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“Naujienos” su savo prismo- 
kais išspausdino išmislą iš Ry
gos apie “pavojų” Europai iš 
Sovietų Sąjungos pusės. Latvi
jos politikierius Karolis Ozols, 
mat, pasakė, kad “Rusija nori
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sukurstyti visą Europą prieš 
Vokietiją, nugalėti Vokietijos 
nazius ir tada įsteigti Vokieti
joje bolševikišką tvarką.” 0 
tuomet, girdi, “visa Europa at
sidurtų dideliame pavojuje.”

Primesti Sovietams planą už- 
valdyt Vokietiją yra plikas me
las ir noras kariškai sustiprini 
Hitlerį prieš Sovietų Sąjungą. 
Iš antros pusės, jau visiem yra 
žinoma Hitlerio intencija už
grobti pačią Latviją ir kitus 
Pabaltijo kraštus. Bet tas ne
kliudo tūliems Latvijos patrio
tams šlietis prie jų nepriklau
somybės nevidono Hitlerio, kai
po įrankio prieš Darbininkų 
šalį.

Kunigų organas “Draugas” 
praneša, kad, galų gale, Lietu
vos Atstatymo Bendrovė su
šauks savo šerininkų susirinki
mą gegužės 20 d., New Yorke.

“Tokia Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė,—rašo “Draugas,” — 
jau daug metų kai nepajėgia 
sušaukti legališko šerininkų su
sirinkimo ir legališką valdybą 
išrinkti.” Tuomi leidžia supras
ti, kad šios bendrovės palaikai 
buvo šeimininkaujami “nelega- 
liškos valdybos.”

“Draugas” dejuoja, kad “tuoj 
po karo suorganizuotos Ameri
kos lietuvių bendrovės beveik 
visos nuėjo niekais, nunešda- 
mos kelis milionus žmonių pi
nigų.”

Bet kuomet anais laikais bol
ševikai persergėdavo žmones, 
kad taip bus, pats “Draugas” 
apšaukdavo juos “tautos prie
šais.” Jis, beje, ir dabar sielo
jasi ne tiek del darbininkų 
skriaudos, kaip del to, kad 
sunku daugiau juos prigauti to
kiomis bendrovėmis. “Draugas” 
sako:

“Tai pakirto lietuvių pasiti
kėjimą lietuvių bendrovėmis ir 
bendrai pakenkė lietuvių ekono
miniam sustiprėjimui.”

Reikia pridurt, kad iš tokių 
bendrovių apskritai sustiprėja 
tik patriotiškų gudragalvių ki- 
šeniai.

šių metų apriliaus pirmoji 
atnešė žinių su nemaloniais špo
sais, būtent: trylikoje valstijų 
griežtai nukertama bedarbiams 
pašalpa, kuri ir be to jau buvo 
badiškai menka; valgyklų savi
ninkų draugija 15 nuošimčių 
pakelia* maisto kainas, ir kt. 
Tokios apriliaus pirmosios ži
nios turėtų darbininkam ati
daryti akis į reikalą energinges
nės kovos už bedarbių apdraudą 
sulig HR 2827 biliaus ir už al
gų pakėlimą, atsižvelgiant į 
brangstantį pragyvenimą.

Išvažiuoja Didele Lietuvos 
Delegacija į Sovietus

KAUNAS. — “Liet, žin.” ra
šo, “kad su SSSR deramasi ir 
principe jau susiderėta. Tačiau 
tarp Lietuvos ir SSSR norima 
prekybos santykius dar labiau 
išplėsti. Tuo reikalu ryt Mas
kvon išvažiuoja didelė delegaci
ja, kurios sąstatan įeina žemės 
ūkio min. p. Aleksa. 
vice-ministeris p. J. Indrišiū- 
nas. žemės ūkio m in-jos žemės 
ūkio department© dir. p. Vieno
žinskis, prekybos departamento

Japonai Vienytus 
Su Nariais prieš

Sovietų Sąjungą
TOKIO. — Eiji Amau, iš

reikšdamas Japonijos užsie
nio reikalų ministerijos 
mintį, pasakė, kad Japonai 
nesikišią į Europos kivirčus. 
Jis nupasakojo, būk Japoni
ja “dar neturi” sutarties su 
Vokietija, bet jeigu įvyktų 
susikirtimas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Japonijos, tai, 
girdi, būtų galima susidėti 
su Vokietija.

Tas Japonų imperialistų 
atstovas prisiminė, kad, su
lig Portsmoutho sutarties 
tarp Japonijos ir senosios 
Rusijos, Sovietai turėtų iš- 
griaut savo tvirtumas Sibi
re palei Manchukuo sieną. 
Čia yra naujas priekabių 
jieškojimas prieš Sovietus, 
kurie visais atžvilgiais vyk
do Portsmoutho sutartį. Ja
ponija gi tą sutartį šiurkš
čiausiu būdu sulaužė, atplėš- 
dama Mandžuriją nuo Chi- 
nijos ir sudarydama neva 
Manchukuo valstybę. Toj 
neva nepriklausomoj valsty
bėj pilnai viešpatauja Japo
nų imperialistai su savo ar
mijomis ir valdininkais.

Skleidžias Romijimosi 
“Mada” Francijoje 
BORDEAUX. — Kelios 

dienos atgal vienas iš Aus
trijos atvykęs gydytojas su 
dviem padėjėjais išromijo 
penkiolika vyrų ir moterų, 
ir prasišalino. Francijos 
vyriausybė areštavo tris as
menis, kurie pasidavė išro
myti. Areštuotų advokatai 
sako, kad duotis išpjaut sau Į 
veislę nėra nusikaltimas 
prieš įstatymus. Bet val
džios prokuroras nurodo, 
kad išsiromijusieji skleidžia 
tuo būdu propagandą už 
gimdymų kontrolę; o tą už
draudžia Francijos įstaty
mai.

Francijos vyriausybė eina 
į kovą prieš romijimąsi la
biausia todėl, kad jeigu , to
kios operacijos plačiai pa
sklistų, tai sumažintų skai
čių tinkamų vyrų į armiją.

Yra suprantama, jog vie
ni francūzai pradėjo atimi
nėti sau veislę todėl, kad iš 
priežasties bedarbės negali 
sukurti šeimyniško gyveni
mo, o kiti todėl, kad nenori 
eiti kariuomenėn ir tapti 
kanuolių pašaru vardan ka
pitalistų reikalų.

Pasikorė Valdininkas
Petrašiūnuose rastas pasiko

ręs mokesčių inspekcijos valdi
ninkas Naimanas. žudymosi 
priežastis kol kas nežinoma.

direktorius p. Norkaitis ir 
“Maisto” direktorius p. J. La
penas. f

DELEI KLAIPĖDOS 
PERSPĖJA LIETUVĄ 

TRYS VALSTYBĖS
Lietuva Atsakys, kad Buvo Priversta Panaikint Klaipėdos 

Krašto Savivaldybę, Idant Atlaikyt Savo, Teises Prieš 
Hitleriečių Propagandą ir Kitus Priešingus Žingsnius
LONDON.—Anglijos už

sienių reikalų ministeris, 
John Simon, raportavo ša
lies. seimui, kad paskutiniu 
laiku Anglija, Franci ja ir 
Italija pranešė Lietuvai, jog 
“dabartinis padėjimas Klai
pėdos krašte nesutinka su 
principais savivaldybės, ku
rią tam kraštui suteikė su
tartis” su Tautų Lyga, ir to
dėl “Lietuvos valdžios ,par
eiga yra tuojaus pataisyt 
tokį dalykų stovį.”
Lietuvos Valdžia Atsakys, 

kad Vokietija Kalta
K A U N AS. — Smetonos 

valdžia rengiasi atsakyt į 
persergėjimą, kurį jai at
siuntė Francija, Anglija ir 
Italija delei Klaipėdos kraš
to. Spėjama, kad atsakyme 
tyliai pripažins, jog Lietuva 
sulaužė sutartį del Klaipė
dos savivaldybės, bet už tai 
kalta yra Vokietija. Lietu
vos valdžia nurodvsianti j 
tai, kad Vokietija varė

Sovietų Parašiutistes 
Fedorovos Rekordas
LENINGRAD. — Vera 

Fedorova, Raudonosios Ar
mijos karininko moteris, su 
parašiutu iš lėktuvo nušoko 
20,853 pėdas žemyn; tuom 
sumušė visus rekordus mo
terų, šokusių žemyn su na- 
rašiutu bet kurioje šalvie. 
Kas ynač įdomu, tai kad 
Vera Fedorova nenaudojo 
nei ekstra oxygeno (deguo
nies) kvėnavimui. O retas 
kuris lakūnas užsienyje iš
drįstų iš tokio augščio, kur 
oras taip skystas, darvti 
bandymus be oxygeno. prį(e- 
taiso. '

Nuo iššokime iš ' lėktuvo, 
iki pasiekė žeme, Fędorova 
išbuvo ore 22 minutes.. Iš 
nradžios ją oro sriovės trįs 
kartus apvertė augštvn ko
jom. Tokiuose aukščiuose 
yra labai šalta, bet Fedoro
va nevartojo net pirštinių, 
nors, kaip ji sako, “mano 
rankos buvo beveik visai už
šalusios.”

Fedorovai su parašiutu 
teko nusileisti ant vienos 
triobos stogo kaime, bet vė
jas ia nuo čia pakavo ir nu
nešė i sodą, kur ji galutinai 
nusileido ant žemės be jokio 
susižeidimo.

Fedorova turi 6 metų duk- 

smarkią kurstymo propa
gandą per radio ir laikraš
čius prieš Lietuvos teises 
Klaipėdos krašte; būsią at
kreipta dome ir į Lietuvos 
prekybos boikotą iš Vokieti
jos pusės. Atsižvelgiant į to
kius hitlerininkų žygius, to
dėl, -Lietuva buvusi privers
ta uždaryt Klaipėdos seime
lį ir prasilenkt su įvairiais 
punktais del to krašto savi
valdybės.
Klaipėdos Ginčas Būsiąs 
Sprendžiamas Tarptautinia

me Teisme
GENEVA. — Lietuva ba

landžio 1 d. .pranešė, kad 
penkiems metams panaujins 
savo priklausymą Tarptau
tiniam Teismui ir per tą lai
ką priims jo sprendimus 
kaipo verstinus. Todėl ma
noma,' kad ginčas tarp. Liep
tu vos ir Vokietijos del 
Klaipėdos bus sprendžiamas 
Tarptautiniame Teisme. Vo
kietija šį teismą taip pat 
prisiėmė 1933 metais.

8 Nekalti Darbininkai
Nuteisti Californijoj

SACRAMENTO, Cal. — 
Fašistuojantis teismas atra
do “kaltus” aštuonis iš 15 
darbininku, kuriu dauguma 
buvo veiklūs streikuose lau
kų ir daržų darbininku. Jie 
buvo suimti 1934 m. liepos 
20 d. Iš pradžios juos kalti
no, kaipo “valkatas”; pas-* 

j kui išrado, būk jie stengėsi 
“nuverst šios šalies valdžia” 
ir tuomi nusikalto prieš kri- 
minabo sindikalizmo įstaty
mus Californijoj.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigvnimas nėr savo advo
katų Leo Gallagherį reika
lauja naujo teismo, nes da
bartinis teismas buvo • pa
remtas išmislais ir suokal
biais.

Geležis Narių. Ginklam
STOCKHOLM. — Pernai 

kovo mėnesi Vokietija įsi- 
vežė iš Švedijos 395.000 to
nu geležies naugės (rūdos), 
o šiemet ta patį mėnesį — 
jau 539,000 tonų. Vis tai 
medžiaga ginklams ir amu
nicijai.

teri. Mergaitė prašosi, kad 
motina ir jai leistų išban
dyt šokimą iš lėktuvo.

Užsieninė Nazią 
Prekyba Taikoma

Karo Reikalams
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia skiria 200,000,000 
markių per metus kaipo pa
ramą Vokietijos tavorų iš
vežimui parduot į užsienius. 
Tikslas yra gauti užsieninių 
pinigų ir už tuos pinigus 
pirkti varį, bovelną, odas ir 
kitas medžiagas, reikalingas 
įrengimui naujos Vokiečių 
armijos.

Visi hitlerininkų laikraš
čiai išvedžioja, kad Anglija 
daro “klaidą,” prisidėdama 
prie Sovietų Sąjungos delei 
taikos -palaikymo su pagelba 
rytinių ir vakarinių sutar
čių tarp įvairių šalių. Na- 
zių spauda dar smarkiau 
prapliupo meluot apie “karo 
pavojų iš bolševikų pusės.”

Lenkai Išsisukinėja 
Nuo Rytų Sutarties
VARŠAVA. — Prasideda 

pasikalbėjimai tarp Angli
jos pasiuntinio pulkininko 
A. Eden ir Lenkijos vyriau
sybės. Eden nori, kad Len
kija prisidėtų p r i e Rytų val
stybių sutarties su Sovietų 
Sąjunga, Lietuva ir kitomis 
Pabaltijo šalimis. Tos su
tarties branduolys yra ta
me, kad susitarusios šalys 
pasižada suvienytomis jėgo
mis apginti viena kįtos da
bartinius rubežius, jeigu ku
ri kita šalis darytų Užpuoli
mą prieš bent vieną iš jų.

Lenkijos spauda apskritai 
išreiškia tokią nuomonę — 
jeigu Anglija pasižadės gin- 

jklais padėt susitariančioms 
šalims Rytuose augint jų 
sienas, tai ir Lenkija prisi
dės prie tos sutarties. Bet 
čia yra Lenkijos išsisukinė
jimas. Nes Anglų valdžia 
jau yra pareiškusi, kad ji 
tik užgiria Rytų valstybių 
sutarti, tačiaus “negali” 
prisidėt prie ginkluoto jų 
apgynimo.

X-Spinduliais Užmuša 
Karštligės Bakterijas
CHICAGO, III. — Uni- 

versity College of Medicine 
profesorius Dr. Lars Gulb
randsen atrado, jog X-spiri- 
duliais galima užmušti se
nus karštinės (šiltinės) pe
rus. Mat, kada ligonis ir 
pasveiksta iš po tokios li
gos, dažnai kepenysė ir tul- 
žiapūslėje pas jį dar užsilie
ka karštinės perų. Tuo bū
du daugiausia ir užsikrečia 
kiti žmonės, nuo persirgu
sių. Bet kuomet karštlige 
persirgusių kepenys ir tul- 
žiapūslė būna peršviesta X- 
spinduliais, tai ir išgaišta 
tos ligos perai.

