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Lietuviai Esą Ramūs. 
“Pikti” Vokiečiai. 
Norris ir Patterson. 
Coughlinų Pavojus.

Rašo S. Brooklynietis

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Menševikų “Naujienos” per 
visą puslapį skelbia, kad “Lie
tuva yra rami, nežiūrint piktų 
vokierių. demonstracijų’’

Per “Naujienų” akinius žiū
rint, demonstracijos prieš Hit-
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Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Ietį Lietuvos pasienyje ir stu-| 
dentų išstojimai Kaune atrodo 
lyg tai būtų ramus “špacieras.” 
Gal ir Smetonos žandarai 
gaisrininkais, užpv 
strantus Kaune, tik taip sau 
žaidė?

(Našiai Rengiasi Greit 
(Pasigrobt Klaipėdą,— 

N , t Kaip Įspėja "Pravda” 
Naujienos temato vieni > C JL J

“piktus vokiečius,” demonstruo-1 _ .. . . 7 3 L. .v. . n .. .
jančius prieš Lietuvą. O kur Lietuva Reikalauja, kad Tautų Lyga Visiškai Panaikintų 
milionai Vokietijos socialistinių 
ir komunistinių darbininkų, ku
rie yra priešingi kariškoms Hit

su
i demon-

Klaipėdos Vokiečių Savivaldybę; Naziy Protestai prieš 
Prancūzų Ginklus Lietuvai; Kauno Studentai Sujudę

lerio provokacijoms? —Naujie- 
niškiams socialpatriotams jie, 
turbūt, dingo nuo Vokietijos 
žemlapio, kaip tik įsigalėjo 
Hitleris.

Alabamos vice-gubernatorius 
T. W. Knight užreiškė, kad da
rys naują teismą 2 Scottsboro 
negram jaunuoliam, Cl. Nor- 
risui ir H. Pattersonui.

Kaip jau rašyta, šalies Augš- 
čiausias Teismas panaikino 
jiems mirties nuosprendį, kurį 
buvo pirmiau išnešęs Alabamos 
valstijos teismas. Nuosprendis 
buvo atmestas todėl, kad Ala
bamos teismo vedėjai neįsileido 
negrų į prisaikintus posėdinin- 
kus.

Taigi vėl didelis darbas Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui — panaujinta kova už 
tų jaunuolių gyvybę. O tai ko
vai reikia daug lėšų.

Organizacijos ir pavieniai 
draugai, aukokite, kiek tik išga
lite, ir siųskite šiuo adresu: In
ternational Labor Defense, 
Room 610, 80 East 11th St., 
New York City.

Generolas Hugh S. Johnson 
susierzinęs pirštu rodo į fašis
tinį radio kunigą Coughliną; 
sako, kad Coughlinas savo ra
dio pamoksluose pėda pėdon se
ka Hitlerį; ir savo riksmais ir 
prižadais, girdi, Coughlinas tu
ri prisiagitavęs tokias milžiniš
kas šalininkų minias, kad jau 
dabar gręsia pavojus Amerikos 
“demokratijai” iš jo pusės. “Po
litikieriai ir spaudos dalis,”— 
rašo gen. Johnson N. Y. World- 
Telegrame — “sulindę į skyles 
todėl, kad jie bijosi jo.”

Pats generolas yra nusigan
dęs Coughlino lermo, kurį jis 
prilygina “perkūnijai” arba 
pyškinančiam “kulkasvaidžių 
lizdui.”

Gąsdindamas piliečius Cough- 
linu, generolas Johnson p^* 
peršasi minioms kaipo “sau
gus” vadas. Bet jis yra fašis
tas, kaip ir kun. Coughlinas 
Savo fašistinius pasišovimus 
gen. Johnson gana įrodė, būda
mas NRA galva, slopindamas 
visuotiną San Francisco streiką 
ir kitas darbininkų kovas ir 
skelbdamas “kryžiaus karą” 
prieš komunistus ir visus “radi
kalus.”

Imtynės tarp generolo John- 
sono ir kun. Coughlino yra tik 
fašistų rungtynės del vadovy
bės, panašiai kaip Lietuvoj bu
vo tarp Smetonos ir Voldemaro 
arba Vokietijoj tarp Hitlerio ir 
gen. Schleicherio.

Pittsburgh, Pa.— Sustrei
kavo virš 500 Russellton ka
syklos mainierių Allegheny 
klonyj, nors unijos prezi
dentas Lewis yra paskelbęs 
paliaubas su bosais.

MASKVA. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas I 
“Pravda” turi nuožiūrą, kad | 
Hitleris ruošiasi pulti ir at
plėšti Klaipėdą nuo Lietu
vos pirma, negu bus galima 

j padaryt tarp rytinių Euro- 
Į pos šalių sutartį, pagal ku
rią būtų savitarpiniai sau
gojama dabartiniai rubežiai 
įvairių valstybių toj srity j.

RYGA.—Pranešama, kad 
Smetonos valdžia kreipsis į 
Tautų Lygą ir reikalaus, | 
kad Klaipėdos kraštas būtų i 
visiškai pervestas Lietuvai 
be jokios ten savivaldybės 
vokiečiams ir be kitų apri
bojimų. Iki šiol to krašto 
tvarkymąsi neva prižiūrėjo 
Tautų Lygos komisionie- 
rius, ir sulig sutarties su 
Lietuva Klaipėdoje turėjo 
veikti vietinis seimelis, kas 
liečia to krašto reikalus. 
Exchange Telegraph žinių 
agentūra paduoda, kad Lie
tuva gaunanti drąsos .iš

LIETUVOS ŽINIOS
Spaude “Sūrį” ir Mirtinai komis... žvyrą bekasant*, bu-

Nuspaudė Žmogų |vo rasta ginklų ir šiaip gelež-
nnxTAWAc. -AT v . 'galių, kuriuos gyventojai išmė-
RENAVAS, Mažeikių ap. nie]<am netikusius. Pi-

Per užgavėnes Dimgailų k. pas pakalniai yra praeities pamink- 
ūkininką F. Stonkų įvyko Už- lai. Kas juos griauja, gal ir 
gavėnių vakaro pabaigtuvės.1 nepagalvojo, kokią žalą daro
Apylinkiniai ūkininkai ir jau
nimas, gerdami valstybinę ir 
naminę, linksminosi. Pačiam į- 
karšty ūkininkas Jasmontas 
Juozas nutvėrė Juozapavičių 
Antaną, 9-nių vaikų tėvą ir pa
guldė. Kiti, pamatę besivolio
jančius ant Žemės, puolė spausti 
“sūrio.” Sugulė apie 6 vyrai ir 
spaudė “sūrį.” “Sūris”’ spau
džiamas balo ir vis mažiau šau
kė. Matydami, kad jau “sūris” 
pakankamai suskaustas, nulai- 
piojo. Bet nustebo, kad “sūris” 
dejavo ir prašė daktaro ir ku
nigo. Parvežtas namo, antrą 
dieną po spaudimo pasimirė. 
Padarius kūno skrodimą Mažei
kių apskr. gydytojui Tautvai- 
šai, dalyvaujant teismo tardyto
jui p. Kurkauskui, rasta visiš
kai nulaužtas sprandas ir su
triuškintas stuburkaulis ir ki
tos kūno dalys.

Vedama kvota. Kaltinama ei
lė kaimo gyventojų.

Išniekintas Piliakalnis
žYNeNAI, Jonavos valse.0šio 

kaimo lauke, prie Kauno — Žei
mių vieškelio stovi nedidelis pi
liakalnis. ūkininkai, imdami 
žvyrą, jį labai apgriovė, o ant
rąją piliakalnio pusę mėgino 
užarti. Duobėse mėtosi didelės 
žmonių kaukuolės ir kaulai. Iš 
duobės šonų byra plytgaliai ir 
sutrūnijusios geležies šmoteliai. 
Yra likęs padavimas, kad čia 
palaidoti kariai, o tokius kalnu- 
kus supylę gyventojai savo ran- 

Francijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Jau buvo žymėta, kad 
Anglija, Francija ir Italija 
pasiuntė Lietuvai perspėji- 
'mą, idant perdaug neerzin
tų Vokietijos naikinimais 
Klaipėdos savivaldybės. Tas 
perspėjimas labai nudžiugi
no Vokietijos hitlerininkus.

BERLYNAS. — Nazių 
laikraščiai aštriai užsipuldi- 
nėja Francija del to, kad ji
nai veža Lietuvai ginklus. 
Hitlerio spauda, be to, dės
to, kad Jungtinės Valstijos 
nėra užgyrusios sutarties 
del Klaipėdos perleidimo 
Lietuvai; todėl, girdi, Lietu
va neturi teisės tą kraštą 
valdyti.

KAUNAS.—Kuomet laik
raštis “10 Centų” pakritika
vo studentus už demonstra
ciją prieš Hitlerį, tai stu
dentą; suruošė demonstraci
ją prieš patį laikraštį.

mokslui ir vietinių žmonių gar
bei.

Telefono Abonentų Skaičius
Šiemet nuo metų pradžios lig- 

šiol Kauno m. yra įvesta apie 
300 naujų telefono abonentų, 
šis skaičius lyginant prie kitų 
metų laikomas patenkinamu, nes 
įvedimas telefono kaštavo 100 
lt., bet turint galvoj, kad dabar 
telefono įvedimo mokestis su
mažintas iki 30 lt., tai abonen
tų augimas galėtų ir spartesnis 
būti.

Telefonu pasikalbėjimų 
Kaune kasdien esti 25,000-30,- 
000. •

Vokiečių Armija Esanti 
“Pagelta Bedarbiams”

MUNICH. — Hitlerio mi- 
tosteris Rudolf Hess per ra
dio atsišaukė į Vokietijos 
darbininkus, kad visi rem
tų šalies ginklavimąsi. Sy
kiu jis paskelbė, kad jau da
bar Vokiečiai turi gana gin
kluotos jėgos kovai, jeigu 
kas bandytų paliesti Vokie
tiją. Verstino kareiviavi
mo įvedimą Hess gyrė, kai
po “mokyklą” jaunuoliams 
ir kaipo duodamą progą se
nesniems darbininkams gau
ti daugiau darbų.

Darbininkų Kandidatas 
Detroito Rinkimuose 
Gavo 62,930 Balsų

DETROIT, Mich. — Dar- 
bininkų kandidatas į Re
corder’s teismo teisėjus, 
Maurice Sugar gavo 62,930 
balsų. Rinkimuose jį rėmė 
kaip komunistai, taip klasi
niai darbininkai apskritai. 
Tai neblogas atsakymas į 
Hearsto laikraščių šauks-
mus prieš “raudonąjį pavo
ju.”

Abyssinijos Vergija ir 
Italų Karo Priekabės

GENEVA. — Italija da- j rašytas, yra reikalaujama 
vė Tautų Lygai skundą, kad n®rs tikro daryti, o jie
Abyssinijoj vis dar tebėra v^en diplomatams važinėti iš 000,000, Francija $792,000,- 

. vienos šalies į kitą ir tuš-' 000 ir Japonija $830,000,000.vergai perkami if parduo
dami; ir todėl Abyssinija 
turi būt išbraukta iš Tautų 
Lygos, — sako Mussolini. 
Abyssinija buvo priimta į 
Lygą 1923 metais, kuomet 
pasižadėjo panaikint vergų 
prekybą.

Savo skundu del vergijos 
Abyssinijoj Mussolini nori 
padaryt, kad Tautų Lyga 
atmestų Abyssinijos atsi
šaukimą. ’Tuo atsišaukimu 
Abyssinija reikalauja', kad 
Tautų Lyga išspręstų kivir- 
čius tarp Italijos ir Abyssi
nijos Afrikoje.

Kaip žinoma, ten yra į- 
vykę ginkluotų susikirtimų 
tarp Italijos kareivių ir aby- 
ssiniečių pasieniuose tarp 
“itališko” Somalilando ir
Abyssinijos. Tuom pasinau
dodami, Italijos imperialis
tai dabar veržiasi į atvirą 
karą, kad galėtų pasigrobt 
gausingus gamtos turtais 
Abyssinijos plotus.

