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kvietkas. 
Išimame visus leidimus (permitus). Sutelkiame karava
ną, kuriuo grabą veža, ir vieną automobilį į visas kapi
nes New Yorko miesto apylinkėj; grabo dėžę nuvežame 
į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemokamai. 
Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti už pri
einamą kainą.

žarna į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 
už prieinamą kainą.

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

Ū
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Baltimore ir “Vestuvės 
Pušyne”

arti-Dienos slenka ir lėtai 
naši 7 d. balandžio. Rodos, ta
rtie nieko stebėtino negalėtų 

zž>ūti, nes mes daug pergyve- 
nom visokių įvykių. Bet Balti- 
morės kliaučiai mano visai ki
taip, ginčinasi, girdi, mes tą 
dieną pamatysime tą, ką iki 
šiolei svietas nematė. Kiek 
man suprantama ir žinoma, 
t&i ta dieną Shenandoahrio 
Lyros Choras statys scenoj 
naujausią operetę “Vestuvės 
Pušyne.” Kaip žinia, šenando- 
riečiai yra geri menininkai ir 
lošėjai, baltimoriečiams ir Ru- 
sų-Ukrainų Chorui gali pada
ryti didelį suprizą. Drg. Vin
co duktė dabar jau taiko šau
ti į Philadelphijos “boisų” 
cielių. Nereikia bijotis, tas 
“♦Lanky” Pranaitis jau dabar 
teiraujasi, kokis tą dieną bus 
oras. Aš nepriešingas, kad tą 
dieną būtų daug svečių. Sve
čius reikia gražiai susodinti; 
baltimorieciai kriaučiai nusi- 
sėdėję—gali ir pastovėti.

Dėdė Kalnietis.

Lawrence, Mass' * 4 t

LAISVE Penkias Puslapis
SSS !a»i

jos prakalba patiko. Taipgi d. 
Mažeikienė prisiminė ir apie 
So. Bostono “Darbininką” ir 
jo melus kas link Sovietų Są
jungos, būk tenai esąs badas. 
“Darbininko” fed ak t orius 
Kneižiukas meluoja per radio 
stotį WAAB, Boston, Mass. 
Buvo pagaminta protesto re
zoliucija. Draugė Mažeikienė 
perskaičius užklausė publikos, 
ar priimsite šitą protestą prieš 
melagius? Vienbalsiai priėmė 
250 dalyvavusių masiniam su
sirinkime.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui, čionai tilpsta var
dai, katrie aukavo nemažiau 
po 25c: B. čiulada 50c, M. 
Petrukevičius, S. Penkauskas, 
J. Jurgelavičienė po 25 cen
tus; viso aukų surinkta $4.37. 
Ačiū visiems aukautojams 
vardan draugijos.

Kliubų Veikimas
Taipgi kovo 17 d. buvo visų 

kliubų suvažiavimas. Dalyva
vo apie 6 kliubai. Konferenci
ją pradėjo apie 1 valandą po! 
pietų. Matyt, kliubų delegatai 
svarstė daugiausia apie vasa
rinius parengimus, kad nepasi
taikytų tuo pačiu laiku paren
gimai kelių kliubų. Tas yra 
gerai. .Bet vienas dalykas tai 
papeiktinas, kad delegatai 
neprisiminė apie kitus reika
lingus ir naudingus darbus, 
kaip pasiuntimas reikalavimo 
Mass. valstijos kongresma- 
nams, kad perleistų apdrau-

Drg. V. Kapsuko, mirties 
paminėjimo susirinkimas ge
rai pavyko, publikos buvo ne- dos bilių, nes tai yra visiems 

sudainavo kliubiečiams reikalingasmažai. Pirmiausia
Liaudies Choras “Internacio
nalą,” paskiaus kitas darbinin
kiškas dainas. Taipgi buvo ir 
duetų, sudainavo gėrai B. Pe- 
irukevičius, choro vedėjas ir 
J. čulada. Publikai labai pa
tiko, net kelis kartus iššaukė 
dainuoti. Po dainų, pirmiausia 
kalbėjo draugas A. P. Taraš- 
ka apie draugą Kapsuką. Nu
rodė koks jis buvo brangus 

*darbininkų vadas, nuo pat sa
vo jaunų dienų kovojo už dar
bininkus ir už jų pasiliuosavi- 
rną iš po kapitalistų jungo. 
Taipgi visa publika sustojimu 
atidavė paskutinę pagarbą ne
nuilstančiam kovotojui drg. V. 
Kapsukui - Mickevičiui, kurį 
mirtis išplėšė iš mūsų tarpo. 
Taipgi drg. Taraška kalbėjo 
apie LDS, kaip yra reikalinga 

*kožnam vienam lietuviui pri
gulėti. Tai yra finansiniai tvir
čiausia draugija tarpe lietuvių 
Amerikoj.