SCOTTSBORO BYLOJ 
T. D. A. IŠLAIMEJO 
DIDELĘ PERGALĘ

Amerikos Augščiausias Teismas Panaikino Mirties Bausmę 
Negram Jaunuoliam Q. Norrisui ir H. Pattersonui; Yra 
Vilties Paliuosuot Visus 9 Nekaltus Scottsboriečius
WASHINGTON. — Junginio traukinio. Teismui buvo

tinių' Valstijų Augščiausias 
Teismas balandžio 1 d. pa
naikino mirties nuosprendį 
dviem Scottsboro negram 
jaunuoliam, Clarence Norri
sui ir Haywood Patterso
nui; ir įsakė išnaujo perna- 
grinėti jų bylą Alabamos 
valstijos teismam, kurie bu
vo tuos jaunuolius nusmer- 
kę numarinti elektros kėdė
je. Šis Augščiausio Teismo 
sprendimas yra didžiausia 
pergalė, kurią laimėjo Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Sprendimo Pagrindas
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas per savo advo
katus O. K. Fraenkelį ir W. 
H. Pollaką aiškiai kaip ant 
delnų įrodė Augščiausiam 
Teismui, kad Jackson . ir 
Morgan apskričiuose Alaba
mos teismai tyčia neįsileido 
negrų j prisaikintus posėdi- 
ninkus (džiurimanus) bylo
se prieš Scottsboro jaunuo
lius, norėdami, kad kaltina
mieji būtų tikrai mirčia nu
bausti. Pagal tą įrodymą, 
Augščiausias Teismas ir tu
rėjo panaikint Alabamos 
teisėju nuosprendį. Nes jie, 
neprisileisdami 'negrų į 
džiure. sulaužė šalies kon
stituciją, kuri pripažįsta ne
grams piliečiams tokias 
teises. Jeigu, todėl, Alaba
mos teismininkai dar nepa- 
liuosuos Scottsboro jaunuo
lių, o iškels jiems nauja by
lą, tai bus priversti šaukt ir 
negrus į prisaikintus teisė
jus. I
T.D.A. Jau Per 4 Metus Ap
gynė Scottsboriečių Gyvybę

. Dabartinis Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo lai- 
mėiimas kovoj už Scottsbo
riečių gyvybę yra jau an
tras. Pirmoje savo apeliaci
joje į Augščiausią Teismą 
Tarptautinis Apsigynimas 
iškovojo, kad panaikintu 
mirties bausme todėl, kąd 
tiems jaunuoliams nebuvo 
duota progos per advokatus 
apsiginti.

Devvni Scottsboro jau
nuoliai buvo suimti ketveri 
metai atgal, ir bėgyje 48 va
landų po suėmimo jie buvo 
nutęisti sudeginimui elek
tros kedėie. Juos nusmerkė 
už tai, būk tie jaunuoliai 
“užpuolę žaginti” dvi bal
tas merginas vagone tavori- 

įrodyta, jog tai yra melas ir 
sumoksiąs prieš nekaltus 
negrus darbininkus. Nežiū
rinti to, visi tie devyni 
scottsboriečiai būtų buvę 
nužudyti jau ketveri metai 
atgal,--jeigų ne Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas ir Amerikos Komunis
tų Partija. Tai šios revoliu
cinės organizacijos išvystė 
plačią darbininkų kova už 
Scottsboro jaunuolių paliuo- 
savimą, o ta masinė kova 
stipriausiai paveikė į šalies 
Augščiausią Teismą, kad at
mestų Alabamos kukluksų 
teismų nuosprendžius. Pa
skutiniu gi laiku negrų su
kilimas Harleme, New Yor
ke, prieš badą ir priespau
dą taipgi turėjo padaryti 
įspūdžio vyriausiam Jungti
nių Valstijų teismui.

Prie scottsboriečių apgy
nimo bylos paskutiniu laiku 
buvo prisimaišęs ir nelem
tai pagarsėjęs advokatas S. 
S. Leibowitz. Jis, susideda
mas su negrų ir t baltuiu 
buržuazija, visaip šmeižė 
Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą ir norėjo iš jo iš
plėšt Scottsboro bvla. Jis ir 
dabar per kapitalistinius 
laikraščius bando pasigar
sinti . kaipo “didvVris” 
Scottsboro bvloje. Tačiaus, 
kiekvienam aišku, jog Tarp
tautinis Ąpsigynimas ir re
voliuciniai darbininkai iki 
šiol išgelbėjo scottsboriečių 
gyvybe ne ačiū Leibowit- 
zams. bet nepaisant jųjų.

Dabartinė pergalė Augš- 
čiausiame Teisme duoda vil
ties paliųosuoti ne tik Cl. 
Norrisa ir H. Pattersoną, 
bet ir kitus septynis Scotts
boro jaunuolius. Tam reika
lui visi darbininkai turi su
glausti pečiais su Tarptauti
niu Darbininkų Apsigyni
mu.

Kiek Skolingi Amerikai
WASHINGTON. — Jung- 

tinių Valstijų iždo ministe
rija praneša, jog kitos ša
lys yra Amerikai skolingos 
$13.438.703,671 sumomis ir 
nuošimčiais. Anglija skolin
ga $4.793.186,319. Franciia 
$4.000.902.726, Italija $2,-* 
011,067,001, ir tt. Tai dau
giausia kariškos skolos, su 
kurių išrinkimu teks Ame
rikai atsisveikinti.

Šiandie Vakare Visi Didžiojo New Yorko ir Apylinkes Darbininkai, Traukit j Madison Square Garden, New Yorke, Protestuot prieš Leidžiamus Fašis
tinius Įstatymus Amerikoje, prieš Kovojančią Darbininką Persekiojimus, prieš Ateivių Deportavimus, prieš Vergiškas Stovyklas, o už Piliečių Teises!
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Šiandien Madison Sq. Gardine
Šiandien, t. y., balandžio men. 3 dieną, 

Madison Sq. Gardene, New Yorke, įvyks
ta nepaprastas masinis mitingas, mitin
gas gynimui amerikinių laisvių, mitingas 
nustatytas prieš fašistinius reiškinius 
Jungtinių Valstijų kongrese ir įvairiose 
valdžios instancijose.

Šį didžiokišką mitingą ruošia Ameriki
nė Sąjunga Prieš Karą ir Fašizmą, ir 
Amerikos Civilių Laisvių Sąjunga.

Kalbės asmenys, atstovaują įvairias 
politines kryptis, bet sutinką kovoti 
prieš fašizmą.

New Yorko ir apielinkės lietuvių dar
bininkų pareiga day vau ti šitam masi
niam mitinge ir podraug su kitų tautų 
darbo žmonėm pareikšti savo protestą 
prieš šalies fašizaciją!

Didelė Pergalė!
Nereikia nei aiškinti, kad aukščiausio 

šalies teismo nuosprendis Scottsboro ber
niukų—Norriso ir Pattersono—klausimu 
yra milžiniška pergalė visiems darbo 
žmonėms, per keturius metus neatlaidžiai 
kovojusiems už išlaisvinimą devynių ne
grų vaikų, kuriuos linčiuotojai buvo pa- 
sirįžę nugalabinti.

Komunistai, kurie patys pirmieji sto
jo kovon už šitų vaikų laisvę, visuomet 
pabrėžė tą faktą, jog kova už Scottsboro 
berniukus yra kova už laisvę 15-kos mi- 
lionų negrų, kova prieš linčą, kova už 
lygias ekonomines, politines ir sociales 
teises pavergtai tautinei mažumai!

Šis teismo nuosprendis kai tiktai tą ir 
patvirtina. Teismas reikalauja perteisti 
šituos berniukus todėl, kad jiems nebuvo 
duotas visapusis teismas; todėl, kad ne
įsileista į džūrę negrai; negrai per ilgus 
laikus, įrodinėjo Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo advokatai, buvo neįsilei- 
džiami į Alabamos valstijos Jackson ap
skrities teismus. Todėl ten negras nega
li tikėtis bešališkumo teisme, ypačiai ten, 
kur eina klausimas apie užpuolimą negrų 
ant baltųjų, kaip šitam bosų sufabrikuo
tam teisme!

Vadinasi, gelbstint Scottsboro berniu
kus, iškelta aikštėn faktas, rodąs panei
gimą visos tautos teisių pietinėse valsti
jose, nes tai, kas dedasi Jackson apskri
tyje yra visur pietuose. •

Todėl šis nuosprendis yra laimėjimu 
mūšų visų. Mūsų keturių metų kova ne
nuėjo veltui. Earl Browderis, Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos generalis 

, sekretorius, komentuodamas apie šį teis
mo tarimą, sako:

“Kiekvienas sąmoningas darbininkas, 
kuris sutinka, jog Komunistų Partija pa
darė galimu šitą pergalę, padidins savo 
paramą šitai Partijai; tūkstančiai darbi
ninkų turi dabar suprasti, kad jų vieta 
yra Komunistų Partijos eilėse.”

Taip, nebus šiandien nei vieno bešališ- 
kesnio žmogaus, kuris nepripdzins to 
fakto, kad Scottsboro berniukai būtų ke
turi metai atgal nužudyti, jei ne Komu- 

| nistų Partija ir Tarptautinis Darbinin
kų Apsigypimas. Pastaruoju laiku, tie- 

I sa, į tą b$lą pradėjo kištis adv. Leibo
witz su tūlais buržuazijos agentais, no
rėdamas pakišti koją, bet nusmerktieji 
mirti berniukai, Norris ir Patterson, ne- 

į sutiko pasiduoti tų žmonių užmačiom, ale 
| pasiliko su Tarptautiniu Darbininkų Ap- 
č sigynimu.
B. Dabar reikalaukim kuoveikiausio pa- 

liuosavimo visų devynių nekaltų ber-
B" niuKtj !

Stipririkim Tarptautinį Darbininkų 
į Apsigynimą!

Pikti Atbalsiai
Paskelbus oficialį šaukimą Visuotino 

Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimo, pirmiausiai atsiliepė “Draugas” su 
“Dirva”. Iš paviršiaus žiūrint, tiedu lai
kraščiai išrodo skirtingų pažiūrų, tačiau 
kova prieš darbininkų judėjimą juos taip 
sucementuoja, kad tik skaityk ir juokis.

“Draugas” sutinka, kad suvažiavimo 
dienotvarkyj “matome visai nekaltus ir 
net aktualius dienos klausimus. Kam iš 
mūsų nerūpi kova prieš karą, prieš fa
šizmą arba Lietuvos žmonių teises, jų 
veikimo laisvę...” Bet, girdi, suvažia
vimo iniciatoriai tuo “nesirūpins”. Pa
galiau, jeigu jie tuo ir rūpinsis, tai kuni
gų dienraštis vistiek nepataria niekam 
suvažiaviihe dalyvauti. Na, o jeigu da
lyvauti, tai “Draugas” siūlo įdėti dieno
tvarkių “Kova prieš kylantį bolševizmą 
Amerikoje... protestas prieš bažnyčių 
griovimą ir tikinčiųjų žudymą Sovietų 
Rusijoj...” ir tt. “Draugas”, pagaliau, 
pareiškia, kad bolševizmas yra kur kas 
jam pavojingesnis už fašizmą.

Kad kunigam bolševizmas yra baises
nis už fašizmą, nesiginčysim. Juk kuni
gas Krupavičius 1926 metų perversmo 
laiku Lietuvoj laimino Smetoną ir Vol
demarą; kunigų “Rytas” Kaune pilniau
siai užgyrė fašistų gruodžio 17 dienos 
smurtą; kunigas Coughlin yra atviras 
fašistas ir organižuotbjas pajėgų prieš 
komunistus; jis visai nelabai senai pa
reiškė, jog prie pirmos progos šaudytų 
komunistus, jei tik galėtų. Lietuviški 
kunigai Amerikoje, su maža išimtim, vi
si eitų kovoti prieš komunistus, visi su
tiktų padėti fašistams mėsinėti revoliu
cinius darbininkus. Tas viskas tiesa. Tai 
labai aišku!

Bet mes visuomet, kalbėdami apie ka
talikiškas organizacijas, skiriame kuni
gus nuo parapijonų ir vice versa. Tai, 
kas kunigams gera, parapijonams nege
ra, o kas parapijonams gera—bloga ku
nigams, kurie eina podraug su kapitalis
tais. Todėl, reikia tikėtis, kad ir šituo 
reikalu katalikai darbininkai visai skir
tingai pažiūrės į šaukiamą visuotiną su
važiavimą ir pačią kovą su fašizmu. ’

“Dirva” kaip tik panašiai .nukalbėję? į 
Išniekinęs komunistus, sumaišęs “nige- 
rius” (taip šlykščiai nedaaugla Karpa- 
vičiukas pravardžiuoja negrus!) ir “ko
munistes bobas,” priplepėjęs niekų, “Dir
vos” redaktorius sušunka: “Mūsų kata
likiška spauda ir kunigai turėtų pasirū
pinti, kad komunistai jų draugijas nėnu- 
sivestų...” Karpavičiukas žino, kad jis 
nieko neturi, todėl iš jo niekas nieko ir 
nenusives.

Taigi visuotinam Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimui reakcinė spauda neprita
ria; jį atakuoja; šmeižia tuos, kurie su
važiavimą šaukia.

Na, o taip vadinama “progresyve” 
spauda—seka paskui “Draugą” ir “Dir
vą.” “Naujienos” paskendusios “lėkimo 
per Atlantiką” biznyj, o Prūseikos “Nau
joji Gadynė,” aišku, kaip ir visuomet, ei
na paskui “Naujienas.”

Kovoti prieš karo ir fašizmo pavojų pa
silieka vyriausiai tienis lietuviams darbi
ninkams, kurie stovi kairiajam sparne.

Turėdami tiek daug priešų, todėl,, mes 
privalome dėti kuodidžiausių pastangų, 
idant įtraukus į šį didelį darbą kuodi- 
džiausį skaičių lietuviškų organizacijų 
bei draugijų.

Organizacijų veikėjai! Darbubkites, 
kad jūsų draugijos bei kliubai išrinktų 
savo atstovus į Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimą,, kuris 
įvyks birželio pabaigoj ir liepos pradžioj, 
Cleveland, Ohio!

Šaiposi iš Saviškių
“New York Times” (už pirmadienį) 

šitaip duoda per nosį savo bičiuliams 
Washingtone:

V
Penktadienį mūsų valdžia pranešė Mr. 