London. — Anglijos seime 
buvo pareikalauta, kad už
sienio reikalu minister i s 
John Simon sužinotų, ko bū
tent Italija nori, besibriau- 
dama į Abyssinija. -Jis ža
dėjo apie tai pasiteiraut 
konferencijoj Anglijos, Ita
lijos ir Fraricijos atstovų 
Stresoj, Italijoj, balandžio 
11 d.

Hitleris Užvaldo Visus 
Vokietijos Teismus
BERLYNAS. —' Vokieti- 

jo i visiškai panaikinta at
skiri teismai buvusiose pir
miau savivaldiškose valsti
jose bei provincijose. Visi 
teismai šalyje dabar bus 
skiriami ir kontroliuojami 
fašistų valdžios tiesiog, iš 
Berlyno.

Tam patvarkymui pami-
net buvo ąuruošta iškilmė 
Valstybiniam Operos Name. 
Vidaus reikalų minis toris 
W. Frick savo kalboje smer
kė pirmesnį Vokietijos “pa
laidumą” su jos buvusiomis 
18 valstijų seimų ir valdžių. 
Panašiai šnekėjo ir Goering, 
kariško orlaivyno ministe- 
ris, girdamas Hitlerį kaipo 
“tautos suvienytoją.”

Mussolini Ragina Šalis 
Veikt, o ne Tik Šnekėt

Prieš Hitlerininkus
ROMA. — Asmeniškas 

Mussolinio laikraštis “Popo- 
lo d’Italia” iberserSsti, kad 
niekas nelauktų stebuklų iš 
Anglijos, Francijos ir Ita
lijos atstovų konferencijos, 
kuri įvyks Stresoj, Italijoj, 
balandžio 11 d. Konferenci
joj bus vyriausia svarsto- 
ma, kaip tos šalys turi atsi
liepti į Hitlerio įvedamą 
verstiną tarnybą armijoj ir į 
į Vokietijos L 
apskritai.

Straipsnyje, kuris vei
kiausia paties Mussolinio

čiai šnekėtis. Siūloma, kad 
Anglija, Francija ir Italija 
sudarytų vieną frontą tarp
tautinėje politikoje. Atžy
mima,- jog kuomet kovo 16 
d. Hitleris paskelbė visuoti
ną karišką tarnybą, dar ne
buvo vienos nuomonės pas 
tų trijų saliu valdžias, kaip 
reikės tuo klausimu nusi
statyti linkui Vokietijos. 
Tuom norima ypač pasakyt, 
kad Anglija pataikavo. Hit
leriui.

Aukščiausias Teismas Neigia 
Politines Negru Teises

WA S.HINGTON.—Jungti- 
nių Valstijų Augščiausias 
Teismas atėmė Texas valsti
jos negrams piliečiaAis svar
bią politine teisę. Tos vals
tijos demokratų partijos su
važiavimas buvo nutaręs, 
kad negrams nebus leista 
dalyvauti kaipo kandida
tams nominacijose į val
džios vietas ant demokratų 
tikieto (sąrašo). Buržuji- 
niai negrų politikieriai” del 
to kreipėsi į teismus, kur 
įrodinėjo, kad Texas demo
kratai laužo šalies konstitu
ciją. Mat, konstitucijoje 
neva užtikrinama negrams 
piliečiams lygios politinės 
teisės su baltaisiais.

Klausimas, galų gale, at
sidūrė vyriausiame šalies 
teisme, kuris ir pateisino 
Texas demokratų suvažiavi
mo nutarimą prieš negrus.

Tas baltųjų buržujų žing
snis pastūmės dar daugiau 
negrų darbininkų ir farme- 
rių linkui Komunistų Par
tijos. Komunistai yra vie
natine politikoj partija, ku
ri ne tik pilnai pripažįsta 
negrams lygias su baltai
siais teises, pilietiškas, tau
tiškas ir ekonomiškas, bet 
taipgi kovoja už tos lygybės 
įvykdymą.

Baldwinsville, N. Y. — 
Nuo pereito ketvirtadienio 
(iki šiol čia apsirgo įkyria 
gerklės liga virš 200 žmotoų 
nuo nešvaraus pieno.

Sacramento, Cal. — As
tuoniems nukaitintiems lau
kų darbininkų unijos veikė
jams gręsia 14 metų kalėji
mo.

AMERIKA ĮRENGIA 
STIPRIAUSIĄ KARO 
MAŠINĄ PASAULYJ

Karo Tikslam Roosevelto Valdžia Skiria $875,000,000 Per 
Į Metus; Stato Šimtus Mirtingiausių Kanuolių; ir Blofina, 

būk Naujas Karas Būtu “be Privačių Pelnų.”
WASHINGTON. —Jung-, 

tinęs Valstijos per 12 mene-į 
ginklavimąsi ,nu° ®^ent!ĮAliep0S -1 d'

išleis $875,000,000 armijai, 
laivynui, orlaivynui ir gin
klavimuisi abelnai.

■Tuo pačiu laiku Anglija 
karo tikslams skiria $637,-

Taigi Amerika išeikvos dau
giausia pinigų kariškiems 
prisirengimams.

Jungtinės Valstijos turi 
373 karo laivus prieš Angli- 
jos 276 laivus. Kariškų or-! 
laivių ši šalis turi 2,800, ir 
tik vien Francija teturi 
porą šimtų lėktuvų daugiau 
už Amerika. Užtat Ameri- i kos lėktuvai abelnai yra di
desni, smarkesni ir mirtin
gesni žudynių įrankiai.

Apart kongreso skiriamų 
sumų karui, Jungtinių Val
stijų valdžia tam tikslui 
ims milionus dolerių iš $4,-. 
000,000,000 fondo, kurio 
Rooseveltas reikalauja vie
šiems pašalpiniams dar
bams.

Nauji Mirties Įrankiai
Aikštėn iškilo žinios apie 

naujus Amerikos tobulina
mus ginklus. Karo laivynas 
daro baidymus su nauja ka- 
nuole, kuri gali per minutę 
iššaut 100 kulkų, sverian
čių po svarą. Tuo pačiu lai
ku laivynui yra dirbama 
250 didesnių, “mirtingiausių 
pasaulyje kanuolių.”
Monija Sumanymais “Karo 

be Pelnų”
WASHINGTON. — Sena- 

tinė amunicijos komisija į- 
neš kongresui ateinančią 
savaitę bilių delei “karo be j 
pelnų.” Bilius reikalauja se- 
kiančių 6 nuošimčius; 10 
iždą nuo pelnų laike karo:

Valdžia turi paimti pusę 
visų korporacijų pelnų, sie
kiančių 6 nuošimčius; 10 
nuošimčių nuo pelnų, virši
jančių $3,000 iki $10,000 per 
metus, ir 94 nuošimčiai mo
kesčių turi eit valdžiai nuo 
pelnų, viršijančių $10,000.
Pavergimas Darbininkam
Senatorių bilius taipgi 

reikalauja paimt tarnybai 
kompanijų viršininkus, kai
po valdžios sandarbininkus 
karo metu, ir mokėt jiem 
generolų algas; duot prezi
dentui teisę nustatyt įvairių 
reikmenų kainas ir kontro- 
liuot visą pramonę.

Panašus yra įnešimas ir 
kongresmano McSwaino. 
Abiem įnešimais yra fakti- 
nai suteikiama prezidentui

galia priversti darbininkus 
dirbt kariškus darbus jo nu
statytomis sąlygomis.

Karas be pelnų yra blo-( 
f as. Nežiūrint kongreso nu
tarimo, kapitalistai suras 
būdus grobti sau nesvietiš
kus pelnus iš karo. Būdami 
valdžios sandarbininkais su 
generolų algomis laike karo, 
jie tikrai nepadarys sau 
skriaudos.

8,000,000 VYRU
ITALIJOS KARUI

ROMA. — Italijos karo 
ministerija pranešė, jog 
trumpu laiku ji galėtų ka- 
ran pastatyti 7,938,000 vy
rų, beveik 8 milionus, tarp 
21 ir 54 metų amžiaus; ir 
jau dabar yra sumobilizuo
ta 600,000 kareivių.

Italų kariško orlaivyno 
ministerijos generolas G. 
Valle skelbia, kad šalis da
bar turi 1,507 naujoviškus 
karo lėktuvus. Požemiuose 
yra įtaisyta milžiniški gazo- ' 
lino ir aliejaus sandeliai, 
kurių negalėtų pasiekt prie
šų bombos. O jeigu gazoli
no pritruktų, tai sako, Ita
lija yra išvysčius būdą, kur 
vietoj gazolino būtų naudo
jama alkoholis, kurio visuo
met galima įvalias pasiga- 
mint.

Kurstoma Karas prieš . 
Meksiką del Religijos
WASHINGTON. — Ko{i- 

gresmanas J. W. MaęCor- 
mack iš Mass, reikalauja, 
kad Amerikos užsienių rei
kalų ministerija “paimtų 
nagan” Meksikos konsulus 
Los Angeles ir San Bernar
dino, CaL, už tai, kad jie 
stengėsi sutrukdyti religi
nes katalikų demonstraci
jas.

Fašistas kongresmanas 
Hamilton Fish vis dar tebe- 
reikalauja, kad Jungtines 
Valstijos įsikištų į Meksiką 
ir ištirtų, kaip ten “bedie
vių valdžia” persekioja ka
talikų bažnyčią. Po ištyri
mo, suprantami, būtų rei
kalaujama veiksmų, kurie 
galėtų privesti prie Ameri
kos karo su Meksika.

Paryžius.—Francijos ka
ro ministerija sako, būk te
turi “tik 350,000” kareivių | 
nuolatinėje savo armijoje 
išviso.
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Paskui Hitlerį L*
Smetona savo oficialiuose išstojimuo

se nuolatos kartoja, būk jis neseksiąs 
nei Mussolinio, nei Hitlerio, nes Italijoj 
ir Vokietijoj yra skirtingos sąlygos nuo 
Lietuvos, todėl ten ir visuomeniniai rei
kalai tvarkomi skirtingiau. Smetona ir i 
Hitlerio rasizmą pasmerkęs. Bet kaipgi 
yra pačioj Lietuvoj? Vienas laikraštis 
praneša, būk Lietuvos valdininkai, vedą 
nehetuvaites, “nustoja vietos ir \ para
mos,” ir toliau: \

Lietuvos karo žinyba savo stipendinin
kams ir civiliams tarnautojams griežtai už
draudusi vesti svetimšales moteris nebent 
jos būtų kilusios iš lietuviškų išeivių šeimų. 
Nusižengę šiam įsakymui būsią baudžiami 
tuo būdu, kad bus nutraukiamos pašalpos 
ir, be to, bus išreikalautos tos sumos, ku
rias gavo kaip stipendiją. Civiliai tarnau
tojai, prasilenkę su šiuo įsakymu, būsią pa
leidžiami iš tarnybos.

i

Argi šis patvarkymas nėra panašus 
Vokietijos fašistų patvarkymams, ku
riais “tikriesiems vokiečiams” uždrausta 
tuoktis su nearijais? Vokietijos Hitleris, 
aišku, bando nukreipti tą viską pripš žy
dus, kuomet smetoninių parėdymuose 
kol kas kalbama bendrai prieš kitatau
čius. Bet kaip šiandien galima atskirti 
kitatautį nuo lietuvio, jei pirmasis lietu
viškai kalbės. Gi mes žinome, kad kita
taučių, Lietuvoj randasi tokių, kurie lie
tuviškai geriau kalbh už daugelį “tikrų 
lietuvių.”

Tegul fašistų valdžia tai daro, greičiau 
ji nusisuks sprandą.