Antra kalbėtoja buvo drg. 
2. C. Mažeikienė iš Cleveland, 
£)hio. Draugė Mažeikienė yra 
gera kalbėtoja, turi gerą iš
kalbą, taipgi riša gerai šių die
nų klausimus. Klausytojams

da
lykas. Stengkitės, draugai 
kliubiečiai, tokius klausimus 
diskusuoti.

Gražus Parengimas

Kovo 23 dieną draugai ita
lai surengė puikų teatrą Itali
an Grand Hall. Publikos daly
vavo suvirs 8'00. Visas pelnas 
pasiųstas bus Komunistų Parti- 
jo italų frakcijos laikraščiui. 
Mat, iki šiol tas laikraštis ėjo 
tik vieną kartą į savaitę, taigi 
draugai sumanė išleisti 
raštį. Tas labai gerai.

dien-

Kuopos Susirinkimas
Balandžio 7 d., 2 valandą 

po pietų, įvyks mėnesinis su
sirinkimas LDS 125 kuopos. 
Taigi, visi nariai būkite. Taip
gi, katrie draugai turite išpil- 
dę aplikacijas, tai malonėkite 
ateiti būtinai, nes jau bus 
paskutinis mėnesinis susirinki
mas, kuri priims su nupigintu 
įstojimu. Gerai įsitėmykit, kad 
nepamirštumėte. Vieta susirin
kimo: LU Kliubo svetainėje, 
41 Berkeley St.

L. K. Biuras.

ALLA. REIKALAI

LMD

28 d. 
vaka-

Iš APLA. Pirmo Apskričio vei
kiančio komiteto posėdžio, at
sibuvusio kovo 24 d., 

name

Svarbesni tarimai:
1. Nutarta balandžio 

surengti APLA. šeiminę
rienę su koncertu ir prakalbo
mis. Parengimas įvyks LMD 
svetainėj, Pittsburgh, Pa.

2. Nutarta prisidėti prie AL 
DLD. Ketvirto Apskričio pra
kalbų maršruto draugei Ma
žeikienei ir pasiųsti drg. D. 
Lekavičių su raportu iš socia- 
lės apdraudos kongreso, kuris 
įvyko Washingtone.

3. Nutarta atsišaukti į vi
sas APLA. Pittsburgho ir apie- 
linkėj gyvuojančias kuopas, 
(a) kad visos kuopos rengtų 
viršminėtiems kalbėtojams pra
kalbas, (b) kad visos kuopos 
rinktų delegatus į būsiantį AP 
LA. seimą . ir apskritys steng
sis pagelbėti padengimui de
legatams kelionės lėšų, (c) 
kad tos kuopos, kurios negalės 
siųsti savo delegatei, prisidėtų 
su finansais prie padengimo 
kelionės lėšų kitiems delega
tams, (d) kad metinės duoklės 
po 5 centus nuo nario čekius 
ir money orderius reikia rašy
ti iždininko vardu V. Masiliū
nas, o siųsti finansų sekreto
riaus adresu J. Ramoška, 1501 
Oak St., East Pittsburgh, Pa., 
(e) raginti, kad tuojaus pra
neštų apskričio protokolų se
kretoriui tos kuopos, kurios iš
rinks delegatus į seimą ir kiek 
sukels pinigų delegatų pasiun
timui, šiuo adresu : J. Manski, 
1523 Metropolitan St-., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

4. Nutarta ir išrinkta nuo
latinis nuo APLA. I Apskričio 
atstovas į Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimo knygyną, 
drg. Vic. Masiliūnas.

5. Nutarta sekantį apskričio 
komiteto posėdį laikyti balan
džio 26 d., 8 vai. vakare, LMD 
name.

Geo. Urbonas

Wilkes Barre, Pa. — tik ką 
susitvėrus APLA III Apskri
čiui, da nepavyko įtraukti vi
sas kuopas kietosios anglies 
srityje. Todėl dabar apskričio 
komitetas šaukia konferenciją 
sekmadienį, 28 d. balandžio, 
10 vai. ryte, Sweeto svetainėj, 
37 N. Main St., Shenandoah, 
Pa.