Strachey, kad daromi žygiai prieš jį nume
tami į šalį ir kad jis yra laisvas ir galįs va
žiuoti į Angliją panašiai, kaip 'jis buvo ori
ginaliai planavęs. Tai yra pabaiga bylos, 
.kuri paliko mūšų valdininkus gan didelėj 
gėdoj, kadangi jie suareštavo Mr. Strachey 
pasiremdami kaltinimais, kuriems neturėjo 
jokio pagrindo. Jis buvo suareštuotas kai
po svetųrgimis nepiliętis ir taikytas depor
tavimui, nes, sulyg įstatymais, jis “ragino 
arba tikėjo į nuvertimą pajėga mūsų val
džios.“ Strachey griežtai atmetė kaltini

mus ir reikalavo ištyrinėjimo. Bet, valdžia 
begėdiškai pametė bylą, kurią ji pradėjo su 
tokiu triukšmu, ir tyliai prisipažino neturin
ti jokio liudijimo, turinčio kokią nors reik
šmę.

Tikslas šito valdžios žygio buvo užduoti 
smūgį raudoniesiems. Bet pasėka buvo ta, 
kad jie, raudonieji, gavo didelį išgarsinimą, 

• kurio kitaip’ nebūtų aplaikę. ..

Taip, Hearstas ir tie, kurie jo paklausė 
šituo atveju, gavo didelį moralį smūgį! 
Visas pasaulis šiandien juokiasi iš jų. Jie 
puolėsi ant Strachey, manydami (ir 
skelbdami) padarysią baisaus nuostolio 
revoliuciniam darbininkų j u d ė j i m u i. 
Strachey iššaukimą priėmė. Jis stojosi 
ir viešai kelis kartus pareiškė, kad ka
pitalizmas žlugs, kad kapitalizmas ruo-

šia terorą prieš darbininkus, kad ši sis
tema atgyveno savo dienas. Pasėkoj to, 
Strachey išgarsino gerai savo knygas, 
kuriose analizuojama kapitalizmas, jis 
pasakė visą eilę prakalbų, rodančių kapi
talizmo žlugimo neišvengiamumą.

Kad kapitalizmas žiaurus, tai, paga
liau, parodė ir pats Strachey suarešta
vimas ir bereikalingas jo tąsymas; kad 
jis beplanis, nežinąs kur ir ką pradėti ar
ba baigti, parodo ir tas, kad Strachey 
buvo areštuotas ir paskui be nič nieko 
paleistas. Žinoma, visųpirmiausiai jis 
buvo paleistas vyriausiai delei tų milži
niškų protestų, kuriuos pradėjo reikšti 
darbininkai ir intelektualai/ “Times” to 
nepažymi, bet tas dalykų padėties neat
maino.

sipirkti, tai 'jie pasirodo, kad 
jie labai gerai ir daug visko 
žiną. Ir nudejuoja, kad neturi 
pinigų. Jei tie darbininkai tik 
dešimtą dalį praleistų del ap- 
švietos, kiek praleidžia ant gė-
rimo, tai ne tik kad galėtų 
nusipirkti kiekvienos laidos 
knygutę ir užsiprenumeruoti 
ne vieną,, bet kelius darbinin- > 
kiškus laikraščius, bet dar lik- > 
tų nemažai pinigų, jau nekal
bant apie sveikatą.

Jack. >

East Pittsburgh, Pa. 4 į
Paraginimas APLA Nariams

Hygijiena ir Sveikata

Rašo Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisionierius
Užlaikyt gerą sveikatą vienas 

iš svarbiausių užduočių yra kū
no švarumas, kaip iš lauko taip 
ir iš vidaus. Daug ligų prilimpa 
prie žmogaus susidūrimu. Jos 
perduodamos rankomis, bučiavi
mu, čiupinėjimu visokių daik
tų, ypatingai pridedant’ rankas 
frrie durų ir diržų gatvekariuo- 
se ir kitose viešose vietose. Vie
na ranka kitai gali perduoti ge
malus, ir nuo rankos tuoj į 
burną. Pirmos svarbos yra nu- 
mazgojimas rankų prie kiekvie
no valgio, ir tankus numazgo- 
jimas rankų per visą dieną yra 
labai išmintingas pripratimas.

šiandien jau žmonės kasdien 
maudosi, tas teikia didesnio sau 
godojimo ir prašalina paprastus 
kūno prakaitavimus. Ir kur kū
nas švariai užlaikomas, jis yra 
liuosas nuo bakterijų ir netaip 
greitai jį užkrečia visokios li
gos. Kasdieninis? pasimaudymas 
pavėlina liuosą odos kvėpavimą, 
nes skylutės atdaros ir kūmas 
daug geriau atlieka savo užduo
tis. (

, . .. •. * ii. . i

Nelabai senai daugumas žnio- 
nių tik pabaigoje savaitės kū
ną gęrai nuplovė, šiandien be
veik kiekvienas namas tūri sa? 
vo maudomąjį kambarį ir jame, 
įtaisytą lietinę maudynę (sho
wer) ir kaip lęįpgva yra žmo
gui kas rytą yūrtoti šitą lieti
nę maudynę. Daug žmonių gali 
vartoti šaltą vandenį, tas yra 
vienas iš pigiausių ir geriausių 
kūno padrūtinimų. Jeigu negali 
vartoti šitą lietinę maudynę, tai 
nors kasdien taip pasimaudyk.

Kasdieninis vidurių iščysti-
j imas yra visiems pageidauja
mas. Gerkite užtektinai van
dens’ kasdien, sakysime, nuo 2 
iki 3 kvortų į dieną. Valgykite 
daug vaisių arba gerkite vaisių 
sunkos. Papraskite eiti į reikia- 
vietę reguliarišku laiku kasdien 
ir išsėdėk nors, penkiolikę mi
nu tų,Jeigu reikia. Į trumpą lai
kę galėsite sutvarkyti savo vi
durius taip, kąd jie veiks-regu- 
liariškai be vartojimo visokių 
vaistų. Geriausias laikąs yra po 
pusryčių. Gal reikės atsikelti 
truputį anksčiau kas ryt, bet 
užsimokės taip daryti. s švariai 
laikyk savo kųną iš lauko ir 
vidaus. . ■ A- ■ ' '■ "‘Av
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APLA 51 kubpos susirinki
mas įvyks nedėlioj, 7 d. balan
džio, 2 vai. po piet, Darbinin
kų Centre, 325 E. Market St.

ĮVAIRUMAI
Turtai Dykumose

Vidurinėje Azijoje, prie 
didelio Balkaš ežero, yra dy
kumos. Ten po smiltimis 
yra apie 20,000,000 tonų va
rio. Sovietų Sąjunga buda- 
voja vario gaminimo fabri
ką, kuriam dydžiu nėra ly
gaus visame sviete. Jis pra
dės dirbti pradžioje 1937 m. 
Bet ten nėra prėsko van
dens, del ko kenčia visa apie- 
linkė. Bet netoli nuo eže
ro pietų pusėje plaukia di
delė Illi upė. Ji gausinga 
prėsku vandeniu. Jau. da
bar ant jos yra pastatyta 
Kopčeiske elektros gamini
mui stotis su 230,000 kilova
tą joga. Illi upė bus su
jungta kanalu su vario kom
binatu ir elektros jėga; va
rio kombinatas ir prėskas 
vanduo perkeis Balkaš eže
ro sritį į pramonės ir kul
tūros kraštą.

Perlų Salos
i Tolimuose Rytuose, Qch- 
otskose jūrose, yra grupė 
salų, vardu Šantarskije Os- 
.trova. Caro laikais ten nie
kas negyveno. Kadangi jos 
nėra toli nuo krašto, tai 
kartais nuvykdavo; medžio
tojai. Sovietų valdžios mok
slininkai surado, kad ten 
yra labai sveikas oras, ge
ras sanatorijoms, o žemėje 
yra daug gamtinių turtų, gi 
jūrose perlų. Tos salos vir
sta kultūros salomis. Jau 
yra keli gerai įrengti šo

kinas merginą. Na, ir suėjo 
daugiau kaip 80 ypatų. Viskas 
neblogai ėjosi iš pradžių. Bet 
kuomet jau įsikaušė, tai pas 
visus atsirado daugiau drąsos, 
daugiau kalbų. Iš pradžių bu
vo juokai. Bet geriant alų, 
visi darėsi daugiau įkaitę ir 
visų nervai augo į augštesnį 
laipsnį.

Pirmiausia susikibo dvi mo
terys, Iš pradžių buvo mote
riški argumentai, o vėliaus 
“faitas“. Abi gražiai užsidau-: 
žė akis ir išėjo juodomis aki-1 
mis namo. Kuomet leidės su
sipešė, tai vyrai negi pasiro
dys liurbiais. Kaip matant 
ir susikibo ir vienam gana ge
rai uždaužė akis. Kadangi 
“pare” buvo visų sudėtinė, tai 
ir nuopelnas visų sudėtinis.

Po šio įvykio, kur tik nepa
sisuksi, ten kalba, kad buvo 
muštynės, kad tai tas kaltas, 
tai ta kalta tame ir tt. Bet aš 
turiu pasakyti, kad ne vienas 
ar keli to įvykio kalti, bet visi. 
Juk visi, kurie tik dėjosi prie 
tokio parengimo, turėjo vie
ną tikslą, gerai įsigerti. O ka
da jau girti, tai tuomet visko 
turi būti.

O tokių pramogų yra gana 
tankiai, mažesne ar didesne 
skale. Kam iš to nauda? 
Naudą turi tik tai bravorai, 
bet jau ne tie, kurie geria. 

(*Bet pakalbink tuos žmones 
prisidėti prie darbininkiškų 
organizacijų, arba pasiūlyk 
jiems bent kokią knygutę nu-

Balandžio 14 d., 1 vai. po 
pietų, Wilmerding, Pa., 110 
State St., Lietuvos Sūnų Drau
gijos svetainėj įvyks APLA 17 
kuopos susirinkimas. Visi na
riai ir narės malonėkite daly
vauti, nes bus daug svarbių 
reikalų del apsvarstymo. Bus 
balsavimas į Centro valdybą 
1935 metams, taip pat bus rin
kimas delegato į 26-tą seimą, 
kuris įvyks Wilkes-Barre, Pa., 
gegužės 31 d. ir birželio 1 d. 
Svarbu išrinkti tokį delegatą, 
kuris gerai žino šios organiza
cijos reikalus, idant galėtų ge
rai atlikti savo pareigą.

Taipgi visi nariai storokitės 
atnešti daug naujų sumanymų 
del organizacijos gerovės, kad 
įteikus išrinktam delegatui. 
Turime visi dėti pastangas, 
kad šis seimas būtų naudingas 
mūsų organizacijai.

Taipgi Centras pratęsė nu
pigintą ant pusės kainos įsto
jimą iki liepos 1 dienos, 1935 
m. Todėl visi nariai turite dar
buotis, kad gauti naujų narių
į APLA. Į šį susirinkimą pri
valote atvesti nors P9 vieną 
naują narį, ar daugiau.

Kurie nariai gyvenate to
liau ir negalėsite susirinkime 
dalyvauti, savo balsavimo į 
Centro ■ Valdybą pasekmes 
prisiųskite kuopos sekretoriui.į <

17 kp. Sekretorius,
F. Senulis.

DR. J. J. KAfiKIAUČIUS
171 Lake Street Newark, K. &

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

džiai, taisomos prieplaukos, 
sanatorijos, darbininkų kliu
bai ir judžių namai. Yra 
ir elektros gaminimo stotis. 
Tarpe atskirų salų sudary
tas radio susisiekimas. Ant 
salų gerai auga bulves, bu
rokai,’ morkvos, kuopūstai, 
ir kitos daržovės. Įsteigta 
avių, briedžių ir sabalių au
kojimo ūkiai. Viėnas sa
balių ūkis turi virš 1,000 tų 
brangiais kailiukais gyvū
nėlių.

! j.: Žemėj e suranda aukso, 
ąspito ir geriausio molio, iš 
'kurio gaminamos tvirtos 
plytos. Salų turtai dideli. 
Gyventojai jas tankiai vadi
na “Perlų Salos”. Sovietų 
Valdžia apgyvendino salūs ir 
visi mato, kad ten gyventi 
tinkama vieta ir jos turi di
delę svarbą socializmo bū
davo jimui.

ŠL

Malonėkite visi draugai ir 
draugės pribūti į šį susirinki
mą, nes turime balotus del 
balsavimo Centro valdybos. 
Taipgi turėsime išrinkti dele
gatus į būsiantį APLA seimą, 
kuris bus Wilkes Barfiuose 
geg. 31 ir birželio 1 d. Tad 
yra reikalas 51 kuopos , na
riams pribūti į šį susirinkimą, 
nes yra svarbių reikalų.

Kuopos Valdyba.

» y w t «

Philadelphia, Pa.
Kaip ir Kokia Apšyietą 
Skleidžiasi Frankforde?

’ Kovo 24 d. buvo surengta 
“pare“’, ir didelė “parė“. Virš 
40 vyrų sumokėjo po dolerį.
Komitetas nupirko, kelias bač
kas alaus ii’ silkių viedrą. 
Kiekvienas vyras turėjo pilną 
teisę atsivesti ir moterį, o vai-

VALIO SILKELĖ!
Drauge gydytojau, esu vy

ras, peršokęs 53 metus. Sveriu 
161 svarą. Visai nerūkau. La
bai retai išgeriu stikliuką 
“Dėdės Šamo.“ Pribuvau į 
Ameriką vaikėzas ir nuo to 
amžiaus .išgyvenau didmies
čiuose. Maitinaus daugiausiai 
restoracijose, ypač pigiose, nes 
į geresnes neturėjau pinigų;

Man retkarčiais užeidavo 
vėmimas, kuris tęsdavos po 
čielą dieną; o kartais ir nak
tį, iki nustodavo. Aš likdavau 
panašus numirėliui. Daktarai 
sakydavo—perdaug gazų ir 
kepenys neveikia. Vėliau pra
dėjo ’ pilvą skaūdėt, nors ne- 
dručiai, bet be paliovos. Bu- 
vaus nusiminęs ir laukiau 
“suduos dzienoš.“

O mano bobelka visą savo 
amžį nėra sirgus ir valgo, kas 
tik papuola, daugiausiai sil
kes. Ji privertė ir mane val
gyt silkę su salotomis du kartu 
į dieną. Bus arti metų, kaip 
šveičiu po čielą silkę kas die
na—ir nejaučiu skaudėjimo 
pilve, ir vėmimas neatsikarto- 
ja. Ar ištikro silkė yra vaistas 
dėl vidurių? Meldžiu patari
mo apie minėtą silkę—kokius 
vitaminus tas gyvūnėlis užlai
ko? Dėkavoju už gerą širdin
gą patarimą. Skaitau “Laisvę.”