Parapijiečių Kova su Kunigu 'l 

Monlreale Kanadoje
“Laisvėje” jau buvo rašyta apie tai, 

kaip Montrealio, Kanadoje, lietuviai pa
rapijiečiai pradėjo kovą prieš savo “die
vo pasiuntinį.” Dalykas atsidūrė valdiš
kam teisme. Norima nubausti drąsuo
liai parapijiečiai. “Darbininkų Žodis” | 
platėliau aprašo teismabutyj įvykį:

Kovo 25 dieną, kaipo religinę dieną, šiais 
metais Montreal© parapijonai skirtingai ap
vaikščiojo. Kitais metais vieno ar kito ga- . 
nytojaus buvo šaukiami “dievo motiną” gar- i 
binti, o šiemet parapijonai rinkosi į teisma- 
butį protestui prieš kėsinimąsi pasiųsti ne
kaltus parapijonus į kalėjimą.

ĮVAIRUMAI
Didysis Baluchiteriųm

1911 < metais Bodugistane 
C. Foster Hooper surado 
pirmu kartu didelius kaulus, 
kurie priklausė 25,000,000 
metų atgal gyvenusiam 
sausžemio milžinui, kurį 
mokslininkai vadina balu- 

- chiterium. Bet tų kaulų bu
vo tiek . mažai, kad pa
gal juos nebuvo galima su
daryti išnykusio gyvūno 
formą. 1922 metais specia- 
lė tyrinėjimo komisija, va
dovaujama Dr. Roy Chap
man ir kartu su D r. Wal
ter Granger Mongolijoje, 
Gobi dykumose, surado ba- 
luchiteriumo galvos kau- 
kuolę. Tolimesni tyrinėji
mai davė progos surinkti 
apie 200 kaulų ir jų žemėje 
atvaizdų. Pagal tą viską

J

LAISVE Ketvirtad., B aland. 4, 1935

Teismabutis persipildė parapijiečiais ir 
laisvais lietuviais darbininkais, kurie pa
deda kovingiesiems parapijiečiams vesti 
kovą. Na:

Pagaliau pasirodo “tiesos vykdytoj ai.
Visi sustoja. Susitvarko. Salėj viešpatauja 
tyla. Tylą sudrumsčia kaltinamųjų pavar
dės : A. Navickas, Dovydaitis ir kiti. Visus 
iššaukia, sustato prie kaltinamųjų baro. 
Vaizdas šešių parapijonų teismo su šimtais 
protestuojančių, liūdyjančių, kad jie nekal
ti, kad prieš juos tik vykdomas Bubino ir jo 
agentų provokacinis apkaltinimas. Visi 
įtemptai laukia nagrinėjimo bylos. Ir koks 
nusistebėjimas buvo, kaęla teisėjas per savo 
pagelbininkus pranešė: “Jūsų bylą nagrinė
sime 17 dieną balandžio.” Aiškinosi, kad 
dabar negalį, kaltintojų advokato “tėvas nu
miręs,” jo nėra. Masiniai, demonstratyviai 
apleidžia teismabutį, pasitikdami būrius be
laukiančių prieangyje parapijonų. Jiems 
pranešus, girdisi iš jų: “Mes tol eisime, kol 
išmirs ir patys teisėjai, ne tik Jlflvokatų tė
vai, o mūsų kdvingesni parapijonai turės 
būti išteisinti arba byla numarinta, kaip to 
advokato tėvas.”

Dalyvaujančių vieningumas pavyzdingas. 
Nuoširdžios padėkos reiškimas Literatūros 
Draugijos nariams stebėtinas.

Policijos skirstomi visi žygiavo linkui na
mų, pasisakydami, kad balandžio 17 dieną 
dar skaitlingiau dalyvausią.

Tai girtinas vieningumas darbininkų ko
voje prieš persekiojimus, 

t

Draugai Šėrininkai, Dalyvaukit 
Suvažiavime

Tiesa, šių^ metų “Laisvės” šėrininkų 
metiniam suvažiavime nėra nieko taip 
sakant ekstraordinaraus, nepaprasto. 
Viskas pas mus tvarkoj, viskas eina nor
malėmis vėžėmis. Dienraščiui negrūmo- 
ja jokis vidujinis priešas, nėra jokio pa
sidalinimo bei skirtumų nei redakcijoj/ 
nei direktorių taryboj, neigi pačiuose šė- 
rininkuos.

Bet pačiam gyvenime yra daug atmai
nų, palyginti su pereitais metais. Per
eitieji metai atnešė daug naujo Ameri
kos darbininkų klasei. Šiemet ruošia
mės prie kur kas. svarbesnių darbų, šie
met, beje, darbininkai ruošiasi prie griež
tesnių kovų ir susirėmimų su išnaudoto
jais.

Tas viskas deda didesnių pareigų ant 
mūs, atsakomingų darbininkų—tų, kurie 
stovime redakcijoj, administracijoj, spau
stuvėj, direktorių taryboj arba esame 
dienraščio leidėjais—šėrininkais.

Mes turime žiūrėti, ląd laikraštis būtų 
stipresnis, kad jis geriau tarnautų tiems 
reikalams, delei kurių jis leidžiamas.

Kaip gi surasti jo trūkumus? Kaip 
pagerinti tai, kas reikalinga pagerinti?

Aišku, tiktai dalyvaujant šėrininkų 
suvažiavime. Geriausiai savo nuomonė 
išreikšti tiktai tenai, kur visapusiai svar
stoma dienraščio ekonominė buitis ir po
litinė kryptis.

Todėl mes kviečiam visus mūsų šėri- 
ninkus, ypačiai gyvenančius nelabai toli 
nuo New Yorko, dalyvauti šių metų “Lai
svės” suvažiavime.

Iš Angliakasių Kovos
Lauko

> buvo panašus į šių dienų ri- 
; nocerus (nosaragius). Jis 
i buvo virš 17 pėdų augščio ir 
du kartus ilgesnis už bent 
didžiausį dramblį. Žmogus 

! yra daug laibesnis, negu to 
i milžino koja. Žmogus prie 
; jo pastatytas būtų tik bis- 
| kį augštelesnis, negu to mil- 
. žino koja iki kelio. Baluchr- 
| terium svėrė daugiau negu 
' 100 vyrų; jis į dieną suėsda- 
i vo nemažiau 500 svarų mai
sto. Tie milžinai gyveno

■ Azijoje, jie buvo žolėdžiai ir 
lapaėdžiai. New Yorke Na-

i turaliame Istorijos Muzėju- 
I je dabar yra nupieštas 6 
i pėdų'ilgio ir 4 pėdų pločio 
i to milžino atvaizdas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. M., Mahanoy City, Pa. 

—Draugo klausimą sveika
tos reikale persiuntėm dr. 
J. J. Kaškiaučiui. Visi mū
sų skaitytojai, siųsdami 

sudaryta atvaizdas to, ko- klausimus sveikatos reika
las tas gyvūnas buvo. Jis'lais, prašomi siųsti tiesiai
sudaryta atvaizdas to, ko-

daktarui, kurio antrašas tel
pa laikraštyj beveik kasdie
ną.

Mūsų Bendradarbiams. — 
Tų bendradarbių, kurių raš
tai iki šiol netilpo laikraš
tyj, bus sutalpinti neužilgo. 
Šiuo tarpu susidėjo visa eilė 
bėgamais reikalais raštų, 
kurie turi būti pirmiau iš
spausdinti. t

Šiemet yra 2,200,000
Daugiau Bedarbių

GENEVA.— Tarptauji- 
nės Darbininkų Organizaci
jos (dešiniųjų) centras ap- 
skaitliuoja, kad šiemet yra 
jau 2,200,000 daugiau bedar
bių pasaulyje, negu buvo 
1934 metų pabaigoj. Bet tas 
centras suranda tik 22,200,- 
000 bedarbių ant žemės ka
muolio. Aišku, kad jis labai 
sumažina tikrąją skaitlinę, 
atsimenant, jog vien Jung
tinėse Valstijose yra virš 
15,000,000 bedarbių.

WILKES-BARRE, Pa.—Gar
susis angliakasių streikas, su 
bal. 2 d., įsitraukia į trečią 
mėnesį sunkios kovos.

Iš sykio šis streikas bandė 
užžiebti ir užžiebė pusėtiną 
ugnį, kuri, ne juokais, išgąz- 
dino baronų valdantį aparatą 
ir supurtino jį iš pamatų. ,Bet 
greitieji baronų aparato val
dytojai (valdžia) greit spėjo 
užbėgti tai ugniai už akių, už
versti ant jos daugybę įvai
riausių ir bjauriausių medžia
gų, kad ji nesiplėtotų ir už
gestų. Bet. ta angliakasių ko
vos ugnis nėra užgesinta: liep
sna plačiai rusena pačiame 
fundamente. Laikas nuo laiko, 
iš po tų versmių, išsiveržia bai
sūs dūmų vulkanai, kurie taip 
lygiai drebina anglių baronus 
ir tuos gesintojus (valdžią).

Streikas Plečiasi

Pastaruoju laiku išsiveržęs 
“dūmų” vulkanas, tai paskel
bimas streiko po Pittstono an
glies komp., kuris jau siekia ir 
Lackawanna’o pavietą. Davė 
“trevogą” ir Scrantono val
džiai, kuri taip lygiai saugoja 
tenaitinių baronų reikalus ir 
stojo kuogreičiausia apsidrū- 
tinti ir tinkamai susitikti angį., 
kad jie stoiko liepsnos nepai
sytų. Nors jau ir divizijos ap
ginkluotų valstijos kazokų ten 
sutraukta,saugojimui išsiverži
mo angį, kovos, vienok ji ne
sulaikoma ir bile valanda 
įvyks. Nors ta kovos ugnis ne
ateina paviršiu žemės, kaip 
pradžioj, bet ji atrusena paže
miais taip, kad sunku privati
nės nuosavybės saugotojams 
patėmyti.

Taigi, streikas tęsiasi ir plė
tojasi. Vienas dalykas iš ang
liakasių pusės yra blogas ta
me, kad taip apgailėtinai išlė
to viskas vedama.
Dinamitavimai ir Provokacijos

Kad sulaužyti streiką ir už
duoti mirtiną smūgį naujai 
unijai ir kad parodyti svietui 
ir valdžiai, kad “indžionkši- 
nas” yra reikalingas, Glen Al
den komp. naudoja bjaurias 
priemones ir provokacijas 
prieš streikierius. Labiausiai ji 
pamėgo dinamitavimo priemo
nę, kuri, mat, yra pigiausia ir 
žiauriausia.

Štai, kaip tas atliekama: 
, kompanija turi pasekėjų iš 

U M W of A streiklaūžiauti. 
Streiklaužiai eidami darban 
susitinka pikietuotojus, kurie 
sugrąžina atgal ir tuomi va jie 
praranda darbo dieną. Kad 
nuo praradimo darbo dienų iš 

! priežasties streikierių išsisukti, 
jie pasideda biskį dinamito ir 
iššauja. Po tokios “ekspliozi- 
jos” pašaukia policiją, kuri iš- 
kvočia “nukentėjusį” jis ne
žino kas taip padarė. “Neži
nant,”, kas- taip; padarė, polici
ja užklausia, a‘r kas nepasto
jo kelią einant darban. 
“Nukenfėjęs”, žinoma, tuoj 
nurodo ypatas, kurios neleido 
išeiti darban.

Tada policija pasiima nu- 
< rodytas ypatas, nusiveža į 

Wyomingo kazokų stotį ir 
duoda tiek lazdomis, kad tos 
daugiau vengia stabdyti “dar
bininką,” einantį skebauti.

Tokiomis eksplozijomis, ku
rios nieko bledės nepadaro 
apie namus, komp. ir valdžia 
tufi prisimędžipję ąimtūs strei
kierių dr sumejbę kalėjiman, o 
kitus dar vėliau suima.

Šios mažoš “eksplozijos,” 
matot, yra pritaikytos gaudy
mui ir provakavimui pikietų 
vien tiktai.

Kompanija, laikas nuo lai
ko, suruošia ir “dideles” eks
plozijas. Pavyzdžiui, kaip to
kias, kur teisėjo Valentine 
dukters mašinos išsprogdini
mas ir Wanamie, Pa., kasyklų

Vėdyklės išdinamitavimas.
Pamislykite, kur tūkstančiai 

svieto vaikščioja, kur negali
ma nei žingsnio pažengti ne
pastebint vienas kito mažiau
sio veiksnio—automobilius li
ko bombos suaižytas dar net 
po policijos akimis!