MASSACHUSETTS LIETUVIAI PAMATYS
■' • . . , > r • -J n .1.. r

Operetę "Spartakas”

SUBATOJ SO..BOSTO!
•» *>' \ ■ <1, . tTi ‘ L * •

Bal. 6 April
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Kam. E ir Silver Strs.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA 40c
Seserys Kaškevičiutės

Romiečių mergelių rolėse loš ir dainuos.

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

Dar pirmą sykį Na‘ujo jo j 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- 
gabaus gladijatotių ir vergų sukilimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, į- 
vykę virš du tūkstančiu metų atgal.

Kuopos, kurios pirmiau jau !sime, kaip daugiau pagęlbėt • kusJ kad pasidalyti sau da di- ten dabar yra, tokius melus . . • • ... ...... , ♦ • t ' . V . - J • J V *esate nutarę prisidėti prie ap
skričio, o neprisiuntėte dele
gatų į pirmą konferenciją, da
bar būtinai turite dalyvauti 
šaukiamoj konferencijoj. Jau 
buvo pirmiau aiškinta, ko
kiam tikslui yra organizuoja
mas apskritys šioje apielinkė- 
je, todėl dabar nėra reikalo 
daug aiškinti, nes visiems turė- 

otų būti žinoma, kad visoms 
kuopoms susirišus į vieną ben
drą apskritį, laikant konferen
cijas, bus galima išdiskusuoti 
ir ištaisyti trūkumus ir tą di
delį neveiklumą, kur matosi 
daugelyje kuopų mūsų srityje.

Kitas svarbus klausimas, tai 
kad visos kuopos, nežiūrint, 
kaip yra neskatlingos nariais, 
turėtų imti dalyvumą APLA 
26 Seime, kuris įvyks geg. 31. 
ir birž. 1, Wilkes Barduose. 
Taipgi skaitlingos kuopos na
riais turėtų jau dabar pasirū
pinti, kad prisiųsti į Seimą pil
ną skaičių delegatų.

Draugai ir draugės, mes tu
rime rengtis prie mūsų organi
zacijos 26 Seimo su didžiausiu 
entuziazmu, nes tai da pir
mas mūsų brangios organiza
cijos Seimas įvyksta kietųjų 
anglių srityje, nors APLA gy
vuoja apie 30 metų. Gal kuo
pos, kurios randasi Illinois 
valstijoj ir kitose tolimose vie
tose nuo Wilkes Banių, nega
lės prisiųsti 
legatų, tad 
yra būtinas 
kuodidžiausį

Kuo didesnis seimas, 
daugiau būna entuziazmo ir 
galima daugiau ir geresnių ta
rimų 
ei jos

pilną skaičių de- 
mūsų apielinkei 
reikalas sudaryti 
skaičių delegatų, 

tuo 
ir

padaryti del organiza- 
labo.

III APLA Apsk. Sek.,
V. Glaubičius.

Viešosios Mokyklos Fašistų 
Kontrolėje

* Pittsburgho viešosios mo
kyklos yra geležinėje fašisto 
Graham rankoj. Jisai taip da
ro, kaip nori Andrew Mellon, 
ir kiti plieno ir bankų savinin
kai. Jis taip daro, kaip Hear- 
sto laikraštpalaikis ‘.‘Sun-Tele
graph” skelbia.

Daugiau kai savaitė laiko 
atgal fašistinėj apšvietos tary
boj įvyko didelis susirėmimas. 
Įvairių organizacijų 
taipgi ir Komunistų Partijos 
atstovas, pridavė 
mus, kad viešųjų mokyklų au
ditorijos turi būt atdaros dėlei' 
įvairių orrganizacijų, taipgi ir 
delei radikalių. Tie atstovai: 
labai aiškiai nurodė, kad mo
kyklų viršininkas Graham lau
žo visas įgyvendintas taisyk
les ir net nesiskaito su Penn- 
sylvanijos konstitucija, kad jis 
elgiasi fašistiniai.

Graham su savo keliais pa
kalikais ir vėl tačiaus nuta
rė nesiskaityti su tokiais tei
singais reikalavimais. Paskel
bė spaudoj, kad mokyklų au
ditorijos uždarytos “radikališ- 
koms organizacijoms”, bet jos 
bus atdaros fašistinėms orga
nizacijoms.

Dabar fašistiniai elementai 
trina rankas iš džiaugsmo, 
kad “raudoniesiems” nelei
džiama masinius mitingus lai
kyti viešose mokyklose. Jie 
dar daugiau reikalauja. Jie vi
sur šaukia, kad būtų uždraus
ta visokį mitingai visose vie
tose.