Atsakymas.
Tai Jus moteris gero daikto 

išmokino. Silke yra puikus

maistas, jūrų maistas. Kaip ir 
bet kokia jūrų žuvis, ar tai 
šviežia, ar konservuota, taip ir 
silkė yra turtinga vitaminais 
A ir D. šiedu vitaminai pa
deda vaikui gerai. augti ir 
bręsti; padeda audiniams ru- 
tuliuotis ir žaizdoms gyti; pa
daro kraują tirštesnį ir maži
na kraujavimą; didina apeti
tą ir vidurių darbą; mažina 
apsikrėtimus b a k t e r i jomis, 
ypač tonzilių, kvėpavimo takų 
ir malimo organų; tvirtina 
dantis ir kaulus; daro sveikes
nę odą, nagus, plaukus; daro 
sveikesnes akis ir veiklesnius 
jausmų organus ir tt.

Vadinas, silkės yra “vais
tas dėl vidurių“. Kiekvienas 
natūralinis, hesugadintas val
gis, taip ir silkė, yra vaistas 
viduriams, yra vaistas ir mais
tas visam organizmui.

Kad Jūs, Drauge, prastuose 
restoranuose sau vidurius silp
nino!, tai labai suprantama, 
ypač kaip būdavo seniau, anais 
metais, kada vitaminai da ne
buvo žinomi. Maistas daugiau
siai vis būdavo sugadintas, su
fabrikuotas, iškoštas, išvogtas, 
chemiškai baltintas bei pre- 
zervuotas. Dabartėlės mažiau 
tokio gadinimo, bet ir tai pa
kanka.

Tai Jūs, Drauge, galite sau 
ir toliau šveisti silkę su salo
tomis, su daržovėmis. Puiki 
kombinacija. Valio silkelė!

f
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Nesvietiškas Išnaudojimas Darbininkių, 

Dirbančių Pas Turčius
WATERBURY, Conn.—Vie

niu darbininkė pasakojo man, 
kaip turčiai elgiasi su tarnai
tėm. Jinai gavo darbą pas tur
čius. Ta darbininkė dirba 7 
drenas j savaitę nuo 8 vai. ry
to iki 8 vakaro; gauna algos 
$4 j savaitę ir turi visą darbą 
padaryti, kaip tai skalbt, p ro
sy!?, kambarius valyt. Skiepe 
turi skalbt drapanas, o skiepas 
nekurtas, šaltas. Ta darbinin
ku išdirbo vieną savaitę ir ap
sirgo, pagavo šaltį.
, Ar ta turtuolė kapitaliste at
jaučia tą biedną moterį? Ne, 
ji neatjaučia, dar rūgoja ant 
jos sakydama: “Tu mane suvi
liojai. Aš imu darbininkę mė
nesiui, o ne savaitei.” Tai ma
tote, kaip jie atjaučia biednas 
tarnaites.

O jeigu turtuolė suserga, tai 
kelis gydytojus pasišaukia, dar 
ir slaugę. Tai tokia teisybė 
pasaulyje! Ir mes, darbinin- 
kai-kės, nerasim teisybės tol, 
kol darbininkai nepaimsim val- 
d»žią į savo rankas. Tai pa
vietrei, tam neteisingumui atei
na galas ir labai greit ateina. 
Mes, darbininkai, nuversim ka
pitalizmą, negailėsim mes j u, 
taip kaip kapitalistai negaili 
mūs. Neklausysim mes nei jų 

tarnų kunigų, ką mokina tikin
čius parapijomis sakydami: 
“Kas meta akmeniu, tu mesk 
duona.” Ne, mes to nedarysim. 
Mes, darbininkės, kartu su vy
rais stosim į kovą prieš išnau
dotojus taip, kaip Rusijos dar
bininkės. Tą kovą pradėti jau 
dabar laikas, tad stokime į dar
bininkiškas organizacijas, kovo
kim už savo teises, nelaukim, 
kad kas kitas už mus rūpintų
si, o mes sėdėtume rankas su
siėmę, kaip turčių poniutės sė
di.

Ne Visoms Tarnaitėms Vie
noda Padėtis

Vienas turčius gyvena vienui 
vienas, o dvi tarnaites užlaiko. 
Pirmiau buvo gydytojas, o da
bar taip sau būna, prisiplėšė 
pinigų iš biednų žmonių. Jis 
užlaiko dviejų augštij stubą ir 
2 tarnaites. Vienai, vrėjai, mo
ka $10 į sava’tę, o kitai, kam
barių valytojai, mažiau. Ten 
didelis skirtumas tarpe pačių 
darbininkių. Viena dirba ne
pakenčiamai sunkiai, o kita, 
kaip ponia, neturi ką veikt.

Ta darbininkė, ką dirba už 
$4 į savaitę negauna nė valgyt: 
turi neštis maistą Ir vakare eit 
namo, o ši darbininkė gauna 

$10 ir pavalgo, ko girdis nori, 
ir kambarį turi, nereikia eit 
namo pavargus nuo darbo. Pir
moji darbininkė, pamėlynavus 
nuo sunkaus darbo, o antroji, 
visokiais tepalais nusitepus, vei
das ištaisytas geriausiai.

Tokios darbininkės turi ko
kius nors santikius su tais niek- 
šiais išnaudotojais. Jų padėtis 
nėra tokia gera, kaip atrodo, 
nes anksčiau ar vėliau joms 
brangiai atseina. Aš pati tar
navau, kuomet atvažiavau iš lie
tuves. Per metus laiko perėjau 
penkias vietas ir visos buvo 
viena kitai panašios. Kožnoj 
vietoj bosas—turčius taikėsi su 
“meile”. Tad aš suprantu, kad 
ir su tokiom darbininkėm kitaip 
nėra. Aš turiu patyrimą, tai 
kalbu be baimės.

Tos darbininkės save apsi
gauna parsiduodamos į tokių 
niekšų rankas. Draugės, spjau
kite į akis ir eikite susirast 
teisingą darbą, neleiskite išnau
doti save tiems niekšams tur
čiams. Kaimečio Duktė

Working Woman
Tik ką išėjo iš spaudos 

“Working Woman” už balan
džio mėnesį. Numeris įdomus. 
Jame telpa tąsos pirmiau raš
tų : “Stockjardų Stasė”, “Nenu
galėta Dvasia”, “Platus Kelias”. 
Kiti raštai yra: “Motinų Tei
sių Dilius”, “Moters Vieta”,

EAISVfi

“Nuo Mūs priklauso”, “Motina 
Jones”, taipgi laiškai nuo So
vietų Sąjungos darbininkių, 
laiškai nuo Amerikos darbinin
kių iš stockjardų, fabrikų, raš
tinių, ūkių; palyginimai tarp 
ponių ir darbininkių ištekliaus 
ir mokamų taksų, ir kiti.

“Working Woman” Vajus 
Pratęstas

“Working Woman” praneša, 
kad vajus pratęstas iki 1 die
nos gegužės. Peržiūrėjus “W 
W” vajaus pasekmes ir vaji- 
ninkių sąrašą, matosi, jog rfta- 
žai kur rimtai dirbta gavimui 
tam laikraštukui skaitytojų. 
Net mūsų darbščiosios chicagie- 
tės, pasirodo, snustelėję, kadan
gi tik viena d. K. Abekienė fi
gūruoja sąraše, su 5 skaityto
jais. Daugiausia yra gauta 11 
skaitytojų nuo vieno asmens 
juomi yra d. K. Navalinskienė, 
forescitietė (dabar jau turi 13) ; 
sekama d. O. Janušauskienė, 
serantonietė, su 8 skaitytojais. 
Jos pralenkę ne tik pavienius 
vajininkus, bet ir tūlas organi
zacijas.

Mes buvom pasisakiusios gau
ti mažiausia 50 skaitytojų. Pa
skelbtų yra 24, nepaskelbtų dar 
bus keli, o iki kvotos išpildymo 
dar labai toli. Bet jeigu mes 
užsispirtame per šį mėnesį, mes 
galėtume ne tik išpildyti, bet 
ir perviršyti savo kvotą. Pa-, 
dirbėkime.

VALGIŲ GAMI
NIMAS

Bulvių Valgiai
Sakoma, kad keptos bulvės 

yra sveikiausia valgyt. Ir vi
sai lengva jas iškept, jei tik 
turi gerą pečių.

Jeigu nori, kad kepant bul
vių skūros nepasidarytų labai 
kietos, tai prieš kepant, kada 
jau gerai numazgosi, aptepk vi
są viršų su taukais.

Paspirgintos Bulves
Išvirk bulves, atšaldyk ir su

pjaustyk į keturkampius šmote
lius. Paimk vidutinį cibulį, su
pjaustyk ir pakepink svieste 
iki pagels, pridėk biskį kapo
tų petruškų, pipirų, druskos ir 
ten sudėjus bulves kepink iki 
gražiai apkeps.

Kitaip Spirgintos Bulves
Nulupk bulvių tiek, kiek rei

kės vienam kartui valgyt. Su
pjaustyk gražiai riekelėmis ir 
perleisk šaltu vandeniu. Ištar 
pink kelis šaukštus sviesto 
skauradoj (patelnėj), sudėk 
ten bulves, pasūdyk ir spirgink 
pavartant, iki bus visos minkš
tos.

Kada darai “roast beef”, pri
dėk šalia mėsos bulvių ir lai 
kartu iššunta. Bus gardžios.

Kukurūzų Duona
Vieną puoduką pieno, % puo

duko cukraus, 3 kiaušinius, 3 
šaukštus ištarpinto sviesto, 1 
puoduką kukurūzų miltų, 11/2 
puoduko paprastų miltų, 1 šauk
štuką druskos, 2 šaukštukus 
“baking powder”.

Suplak gerai kiaušinius, pri
dėk cukrų, pilk pieną ir svies
tą. Sumaišyk ir išsijok miltus 
ir visus sausus dalykus ir, su
dėjus, sumaišyk sykiu. Iškept 
ims apie 20 minučių. Naudo
ki! rudą cukrų, tas yra sveikes
nis, negu nubaltintas visokiais 
chemikalais.

E. V.—Johnson City, N. Y.

Slaugių Darbo Valandos
New Yorko buržuazinis did- 

lapis, New York Times, rašo, 
kad metai atgal slaugės dirbo 
12 vai. į dieną ir 84 vai. į sa
vaitę. Buvo susidaręs judėjimas 
už 8 vai. darbo dieną privatiš- 
koms slaugėms ir tas padaryta 
tūlose ligoninėse. Girdi, jos ne 
taip pavargsta, nieko daugiau 
nekainuoja ligoninei, neigi li
goniui.

Tik buržuazinis laikraštis ga
li išrasti tokį stebuklą, kuris 
būtų darbininkams gerą pada
ręs ir buržujaus kišenių pali
kęs nepaliestą. Bet stebuklo ne
buvo, tad slaugės, vieton ati
dirbti 84 valandas septyniais 
šiftais, dirba 10 su virš šiftų į

r Trečias Puslapis

savaitę. Gi buržuazija džiaugia
si apgavus darbininkes ir, ne
rausdama, meluoja pasauliui, 
kad jau dabar slaugės bedir
bančios tik 8 valandas, vieton 
12. Tas parodo, kaip svarbu yra 
visiem darbininkam skaityti sa
vo spaudą, kuri paduoda teisin
gas žinias.

ALDLD Vajaus Darbymetė

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos va
jus’ baigsis 1 d. gegužės. Tai 
yra ne bile paprastas, bet ju
biliejinis vajus, kadnngr sueina 
20 metų nuo įsikūrimo tos or
ganizacijos. Man rodos, kad 
kaipo del tokio svarbaus vajaus 
permažai narių gauname. Tik 
keletoj kuopų, tik mažam skai
čiuje draugų matosi pilnas pasi
ryžimas budavoti organizaciją. 
O proga gera. Mes su dideliu 
pasididžiavimu galime nurodyti 
į savo atliktus darbus, į orga
nizacijos išleistas 38 knygas ir 
žurnalą “šviesą”. Gi mūs drau
gija visuomet remia streikus, 
bedarbių reikalus, prieškarinę— 
priešfašistinę kovą. Kiekvienos 
klasiniai sąmoningos moters, 
norinčios ginti darbininkų rei
kalus, vieta yra ALDL Drau
gijoje. 
\ -------

Drauges, dalyvaukite savo 
dienraščio suvažiavime ir ban- 
kiete ši sekmadieni!
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“Laisvės” Banketas, Koncertas ir Šokiai
Paukštienos 

VAKARIENE 
Valgių Bus 
Pagaminta 

1,000 Asmenų

•' • • i' /■‘j

BIRBTA RAMOŠKIUTĖ, 
sopranas, iš Hartford, Conn.

Pirmu kartu Brooklyne

IGNAS KUBILIŪNAS, 
Iš Boston, pasižymėjas ko 

miškom dainom.

Puikiausias 
KONCERTAS

Visi Artistai ’Laisvės’ 
Skaitytojai ir 

Rėmėjai

ĮVYKS m BALAN
SEKMAD. f APRII

Pradžia 7 Vai. V ak.

BALAND

K. MENKELIUNIUTĖ,
Kuri žinoma visoj Amerikoj, 

kaipo dainininkė.

GRAND PARADISE
BALLROOM

*518 Grand St., B’klyn
AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLE, 

dainuos specialiai šiame parengime pritaikytas dainas,

D

ALDONA KLIMIUTĖ, 
kolaratura soprano, dainuos 
duetus su Kavaliauskaite.

Konvencija
Prasidės 10 valandą ryto.

William Norris 
6 Kavalky Orkestrą 

Grieš Šokiams
A. VIŠNIAUSKAS, ' 

baritonas, iš Bayonne, duos 
puikių solų.

Aido Choro Vyrų 
Oktetas 

fit 

Irgi Dainuos Šioje Iškilmėje.

Koncertas Prasidės 
9:30 valandą vakaro.
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J. L. KAVALIAUSKAITĖ 
mezzo sopranas, dainuos 

duetus su Klimiute.