Arba, va, vakarykščiai, 
Glen Alden komp. pranešė, 
kad po šešių vakare yra jos 
kasyklos apstatytos kazokais 
ir nuo tos valandos ne tik kad 
gyvai dvasiai nevalia pasirody
ti, bet ir kasyklų maudynėse 

I kakročiams nevalia judėti— 
vėdyklė “nuplasnojo” į pa
danges !

Kompanijos Bjaurus Skymas

Kas juokingiausia, tai, kad 
ši vėdyklė vėsindavo kasyk
lą, kur 600 angliakasių dirba. 
Bet po vėdyklės “nuplasnoji- 
mui” tik 200 darbininkų nega
li dirbti, o 400 dar dirba. 
Angliakasiams yra žinoma, 
kad vėdyklei sustojus veikti, 
kasykloje negali pasilikti nei 
vienas darbininkas, nes jųps 
gazai užtroškintų arba sude
gintų. Čia pasirodo, kad tai 
nebuvo- vėdyklės trobėsis, bet 
tiktai koks senas, apleistas, 
nudėvėtas trobėsis (“šantė”).

šios “didžiosios” eksplozijos 
yra rengiamos del pačio strei
ko provakavimo, kad kaip 
nors jį užgniaužti, nes juk 
vien pikietų kišimas kalėji
mai! neveda streiką prie užbai
gos, o priešingai, prie plėtoji
mosi. Tos'eksplozijos valdan
čiai klasei duoda progų pulti 
ne tik streikuojančius anglia
kasius, bet abelnai visą darbi
ninkų judėjimą šioj apielinkėj.

Grūmoja Komunistams

štai, teisėjo dukters maši
nos išsprogdinimas “veda” po
licija iš angliakasių streiko ri
bų. Pašauktas komp. (Du 
Pont) ekspertas ištyrimui, ko
kia medžiaga buvo naudota 
sprogdinimui, pareiškė, kad 
tai ne dinamitu darbas atlik
ta. Tokia pasekmė, kad poli
ciniai- gončai (Wilkes Barre 
policijos viršyla) pareiškė, 
kad tai esą gal komunistų dar
bas, nes jis turįs nesmagumų 
su vietiniais komunistais.

še tau, Jurgi, ir devyntinės! 
Komunistai jau • taipgi kalti. 
Nu, ir kaipgi dabar aplenkti 
komunistus be kalėjiman su
metimo, kada yra proga taip 
darant su šimta-procentiniais 
amerikonais? ,

į Tai va, kam tos provokaci- 
’ jos ir eksplozijos naudojamos 
ir kokią naudą nešą plantato
riams.

Korespondentai, rašanti iš 
šio streiko “Laisvėn”, turėtų 
tą geriau apgalvoti ir vengti 
tokiais pasigyrimais, kaip 
streikierių užsiėmimu stubų 
bei įvairių dalykų skebų eks- 
plodavime. Šiuomi bjauriu dar
bu užsiima kompanija ir jos 
tarnai provakaciniams tiks
lams prieš streikierius ir dar
bininkų abelną judėjimą ir 
aukščiau matote to pasekmes.
Naujas Skymas Sutriuškinimui 

Streiko

Nėra abejonės, kad teisėjo 
dukters automobilio išsprogdi
nimo skymas yra atkreiptas 
prieš komunistus ir darbinin
kų judėjimą tiksliai, bet val
džios rateliuose pasireiškia 
baimės, kad ir taip labai pri
trėkštą streiką toleruoti ant 
toliau nėra galima.

Sumanyta gauti iš valstijos 
Valdžios pagalbos streiko lik
vidavimui. Ir štai kovo 30 d., 
.pribuvo iš Harrisburgo kazokų 
vadas Lynn Adams ir valsti
jos generalis prokuroras Ch. 
Margiotti ištyrimui visoko. Tą 
pačią dieną atlaikyta konfe
rencija su teisėju Valentine ir 
visa teismo mašinerija. Pra

nešta daryti koncesijų su Ma
loney ir s£u juomi turėti kon
ferenciją kalėjime šią savaitę 
kurią dieną.

Teisėjas Foster Heller, ad
vokatų draugijos pirmininkas 
Luzerne pavieto, šaukia konfe
renciją visų advokatų del ap
tarimo, kaip tvarką ir įstaty
mus palaikyti nemindžioja- 
mais per “niekšus” angliaka
sius.

Taigi šią savaitę užriubuoja- 
ma visa valdančiosios klasės 
mašinerija gynimui kompani
jos reikalų, o suvaržymui an
gliakasių.

Jeigu šią savaitę nepasiseks 
angliakasių sumulkinti ir at
šaukti streiką, tai, žinoma, 
angliakasiai bus puolami ne
girdėtu žiaurumu. Taipgi bus 
kertami begailestingi smūgiai 
ir komunistiniui judėjimui 
šioj apielinkėj. Darbininkams 
reikia budėt, reikia laikytis 
vienybėje.

Požeminis.

Prakalbos prasidės lygiai 8 
valandą.

Balandžio 12, penktadienį, 
bus rodoma Sovietų filmą 
“The Diary of a Revolutio
nist,” paimta iš pirmo 5 metų 
plano Sovietų industrijos. Ro
dymas įvyks Masonic Temple, 
7:30 ir 9:30. Įžanga 35c. su
augusiems ir 15c vaikams iki 
15 metų.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, pasistengkite kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
praneškite savo draugams ir 
pažįstamiems, taip gi kaimjr- 
nams, kad judis Sovietų paga
mintas iš “5 m. plano,” ką vi
si nori pamatyt ir tuomi pa- 
remsite Komunistų Partiją, 
nes dalis pelno nuo šio paren
gimo yra skiriama partijai.

Kom. Rep.

Šypsenos
Binghamton, N. Y.

B a 1 a n d ž io 6, šeštadienį, 
Friends of Soviet Union rengia 
vakaruškas, Elm Street Hali. 
Bus visokių valgių ir gėrimų 
ir gera muzika šokiams. Visi 
kviečiami atsilankyti, įžangos 
nebus. Pradžia 7 vai. vakare.

Pasikalbėjimas Sodne
Berniukas: “Kodėl tu ne- 

įstoji į pionierius?”
Mergaitė: “Mano mamos 

nepriima, o aš be jos neno
riu.”

Surinko P. S.

Balandžio 26, penktadienį, 
Friends of Soviet Union ren
gia protest/) prakalbas prieš 
Hearsto melus apie Sovietų 
Sąjungą. Prakalbos bus Ma
sonic Temple, Main ir Murray 
St., Binghamton, N. Y. Kalbė
tojais bus Gen. Victor A. 
Yakhontoff ir Herbert Gold- 
frank, F. S. U. sekretorius. 
Įžanga 15 centų. Visi darbi
ninkai ir darbininkės kviečia
mi atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai ir išnešti protestą prieš 
melagių Hearst, kuris taip 
veidmainiškai meluoja apie 
darbininkų tėvynę.

Oh, Tai Tas Nieko
Kartą pas turčių, darbi

ninkų išnaudotoją, kuris 
gyveno pertekliuje vienam 
didmiesčio priemiesty ir net 
su keliomis meilužėmis, bu
vo sekamas įvykis:

Tarnaitė: “Ponas! Po
nas! Skubinkitės, kaip ga
lint greit skubinkitės! Mū-% 
sų ponia įpuolė į šulinį! 
Skubinkitės!”

Ponas: “Oh, tai tas nieko. 
Juk, rodos, mes pradėjome 
vartoti miesto vandenį ir šu
linis mums nebereikalin
gai”

J. J. Butkus.

Plaukai Krinta.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAfiKlAUČIUS 
171 Lake Street Newark, K. X

Telephone: Humboldt 2-7964
e

Draugė gydytojau, ir man 
malonėkite atsakyti per “Lais
vę.” Esu vyras 38 metų. Prieš 
4 metus turėjau labai gerus 
plaukus. Gavau darbą liejyk
loj, prie karščio, ir labai neš
varų darbą. Pritraukdavau vi
sokių dulkių, kas vakaras pri- 
seidavo gerai išplauti. Neži
nau, ar nuo prasto "muilo ar 
plovimas kas vakaras sugadi
no plaukus. Pasidarė niežėji
mas, pleiskanų atsirado, ir 
plaukai paliko, kaip šilkas, 
ploni ir krinta, kuomet ilgus 
laikau. Kai kerpu trumpai, su
silaiko, ir darau masažą su 
pirštais,—susilaiko, ir niežėji
mas apstoja. Kuomet užaugi
nu ilgus, tai ir vėl tas pats. 
Kiti patarė skusti kas savaitė 
ir kiaušinio trynio įtrinti gerai. 
M'alonėkite patarti, ar tas bū
tų gerai. Man rodos, kad plau
kų šaknų liga. Atitaikius Vais
tus, gal pasitaisytų. Vienus 
vaistus iš knygos vartojau, tai 
dar labiau pradėjo kristi.

Atsakymas.

to paties darbo, galvą laikyti 
kuo apdengta, kokia minkšta 
kepure apmautą, bet kad ne
spaustų galvos tos kepurės 
lankas.

Kad atgaivinus odą ir plau
kų šaknisĮ iš vakaro įtrinkite į 
galvos odą kokio mineralinio 
aliejaus, kaip “Russian mine
ral oil.” Arba galima ir žuvų 
aliejum. O kas rytas nusimaz
gokite galvą ir paskui suvilgy
kite borakso skiediniu, ištar- 
pinę į puoduką bei stiklą van
dens šaukštelį borakso milte
lių. Taip daryti yra patogiau 
bet kam, bet, prie jūsų darbo, 
gal būtų parankiau daryti at
bulai: rytais įtrinti aliejaus, o 
vakarais nusiprausti ir suvil
gyti borakso skiediniu.

Plaukų ilgumas ar trumpu
mas skirtumo čia nedaro. Ne
manau, kad kiaušinio tryniu 
trynimas ką gera padarytų. 
Vėjy Jūs tuos trynius suvalgy
kite. Ir bendrai, maistas labai 
daug reiškia plaukams, kad 
būtų gamtinis, įvairus, nesuga
dintas maistas.