Darbininkai turėtų būt savo 
reikalų sargyboj. Visos orga
nizacijos turėtų nešti protestus 
prieš poną Graham ir sykiu 
vesti griežtą kovą prieš fašis
tinius elementus. Reikia dau
giau darbuotis bendrai su Ly
ga prieš Karą ir Fašizmą.

Lietuvių Lyga prieš Karą ir 
Fašizmą nusitarė šaukti kon
ferenciją geg. 26. Konferen
cija bus svarbi. Svarstysime, 
kaip daugiau pasiųsti delegatų 
į Visuotiną Lietuvių Darb. Su
važiavimą Clevelande, birž. 
30 ir liepos L Taipgi svarsty-

atstovai

reikalavi-

Matomai, turčių 
, kad darbi-

- ’ ’ -• ninkai ten gali sėkmingai vis-
“vcv,y“^v’ i ką tvarkyti, tad išmislija viso
je. en ai nebūtus daiktus, kad

žmonės neprijaustų tokiai 
tvarkai, ir kad savose šalyse 
nereikalautų geresnio gyveni
mo.

Aukų lėšų padengimui su
mesta $4.14.
aukas.

Lietuvos politiniams kaliniams; dėsnius pelnus iš tos neorga- ųžginčina.
ir taipgi'kaip sėkmingiau ko-' nizucR0S darbininkų spėkos, klasei nepatinka, 
voti prieš karą ir fašizmą pa
čiame Pittsburghe.

Antifašistas.

New Britain, Conn

. nizuoios
Kas Kita darbininkų tėvynėje. 

įSoviletų Sąjungoje. ---- ------
ninkai jau patys viską tvarko., 
ten planingai sėja javus, ten 
planingai gamina visas kitas 
reikmenis, ten tik delei to nė
ra nė bedarbės. Vis: pavalgę,Buvo Sėkmingos Prakalbos

Netikėtai 
kalbėti d. Z 
kurios atsilankymas mus visus1 
džiugino, kad tiek daug pub- 
likos susirinko pasiklausyti jos fc^g'JvietuosTėšaTbadas'-j 
kalbos esant šeštadieniui. Ki-Į 
tados šeštadieniais prakalbų1 
negalėdavom įvykdyti, o da
bar išėjo kuopuikiausiai. Kovo 
23 d. Lietuvių svetainė buvo 
pilnutėlė.

Pirmininkui prisiminus apie 
d. V. Kapsuko mirtį, ragifio į- 
sigyti knygelių Sovietų Sąjun
gos draugų išleistų jo atmin
čiai. Pasirodė, kad daug yra 
norinčių įsigyti, bet knygelių 
ant rankų turėta perdaug ma
žai, todėl ne visus patenkino-' 
me.

Draugė Mažeikienė lengvais 
vaizdeliais dėstė apie tai, kas 
sunkina darbininkų būvį ir kas 
tunka iš daroininkų prakaito. 
Ji, be kitko, nurodė skirtumus 
kapitalistinės tvarkos, kurioj 
turčių klasė turi viską savo 
rankose susigrobus: kaip že
mę, dirbtuves, bankus ir visą 
kapitalą, o darbo žmonės nie
ko neturi, vien tiktai savo ran
kų spėką. Todėl jie, valdyda
mi viską, ir spaudžia darbinin-

Dėkojame užgauta pas mus apsidengę, šiuo tarpu lietuvių
. C. Mažeikienė, buržuazija, kaip “Darbinin

kas”, turavoja Hearst’o lai
kraščiams, skleidžia melus, 

i -h’
;t.t. Rimtesni laikraščiai to ne
rašo ir daugybė žmonių, kurtei IR KITIEMS UŽRAŠYK

Tol. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bi’iicklieimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DA IMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir , 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Paršamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Šaukite dieną ar naktį’

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. ,

Harry’s Cafe
Kur Geri Oraugai Susieina

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Čoluinbia Avė.', tarpe 
28th & 29th 