ĮŽANGA ŠOKIAMS 40 CENTU; VAK ARIENEI—60 CENTU; KARTU: ŠOKIAM IR VAKARIENEI—$1.00.
3OmOI=3OE=IOI



DETROITO ŽINIOS
NEŽMONIŠKI DARBININKŲ 
IŠNAUDOJIMAI, BŪTINIAU
SIAI REIKALINGA ORGANI

ZUOTIS

dienas savai- 
ir sekmadie-
Pietum pa

tiktai 20 mi-

yra išsiplėtoję po De- 
Čia jū yra priskaito- 
pusšimčio po įvairiais 

Tarp šių skalbyklų, 
randasi milžiniško di-

Turbūt jokiam kitam mieste 
šioj šalyj nebus taip nežmoniš
kai, taip begėdiškai išnaudoja
mi darbininkai bei darbininkės, 
kaip pas mus, čionai, Detroite. 
Tai miestas, kurį tūli žmonės 
vadina automobiliu karalyste. 
O aš manau, kad prie to dar 
galima pridėti: Tai miestas, 
kuris bene bjauriausiai atsižy
mi išnaudojime ir kankinime 
darbo žmonių abelnai.

Šį kartą pažvelgsime darbi
ninkiškomis akimis į skalbinių 
industriją, lendrių įstaigas, ku
rios itin 
troitą. 
m a virš 
vardais, 
žinoma,
durno įstaigų, ir keletas mažes
nių. Tačiaus, kiek yra žino
ma, mažiausioj įstaigoj dirba 
arti šimto darbininkų bei dar
bininkių. O yra keliolika ir 
tokio didumo, kur dirba arti 
trys šimtai darbininkų, šiose 
skalbyklose didelė didžiuma 
dirba moterys. Tarp kurių 
taipgi nemažesnė didžiuma 
dirba svetimšalių moterų, bei 
jaunos merginos. Labai daug 
rasime lenkių, slavių, armėnių 
ir kitų tautų. Lietuvių moterų 
čia rasime taipgi pusėtinai 
daug. Užvis didžiausį skaičių 
rasime lenkių moterų. Vyrų 
dirba ne taip daug. Vyrai 
daugiausia užima darbus, kai
po draiveriai. Paskui vyrai 
dirba prie skalbiamųjų maši- 

TUL &rįe pataisymo įvairių įran
kių ir kitų darbų. Vienok mo
terys sudaro, abelnai imant, 80 
nuošimtį skalbyklų industrijos.

Teko labai daug pasišvaisty
ti po šias įstaigas, po šias skal
byklas, kur kankinama ir siur
biama paskutinės jiegos suvar
gusių išbalusių, nedavalgiusių 
darbininkių moterų ir vyrų. 
Nors ir ne visose, kuriose teko 
būti, išnaudodamas tą progą, 
bandžiau prisižiūrėti kuoar- 
čiausia, kokia padėtis ištikrų- 
jų yra darbininkių, ypač mo
terų. Teko', su kai kuriomis 
darbininkėmis, ir pasikalbėti.v 
Tūlos bijosi, ne labai nori apie 
jų blogas sąlygas kalbėti. Vie
nok pasitaikė ir tokių darbi
ninkių, kurios papasakoja iš 
širdies apie jų žiaurų išnaudo- 
jimą-vargą ir sunkų darbą, ku
ris yra labai pavojingas svei
katai.

Apverktina darbininkių-kų 
padėtis. O algos, tai, rodos, ir 
tikėti žmogui yra sunku, taip 
menkutės, taip ubagiškos. Net 
jau ir Europos šalys sunkiai 
galėtų sau įsivaizduoti, kad to
kioj Amerikoj darbininkės mo
terys verčiamos begėdžių iš
naudotojų jiems vergauti ir už 
pusdykį dirbti net 12 valandų

darbininkės ir yra verčia- 
dirbti po 12 valandų į

į dieną ir šešias 
tėj. O kai kada 
niais turi dirbti, 
valgyti duodama
nutų laiko. Kuomet darbinin
kė turi reikalą nueiti į išeina
mąją vietą, tai kartais turi iš
laukti ir po pora net valandų 
laiko, iki ją patsai užvaizdą 
paliuosuos nuo jos darbo. Su
žinota, kad nekurtos darbi
ninkės, o jau ypač jaunos mer
ginos, ir tos, kurios šviežiai 
pradeda dirbti, baisiai kanki
nasi su tokiu bjauriu peklišku 
patvarkymu, kad tik užvaizdą 
gali darbininkę paliuosuoti, o 
niekas dauginus.

Algos tokios mažutėlės, kad 
nor 
m o:
diei ą ir šešias dienas savaitėj, 
tačraus vos gali prasčiausiu 
maistu palaikyti savo gyvybę. 
Rodos, nesinorėtų žmogui ir 
tikėti, o vienok yra faktas, kad 
daugumoje šiose skalbyklose 
darbininkės uždirba į valandą 
vos tik 8-10 centų! Vadinasi, 
per šešias dienas išsikankinę 
sunkiausiame darbe, darbinin
kės gauna $7-8 algos į savai
tę.

Su vyrais ta pati istorija. 
Draiveriai gauna tam tikrą 
nuošimtį nuo kostumerių, tuo 
būdu turi turėti visas galybes 
kostumerių ir privešti kompa
nijai šimtais dolerių uždarbio, 
jei jis gauna tik tokią algą, su 
kuria vos gali išmaitinti savo 
šeimyną.

Ir taip visų kitų darbininkų 
šiose įstaigose vergiškos algos.

Kokia išeitis šitų darbinin
kų ? Kas jiems reikia daryti, 
kad pagerinti savo būklę, kad 
priversti ponus siurbėles, idant 
jie mokėtų žmoniškas algas? 
Tai yra tik viena išeitis: Stoti 
į unijas, priklausyti ir šiaip 
prie darbininkiškų organizaci
jų. Nes šiose dienose kiekvie
nas žmogus ar jis katalikas, 
ar jis kitoks, turi priklausyti 
kokioj nors darbininkiškoj or
ganizacijoj.

Įsikalbėjus su skalbyklų 
darbininkėmis, pasirodo, kad 
labai daug dar yra tokių, 
kurios bei kurie dar jokioj 
darbininkiškoj organizacijoj 
iki šioliai nėra priklausę. O 
tai labai apgailėtinas dalykas 
ir tų žmonių didelis atsiliki
mas nuo viso darbininkų žen
gimo prie progreso, prie pasi- 
liuosavimo iš po vergijos.

Daug čionai dirba žmonių, 
kurie dar priklauso parapijose, 
lanko bažnyčias, eina išpažin
ties. Bet ant jų nelaimės, 
apart to, niekur kitur neban
do žengti. Tai labai negeras 
nusistatymas. Niekuomet ne
reikia žmogui apsirubežiuoti 
labai siaurai, ot, sakysime, tik 
apjįe bažnytėlę, tai ir užtenka. 
O tikrenybėj šioje civilizacijoje 
žmogus turi žengti kur kas 
plačiau. Turi žiūrėti, kad jis

žengtų sykių su pasauliniu pro
gresu. Būti tik namuose, baž
nytėlėje ’ir į dirbtuvę nuėjus 
vergauti kapitalistiniu! gončui, 
to negali žmogui pakakti. Rei
kia žmogui jieškoti kokio nors 
išėjimo iš šių žabangų, kuriuo
se mes esame visi suraišioti 
per godaus individualizmo ir 
kapitalizmo tvarką. Priklau
sydami darbininkiškose orga
nizacijose, mes pamatome aiš
kiai tą kelią, kuriuomi mes tu
rime žengti žingsnis už žings
nio prie sutrupinimo į dulkes 
šios netikusios ponijos siste
mos, po kuria, kaip jau skai
tėme, turi darbininkės dirbti 
Už 8-9 centus į valandą. Or
ganizacijose priklausydamos, 
ypač Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijoj, 
už labai mažą mokestį į me
tus mes gauname neapsakomai 
didelės vertės įvairių mokslo 
knygų, knygose mes randame 
tokių raštų, kurie mums saky
te sako, rodyte rodo, kaip rei
kia gyventi, kad pagerinti sa
vo ir visos darbo klasės pasi
baisėtiną padėtį, kurioj mes 
buvome nublokšti per penkis 
metus, tai yra, krizio metu. O 
reikia žinoti, kad dar didesnis 
krizis 
tinasi 
šitie 
mums
taip sakant, šviesti savo protą 
įdant suprastume savo priešą 
ir savo draugą ir pagaliaus su
prastume, kas ištikro. darosi 
ant šio svieto, kad vieni lėbau
ja, skęsta turtuose, o mes, dar
bo žmonės, skęstame varguose, 
bėdose ir prakaite darbavietė
se. Ir todėl, kad tą priežastį 
suprasti, kad ją prašalinti, rei
kia mums konkrečiai jungtis į 
bendrą frontą, į draugijas, į 
darbininkiškas draugijas, į 
unijas, kurios gina darbo žmo
nių reikalus. i-

šioj apielinkėj daug mokyk
lų buvo šuštrėikavę pradedant 
nuo G.A.R. mokyklos ir Dana 
St. mokyklos. Paskui sekė į 
Nanticoke. Taipogi žemutinėj 
dalyj Wilkes-Barre miesto, tai 
yra, Lyndwood ir Breslaw ir 
taipgi George Town mokyklos 
streikavo. Mokyklų streike 
kaltininkus suranda Komunis
tų Partijos ir Bedarbių Tary
bos narių tarpe, kad jųjų pa
sidarbavimu šie streikai buvo 
iššaukti.

Kovo 28 dieną buvo atlikta 
kita provokacija. Teisėjo Va
lentine dukters automobilius 
likosi išsprogdintas prie Mi
ners National Bank. Ji buvo 
sustojus prie šio banko atsiim
ti savo mokestį. Ji yra moky
toja. Tas buvo pačiam cen
tre miesto ir kada .yra didelis 
žmonių judėjimas, apie pusė 
po keturių. Nuo to trenksmo 
nemažai langų išbyrėjo. Buvo 
didelis sujudimas po tam 
sprogimui, bet gyvybės nieks 
neprarado, tik keli likosi su
žeisti.

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 Yurk City.
Įžanga: 25 centai ir 35 centai 

Rezervuotos Sčdynės 
50 centų ir $1.00

Parsiduoda sekamose vietose:

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

Tel. GRAmercy 5-2012
Civil Liberties Union

Workers* Bookshop
Rand Bookstore

31
213 Fourth Ave.

(J n ton Square West
60 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. Gorinan 
George S. Counts 
Rabbi E. L. Israel 
Roger N. Baldwin 
Harry F. Ward.

laukia mūsų. Taipgi ar- 
naujas pasaulinis karas, 
visi apsireiškimai turi 
rodyti, kad mes turime, sprogdini- 

darbų at- 
nei vienu 
apie tuos 
SLA na-

Kiek laiko atgal teko skai
tyt “Vienybėj” J. Nieniaus ži
nios iš Wyoming klonio, kur jis 
Wilkes Barre lietuvius darbi
ninkus įkri minuoja 
me namų ir kitokių 
likime. Bet Nienius I 
žodžiu neprisimena 
gerus tėvynainius,
rius ir kitus savo vienminčius, 
kuriuos valstijos kazokai nuve
da į darbą ryte, o vakare par
veda. Laikas jau būtų lietu
viams darbininkams pamest 
tokius darbus dirbt ir stot į 
kovą su streikuojančiais dar
bininkais už. v.p. .būvio... page
rinimą.' Jūs žinot, kad jums 
valstijos kazokai nieko neiš
kovos.

Žaibas.

Wilkes Barre, Pa
J Šis Bei Tas Iš Mainierių Kovos 

Lauko
- Streikas šioj apielinkėj da 

vis traukiasi, nors streikuojan
ti darbininkai yra visaip per
sekiojami, bet vienok laikosi ir 
pasiryžę laikytis lig pergalės. Į 
Nuo pradžios streiko lig da
bar nepraėjo nei viena naktis, 
kad nebūtų buvę šaudymų 
namų. Yra daroma visokių 
provokacijų gal pačių “State 
tr up erių’’—kazokų ir tas vis
kas primetama nekaltiems 
darbininkams, kad da daugiau 
galėtų galvas skaldyt streikie- 
riams. čia tiek tų visokių val
katų prigrūsta, kad net stubo- 
se pas streikuojančius darbi
ninkus eina ir visaip juos te
rorizuoja.

Balandžio ketvirtą dieną 
yra šaukiama tie 91 darbinin
kai bei darbininkės į teismą 
ir tas yra aišku, kad juos pa
siųs į kalėjimą. Bet distrikto 
nauja valdyba mažai ką daro 
su tuom. Jiems reikėjo pri
rengti milžinišką demonštfaci-. 
ją tą dieną, kada jie bus siun
čiami į kalėjimą. Bet jie su 
tuom negana rūpinas. Jie ma
no, tegul nauja valdyba jųjų 
vietas užėmus surengs demon- 
traciją, kada jie bus kalėjime.,

Jeigu tarpe darbininkų bū
tų vienybė, tai šis streikas se
nai būt baigtas su laimėjimu. 
Bet gaila, kad mūsų tarpe yra 
tokių darbininkų, kurie eina 
streiklaužiaut. Yra eilė “Nau
jos Gadynės” skaitytojų ir ke
li “Laisvės” skaitytojai, kurie 
dirba laike šio streiko. Drau
gai, kurie dirbat, pažiūrėkite, 
kokį blogą darbą jūs atlieka
te. Jūs patys sau duobę ka
sate ir kitus darbininkus jūs 
norit į tą duobę įsitraukti. 
Draugai, pameskit tokias klai
das darę ir stokite į eiles strei
kuojančių darbininkų. Jūs ži
not, kokiose sąlygose reikės 
mainieriams dirbt kasyklose, 
kad& jūs sulaužysite šitą 
streiką.

Wilkes-Barre ir apielinkės 
darbininkiškos organizacijos 

I ant greitųjų išrinkite delega
tus į konferenciją del prisi
rengimo prie Gegužės Pirmos 
apvaikščiojimo, kuri įvyks 13 
dieną balandžio, Darbininkų 
Centre, 325 E. Market St.

ir prisi-aptarta
Pirmos Gegužės,
šventės apvaikš-

gal pavyks gauti 
svarbesnė-

Draugės ir draugai, išrinkit 
po gerą skaičių, delegatų ir 
prisiųskite į šią taip svarbią! 
konferenciją. Kada bus skait
linga konferencija, tai bus vis
kas geriau 
rengta del 
Darbininkų 
čiojimo.