Taip, Drauge, darbas prie 
karščio nėra gerai plaukams: 
perdaug išdžiovina odą ir pa
čius plaukus. Iš to ir atsiranda 
paskui pleiskanų, ir plaukai 
pasidaro ploni ir krinta. Plau
kų plovimas čia nieko bloga 
nereiškio. Bendrai imant, plau
kams yra geriau, kai dažniau 
galvą mazgoji, kad ir kas die
na. Bet karštis tai jau kas ki
ta. Bandykite, jei vis da prie

Imkite būtinai iodo tinktū
ros, po lašą kas pora dienų, 
visą gyvenimą. Daug tai padės 
plaukams ir kitiems galams. 
Neprošalį ir žuvų aliejaus, 
bent po šaukštą kas diena. Ir 
būkite ant saulės dažniau. Ma
nau, kad po truputį skydinės 
liaukos ir gi bus gerai plau
kams: “Thyroid gland, gr. %, 
100 tablets,” po vieną prieš 
valgymą* keletą mėnesių.
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Štai’ Kas Šmeižia SSSR!
“Montreal, Gruodžio 21 d., ’31 

“D ra uga m s I .en i ngrad ieč i ams, 
Tubeliui, Subačiui ir 

Tarasevičiui.
“Gerbiami Draugai!
4“Jūs buvote ALDLD 137 kuo

pos nariais ir apie 4 metai at
gal apleidote Montrealą, i~ 
darni į Sovietų Sąjungą. Aš su šio darbininkiško judėjimo grio- 
jufnis asmeniškai nesusirašinė- ■ vikams Prūseikos agentams J. 
jau, bet drg. Tūbelio esu skai-! Giciams ir kompanijai.
tęs keletą laiškų ir nei vienam “Draugiškai....”
laiške nemačiau' nusiskundžiant _
blogomis gyvenimo sąlygomis, j I ei skaitęs šitą laišką, as 
Tikriausia,‘kad Jūs nežinoto,'atsiminiau, kad ne taip.se- 
^raugai, kokias apie Jus kalbas uai (1933 m.), gerai žino- 
pramano ir laiškus sufabrikuoja mas Amerikos darbinin- 
darbininkiško judėjimo priešai kams lietuviams draugas B. 
—Prūseikos agentai Montreale. Krasauskas gavo iš Ameri- 

^“Turbūt gal dar Jūs nebuvo-(kos laišką, kur buvo jam 
te peržengę Sovietų Sąjungos pranešta, kad apie jį Ameri- 
rubežiaus, o jau šie nemnudėliai kos ]ietuvių darbo masių 

tarpe skleidžiami gandai: 
.būk tai jis “del nepakenčia- 
Imų gyvenimo sąlygų” bolše
vikų rojuj “pamišo.” Drg.

vėni mo sąlygų.
“žinau, kad Jūs visi trys gy

venat Leningrade, todėl susiėję 
visi trys atrašykit per dienraštį 
“Laisvę” apie savo gyvenimą. 
Tuomi Jūs atmušite leidžiamus 
šmeižtus prieš Sov. Sąjungą ir 

išvyk-i prikalsite liežuvius prie pakau- A y _Iv* * a « - - -

EAlSVfi Trečias Puslapis

Sov. S-gos atsiekimai že- draudos kasos lėšomis ir už 
mes ūkio, pramonės ir kit. tas penkias savaites gavo ir 
srityse, teigiamai atsiliepia algą virš 450 rub.
ir į jos gyventojų darbiniu-1 Kokioj kapitalistinėj ša
kų, kolchozninkų, visų dar- lyj yra tokios gyvenimo są- 
bo masių materialinį ir kul- 'lygos darbininkams? 
tūrinį stovį.

Kas nežino, kad bedarbė 
Sov. S-goj jau senai likvi
duota... Senai jau įvesta 
7 vai. darbo diena (Prie pa

eitis yra degenerato Prūsei- 
kos sąmoningas agentas, aš 
pareiškiu, kad su juom ne
turiu nieko bendro ir griež
tai nuo jo ir jam panašių ti
pų—atsirubežiuoju.”

Štai drg. D. Tūbelio pasi
piktinimo žodžiai link lie- 
žuvninko J. Giciaus ir jam 

i panašių tipų, kurie skleidžia 
įvairius melus subjektyviai 
apie Tubelį, Krasauską, — 
objektyviai taikydami kaip 
galima daugiau apšmeižt 
Sovietų Sąjunga—pasaulio 
proletariato tėvynę.

Gal nevertėt tiek daug 
kalbėt apie kokio tai niekšo 
J. Giciaus ir jam panašius 
liežuvius (pokalbius) ant 
Sov. S-gos, jei Amerikos 
kontinente gyvenantieji lie- > 
tuviai proletarai būt ant 
tiek susipratę, kad panašiem 
liežuviams nepatikėt. Deja, 
dar yra nemaža tokių ap-

lį. Kada aš paklausiau: “Ar 
nič-nieko, na, bent, paišiu
ką, ar kitą kokią smulkme
ną iš jūs neatėmė jums įva
žiuojant į SSRS?” Jiš pa
reiškė: “Ne tik, kad nieko 
neatėmė, bet daugumos 
daiktų net ir nežiūrėjo!

“Taipgi ir del prašymo pi
nigų iš J. Giciaus ‘duonos 
nusipirkimui’ ir del oberau- 
zų jokios kalbos nebuvo, tai 
viskas prasimanymas, me
las. Pasiųsdamas J. Giciui 
laišką, aš įdėjau tan pat vo- 
kan mažą laiškuti, prašyda
mas Giciu, kad jis perduot 
tą laiškelį vienam mano 
skolininkui. Laiškelyj aš 
prašiau grąžint man skolą 
(50 dol.). Deja, mano laiš
kelis neatsiekė tikslo. Mano 
skolininkas, būdamas bedar
biu, b e s i t r ankydamas po 
Kanadą prekių traukiniais, 
ieškodamas sau darbo, —ta
po suvažinėtas traukinio. Pi- (mulkintų žmonelių^ kurie ti- 
nigus jis nuo manes buvo 

; kelionei iš Lie- 
į Kanadą apmokėji

mui savo dviems sūnams, 
kurie dabar gyvena Kana
doj, patys sau neturėdami 
pakankamai 
lėšų

čių ir R. Tarasevičių, kurie 
jau keletą metų gyvena Le
ningrade.

Draugus: D. Tubelį ir V. 
Subačių aš gerai pažįstu, 
galima sakyt, nuo pirmų 
dienų jų atvažiavimo Lenin- 
gradan. Būdamas Lenin
grado Lietuvių Darbininkų 
kliubo sandarbininku, aš tu
rėjau progos susipažint su 
visais draugais, atsilankan
čiais kliuban. Gi draugai 
Tūbelis ir Subačius buvo ir 
yra nuolatiniai darbininkų 
kliubo lankytojai.

Kadangi draugo montrea- 
liečio laiškas daugiausia lie
čia drg. D. Tubelį, tai aš 
apie jį daugiau ię kalbėsiu. 
Bet ir apie draugus Suba
čių ir Tarasevičių turiu pa
sakyt sekantį: abudu jie dir
ba aukštos kvalifikacijos 
darbininkų darbą. Drg. 
bačius dirba dirbtuvėj “‘ 
Marks” modelistu, uždirbda
mas mėnesiui iki 600-800 ru
blių, o drg. Tarasevičius dir
ba d i r b t u v ėie “Vulkan” 
šaltkalviu. Aukštos kvalifi- _____ .................
kacijos šaltkalvis uždirba!nesu prašės 30 ^dok, nes ne- nam vandenyj gaudo žuvy- 
mėnesiui 400-650 rub. j buvo tam jokio reikalo. Dn- tęs”—skaldo darbininkų ju- 

pasikoręs iš nepakenčiamų gy-'Dominiką Tubelį, V. ĮSuba-i Dabar apie drg. D. Tube- bar gi, žinodamas, kad J. Gi-dėjimą.

pasakojo visiems, kad Jums, 
įvažiuojant į Sovietų Sąjungą,1 
ant rubežiaus atėmė visus dra-j 
bužius ir pinigus, kuriuos vežė- 
tės iš Kanados. „ _
» “Paskiau, būk tai drg. Tube- B. Krasauskas tuomet per 
lis prašėt J. Giciaus. kad pri- .lietuvių komunistinę spaudą 
siųstų Jums P" 11 - - • •’ • • ~ 1 1 ’ 1V'
Irimui duonos.
nė, kad Jūs reikalavot dvi poras
oberauzų ir daugelį kitokių ne
sąmonių skleidė, kurių čion vi
sų nepažymėsiu. C ------ ...

30 dolerių nusipir- i Amerikoj atšaukė skleidžia- 
prama- mus apie jį melus.

........... J Dabar gi, kaip matyt iš 
kuii^ Gw- vi- aukščiau talpinamo laiško 
O dabar tur- teksto, ir kanadiečių lietu- 

*būt paskutinį šmeižtą sugalvo- vių darbininkų tarpe paleis- 
jo apie Jus, būk tai D. Tūbelis ti liežuviai apie draugus:

- v. . ' 1 1 1 • T T 1

• Su- pasiskolinės 
Kari tu vos į Ka

ki įvairiems melams apie 
Sov. S-gą, o degeneratai 
Prūseikos, sykiu su/ kitais 
įvairaus plauk'o kontr-revo- 
liucionieriais tųom naudoda
mies traukia savo pusėn ši- 

praerwenimui įtuos nesąmoningus lepšius; 
. Giciaus aš niekad (kitaip sakant — “drumsti-

II

Jo- 
kioj! Tai yra tik socialisti
nėj Sovietų Sąjungoj!

Drg. Tūbelis vedęs. Gyve
na su žmona. Žmona irgi 
dirba. Kambarys apstaty-

I VCU. UUJL UlVliU y A 1 A V pCA i * ...

vojingų darbų—kenksmingų )tas gerais baldais, radiofi- 
— 6 vai. darbo diena). Vals- jkuotas. Po darbo drg. Tu- 
tybinė socialė darbininkų belis lanko Sovietinę Parti- 
apdrauda... Pana ikintos n? mokyklą... 
duonos ir kai kurių kitų žodžiu, gyvena kultūrin-
maisto produktų kortelės. Ir gai> ištekliuj ir nėra jokios 
t.t., ir t. p. priežasties kuom nors nusi-

Tokiose sąlygose gyvena skusti...
Sov. S-gos darbo masės. Ju O ateityj, artimiausioj at- 
tarpe ir drg. D. Tūbelis. Įeityj,—už metu, kitų,—Soc.

Jis dirba Tresto “Lenau- Spv* S-gos darbo masės tu- 
totrans” — autobusų parko r^s puikiausias gyvenimo 
š a 1 tkalviu — brigadyrium. s^.VSas> nejį viskas, yra da- 
Mėnesiui uždirba apie 400- roma> šito uzbnežto tik- 
500 rublių. Už udarną dar- slo atsiekt. Kaip žinoma, 
bą yra keletą syk premiruo- pki šiol So^. S-gos darbo ma
tas piniginėmis premijomis ^es, kompartijai *—- -- 
ir daiktais: kostiumu, ir kit.

Iš Kanados į Sov. S-gą jis 
parsivežė nuo sunkaus dar
bo ir netinkamo maisto už- 
sisenėjusią ligą. Kaipo pa
vyzdingas udarninkas, jis 
gavo penkioms savaitėms 
vietą sanatorijoj. Penkias 
savaites jis buvo gydomas (Tūbelio yra ne “nepakenčia- 
ir maitinamas socialės ap- (Tasa 4-tam Pusk)

kompartijai vadovau
jant, užbriežtų tikslų atsiek
davo. Atsieks ir ateityj!
Taigi,* paklausim Sovietų 

Sąjungos sąmoningų šmeiži-

—Ar iš gero gyvenimo 
žmogus žudosi?

Mano supratimu drg. D.

locnoi

“Laisvės” Banketas, Koncertas ir Šokiai
xo OI

Biruta Ramoškaitė, 
Sopranas iš Hartford, Conn. Pirmu 

kartu pasirodys New Yorke.

Paukštienos •
VAKARIENE

Valgių Bus
Pagaminta

1,000 Asmenų
IGNAS KUBILIŪNAS, 

Iš Boston, pasižymėjas ko
miškom dainom.

Puikiausias
KONCERTAS 

Visi Artistai 'Laisvės’
Skaitytojai ir

Rėmėjai
K. MENKELIUNIUTĖ,

Kuri žinoma visoj Amerikoj, 
kaipo dainininkė.

įvyks »
SEKMAD. f

Pradžia 7 Vai. Vak.

BALAND 
APRIL

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

GRAND PARADISE 
BALLROOM

318 Grand St., B’klyn

ALDONA KLIMIUTĖ, 
kolaratura soprano, dainuos 
duetus su Kavaliauskaite.

Konvencija
Prasidės 10 valandą ryto.

William Norris 
6 Kavalkų Orkestrą 

Grieš Šokiams
A.. VIšNlAUSKAS, 

baritonas, iš Bayonne, duos 
puikių solų.

Aido Choro Vyrų 
Oktetas

Irgi Dainuos Šioje Iškilmėje.

Koncertas Prasidės 
9:30 valandą vakaro.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ 
mezzo sopranas, dainuos

4, duetus su Klimiute.

ĮŽANGA ŠOKIAMS 40 CENTŲ; VAK ARIENEI-60 CENTŲ; KARTU: ŠOKIAM IR VAKARIENH-S1.00.
9IOE3OI

<
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Štai Kas Šmeižia SSRS

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
mos gyvenimo sąlygos”, o 
priešingai—jo gyvenimo są
lygos yra geros... O grei
toj ateityj jam skirtas dar 
puikesnis gyvenimas, kaip'ir 
visiems Socialistinės Sovie
tų Respublikų Sąjungos gy
ventojams.