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
~~~MOTERIMS STALAI
BUSINESS_MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

LIETUVIŲ

Valizą Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Buvęs.

SKAITYK LAISVE

lRrt.Rrt.RrtM RR AH M Art Art RA M Art Art Art Art Art RARA

SVARBUS PRANEŠIMAS
Montello ir Apielinkės Lietuviams

Lietuvių Tautiškame Name yra puikiai įtaisyta 
VALGIŲ IR GĖRIMŲ UŽEIGA

Čia galite linksmai ir ramiai praleisti laiką.
tinkamai įrengta užėjimui grupėms ir pavieniams asme- 
o mūsų patarnavimas yra prielankus ir patenkinantis. Tą 
pasakys kiekvienas iš tų, kurie tik 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 primigti tą faktą, kad šio biznio pasilaikymas Liet. Tau
tiškame Name yra parama ir tam namui. Todėl čia yra tinka- 

i miau užeiti negu kur kitur.

NATIONAL CAFE
666 No. Main Street

Vieta 
n i m s, 
jums

Montello, Mass.
mm iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro
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Notary Public TeL STagg 2-5043 j

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi- «• 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro iro mm iro mm iro iro

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija ]
Pirmos klases anglis, geriausios j 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Į NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Dalyvaukite Milžiniškam Protesto 
Mitinge Madison Square Garden

kos siekė tik $7,869,452. 
mokėjimo laikas pratęsta 
vaitei.

Su- Šalpos Biuro Pony Darbeliai Sft-

Įvyks Trečiadienį, Balandžio 3 
d., 7 v. vakaro., 8th Avė. ir 

50th St., New Yorke

Lietuviai darbininkai, jūs 
matote, kad artinasi karas. 
Jūs matote, kad gręsia fašiz
mas Amerikoj.

Kongrese dabar yra 24 fa
šistiniai biliai, kurie grasina 
atimti darbininkams visas tei
ses. Tie biliai grasina depor
tavimu sveturgimių darbinin
kų, kurie tik parodys priešin
gumą kapitalistams, kurie išeis 
į streiką ir reikalaus geresnio 
gyvenimo. Vienas iš tų bilių 
(H.R. 6795), įneštas kongre- 
smano Kerr, jeigu taptų įsta
tymu, tai darbininkus taip su
varžytų, kad mes neturėtume 
teisės nei žodžio tarti prieš 
karą; darbininkai negalėtų

susirinkti didesnėmis grupė
mis, kaip po du ar tris. Val
džios agentai užpultų ir krės
tų namus be warranto. Jeigu 
sugautų ką sakant, kas nepa
tinka bankieriams, fabrikan
tams, tai, pagal tą įstatymą, 
galėtų darbininkų nuteisti 10 
metų kalėjimo ar užsimokėti 
$10,000, arba abi
uždėti. Tai štai kokie 
niai žingsniai daromi 
mus, darbininkus.

Gynimui darbininkų

Susi- 
susi-

bausmes 
fašisti- 

prieš

teisių

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 1-mos kuopos
rinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
balandžio 4 d., kaip 7:30 v. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Šis susirinkimas yra svarbus. 
Turėsime padaryti planus del 
vasarinių parengimų. Taipgi 
išgirsime raportą iš buvusių 
judžių. Taipgi, visi draugai, 
kurių mokestys jau už tris mė
nesius nemokėtos, yra būtinai

kovai prieš karą ir fašizmą ir kviečiami ateiti ir užsimokėti.

Iškilus aikštėn didelėm suk
tybėm šalpos Biurų sistemoj, 
apie ką jau dalinai buvo ra-» 
syta “Laisvėj”, ponas Deutsh, 
aldermanų pirmininkas, rei
kalauja sudaryti naują biurą. 
Jis sako, kad dabartinė profe
sionalė šalpos grupė bereika
lingai sueikvoja $20,000,000 į 
metus.

Apie tuos šalpos biuro dar
bus bus rašoma plačiau seka
muose “Laisvės” numeriuose. 
Visiem, o ypatingai 
biams ir surištiems su darbu 
tarp 
tuos

bedarbių labai 
faktus įsitėmyti.

bedar-

svarbu

Prot. Sekr., J. Visockis.šaukiama tas milžiniškas mi
tingas.

Tą mitingą bendrai rengia (Mirė Negras Vaikas, Policijos
viZivilrinA T ir rv Ic . ___ _ _   _Amerikinė Lyga Prieš Karą ir 

Fašizmą ir Amerikos Civilių