Šitą metą
leidimas paroduot 
mis miesto gatvėmis ir paskui 
maršuot į Kirby’s Park. Todėl 
neatidėliojant, kurios organi
zacijos neturėsite susirinkimų, 
tai jų valdybos paskirkite 
draugus bei drauges į konfe
renciją.

Visi pribūkite laiku. Konfe
rencijos pradžia 3 valandą po 
pietų.

Prisirengimo Komisija.

McKees Rocks, Pa
Sunkiai Susirgo Drg. Purtikas

Perry Fire House, Cinnaminson kv£. 
netoli Burlington Pike. Apie vakari 
nes turtingumą nėra nieko mituti, 
nes visi žinote, kad 142 kuopa vi
suomet patenkindavo visus praeityje,

PRANEŠIMAI
tai ir dabar patenkins.'Bus geraSor- 
kestra. šokiams, kuri grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Įžanga 75c.

Prašome visų draugų ir organiza^.- 
jų, Camdone ir Philadelphijoj nieko 
tą dieną nerengt, bet dalyvaut virš 
minetoj vakarienėje.

A. Lamulionftę.
(78-79)

PORT CARBON, PA.
ALDLD 159 kp. susirinkimas įvyks 
d. balandžio, 10 vai. ryto, draugės

BROCKTON, MASS.
Profesorius Dana nesenai sugrįžęs 

iš Sovietų Sąjungos laikys savo pre- 
lekcijas ir rodys paveikslus apie Ru
siją, nedelioj, 7 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, Pythian Temple, Brockton, 
Mass. Šį parengimą rengia Brother
hood Unija, kuri kviečia visus skait
lingai atsilankyti. K. Beniulis.

(79-80)

SCRANTON, PA.
Čia yra rengiama visų Lackawan

na komunistų demonstracija, 6 d. ba
landžio, 10 vai. ryto, vieta visiems 
gerai žinoma: Circus Ground, tai ta 
pati vieta, kur visuomet sueina visi, 
kad galėtų sutvarkyt eiles ir marša- 
vimą. Iš čia maršuosim į City Hali, 
su visokiais protestais, taipgi tą pat 
dieną bus teismas keletos Bedarbių 
Tarybos organizatorių. Mes atsišau- 
kiam į lietuvių visuomenę, kad visi 
tą dieną būtų minėtoj vietoj, ir padėt 
mums sulaužyt visokius buržuazijos 
melus ir užpuolimus.

Bedarbes.
(79-80)

CLIFFSIDE, N. J.
TDA kuopos susirinkimas atsibus 

sekmadienį, 7 d. balandžio, 11 vai. 
ryto, I.W.O. svetainėje, 270 Wolken 
St. Fail-view, N. J. Visi dalyvaukite 
laiku, nes turim daug svarbių reika- 

apsvarstyt.
Sekretorius.

(79-80)

gir'ardville, pa.
APLA 26 kp. . susirinkimas yra 

šaukiamas del 7 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, P. Didvalo svetainėje, 14 

, Second St. Visi nariai malonėkite da- 
4 į lyvaut, nes turim daug svarbių rei

kalų apsvdrstyt, taipgi bus rinkimas 
delegatų i APLA 26 seimą.

A. Dambauskas.
• (79-80)

SO. BOSTON, MASS.
Am. Liet. Pil. Kliubas rengia va

karienė su muzikaiiška programa ir 
žaislais, nedelioj, 7 d. balandžio, 6 
vai. vakare, kliubo svetainėj, 376 
Broadway, So. Boston. Kviečiam vi
sus atsilankyti ir linksmai vakarą 
praleist.

Geras mūsų draugas ir rė
mėjas darbininkų judėjimo Jo
nas Purtikas sunkiai susirgo ir 
randasi Ohio Valey General 
Hospital, McKees Rocks.

Draugas Purtikas jautėsi 
gerai kovo 24 d., bet sekančią 
dieną, kaip 5 vai. ryto, jau 
jautėsi nekaip. Kadangi tą 
dieną reikėjo eiti jam į dirb
tuvę dirbti, tai jis visgi bandė 
ligai nepasiduoti ir pasiekęs 
dirbtuvę dirbti. Bet tatai at
siekti negalėjo, spėkos neleido 
ir turėjo grįžti atgal ir kreip
tis prie gydytojo. Gydytojas, 
apžiūrėjęs, ūmu laiku pasiun
tė į ligonbutį ir,apie 2 vai. po 
pietų padarė operaciją, išim- 
dami “appendicitis.” Nors po 
operacijai ji'š'' atrodo' sunkiai 
sergantis, bet tikimasi, kad UŽ , lington St. Visi nariai dalyvaukite

J .. ~ ~ ~ TY.-_.4_2 Inilzii nnc fnrim zlano’ cv Q rhi 11

lų

7 . _ . _
J. čiupailienės namuose, visi drau
gai ir drauges malonėkite pribūti 
laiku ir užsimokėt savo duokles. 
Taipgi bus rinkimai delegatų į aps
kričio suvažiavimą, kuris įvyk^. 28 
d. balandžio, Shenandoah, Pa.

Valdyba.
(78-79)

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertes knyg^ 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsolio 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25* 

adresuoki!:
J. BARKUS

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

poros savaičių draugas Purti
kas galės ligonbutį apleisti, 
vėliaus galės ir vėl darbuotis, 
kaip dirbtuvėj, taip ir darbi- 
n inkų judėjime. Vietiniai 
draugai, kurie turite progą, 
atlankykite jį.

J. Miliauskas.

Kliubo Komisija.
(79-80)

READING, PA.
ALDLD 143 kp. susirinkimas įvyks 

nedelioj, 7 d. balandžio, 2 vai. po 
piet pas draugą K. Romikaitį, 65 Ar- 

laiku, nes turim daug svarbiu reika
lų

K Te). Slagg 2-0783 NOTARY k
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 4

Juozas Levanda ;
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu- \ 
mo. Parsamdau automobilius > 

kiekvienam reikale. Kainos i 
žemos. j

Ateikite ir persitikrinkite >
107 UNION AVĖ. ;

B Brooklyn, N. Y. 8

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

apsvarstyt.
Sekr., T. Zainbusevičienė.

(79-80)

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 
ir naujų narių.

A. Varaneckienė.
(78-79)

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

ir šokius subatoj, gegužės 4, 1935,

PRANEŠIMAS į
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. j

MATTHEW P. BALLAS, Inc
<•-----------------------------------------------------------------—--------

Undertakers and Embalmers Bieliausko Graborystės Įstaiga
NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

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

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko 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 
yra nupiginta. Todėl mes dabartinės depresijos laikais 
suteikiame patarnavimą už daug mažesnę kainą; tuo bū
du .galite per mūsų ištaigą sutaupyti daug pinigų, kurie

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

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

ar 
mažiau

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. Išviršininė 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 ^auti už pri
einamą kainą.

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

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

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jj kreipsis 
nuliudimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingai; Tel. Stagg 2-5043
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Kas Kur Buvo Veikta

Kovo 17 Gieną buvo sėk
mingos prakalbos. Jas suren- 
<ė visų organizacijų ir kliu-

ų veikiantis komitetas Lietu
vių Svetainėje, 928 E. Moya- 
mensing Avė.

žmonių susirinko nemažai, 
Anors garsinimų nebuvo daryta,

* tik buvo garsinta per radio. 
Kalbėjo delegatai, kurie buvo 
Washingtone Darbininkų Kon
grese : Gružauskas, 
kas 
kas 
kas 
Prie 
ras.

f 2827 Bilių. Nors jis neagitayo, i Desėtkai buvo areštuota. Tame 
i -1 -1 ~ 1 1 2 _______ i.. _  * _ — i. „ j i i • j • • rz i n * _   

Ivanaus- 
ir M. žald. Jie aiškino, 
buvo nutarta kongrese, ir 
iki šiolei likosi nuveikta, 
to, buvo Mack eks-majo- 
Taipgi pasisakė už II. R.

prieš mėtymą iš namų, prieš 
pardavimą namų ir jų rakan
dų. Dalis ir lietuvių daug 
nukentėjo. Nuo daugelio ta
po atimti namai tik dėlto, kad 
jie buvo bedarbiai ir negalėjo 
užsimokėti taksų arba pasko
los.

1932 metais, kuomet darbi
ninkai surengė demonstraciją 
Pirmą Dieną Gegužės, ant 
Tompson Sq. 13 gatvės ir šau
tų dalyje—abejose vietose jie 
buvo paplukdyti kraujuose. 
Policija ir mušeikos, tarsi įsiu
tę vilkai puolė darbininkus iš 
visų pusių ir daužė galvas 
“black jacks” ir lazdomis.

kad darbininkai remtų minėtą 
bilių, vienok jis pareiškė, kad 
jis pritaria tokiam biliui. Jis 
pareiškė apgailestavimą, kad 
kunigas Coughlin, ir H. Long, 
ir Johnson pešasi tarpe savęs.

Kas liečia patį Mack, tai 
turiu pasakyti, kad jis turi ge

tras akis ir drąsą pasirodyti 
lietuviu tarpe. Kuomet jis 
buvo majoru, 1932 metais, ir 
kuomet buvo bedarbių demon- 

1 stracijos prie miesto rotušės, 
tai jis užsiundė kazokus ir 
daužė bedarbiams galvas. 
Daugelis buvo sumušta iki ne
sąmonės ir keliolika įkalinta, 
už tai, kad darbininkai rei
kalavo pašalpos, protestavo

tarpe du lietuviai, Z. Pivariū- 
nas ir M. žald. buvo sumušti 
ir Pivariunas areštuotas. Tad 
nežiūrint, kad Mack, buvęs 
majoras, ir pasisako dabar už 
socialę bedarbių apdraudą, jo
kiu būdu negali būti užmirš
tas jo tas kruvinas aktas, su
ruoštas ant darbininkų Phila- 
delphijoj. Ne tik negali būti 
užmirštas, bet tokį niekšą ne
reikia nei įsileisti į panašius 
susirinkimus. O jei kur ir 
įlenda, tai darbininkai tu
rėtų išvyti, kaip piktą neprie
telių iš svetaines. Komitetas, 
kuris kvietė jį, mano suprati
mu, padarė klaidą.

Philadel.

limas Ignas Kubiliūnas, dai
nuojant įspūdingą “šlavėjo Dai
ną” ir komiškų rinkinių; svečiai 
rusai, draugai Bayrack ir Mar- 
tinoff, kurie Pavejančiai sudai
nuoja revoliucines dainas; 
Worcesterio Aido Choro Mer
ginų Oktetas; Norwood’© Vy
rų Choras; Montello Liuosybės 
Choras ir daugiau. Programa 
bus atidaroma 200 balsų cho
ru, dainuojant darbininkiškas 
dainas po vadovyste drg. Pet- 
rikeviciaus. šis milžiniškas 
choras susidaro iš visų Antro 
Apskričio chorų narių.

Del šokit] grieš gerai žino
ma Bert Orris orkestrą, lietu
viškus ir angliškus šokius.

šio vakaro rengimo komisi
ja daro pastangas duoti pro
gą Massachusetts darbinin
kams išgirsti pirmą sykį Ant
ro Apskričio gyvenime vieti
ne spėkas, kad būtų galima 
žinoti, ką mes turime, kuomet 
reikalinga dailės spėkų del 
parengimų, ir kad suteikti ge
resnį supratimą, ant kiek mes 
esame pažengę pirmyn dailūs 
srityje. Tikime, kad kiekvie-

under the Soviet regime spare. 
He hardly gets a bare living.” 

“O tas sūnus, kuris Ameri
koj ant “relief”, ar duoda tau 
kokią pagelbą?” Ji atsakė, 
“yes”. Toliaus ji buvo užklaus
ta, “kaip Sovietų Sąjungoj 
darbai ir gyvenimas?” Ji atsa
ko : “A woman there seemed 
more happy and prosperous...” 
Na, va tau ir baltagvardietė 
prisipažino, kad Sovietų Są
jungoj darbininkai, ypatingai 
moterys, yra linksmiausios pa
saulyj.

Kunigas už Komunizmą
Rev. S. Paul Schilling rašo 

į buržuazinį laikraštį sekamai: 
“lt is no doubt true that Com
munists, more realistic than 
most of us, understand the 
economic roots of war and 
therefore oppose preparations 
for the slaughter of the many 
to protect the profits of the 
few...”

Matot, jau ir kunigai link
ta po kairei. O kodėl taip ? 
Todėl, kad jau ir kunigų yra 
didelis skaičius ant “relief”,

nas darbininkas ir dailės my-! štai iš Washington’© The Fe- 
lėtojas šioj apielinkėj parems Į deral Emergency Relief Admi- 
šią mūsų pramogą, suteikiant j nistration raportas parodo, 
menininkams viltį, kad jų pas-! kad jau ir kunigų yra 4,000 
tangos neina veltui, ir kad yra, ant “relief”. O kaip su kitais

> biz- 
ant

clel jų vieta revoliuciniam 
dėjime.

Prašom tėmyti “Laisvę” 
platesnių žinių kas link šio 
rengimo.

Massachusetts Žinios
4 Balandžio 19, 1935, Lietu- rence. Drg. Petrikevičius yra 
vių Tautiškam Name, Mont^l- Antro Apskričio Generalis Di
lo. Mass., įvyks ALPMS An- rigentas ir Lawrence, 
tro Apskričio metinis koncer- Boston ir Haverhillio 
tas su šokiais. Koncertas pra- mokytojas. Jis turi 
sides 7:30 valanda 
baigus koncertinę

* šokiai tęsis iki 1 valandos ry-j
to. - ■ . 1

Mūsų tarpe tankiai randasi 
■ mintys, kad milžinišką paren
gimą negalima įvykdinti nesu-' 
traukus visokių “užsieninių” i 

w spėkų, pagarsėjusių daininin- 
•kų-artistų. Tankiai mes nežiū
rim, kad neilgas laikas atgal 
tie pagarsėję dainininkai-me- 
nininkai nebuvo plačiai žino
mi; nebuvo žvaigždės; bet tik 
per tankų tarnavimą mažuose- 
vietiniuose parengimuose, per 
nenuilstantį lavinimąsi, jie at
siekė priekenybę meno dirvo-

* se.
ALPMS Antras Apskritys 

yra turtingas jaunom, augan
čiom, proletarinio meno 
kom. šiame parengime 
dedamos pastangos

spe- 
yra 

parodyti 
šias spėkas. Iš dainininkų, se

nkanti dalyvaus balandžio 19 
programoj:

B. Petrikevičius,

South 
chorų 

stambų 
vakare; dbasso balsą ir dainuos šiame 

programą, koncerte. ■
I. Yarmolavičiutė, Norwood 

J choro mokytoja. Draugė Yar
molavičiutė yra baigus New

į England Conservatory ■ of Mu
sic, turi malonų mezzo-soprano, 

i prisidės prie programos išpil
dymo su dainomis ir 
akompanistė.