Ne tik So v. Sąjungos ša
lininkai, draugai, bet ir ar
šiausi priešai, ypač paskuti
niuoju laiku, pradėjo daug 
rašyt apie Sov. S-gos atsie- 
kimus visose, be išimties, 
sritysk. ’ j J

Kad ir kaip šmeižtu Sov. 
Sąjungą—pasaulio darbinin- 
kii tėvynę,—jos,priešai, bet 
istorijos žengseną jiems ne- 
sustabdyt! SSRS šalininkų 
skaičius smarkiai auga.

Reik tikėtis, kad Prūseika 
ir Ko. greit neturės jokios 
įtekmės sąžiningų Amerikos 
lietuvių darbininkų eilėse.

P. Saženis.
Leningradas,
26-11-1935.
P. S. Šiame straipsny mi* 

nimas GiciUs. Mes manome, 
kad tai turima omenyj 
Gricius.

“L.” Red.

torių, džiaugsmas, ašaros ir tt. 
Visa tai vaizduojama šioj ope
retėj.

Svečias.

Bostone ir Lawrence Greit 
Pamatysime Operetę 
"Spartaką”

'Lawrenco Liaudies Choras 
jau susimokino operetę Sparta
ką, kuri bus sulošta So. Bos- 
tone, 6 d. balandžio, Liet, 'sve
tainėje, kampas* E iri Silver 
gat., o Lawrence, bal. 13 d» L. 
U. Kliubo svet., 41 Berkley St.

B. Petrukevičius
Jis per kelias savaites pasi

šventusiai dirbo, kad sumokinti 
chorą ir aktorius operetės dai
nas. Choras ir aktoriai savo

A.LD.L.D. ŽINIOS
Veikimas iš 7:to Apskričio

DETROIT, Mich.—Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 7-tas Apskr. da
bartiniu laiku veikia nepras
čiausiai. Nors kuopos yra toli 
viena nuo kitos, bet vis tiek 
stengiasi darbuotis, kiek išgali.

Apskričio valdyba šiemet su
rengė net du maršrutu—vieną 
pereitą rudenį, kitą šią žiemą. 
Draugės Belunienės maršrutas 
atnešė šiek tiek finansinės ir 
moralės naudos. Gavome kele
tą naujų narių į ALDLD. kuo
pas ir t^o pačiu sykiu į Komu-1 
nistų Partiją. Finansinės ir ki
tos pasekmės, pagal Belunienės 
raportą, sekamos:

Saginaw, surinkta $3.43, mi
tingas buvo geras.

Grand Rapids, aukų $1.25, su
sirinkimas neprastas.

Muskegan, aukų $1.25; pa
gal kuopos didumą,. labai ge
ras susirinkimas.

Hart, $3.40; čiona'i irgi maža 
kuopelė, bet labai draugiški 
žmonės ir užjaučia darbininkų 
reikalams. Gauta dviejų “Vil
nies” prenumeratų atnaujini
mas ir du skaitytojai del “Dai
ly Workerio”.

Scottville, $4.04. šitoj vietoj I 
pasisekė gauti keletas naujų | 
narių į kuopą ir į partiją.

Susirinkimas buvo ir Luding- 
tone, nors lietuvių mažai daly
vavo. Reikia pasidarbuoti 'ir 
sutverti ALDLD kuopą, čionai 
gauta 4 nariai <į partiją.

Hamtramcko kuopa surin
ko $1.29; bet West Sides kuopa 
raportą sulaikė del tam tikrų 
priežasčių, kurias reikėjo su
tvarkyti. Visos kelionės įplau
kų buvo $14.83; išlaidų $18.60;,, 
trūkumą $3.77 padengė apskri
tys.

Antras maršrutas buvo su
rengtas draugui Abekui vasario 
mėnesį. Kelionės įspūdžių daug 
negaliu paduoti, nes d. Abekas 
nedaug ką raportavo. Finansi
nės atskaitos tokios: Apskritys 
$6, Saginaw $1.75, Grand Ra
pids $3, Hart $1.50, Scottville 
$1.75; viso $15.50. Atmokėta d. 
Abekui. Apskritys surinko nuo 

*vVest Sides kuopos $2.75, Ham
tramcko $2.55. Išlaidos apskri
čio: Abekui $6, už lapelius 
$2.75, draugei Dulkienei $3 už 
draugo Abcko buvimą; visos iš
laidos $11.75. Išde lieka $9.

Prie tam, susirinkime buvo 
nutarta rengti “Bunco Party” 
del sukėlimo finansų tolimes
niam veikimui. Nieko daugiau 
naujo. Bet per d. Abeko pra
kalbas East Sidėj gauta kuo- 
pon 5 nauji nariai.

N. B., Apskričio Sekr.

tai kada pamatai apie juos. 
Rodosi, kad tai būtų visai už
mirštas kraštas, arba snau
džianti žmonės čionai gyven
tų. Bet pažiūrėjus į darbuotę, 
tai per šiuos krizio laikus at
likta pusėtinai darbo. Man tik 
rodosi, kad mūsų koresponden
tai biskį pavargo per depresi
jos laikus.

Čionai yra kelios organizaci
jos, darbininkiškos ir katali
kiška. Katalikiška randasi 
visai slabnoje padėtyje. Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 17 kuopa turi 52 
nariu ir kasoje kelis centus. 
Krizio laiku jinai įvedė iš 
kuopos iždo bedarbių fondą, 
per kurį buvo sulaikyta 18 na
rių nuo suspendavimo ir nuo 
išsibraukimo. Kuopa pagelbė
jo Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui ir sukėlė “Daily 
Workeriui” $8, o dabar deda
mos visos pastangos, kad 17 
kuopa susivienytų su Wilmer- 
dingo Lietuvos Sūnų Draugija. 
Tai būtų stipriausia kuopa 
apielinkėje. Jinai galėtų pusė
tinai gyvuoti ateityje. Vajaus 
laiku gautas vienas naujas na
rys ir šiame susirinkime, kuris 
įvyks balandžio 14 d., manoma 
dar gauti du nauji nariai.

Kovo 23 dieną atsibuvo 
APLA 17 kuopos balius, bet 
oras buvo labai blogas, todėl 
mažai žmonių atsilankė. Bet 
ačiū geros komisijos pasidar
bavimui dar liko $3.3(^ pelno.

Kas liečia darbus, tai East 
Pittsburghe taip, kaip ir visur 
kitur. Bosai smaugia žmones, 
kiek išmano. Darbininkas ne
turi jokios progos nieko saky
ti. Kad ir yra darbininkų ko
mitetas, bet nieko negelbsti, 
nes jis eina su kompanija iš
vien. Be geros darbininkiškos 
unijos negalėsime gauti dau
giau nieko, kaip tik skurdų 
gyvenimą. Darbininkai sun
kiai dirba, o tegauna mažą at
lyginimą.

Darbininke, atsidaryk savo 
akis, išblaškyk tas miglas, ku
rias yra paleidus valdančioji 
klasė ir stok į kovą už savo 
reikalus.

Žil as Kelmei is. i

kietų.
Sugrįžę nuo kapinių turėjome 

žėlaunus pietus.
Tep Buvęs.

draugus ir drauges skaitlingai daly
vauti. Rengėjai.

(80-81)

KINGSTON, PA.
Mire Jonas Balonis

Yonkers, N. Y.
Alexander Smith ir Sons Dar

bininkai Organizuojasi
Pavasarį buvo leista šios 

kompanijos darbininkus nubal
suoti, kokios unijos jie nori. 
Didžiuma nesuprato skirtumo 
tarpe kompanijos unijos ir dar
bininkų unijos ir nubalsavo už 
kompanijos uniją. Bet daugelis 
greitai pamatė, kad kompanijos 
unija neatstovauja darbininkų 
reikalus. Dabar pradėjo stoti į 
Amerikos Audėjų uniją. Kaip 
greitai susiorganizuos, taip 
greitai pareikalaus geresnių są- 

'lygų.
Dabar darbininkai labai iš

naudojami. Audėjas turi kelius 
darbus atlikti. Turi pats stak
les pateptu šeivas atsinešti ir 
kavalkus išpjauti. Tris darbus 
turi atlikti, už ką negauna nė 
cento atlyginimo. O tie darbi
ninkai, kurie atlikdavo tuos 
darbus, tapo atleisti iš darbo. 
Toliau, audėjas turi pririšt ki
tus siulus. Kai kada išeina ke
lios valandos, bet už tai kom
panija nė cento nemoka. Ir kiti 
darbininkai turi atlikti daug 
darbų be atlyginimo.

Iš šito trumpo aprašymo bus 
visiems aišku, kaip svarbu yra 
darbininkams organizuotis ir 
kovoti už geresnes sąlygas.

Čia darbininkai ką daugiausia 
uždirba, tai nuo $10 iki $15 ir 
iki $20 į savaitę.. Kai kada au
dėjai ant didžiųjų staklių pa
daro ligi $35.40, bet kitą sa
vaitę nepadaro nė $10.

Dirbtuves D ar b inin kas.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Susirinkimas bus bal. (April) 5 
d., 8 vai. vak., 701 N. 8th St. Šį susi
rinkimą šaukiu Jungtinių Valstijų 
Koinunistųrl’artijos 3 dist. komitetas. 
Susirinkimo svarba yra tokia. 1. 
Prisirengimas prie Pirmos Dienos 
Gegužės. 2. Daily Workerio kampani
ja už naujų skaitytojų gavimą. 3 
Visuotinas Lietuvių Suvažiavimas. 
Šie visi punktai yra labai svarbus ir 
būtinai reikia juos bendrai apkalbėti, 
kad pasekmingiau įvykinus gyveni
mam Tdd visi “Laisvės” skaitytojai 
ir organizacijų nariai būtinai daly
vaukite šiame susirinkime.

J.V.K.P. 3-čio Distr. Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 8 d. balandžio, 8 vai. va
kare, Lietuvių Darbininkų svetainėje, 
920 E. 79th St. Visi nariai privalo 
ne tik patys ateit, bet ir naujų na
rių nors po vieną atsivest. Žinote 
draugai, kad dabar eina mūs organi
zacijos vajus, taipgi žiūrėkim, kad 
pralenktum Collinwood ir Corlett.

Valdyba.
(80-81)

šiama ypatinga trijų veiksmų kome
dija “Moterims Neišsimeluosi.” Apart 
lošimo bus ir garsusis Prof. D. Pinn, 
kuris rodys magiškus dalykus, kurie 
stebins visus. Kviečiam visus atsi
lankyti, užtikriname, kad visi būsite 
užganėdinti, galėsite pilnai prisijuok
ti ne vien tik iŠ komedijos bet ir iš 
magiko. (

Kviečia Rengėjai.
(80-81)

EASTON, PA
Subatoj, balandžio 6 d., 1935 m., 

įvyks balius Eastono Darb. Org. 
Spaudos Komiteto, Vanderveer Hali, 
9th and Washington Sts. - Prasidės 
8 vai. vakare. Bus gera unijinė or
kestrą. Taipgi bus gerų užkandžių ir 
gėrimų. Bus ir laimėjimų prie įžan
gos tikietų. Praizai: Pirmas trauki
mas “Daily Worker” šešiems mėne
siams; antras, 3 mėn.; trečias, 2 
mėn.; ketvirtas—1 mėnesiui.

Šio baliaus visas pelnas eis parė
mimui anglų kalba einančio dien
raščio “Daily Workerio.” Tad, visi 

j urmu atsilankykime į šį balių idant 
parėmus tą darbininkų kovos įrankį, 
už mūsų visų darbininkų reikalus.

įžanga tik 25 “centai.
’Kviečia D. O. Spaudos Komitetas.

(80-81)

delegatų j APLA 26 seimą.
A. Dambauskas.