Padengimui išlaidų įžanga: 
25c, 35c, 50c ir $1.00.

Smarkiai Rengiamasi “Laisves” Bankietui
Rengiasi svečiai, rengiasi irįgiau, šeimininkės dės pastan- 

svečių priėmėjai. Ypatingai j gas ir daugiau aprūpinti, jei 
mūsų darbščiosios gaspadinės tik joms iš anksto bus praneš- 
susirūpinę, kad svečiai būtų ta. 
tinkamai pavaišinti. Tai ne- Į 
maža atsakomybė parūpinti 
maistą tūkstantinei miniai 
svieto. Visi tikietų platintojai 
ir visi dalyvausiantieji ban
kiete daug palengvins jų at
sakomybės naštą, jei parduos 
bei pasipirks tikietus iš anks
to, bent nevėliau ketvirtadie- 
nio-penktadienio.

Svečiai iš kolonijų taip pat 
prašomi pranešti, kiek daly
vaus, kadangi gaspadinėms 
reikia žinoti, kiek valgių ga
minti. Kol kas yra manoma 
gaminti valgių tik tūkstančiui 
svečių, bet jei pasirodytų dau-

Bankiete bus puiki progra
ma, kurią išpildys svečiai so
listai : Kubiliūnas, Ramoškaitė, 
Višniauskas. Taip pat dainuos 
ir vietiniai solistai, ir meno 
grupės. Visiems dainininkams 
akompanuos d. L. B. šalinaitė.

įžanga į bankietą ir šokius 
$1, vien tik šokiams 40c. Įvyks 
sekmadienį, 7 dieną balandžio, 
Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand St., kampas Ilavemeyer 
St., Brooklyne.

šokiai prasidės 7 valandą 
vakaro, vakarienė — 8 vai., 
programa—10 valandą.

En- 
per- 

“Laisvės”

Ensemblis Davė Smagų 
Vakarą

Aido Choro Merginų 
semblio vakarėlis. įvykęs 
eitą sekmadienį,
svetainėj, buvo nepaprastas, 
programa duota tikrai koncer
tinė. Programos nauiienybė 
buvo Jugoslavų Tamburaški 
Orkestrą, kuri sugriežė rinki
nį jugoslavų liaudies melodi
jų, pritardami ir dainomis, 
taipgi puikiai griežė Shuberto 
Serenada, klasikinį muzikos 
kūrinį. Toji žavinti muzika iš
šaukė dideles ovacijas. Aido 
Choras ir Merginų Ensemblis 
šauniai sudainavo po keletą 
dainų. Sėkmingai pirmininka
vo d. Vera Bubliutė. šokiams 
griežė 
kestra 
niškus 
pilnai

ta pati Tamburaški Or- 
lietuviškus ir ameriko- 
šokius. Publika vakaru 
patenkinta.

Rep.

Drg. Radžiunienė Sunkiai 
Serga

Draugė E. Radžiunienė. AL 
DLD 1 kuonos narė ir “Lais
vės” skaitytoja, sunkiai serga 
jau trečia savaitė ir randasi 
ligonbutvje, 100th St. ir 5 th 
Ave. New Yorke, įėjimas iš 
100th St. Lankymo valandas 
nuo 1 iki 3 no piet ir nuo 7 iki 
8 vakaro kas dieną. Draugei 
Radžiunienei padaryta sunki 
operacija ant “tumor” ir jos 
sveikata tebėra silpna. Aplan
kykite sergančią draugę, tuo- 
mi priduodant jai daugiau iš
tvermės sunkioje ligoie. Linkiu 
draugei greito pasveikimo.

D.

Iš “Naujos Gadynės” 
Šėrininkų Suvažiavimo

Aš moku skaityti “Naują 
Gadynę” lygiai kaip ir “Lais
vę,” bet man, kaip grinoriui 
čia. Brooklyne, tai vis rūpėjo 
sužinot, kurią pusę didžiuma 
darbininkų palaiko, laisviečius 
ar “skloka.” Už tai ir nuėjau 
sekmadieni pažiūrėti, ar dide
lis jų dalininkų suvažiavimas 
(manau būti ir “Laisvės”).

Taigi, atrodo, kad “N. G.” 
stovis nekoks, šėrininku ir 
svečių buvo anie 50 (vienas 
draugas suskaitė 51). Savo ra
porte d. Lisajus sako, kad per
nai buvo žymiai pasekminges- 
nis veikimas, negu šiemet. Gi; 
Kuodis skaičiais atraportavo, 
kad “N. G.” stovėjo šitaip per
eitais metais: Už prenumera
tas $3,170. Viso pajamų $5,- 
000 suvirs, išlaidų virš $8,000. 
Pridėjus piknikų pajamas vis- 
tik nedatekliaus virš $1,300. 
Nekurie šėrinin. nusiminė, tai 
išgirdę. Po visų smulkių išlai
dų iki $2, dar sako įvairios iš
laidos virš $400; už ką, tai ne
aiškino.

Rezoliucijų komisija įnešė 
klausimą del vienybės su lais- 
viečiais; diskusavo visaip, bet 
vistiek nubalsavo kokią nors 
rezoliuciją padaryt tuo reika
lu.

Vis tik, draugai gadyniėčiai, 
atrodo beprasmis jūsų šiauši- 
mąsis ir atsiskyrimas nuo lais- 
viečių. Vargu bus išsilaikyti 
šiais laikais be vienybės su di
džiuma darbininkų. Aš irgi 
balsuočiau už vienybę.

“N. G.” Skaitytojas.