J. Lattimer-Latviutė
i Y'orccsterietė, turi lyrišką sop-
■ rano balsą, šiai dainininkei 
draugai worcesterieciai teikia 
augščiausį pagyrimą.

Seserys Kaškevičiutčs su
dainuos duetą. Seserys Kaš
kevičiutčs užima svarbią rolę 
Lawrence’io jaunuolių veikime 
ir tankiai dainuoja darbinin
kiškuose parengimuose. Dr-gė 
P. Kaškevičiutė yra Lawrence 
Laisvės Choro organizatorė ir 
ALPMS Antro Apskričio sek
retorė. %

Taipgi programos išpildyme* 
Law-1 dalyvaus visų žinomas ir my-

kaipo

jauna

žauskas, buvo renkomos aukos 
.padengimui lėšų ir Lietuvos 
politiniams kaliniams.

Aukavo sekančiai po dides
nę auką: A. Latozas—-$1; P. 
Krugelis, J. Laurinaitis, V. 
Adomaitis, M. Paugfs, L. Nor
kus, Kadžius, Gųdrinis, Kl. 
Jenkeliunienė, J. Vidžiūnas, V. 
Krasnitskas, S. Katinas, O. Da- 
nisevičienė, Stanikienė, Sinke
vičienė, P. Krakauskas, Navi- 
kauskas, Marozienė, K. Lucas, 
K. Sinkevičius, L. Žemaitienė, 
J. žemaitis po 25c. Viso 
smulkiom suaukota^ 
Visiems aukotojams 
širdingą ačių.

Kurių vardai būtų 
gai parašyta, ar 
auka pažymėta,
leisti, o jei reiktų pataisyti, 
priminkit, draugai, mes 
lai pataisysime.

Už kom., L.
Nuo Red.: Kadangi

prakalbas paraše kitas kores
pondentas pirmiau, tai jūsų 
turėjom sutrumpinti.

su 
$12.25. 
tariam

klaidin
ki ai dingai 

prašome at-

mie-

Ž.
apie

------- --------------------------

Cleveland, Ohio

Penkias Puslapis
r^' • »

užkandžių ir gėrimų: Kaip bu
vo šokiai choro jaunuolių vasa
rio mėnesį, tai pasirodė, kad ga

lietuvišką chorą Clevelande.
Įžanga tik 15c. Komisija.

li gerai pasilinksmint seni ir 
jauni. Tai visus užprašome at
silankyti ir paremti didžiausį

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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

• Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

JĮMafsudarau., su 
amerikoniškais.
Reikalui esant 

?SM *r Padidinu to- 
E^X>j|^>g|jra|lkio dydžio, ko- 

k’° Paffeidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvai- 

4 IK riom spalvom.
" Kainos prieina

mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Į SVARBUS PRANEŠIMAS 
Montello ir Apielinkės Lietuviams

Lietuvių Tautiškame Name yra puikiai įtaisyta 
VALGIŲ IR GĖRIMŲ UŽEIGA

Čia galite linksmai ir ramiai praleisti laiką.
i Vieta tinkamai įrengta užėjimui grupėms ir pavieniams asme

nims, o mūsų patarnavimas yra prielankus ir patenkinantis. Tą 
jums pasakys kiekvienas iš tų, kurie tik pra pas mus lankęsi.

Į SAVININKAS ANTANAS RAILA
j Dūkavoja visiems, kurie atsilanko ir kviečia tuos, kurie dar nėra 
; buvę ir užtikrina, jog atsilankę būsite užganėdinti.
I 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. M

| NATIONAL CAFE
j 666 No. Main Street Montello, Mass.

tikrąLyros Choras rengia 
lietuvišką šokį, nedėlioj, 
balandžio, 920 E. 79th St. 
gera lietuviška muzika,

ju- profesionalais ir buvusiais 
nieriais? Yra ir jų galybė 
“relief”.

Raportas parodo štai 
5,400 mokslą baigusių slaugių, 
19,200 “midwiwes”, 6,600 bu
vusių fabrikantų ir manadžė
riu, 530,200 fabrikų operato
rių, 2,700 lokomotyvų inžinie
rių, 4,000 telegrafistų, 2,500 
radio opereitorių, 66,100 tran- 
sportatorių, kurie susideda iš 
sekamų ypatų : kapitonų,, pilo
tų, garadžių savininkų, trokų 
manadžerių, 48,000 pirmiau 
buvusių “wholesale dealers”, 
.25,0.00 .steno.graferių, 76,000 
ofisų klerkų, 28, 700 bukkype- 
rių, 5,000 “guards”, 2,800 kar
eivių ir jūreivių, 4,700 poli- 
cistų, šerifų ir detektyvų.

Tai va prie ko privedė ka
pitalistinė sistema. Ne tik 
amatininkai ir paprasti darbi
ninkai milionais atsidūrė ant. 
“relief”, bet ir profesionalai, 
inteligentai, biznieriai ir jau 
4,000 kunigų paragaus pašal- 
pinių įstaigų duonos.
Dar Žemiau Algas Kapoja
The Wm. Schluderberg, T. 

J. Kurdle Co. ir The Rettberg 
Packing Co., Inc.; atsisako ant 
toliau skaitytis su Baltimorės 
Darbo Federacija. Jos jau da
bar darbininkams moka že
miau unijos skalės, bet dar 
pasiryžę kapot algas žemiau.

Darbo Federacija nutarė 
atsisaukt į Baltimorės visuo
menę. Nešioja durys nuo du
rti lapelius, ant kurių pažymė
ta, kad baltimoriečiai nepirktų 
nuo augščiau minėtų kompa
nijų skebų gamintų produk
tų. (Augščiau pažymėtos 
kompanijos, yra mėsos ir žu
vį] maisto gamintojos.)

Baltimore šiandien išrodo 
šitaip: kur nepažiūrėsi, ten 
streikas; kur neišgirsi, ten ai- i 
gas kapoja; su kuo nepakal- : 
besi, sako, nuo darbo atleido, i 
O buržuazijos laikraščiuose ’ 
rašo: “Viskas kuogeriausia”. į

del 
pa

Bus 
gerų

Komisija. NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
Vedybiniu

) Įšt. 1892
Hz.
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Notary Public
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TeL STagg 2-5043

Sakosi ji Mes

Į^j Laikrodėliai
Brangakmenai

perkame seną auksą

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

Dar viena buvusio Rusijos 
caro pelėda atsirado Baltimo- 
rėj, kuri buvo palėpyj pasislė
pusi per keletą metų. Dabar 
išlindo ir pradėjo žiopčioti. 
Šitos “paukštės” vardas Tatia
na Tchernavin, kuri parašė 
straipsnį į fašistinį laikraštį 
“The Baltimore News”. Uždė
jo antgalvį “U. S. Jobless Bet
ter Off Than Soviets.”

T. Tchernavin sakosi pabė
gusi iš Sovietų Sąjungos. Reiš
kia, baltgvardietė.
turinti 2 sūnus So v. Sąjungoj, 
vienas profesorius,
daktaras. Taipgi ji sako turĄ 
1 sūnų Amerikoj, kuris taipgi 
daktaras, bet yra bedarbis ant 
“relief.’ ’

Bet savo sūnų adresų nepa
duoda—nei tų, kurie Sovietų 
Sąjungoj, nei to, kuris Ameri
koj. Net ir jos pačios adreso 
nepaduoda. Sako, kad ji gy
vena pas Dr. H. A. Kelly. Bet 
kur, tai bala žino. Ji buvo už
klausta, ar jos sūnūs, kurie 
Sovietų Sąjungoj, duoda kokią 
pagclbą jai. “Oh, no,” ji atsa
kė, “for what can a doctor

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
o kitas kovo mėnesio duodame 

dovaną prie kiekvieno pir
kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Laike 
puikią

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MASSACHUSETTS LIETU VIAI PAMATYS
Operetę "Spartakas

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS g
O *
o Senai dirbąs graborystes pro- g 
g fesijoje ir Brooklyno apidįn- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar o 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu g 
g mirusių. 8

| Veltui Chapel Sėmenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems g
g Šaukite dieną ar naktį g
g 423 Metropolitan Avė. | 
g Brooklyn, N. Y. g

ia» int mt mi mt mt mt mnnt mt mt ww vu mt vw w mt mt mt mt mt mt mt

Bal. 6 April
SUBATOJ SO. BOSTONE
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Kam. E ir Silver Sirs.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA^ 40c
M. PETRUŠKEVIČIUS

Waterbury, Conn
Kovo 22 d. masiniame susi

rinkime, kuriame kalbėjo drg. 
Mažeikienė, Medelis ir Stri-

Tel. STagg 2-3438

Harry’s Cafe į
Kur Geri Draugai Susieina s 

1701-03-05 No. Dover St. | 
PHILADELPHIA g 

Ant Columbia Ave., tarpe g 
28th & 29th ,g

Smagiausia Vieta Mieste « 
Specializuojasi įvairiais žuvų S 

Valgiais (Sea Foods) 3 
MOTERIMS STALAI | 

BUSINESS MEN’S LUNCH g
HARRY ŠLOBODIAN | 

Savininkas g
Bell Phone Poplar 9257 §

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 puses vergų skurdus gyvenimas ir pa- 
galiaus gladijatorių ir vergų sukilimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, į- 
vykę virš du tūkstančiu metų atgal.

Jsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
i Grand and Metropolitan Ave. 

karai priveža.
imi ■■ >11111 mn-rr- "■'

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 poęketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 JSouth 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės Anglis, geriausios 

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

Telefonuojute: 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 NEW YORKO IR AP1F.I.1NKES ŽINIOS
Kas Girdėti Apie “Laisvės” Bankietą

Artinantis “Laisvės” dali
ninkų metiniam suvažiavimui 
ir po suvažiavimo įvyksian
čiam bankietui, visi tuomi la
bai susidomėję. Kiekvienas no
ri žinoti, ar bus jo giminės bei 
draugai iš tos ar kitos koloni
jos. Gaila, kad ne visiems ga
lime atsakyti, kadangi ne visi 
svečiai teikėsi pranešti 
savo atvyk i mĄ.

apie

A. Višniauskas,

dainuos “Laisvės” metiniam 
bankiete.

—Shenandoah seninus buvo 
mano namai ir aš ten daug pa
žįstamų turiu. Kažin ar bus 
kas iš to miesto?—klausia d.

—Kaipgi ne, bus kelios ma
šinos.

—Aš labai ilgai audžiau 
Lawrence šapose - ir būčiau 
linksma, jei iš ten žmonių pri
būtų,—sako kita.

—Bus ir iš Lawrence,—atsa
kiau. Ir taip galėtum atsaki
nėti ilgai, kol išrokuotum vį- 
sus atvažiuojančius. Bet, kaip 
minėjau, bus' tokių, kurie' at
vyks nei neprasitarę, todėl 
saugiausia proga pamatyti vi
sus atvykusius bus įsigijimas 
iš anksto tikieto tam iškilmin
gam bankietui, kuriame net 6 
solistai ir 2 meno grupės pil
dys programą, ir kuriame bus 
tiek daug svečių iš plačios a- 
pielinkės ir vietinių.

Suvažiavimas ir bankietas 
įvyks šį sekmadienį, 7 balan
džio (April), Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St., kam
pas Ilavemeyer St., Brooklyne. 
Įžanga 
$1, vien 
prasidės 
rienė—8

tuvės buvo tikrai laisvos ir 
labai geros.

Draugė Norušienė, velionio 
moteris, sūnus ir duktė labai 
skaniai palydovus 
surengdami gerus 
taurante.

Taipgi draugė
sūnus ir duktė dėkuoja visiems 
dalyvavusiems šermenyse 
laidotuvėse už gerą širdį 
prijautimą.

Palydovas, J. J.

pavaišino, 
pietus res-

Norušienė,

Kas Gi Toji Elena 
Sadauskaitė?

ir 
ir

bankietui ir šokiams 
šokiams 40c. Šokiai 

7 vai. vakaro, vaka
vai.

Brooklyno lietuviai apie 
Eleną Sadauskaitę daugiau
siai pradėjo girdėti ir su ja 
susipažinti po to, kuomet jinai 
dainavo “Laisvės” didžiajam 
koncerte, pereitą rudenį. Jinai 
ten parodė savo tikrą talentą. 
Patiko Elenai “Laisvės” publi
ka, o ji publikai.

“ ‘Laisvės’ koncerto publika 
man patiko,” sako dainininkė 
Sadauskaitė,

čiau dalyvauti ir pareikšti, ką 
aš manau.”

Reporterio manymu, tai bū
tų geras dalykas; tokį mitingą 
turėtų suruošti vietiniai darbi
ninkiški menininkai, arba kad 
ir Aido Choras ir į jį pakvies
ti visokių sriovių dainininkus, 
muzikus. Reikėtų suruošti, 
taip sakant, sympozijumą. Pa
skui sektų laisvos diskusijos iš 
publikos.

Gražiai. Sadauskaitė kalba 
lietuviškai. Bet ji pareiškė, 
kad itališkai jai kalbėti beveik 
jau smagiau, kadangi ta kalba 
dažnai šnekasi su savo kole
gomis užsiėmime ir itališkai 
dažnai dainuoja.

Reporteris.

DIENINIAI 
SPECIALAI

Gryni Saldainiai
SEREDOJ, BALANDŽIO 3-čią 
Pineapple Cocoanut 
Cream Kisses

40c vertės—pilnas svaras
Skirtingi šokoladai ir
Bon Bona

40c vertės—pilnas svaras
Šokoladu Aplieti
Plantations

40c vertės—pilnas svaras
Šokoladu Aplieti Raisin 
Clusters

40c vertės—pilnas svaras
Senos Mados Raisin
Cinnamon Bun 40c vertės

PRIE FONTANŲ
Tuna Fish
Kava
Hot Fudge

Dundee Keksas ir Ice
Cream remiliariai 20c
Strawhery Ice Cream
Soda reguliariai 15c

186 Krautuves-Viena arti jus

I X

;i7c

19C

17C
2ic

Lietuvių Konferencija Del 1-mos Gegužės
Didžiojo New Yorko Lietu

vių Darbininkų Organizacijų 
Sąryšys šaukia visuotiną lie
tuvių darbininkų organizacijų 
konferenciją, kad geriau prisi
rengti prie Pirmos Gegužės 
demonstracijos.