(79-8(1)

SO. BOSTON, MASS.
Am. Liet. Pi!. Kliubas rengia va

karienė su muzikaiiška programa ir 
žaislais, nedėlioj, 7 d. balandžio, 6 
vai. vakare, kliubo svetainėj, 373 
Broadway, So. Boston. Kviečiam vi
sus atsilankyti ir linksmai vakarą 
praleist.

Kliubo Komisija.
(79-80B

READING, PA.
ALDLD 143 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 7 d. balandžio,* 2 vai. po 
piet pas draugą K. Romikaitį, 65 Ar
lington St. Visi nariai dalyvaukite 
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų Apsvarstyt.

Sekr., T. Zambusevičiepe.
(79-80M

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia linksmą ba

lių su šokiais, 6 d. balandžio, Dar
bininkų svetainėje, 3rd St., 7 vai. va
kare. Bus gera orkestrą šokiams, 
Farmerių Zeikų orkestrą. Įžanga vel
tui. Kviečiam vietos ir apielinkės

dainas puikiai dainuoja.
Bostono ir Lawrence publika 

susidomėjo operete Spartaku ir 
nekantriai laukia tos dienos, ka
da teks pamatyti šią puikią ope
retę, kuri pilna gyvumo: mir
tys, puotos, sukilimai glad i ja-

East Pittsburgh, Pa.
šis miestelis yra nemažas ir 

gyvena pusėtinas būrelis lie
tuvių, bet laikraščiuose tik re-

.... .......—

NEPAPRASTAI JUOKINGA KOMEDIJA
BUS SULOŠTA NEWARKE

“Moterims Neišsimeluosi”
Ypatinga Trijų Veiksmų Komedija

> STEBINANTI MAGIKA
Garsusis Prof. D. Pinn rodys magiškus dalykus, kurie stebins visus. 
Ypatingu būdu pas jį atsiranda gyvūnai ir visoki daiktai, kas labai 

įdomu pamatyti. Jis rodys apie porą, valandų laiko.
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 5-ta Kp.

Šeštadienį, 6 Balandžio (April), 1935
/ LIETUVIŲ SVETAINĖJE

180 New York Ave., Newark, N. J.
Pradžia 7:30 Vai. Vakare; įžanga 50c ir 35c

Veikalas “Moterims Neišsimeluosi” yra juokingas ir moterims nau
dingas, kad žinoti apie vyrų suktumą. Taigi moterys privalote ir vyrus 

atsivesti į šį perstatymą.

Kovo 5 d. mire žinomas mū
sų draugas Jonas Balonis. Bu
vo 75 metų amžiaus, šioj šalyj' 
išgyveno 50 metų. Paliko 6 sū
nus ir 3 dukteris. Reikia pa
gerbti Jonas Balonis, kad jisai > 
palaikė tikrą laisvamanybę iki 
mirties. Kada buvo paklaustas 
prieš pat mirtį, gal norės kuni
go, tai pasiūlymą atmetė su di
džiausia panieka.

■ Balonis puvo žinomas ne tik 
kingstoniečiams, bet ir wilkes- 
barriečiams, pittstoniečiam ir 
binghamtoniečiams. nes buvo la
bai gyvas ir draugisįjis žmogus 
ir mylėjo kritikuoti fanatikus. 
Tas labai nervavo kun. Ind., 
kuris daug sykių kalbino nabaą- ■ 
ninką prisirašyti prie parapijos 
ir kortelę siūlė už dyką, bet 
visas jo triūsas buvo veltui.

Nabašninkas Balonis gražiai 
sugyveno su visais, todėl gražiai 
ir palaidotas tapo, daug žmonių 
buvo, 25 karai lydėjo į kapines. 
Pakavojome ant Wyoming^ ka
pinių prie jo žmonos, kuri mirė 
6 metai atgal.

Dar turiu priminti, kad Ba
lonis prigulėjo ir buvo pirmas 
tvėrėjas SLA 1 kuopos. Daug 
kartų pasmerkė vadus už su
skaidymą organizacijos. Nuo to 
sykio pametė skaitęs “Keleivį” 
ir pradėjo skaityti “Laisvę”. 
Kada tik būdavo sueinu, tai vi
suomet žingeidavo apie • “Lais
vės” reikalus. Niekados aš ne
tikėjau, kad toks senas žmogus 
galės taip persikeisti.

Balonis taip pat prigulėjo 
prie lenkų organizacijos Z.N.P., 
kuri velionio grabą nešė. Ant 
kapo buvo daug gyvų gėlių bu-

CLEVELAND, OHIO
Clevelando lietuvių darbininkų vai

kų mokyklėlė laiko savo pamokas 
kiekvieną nedėldienį rytais, praside
da 10 vai. Liet. Darb. Svetainėje, 920 
E. 79th St. Prašome tėvų ir motinų, 
kad stengtųsi atsiųsti savo vaikučius 
laiku. Jau pradėjom mokytis dainų, 
tai gi pageidaujama, kad kuodaugiati- 
sia vaikučių atsilankytų.

Mokyklos Vedėjas.
(80-81)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, 5 d. balan
džio, 7 vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje, 205 Main St. Visi nariai malo
nėkite dalyvaut, nes turim labai daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

M. Slekiene.
(80-81)

GREAT NECK, L. I.
TDA 48 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 8 d. balandžio, 
Sabenkos svetainėje, 7:30 vai. vaka
rė. Visi nariai privalote ateiti pažy
mėtu laiku, nes toks yra kuopos nu
sistatymas ir mes turim jo laikytis. 
Po mitingo bus savitarpinis lavini
masis arba diskusijos, temoj “Kokią 
rplę ir užduotį atlieka TDA klasių 
kovose ?”

Org., F. K.
(80-81)

NEWARK, N. J.
Nepaprastai juokinga komedija bus 

sulošta Newarke, subatoj,. 6 d. ba
landžio, Lietinių svetainėje, 180 New 
York Avė., pradžia 7:30 vai. vakare, 
įžanga 50 centų ir 35 centai. Bus lo

BROCKTON, MASS.
Profesorius Dana nesenai sugrįžęs 

iš Sovietų Sąjungos laikys savo pre- 
lekcijas ir rodys paveikslus apie Ru
siją, nedėlioj, 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 i 
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 kcletos Bedarbių 
Tarybos organizatorių. Mes atsišau- 
kiam į lietuvių visuomenę, kad visi 
tą dieną būtų minėto j vietoj, ir padėt- 
mums sulaužyt visokius buržuazijos 
melus ir užpuolimus.

Bedarbis.
(79-80)

CLIFFSIDE, N. J.
TDA kuopos susirinkimas atsibus ' 

sekmadienį, 7 d. balandžio, 11 vai. į 
ryto, I.W.O. svetainėje, 270 Wolken ’ 
St. Fairview, N. J. Visi dalyvaukite , 
laiku, nes turim daug svarbių reika- j 
lų apsvarstyt.

Sekretorius.
(79-80)

GIRARDVILLE, 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
lyvaut, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyt, taipgi bus rinkimas

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.
v-.............■—   ■  -......................................................... —- ----------------------------------------------------------J

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar -gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

Tcl. Stacą 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC ,

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

MATTHEW P. BALLAS, Ine.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

Bieliausko Graborystės Įstaiga
TEL. STAGG 2-5043 

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

$150 
ar 

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuves

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku ir 
paduška to paties šilko; vardo blėtelė. 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 zauti už pri
einamą kainą.

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

vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligoninės, išbalsa
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakes, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos irr ant durų kviet
kas. Išimame visus leidimus (permitus).. Suteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius į visas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve
žama į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 
už prieinamą kainą.

$225

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliudimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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Cleveland© Kronika daugiau tokių parengimų.
G. Albinas

kių, kurie buvo Newarke. Mat, tojų. Tai lošėjai, tai darbinin
kai !

Aukų surinkta $63 su cent. 
Tai puikus, tai tvarkus, pavyz
dingas mitingas. Daugiau ir

žmogus visuomet buvo ir liks 
priešingas bile kokiai darbinin
kiškai politikai. Tiesa, neblogas 
jis dainininkas ir vadupdamasis 
buržuaziniu obalsiu “dailė be- 
partyvė”, gali dainuoti ir “pul
kim arft kelių’’ ir “valio Smeto
na’’ ir “Hail Hitler’’ ir, jęigu 
yra išrokavimo, “Internaciona
lą.”

Taip draugai, neužvydėtinoj 
kompanijoj jūs randatės. Ne be 
reikalo jūs bandote aiškintis, 
kad Clevelande “skloka” pagim
dė vieną ypatą. Tas argumen
tas, draugai, “neišlaiko van
dens.” Jeigu jums ištikrųjų rū
pi revoliucinis judėjimas, tai 
vienatinis kelias yra, mesti tas

rį, nurodydamas, kur Clevelan- 
do “opozicionieriai” duoda pa
peikimą dviem savo nariam: 
Jurgiui Martinaičiui ir Juliui 
Krasnickui. Pirmas iškirto 
“svinstvą,” pasikviesdamas kal
bėti “draugą” Karpių, smalos! 
ir plunksnų čampioną, fašistinės , 
“Dirvos” redaktorių-leidėją. O 
antras “pasižymėjo” dalyvauda-1 
mas fašistų surengtam apvaikš- 
čiojime Lietuvos Neprigulmybės 
ir kituose fašistiniuose parcn- | 
gimuose. Na, juk “komunistinei! 
opozicijai” — komunistų prie-

. . . i šam—tokie pasielgimai tik gar-1 opozicijas ir grįžti į darbiniu-
jus mokinotės, vargote, ir visą. | bę tur?tų suteikti. Bet toj LDD

mūsų 
dvie- 
iš ry- 
stotį 

Tarp-

Kas negerai, tai reikia pasakyt
Pereitą sekmadienį

Lyros Choras dalyvavo 
« jose programose. Viena, 

. to dainavo per radio
WJAY, o kita po piet
tautinio Darbininkų Apsigyni- 
♦mo parengime. Nors T.D.A. 
parengimas buvo pranešimuo
se pagarsintas, bet radio 
programa tai tartum kokis tai 
slaptas dalykas. Niekas niekur 
nei puse žodžio neužsiminė.

, Tas, draugai lyriečiai, jau la
bai negerai. Tik pamąstykit, Į

pusvalandį dainavote per ra- 
fdio, o savo draugams apie tai 
nepranešėt. Kaip tai išaiškin
ti, jei ne apsileidimu? Gal jūs, 
jaunieji draugai, pasitikėdami 

*savo pirmesniais pasisekimais, 
manote, kad jau ir taip visi 
apie jus žino ar turi žinoti? 
Kas taip manote—klystate.

• Sena patarlė sako: “Jieškok 
naujų ir nepamiršk senų drau-

kuopoj yra ir švarių darbinin
kų, kaip pavyz., Gailiunas, 
Dvylis ir keli kiti. Tie draugai, 
žinoma, negali gerai jaustis, 
kuomet juos traukia vis toliau 
ir toliau į fašizmo glėbį. Bet 
nebūkit taip naivūs, ypatingai 
Gailiunas geriau žino, negu ti
kėtis iš viršminėtų žmonių iš
auklėti švarius darbininkiškos 
politikos veikėjus. Gailiunas,

kiškas revoliucines organizaci
jas ir bendrai dirbti darbą savo 
.klasės pasiliuosavimui.

Dar turėčiau daugiau ką sa
kyti, bet šiam sykiui užteks.

Plymouth, Pa

t

v , VUIACJU0. MCUIIUIUIO;

gų , o jus, nepranešdami spau-j y<euey jr kiti atsimena,.kaip M.
dai apie jūsų dalyvavimą bile 
kur, senus pamiršite ir naujų 
negausite draugų. ‘'Tie a 
string around your finger for 
next time.”