Peršautas Kovo 19, Harleme
šeštadienio vakarą, Harlem 

ligonbutyje, mirė ketvirta po
licijos teroro auka Harleme. 
Apart šių keturių, jau po že
me Edward Laurie, kuris 
buvo pasekmė kovo 19-tos te
roro, kadangi jis tapo polici- 
cisto primuštas kovo 23, susi
ginčijus apie 19-tos įvykius.

Vėliausia auka yra Lloyd 
Hobbs, 16 metų negras vaikas, 
augštesnėsės mokyklos moki
ny. Tik keturiomis valando
mis prieš jo mirtį, majoro ty
rinėjimo komisijos viešame iš
klausinėjime, 447 W. 151st 
St., velionio jaunesnis brolis, 
buvo iššauktas liudyti. Liesas, 
menkutis, toli nepanašus į 15 
metų vaiką, Russell Lloyd pa
sakojo, kaip jiedu su nužudy
tu broliu išėjo iš judžio, visai 
nežinodami, kas iki tol gatvėse 
dėjosi ir sustojo ant kampo 
7th Avė. ir 127th St., stebėda
mi einantį gatvėje nežinomą 
sąjūdį. Ūmai pribuvo policijos 
radio mašina ir iš jos iššokęs 
poličistas metėsi link vaikų. 
Išsigandę vaikai pradėjo bėgti 
kiekvienas skirtingon pusėn. 
Pasigirdo šūvis. Sugrįžęs jieš- 
koti brolio, RuSsell sužinojo, 
kad jo brolis tapo peršautas. 
Policija teisina save tuo pa
prastu melu, būk vaikai norė
ję apiplėšti krautuvę. Bet iki 
šiol net kaltinimo akto jiems 
neįteikta, nes nebuvo kuo kal
tinti.

Daug įdomių dalykų tapo 
iškelta viešame ' klausinėjime, 
kada d. 
munistų 
votojas, 
dintiem 
tos ir viešos policijos viršinin
kams. Nežiūrint jų sukto ran- 
gymosi nuo atsakymų, tapo iš 
jų ištraukta daug svarbių fak
tų.

“Laisvės’* rep., kuris daly
vavo viešame klausinėjime, 
stengsis paduoti -daugiau fak
tų sekamose “Laisvė” laidose.

Rep.

Trumpos Žinutės
Garsusis ponių mylėtinis 

“Prince Mike” turėjo mažą 
nesusipratimą, buvo pakliuvęs 
į teismą už suirutės kėlimą 
5 valan. ryto viešbutyje Ply
mouth. Viešbučio savininkas 
užkabinęs spyną ant “Princo” 
kambario durų, kadangi buvęs 
skolingas rendos $40.50. 
“Princas” lazdele ėmęs stuk
sėti į duris, kiek drūtas ir del 
to papuolė bėdon. Mat, poniu
tės Gould teismas iškėlė, kad 
jis tik dirbtinis princas, tad 
Miko šėras nupuolė; ponios 
nebemyli ir doleriai užtrūko.

Teisėjas Jonah Goldstein, 
nusprendė vieną Polly Adler 
merginą pasiųsti į ligonbutį, 
gydymui nuo Veneros ligų, o 
kitą deportuoja Kubon. Ta
čiau privedusieji prie tos pa- 

>dėties tas merginas asmenys 
saugūs. Jie juk “užsimokėjo” 
už patarnavimą; jie pinigingi, 
tad ne tik niekas jų nejieško 
ir nebaudžia, bet nei vardų 
niekas neminėjo teisme, i Dar 
'bus teisiama pati bordelio sa

vininkė, Polly Adler.

Minsky *cr-tro New 
trečiadienį dar suareš- 
iš 600 pikietų. žiūrėto- 

8,000,

Prie 
Yorke 
tavo 8 
jų buvo susirinkę net
bet į teatrą nėjo. Teisėjas Har
ris 5 iš areštuotų tuojau pa- 
liuosavo, kiti paleisti po $25 
.kaucijos.

Minor, veteranas Ko- 
Partijos vadas ir ko- 
statė klausimus paso- 
liūdininkų suole slap-

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46-to® Kuopos Žiniai

Trečiadieni, balandžio 3 d., 7 v. 
vakare, 79 Hudson Ave., įvyks kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Visi na
riai būkite laiku, pasistengkite ir 
naujų narių atsivesti prirašimui prie 
kuopos.

Sekretorius.
(78-79)

NAMAI

2]| Vedybinių

1st. 1892

HARMAN. ’

I Daimontai

Sieninių
\ Laikrodžių

......

Laikrodėliai
Brangakmenai Į

Mes perkame seną auksą

Darbininkai, dirbanti Metai 
Specialties kompanijos dirbtu
vėse, New Yorke , sužinoję 
kad kavinė, kurioj jie valgo 
valgydina kitoj dirbtuvėj dir
bančius streiklaužius, užprotes 
tavo ir kavinės savininkas at
sisakė valgydinti skebus, taip 
gi paaukavo $25 streikieriams.

Sunkiai Eina Mokėjimas 
“Sales Taksy”

Vietos valdininkai pamatė, 
kad išrinkimas “sales” taksu 
neina tain sklandžiai, kain ti
kėjosi. Tikėtasi surinkti $12,- 
900,000 už tris mėnesius. Ta
čiau pereitą šeštadienį, pasi
baigus sumokėjimo terminui, 