Sąryšys išsiuntinėjo organi
zacijoms laiškus šaukiant jas 
prisiųsti į konferenciją delega
tus.

Visuotina konferencija įvyks 
sekmadienį, 14 d. balandžio, 
10 vai. ryto, “Laisvės’’ svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne.

Sąryšys kviečia visas lietu
vių darbininkų organizacijas, 
kaip tai kliubus, pašalpines 
draugijas, nacidnalių organi
zacijų kuopas, chorus, atletiš
kas organizacijas, jaunimo ra
telius—visas, kokios tik yra 
Brooklyne, kad jos išrinktų po 
2 arba ir daugiau delegatų ir 
prisiųstų į konferenciją.

Sąryšys kviečia visas orga
nizacijas, neatsižvelgiant į jų

Mes manome, kad konferen
cija bus skaitlinga ir padarys 
gerus planus. Apie jūsų prisi
rengimus prie konferencijos 
praneškite sekamu antrašu: S. 
Balčiūnas, DNYLDO Sąryšio 
Sekr., 46 Ten Eyck St., Brook-

Mirė L Deikienė
Antradienio rytą, 2 balan

džio, mirė K. Deikienė, mas- 
pethietė, L.P. Kliubo veikėjo 
Delkaus žmona. Liko nuliūdi
me vyras ir sūnus apie 15 me
tų. Jinai sirgo jau keletą sa
vaičių. Jai padaryta operacija 
Bushwick ligoninėje ir tūlą 
laiką tikėtasi p a s v e i ksiant. 
Buvo dar jauna moteriškė, vos 
37 m. amžiaus.

Draugė K. Deikienė seniau 
buvo veikli darbininkų judė
jime. Buvo nare eilės mūsų or
ganizacijų, ir LDSA, moterų 
organizacijoj, buvo net centro 
komitete. Vėliau opozicija pa-

politini arba kitokį nusistMy-1 trai*ke ją savo pusėn ir ten • Inilrn nnn Ini
mą. Konferencijos tikslas su
jungti visus lietuvius darbinin
kus į bendrą masinę demon
straciją, paruošti bendrus ©bal
sius Amerikos ir Lietuvos dar
bininkų reikalais, pasigaminti 
plakatus, garsinimus, aptarti 
ar mes imsime sau beną ir ki
tus reikalus. Rengėjai konfe
rencijos jau yra susižinoję su 
drg. Banasevičium, piešėju, 
kuris pagamins keletą pieši
nių lietuvių darbininkų reikalų 
temomis.

Sąryšys prašo ir tų organi
zacijų prisiųsti savo delegatus 
į konferenciją, kurios negavo
te oficialio pakvietimo. Nors 
mes siuntėme visoms organiza
cijoms laiškus, bet ant Sąryšio 
rankų nebuvo daugelio organi
zacijų antrašų, tokiu būdu 
prašome visas lietuvių darbi
ninkų organizacijas atkreipti 
atydą į šį pranešimą ir išrin
kus jūsų delegatus prisiųsti į

dalyvavo, tačiau laiks nuo lai
ko būdavo svarbesniuose mūs 
parengimuose.

Veliones kūnas pašarvotas 
po num. 70-03—60th Avė., 
Maspeth, N. Y.

Palaidota bus penktadienį, 
balandžio 5 d., 2-rą vai. p. p. 
Alvvų Kalnelio kapinėse, Mas- 
pethe.

Gimines, draugai ir pažįsta
mi prašomi atsilankyti.

Rep.

Senvičius ir 
reguliariai 25c

Sundae 
reguliariai 15c

15Q
1OC

1OC
1OC

LORIMER ‘(RESTAURANT
lietuvių valgykla

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE I

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

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 9-6901

Iš Atkocaičio Šapos
Tikrenybes Žodis

Keisti dalykai šiame pasau
lyje dedasi. O ypač tarpe
kriaučių, kur unija nevaldo 

~ .. ..... . gerai, šių metų vasario 25 d.Sadauskaite, “nes Ji istikrųjų . \ 1
inteligentiška ir moka įvertin- ivy^° juokinga komedija At- 
ti dainininkus.

Mūsų kalba perėjo į kitą jaunuolis nuėjo dirbti pas At- 
sritį.

“Iš kur tamsta taip netikė
tai atsiradai?” klausia repor
teris dainininkės, 
nusišypsojo.

“Daina—mano 
nuo mažų dienų,’ 
na.

kočaičio dirbtuvėje. Vienas

Ji gardžiai

Juozo Norušos Laidotuvės
Pirmadienį, 1 d. balandžio, 

2-rą valandą po pietų, Alyvų 
Kalno kapinėse tapo palaido
tas Juozas Noruša, narys AL 
DLD 24-tos kuopos. Palydovų 
susirinko nemažas būrelis. Ant 
kapinių draugas J. Weiss pa
sakė trumpą, bet gražią pra
kalbėję. Palydovai ir palydo
vės graudžiai apsiverkė nete
kę gero draugo ir revoliuci
nių darbininkų rėmėjo. Laido-

Tel. EYergreen 7-9851

RESTAURANT—BAR & GRU
Labai švari ir ruiminga užeiga. Geriausios rūšies 
gėrimai — alus, degtinė ir importuoti likeriai 

SKANŪS VALGIAI IR UŽKANDŽIAI

Savininkas

321 Grand Street, r ,. Brooklyn, N. Y.’ Grand Paradise ’

prasta jaunuoliams pagalba. 
Gizelių gadynė jau dingo ir 
prieš ją susipratę kriaučiai tu
ri kovoti, o ne atgaivinti vi
duramžių laikus.

Tokie jaunuoliai, nepakęs- 
dami to pažeminimo, to šlykš
taus išnaudojimo, pameta, tai 
unijos ofisas jų vieton kitus 
pasiunčia. Tie vėl vergauja, 
kol įgrista iki kaulo ir vėl pa
meta, vėl siunčiami kiti pagel- 
bininkai. Toks košės virimas 
yra nepakenčiamas ir ne tik 
turi jaunuoliai kovoti prieš tai, 
bet ir visi kriaučiai tokius 
“profesorius” pašaukti prie 
tvarkos 1

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
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, Seredomis ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

kočaitį prie kišenių siuvimo. 
Tuojaus dirbtuvės vedėjas jį 
pasodino prie mašinos, kur 
gretimai jau siuvo keli žilgal- 
viai kišenių dėjikai. IŠ karto 
jie su šypsą jį priėmė į savo 
tarpą, juokavo, kalbėjo, bet 
kaip tik jaunuolis pareikalavo 
didesnės algos, tai juo jaus' iš 
“simpatingų” žilgalvių pasi
rodė koks nejaukus atsineši- 
mas, piktumas, šnairavimas ir 
niekinimas, kad; “grinofiu?” 
nori daugiau mokesties.

Mat pas Atkočaitį kišenių 
dėjikai turi prie save, taip sa
kant, po “gizelį.” Seni kišenių 
dėjikai, tai “mechanikai,” o 
kurie mokinasi, tai jų pagelbi- 
ninkai. Jie save skaito “me
chanikais” ir jie ima algą, o 
po kelis dolerius primeta 
tiems “gizeliams.” V

Kada tie “mechanikai” vie
ni dirbo, tai daugiau neuždir
bo, kaip po 30 dolerių, o kaip 

i “gizelį,” tai alga 
; per abudu pašoko iki 60 dole
rių. čia atrodo, jog “gizelis” 
visai neblogas, kad “mechani- 

. ..„i” padvigubino algą. Bet 
The-1 “mechanikas” vos išstenėjo gi-

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

fLatbush ofisas 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Ašarėlė.
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užsiėmimas 
aiškina Ele- 

Taip, nuo mažų dienų.” 
Ji parodo eilę iš laikraščių iš
karpų, programų ir kitokių da
vinių apie sava karjerą. Sa
dauskaitė gimė Scrantone. Jos 
tėvai buvo darbininkai. Dėda
ma didžiausių pastangų, jinai 
lavinosi, veikė. Pirmutinis jos 
didelis 
operetėj 
ria.” Na, ir čia, perstatyme 
operetės, atsilanko Artūras 
Lawrason, dainavimo profeso
rius, kuris nusistebi Elenos ta
lentu ir balsu, padrąsindamas 
ją-

Pagaliau, susisiekia Elena 
su tūla amerikiečių organizaci
ja ir asmenimis, kurie padeda 
jai siektis toliau; lavintis mu
zikoj. Na, ir, ilgainiui, - jinai, pa’sigmg po 
sueina pažintin su S. F. Roth- 
afel, garsiu teatrininku, žino
mu po vardu Roxy. Tuomet 
Elena pakliūva į didžiuosius ^ui 
pasaulio teatrus, Roxy r 
ater, ir Radio City Music Hall, ^6]^ 0 kad jau $20, tai
kur ji vaidina įvairias roles ]abaį gerai, 
įvairiuose veikaluose (pav. “mechanikas” 
“Čokolatinis Kareivis”, ir kt.). karčiamas ir sako:

Šiuo tarpu ji turi rolę “The 
Great Waltz” 1 
Theater, New Yorke. i

Pasikalbėjime surasta, kad 
tą pačią dieną (balandžio 
mėn. 28 d.), kuomet Sadaus
kaitė rengia savo koncertą 
(Ukrainiečių Salėj, Brookly
ne), įvyksta Piliečių Kliube 
Lietuvių Jaunimo Nacionalio 
Komiteto šokiai, kurie nutarta 
rengti jau senai. Tai nemalo
nus nesusipratimas, bet dabar 
jau jis pervėlų atitaisyti. Tuo 
būdu, tą pačią dieną įvyksta 
ab'i pramogos. Dainininkė įsiti
kinus, kad atsilankiusieji į jo
sios koncertą, pasiklausę dai
nų, galės nueiti į Lietuvių Na
cionalio Jaunimo Komiteto šo
kius, kadangi josios pramoga 
bus keliom valandom anks
čiau,

E. Sadauskaitė mano, kad 
Amerikos lietuviuos “perdaug 
įvairių grupių ir partijų.” Jos 
noru būtų, kad “visi lietuviai 
dirbtų išvien meno srityj.” 
Jai buvo įrodyta, kad tai nė
ra galima. Buvo sugestuota 
suruošti bendrą meno mylėtojų 
viešą mitingą, kurin turėtų bū
ti pakviesta visokių 
dainininkai

pasižymėjimas buvo 
“The Maid of Wista- 

j

išsireikšti
mintis meno klausimu.

“Tai būtų puiku”, 
dainininkė. “Aš jame

IDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

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

Prot. Sekr., J. Visockis.

Susi- 
susi-

krautu- 
14 th St. 
streiką, 
atsisakė

Obrbach Streikas iš Naujo 
Paskelbtas

Jaįi buvo laikraščiuose mi
nėta, kad Ohrbach’s 
vės, Union Sq. ir E. 
darbininkai laimėjo 
Bet ponas Ohrbach
pripažinti AF of L uniją, tadz 
iš naujo tapo paskelbtas strei
kas. Pikietuoja jauni vaikinai 
ir merginos ir galutinas laimė
jimas turi virsti darbininkų 
pusėn. Todėl pirkėjai neikite 
tenai pirkti, kur matote ant. 
sargybos pikietus.

Paskui toks 
vaikščioja po 

žiūrėkite,
- — , kiek aš algos pasidarau.” 

veikale’,' Cento Lengva Pasigirti kito rankom. 
Vadinas, negana, kad darbda
vys darbininkus išnaudoja, bet 
atsiranda dirbtuvėj trustas, 
kuris būdamas pats darbinin
ku, skriaudžia kitą darbininką. 
Toks elgesys, tai jau nepaken
čiamas. . .

Tiesa, New Yorke, pas žy
dus, italus dirba iš daikto visi 
kišeniniai, bet anaiptol ne 
taip, kaip pas lietuvius. Ten 
pirmas kišeninis, kuris atsako- 
mingas už visus kišenius, gau
na penkis dolerius. daugiau. 
AnfriK nirmnm Trišoni T ^augijos dus treciaaienj, o o. pa-Antras, Kuris piriųam Kiseni landžio, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
niui pagelbsti, tas gauna tris Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėj, 
dolerius daugiau už kitus ki- °A " * " * XT
šeninius. O kiti visi, kiek jų 
yra, gauna lygiai mokėti. Čia, 
bracia, pas mumis lietuvius 
visai v i d uramžis gyvuoja. 
“Profesorius” imasi 25 nuošim
ti nuo uždirbto dolerio sau į, . .., .v . A ., . v, , v, . naujų narių atsivesti prirasimui prie kišenių. Ar reikia slykstesnio kuopos.
dalyko, kaip šis? čia kaltas 
dirbtuvės čermanas, komisija 
ir delegatas, kuris tokius da
lykus toleruoja.

Pas mumis į kriaučių indus
triją ateina jaunų žmonių, jie 

sriovių nori pramokti amato, juos rei- 
savo kia pamokyti, bet ne išnaudoti, 

kaip dabar daroma. Jeigu juos 
pritarė mokyti tik. su intencija, kad 

sutik- pasipinigauti iš jų, tai labai

PRAMOGOS
BROOKLYN, Na Y.

ALDLD I kuopa rengia hepanras- |
tą vakarėlį, 14 d. balandžio, “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer St. 
Prašome visų kitų organizacijų nieko 
tą dieną nerengt. ■

Rengeisi.' 
(79-80)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kvartalinis susirinkimas šv. Jurgio 
1 Draugijos bus trečiadienį, 3 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, Lietuvių

80 Union Ave., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai privalote atsilankyti.

Sekr., J* A. Draugelis,

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46-tos Kuopos žiniai

Trečiadieni, balandžio 3 d., 7 v. 
vakare, 79 Hudson Ave., įvyks kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Visi na
riai būkite laiku, pasistengkite, ir • • i • » • • v• • ! •

Sekretorius.
(78-79)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI -

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

(75-81)

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770 ,

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

o

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

] Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

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 iai ir 
Chroniški * Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės 

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas/ 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasej^tnėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. 'I

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 18- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irvin* PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