nasirodė, kad nežiūrint grasi
nimų, jog turės mokėti 5% 
bausmės už suvėlavimą, įplau-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio sesers, 

Apalionijos Ankudavičiutės; paeina j 
iš Lietuvos iš Skriaudžiu parapijos,. 
Marijampolės apskričio, Suvalkų gu
bernijos. Girdėjau, kad gyvena New 
Yorko valstijoj.

Taipgi pajieškau . savo pusbrolio, 
Povilo ir Juozo Bublių, iš Lietuvos 
paeina iš Prienalaukių kaimo, Prie
nų parapijos, Marijampolės apskričio.

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

Ona Klimienė (Mockapetriukė), 
Washington Str.

So. Easton, Mass.
s (77-78)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda restauracija su alum, 
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)

Laike kovo mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

DIENINIAI
SPECIALU

Gryni Saldainiai
UTARNINKE, BALANDŽIO 2
Cream Mint Wafers

40c vertės—pilnas svaras
Pieninio šokolado
Cocoanut Royals 

50c vertės—pilnas svaras
Cukruoti Vaisių Lašai

40c vertės—pilnas svaras
šokoladu apdengtos
Caramels

40c vertės—pilnas svarus
Namie i
Nut Keksas — .......

170

210
170

19C
darytas Maple p/o 
ksas 40c vertės

PRIE FONTANŲ
Chicken Salad
Senvičius ir Kava 

reg uliariai
Pineapple Sundae 

reguliariai
Apkepinta ir sviestuota 
duona su Arbata ar Kava 

reguliariai 20c
Coffee Icė Cream Soda 

reguliariai 15c,

25c

15c

150
1OC

1OC
1OC

z

186 Krautuvės—Viena arti jus

Vietos policija nesuranda 
pėdsakų $50,000 iki 75 tūks
tančių vertės brangenybių, ku
rios tapo išvogtos pora savai
čių atgal iš piniguočiaus J. 
Couper Lord namų, 177 E. 
79th St., New Yorke.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES Į 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

kitokių

512

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L 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.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Aveš. II
..................  ii

Neužleiskite šalčio ar kosulio I

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčie 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimpi nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, R

- 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.

s
DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS

“Laisvei” Atveže Bitininkas Končius

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

KA1NA: Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

tfWWWWWWWWWWWWWWMs

f LORIMER RESTAURANT 1
LIETUVIŲ VALGYKLA 4

Visokią Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku J Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!
U

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft f-6101

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomla Ir Subatomb 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbamo ir
I 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 “Laisvls” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- -' 
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

Valandos: kasdien 2 iki 0 vak. Pirmad., sekma d. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th StA Arti Central Park West, New York City

DR.L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parent, krikžtynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė? 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

t

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery t 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kratfjfc 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n įai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilviai Įjr 
žarnų L i g ds, 
Mėšlažamės TJ-

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS ■*
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Av®.- ir Irving PL 

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

MES KALBAME L1ETUV11KAI