Man geras draugas
“Naujos Gadynės

išvadino Prūseiką “vokiška uo
dega,” kuomet mes 1931 m. 
diskusavom apie tai, kad gal 
Prūseiką klaidą darė. O dabar 
tas j)ąts žmogus jūsų “šteda- 
vas” pirmininkas. O apie K., 

vieną nume- I tai kalbėti gal neprisieina. Tas
pridavė ■

Ruppert’s Buna Ore
Kas Ketvirtadienį, 10:30 iš ryto

per W-E’A-F
Nusistatykit radio, turėkit paišelį ir popieros, o

SIDNEY SNOW

pasakys nepaprastus maisto receptus ir mintis, 
kas pagelbės jum išrišt klausimą: “Ką mes duo
sim JAM valgyt, kada jis pareis namo šįvakar?”

ŪBRUP?

JACOB R U P>.E.R.TXj»p Ji W Ė R

Is Mctinierių Kovos Lauko
Jau apie du mėnesiai, kaip 

šioj kietosios anglies apielinkėje 
eina streikas ne juokais. Nėra 
tos dienos, kad nebūtų kur gir
dėti kokių nors bombardavimų, 
stubų ardymų, langų daužymų 
ir streikierių unijistų areštavi
mų. Viskas suverčiama ant nau
jos unijos darbuotojų. O ti
krenybėje tai kompanijos ir vi
sų kapitalistų pasamdyti “steit 
traperiai” tą visą provokacijos 
darbą alieka, kad galėtų geriau 
pulti streikierius.

Kaip atrodo, tai Glen Alden 
kompanijos darbininkai streiką 
gali greitai laimėti, tik dar rei
kia pasidrąsinti ant pikieto li
nijos. Ta didžioji mainierių de
monstracija prie Luzernės pa
vieto buveinės ir geras, kovin
gas streikierių užsilaikymas į- 
varė didelį kinkų- drebėjimą 
kompanijos bosams ir teisėjui 
Valentine. Prie to dasidėjo dar 
viena katastrofa. Kovo 27 d. 
teisėjo Valentine duktė Mary 
išvažiavo pasivažinėti ir sugrį
žus ant didžiosios gatvės prie 
Miners’ Banko, Wilkes-Barre, 
sustojo, nuėjo į banką čekį iš
mainyti. Tuo syk sprogo bom
ba Marės mašinoj ir tik vieną 
vaiką sužeįdė, kuris laikraščius 
pardavinėja, o mašinos inžinas 
ir visas pirmagalis sudraskytas 
į šmotus. Ir daugiau nieko ne
sužeidė, nors ant to skersgatvio 
visados yra pilna žmonių, ma-

Taip ir teisėjui Va
iva r strio.kas, ten ir

30 d. iš kur tai iš Phi-

šinų ir bosai vienas paskui ki
tą eina. Tai Čia tur būt buvo 
tikras kunigiškas stebuklas, tik 
bėda, kad tam niekas netiki. 
Kaip čia galėjo būti, kad dienos 
laiku, kaip tik po pietų, kuomet 
žmonių pilna, o tačiaus hiekas 
nepamatė, kas tą bombą padėjo 
į Marės Valentine mašiną ir 
niekas nesuareštuota! Mes su
prantame; kad šitas darbas bu
vo kompanijos šnipų provoka
cija ir vis primeta streikieriam.

Teisėjas Valentine nuduoda 
labai išsigandęs, tai kaip eina į 
kortą, apsistato. policija. Ir sa
vo namuosna niekuomet neina 
vienas, ba biskį toliau reikia ei
ti. šiuo laiku jis burdavojasi 
Sterling Kotelyje, būk tai bijosi 
eiti namo. O jo namus kaip 
dieną, taip naktį policija saugo 
ir nieko neprileidžia artyn, nors 
ir gana tirštai žmonėmis apgy
vento j vietoj. Kuomet žmogus 
neteisingas, yra ką nors netei
singo padaręs, tai žino, kad jį 
žmonės sekioja akimis. Tokiam 
žmogui tada visokį velniai aky
se rodosi, 
lentine, 
baimė.

Kovo
ladelphijos atėjo į teisėjo Va
lentine gyvenimo teritoriją ant 
112 Charles St. žmogus ir pra
dėjo stubų paveikslus nuimdi- 
nėti. Nors dar buvo apie 400 
pėdų tolumo nuo teisėjo stubos, 
bet pol icistas užtėmi jo ir tą 
pikčerninką suėmė ir “steit 
traperiai” į kalėjimą įkišo. Ką 
su juo darys, dar nėra žinios. 
Niekas dar taip pat neištyrė, 
su kokiais tikslais tasai žmogus 
stubų paveikslus nuimdinėjo. 
Čia kas nors yra nepaprasto, 
kad sujudino ir didelius ponus. 
Kur nors yra pastipęs šuo pa
kastas.

Pennsylvanijos gubernatorius 
imasi už darbo. Paskyrė teisėją 
E. F. Heller, advokatų prezi
dentą, ir prisiuntė iš Harris
burg. Taip pat atsiuntė visų 
valstijos “truperių’T generolą 
Charles J. Margiptti, prokuro
rą. šios dvi asabos balandžio 1 
d. pradėjo tyrinėti teisėjo Va
lentine ir streikierių. “keisą.” 
Pirmiausia tyrinės Wyoming 
barakų “steit traperius,” ką jie 
žino apie streiką. Paskui tyri
nės^ teisėją Valentine, paskui 
United Mine Workers of Ame
rica Lewiso mašinos vadus. 
Taip pat eis į kalėjimą ir tyri
nės naujos Unijos darbuotojus, 
kaip distrikto prezidentą F. Ma
loney ir .kitus distrikto ir loka
lų viršininkus. Kaip girdėjau, 
tai nors unijos vadai kalėjime, 
bet žada nenusileisti, kol 
streikas bus laimėtas.

Čia turėtų susijudinti visos 
Amerikos visi darbininkai ir į '
siųsti ponams protestus iš vi
sų kampų, kad sulaikius tokį 
terorą prieš streikierius’. , šita 
kova yra vedama del visų’ Ame
rikos darbininkų ir jeigu jie 
dabar nestos angliakasiams .į 
pagelbą, tai broliai darbininkai 
galite gerai žinoti, kad neužil
go visoj Amerikoj privis tokių 
teisėjų, kai Valentinė,, ir’ visus 
iš eiles darbininkus smaugs.

Majuierys.L

pas mus dar vis “badas’ ’ kores
pondentų, tad jei vienas neat
lieki visko, tai taip ir liekasi 
užmirštyje. <

Kovo 8 dieną čia įvyko labai 
svarbus masinis mitingas pa
minėjimui 64 m. nuo Paryžiaus 
Komunos. Mitingą surengė 
Tarpt. *Darb. Apsigynimas. 
Kalbėjo Richard B. Moore, ge- 
neralis sekretorius ir Močiutė 
Bloor. Kitame, priešakinyj 
kambaryj, kuris yra apie 50 
pėdų ilgio ir pločio, visos aplink 
sienos buvo nukabintos įvairiais 
iš kovų lauko paveikslais, o apa
čioje po jais, laiškai kalinių, su
sirašinėjimas su Tarptautiniu 
Apsigynimu ir jiems pagelba 
suteikta. Puikūs tai buvo vaiz
dai. Tai savo rūšies paroda. 
Tik gaila, kad tų visų paveiks
lų del stokos laiko nebuvo ga
lima peržiūrėti.

Dabar, kas gi lieka pasakyti 
apie kalbėtojus! Labai puikiai 
ir jausmingai kalbėjo d. Moore 
apie Paryžiaus Komuną ir ko- 
munarus, nupiešdamas jų pasi
šventimą už laisvę ir sunkias 
sąlygas nelygioj kovoj su bur
žuazijos ir junkerių ^spėkomis 
ir tas klaidas, kurias padarė 
Paryžiaus komunarai. Taipgi 
kalbėjo ir apie visą pasaulinę 
kovą, vedamą darbininkų su 
su buržuazija ir fašizmu. Kvie
tė organizuotis į K. P. ir T.D. 
A. ir kovoti. už Sovietų Ame
rika. C

Močiutė Bloor kalbėjo dau- 
giaus agitacijos ir sveiko humo
ro formoje. Jos čionai pasiro
dymas sukėlė didelės jai ovaci
jos.

Pabaigoj buvo suloštas Scot
tsboro jaunuolių teismas “Jie 
Neturi Mirt,” per Jack London 
kliubą. Šitas lošimas taip pa
tenkino žiūrėtojus, kurių buvo 
gal virš 1,000, kad su didžiau
sia atyda žiūrėjo, gaudydami 
kiekvieną sakinį iš lošėj.ų. Dar 
vis pas mus yra tokių kores
pondentų, kurie sako, kad sulošė 
gerai, “kaip iš darbininkų, tai 
negalima geriau nei norėti.” 
Tiems koresp. patarčiau matyti, 
kaip šis kliubas lošė, tada jau 
tikrai .nedrįstų sakyti, kad “ne
galima geriau norėti.”

Čia veržiasi ašaros, smalsu
mas, atyda, atdūsiai iš žiūrė-

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 padūotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.
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MASSACHUSETTS LIETUVIAI PAMATYS
Operetę ’’Spartakas”

Bal. 6 April 
SUBATOJ SO. BOSTON
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Kam. E ir Silver Strs

Pradžia 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA 40c
P. KAŠKEVIČIUTĖ —Mirtos rolėje 

M. KAŠKEVIČIUTĖ—romietė

Kapsuko Paveikslai

Newark, N. J.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
512 Marion . St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

SVARBUS PRANEŠIMAS
Montello ir Apielinkės Lietuviams

Lietuvių Tautiškame Name yra puikiai įtaisyta 
VALGIŲ IR GĖRIMŲ UŽEIGA

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

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

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

miau užeiti negu kur kitur.

NATIONAL CAFE
666 No. Main Street

Vieta 
nims, 
jums

Montello, Mass.

■
-■

s

y

(MiMtniiMirtiinivvini mm mm tm tramini munuratniiniiniiniinĮ

iMMMMMMJMMMMMMMMM.MMMjyįĮyįMMKĄi

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
i (BIELIAUSKAS) !

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

m m m mm m m mmmm mm mm mm mm m m mm m

i JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA,-PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136
Keystone—Main 1417

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

manęs sekančiu antrašu:
į 1439 South 2nd Street,

J

------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ M---------------------------------------------------------------  ——-

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

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

' 427 Lorimer Street 
\ Brooklyn, N. Y.

Šaunus Paminėjimas Paryžiaus 
Komunos

Nors ir vėlokai, tačiaus ne
galima praleisti šių kelių įvy-

Siųsk šiandien *>
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Visj turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klases reikalus.

Vinco Mickevičiaus
■ | (Kapsuko) t
“Laisve” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutes dydžio. 
Vjiepas paveikslas 5c., platinto- 
jąrris, A kurie iins nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime *Jo Paveikslus
Višąr parengimuose ir susirin- 
kiindpse reikia platinti tuos pa- 
veikshis. Lai, būna amžinos at- 
lAįntės vadas Lietuvos darbi
ninkų klases, didysis kovotojas 

Vuž Viso pasaulio proletariato 
'reikalus, VINCAS MICKEVI- 
\ . ČIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“MAČIO-KEKŠTO EILES’
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperįe. Tik 3Qc.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Bus Tolimų Svečių “Laisvės” Bankiete

šaunios Wm. Norr.is Orkestros 
matosi, kad tikietas yra ne
brangus ir vieną sykį į metus 
net menkesnio ištekliaus šei
mynoms veita dėti pastangų 
juos įsigykiti ir dalyvauti. 
Vien šokiams įžanga 40c.

Reikia priminti, kad šią sa
vaitę restauranuose kainos 
pakeltos 10 nuošimčių, o “L.” 
kaina buvo nustatyta prieš 
pakilimą kainų., Tad restau
ranuose valgantiems kaip tik 
gera proga vakarieniauti sy
kiu su laisviečiais, nepanešant 
jokių ekstra iškaščių, o vi
siems kitiems proga paliuosuo- 
ti savo šeimininkę nors vieną 
kartą į metus nuo gaminimo 
vakarienės namie.

Bankietas įvyks šį sekmadie- 
nį, 7 balandžio, 7 vai. vakaro, 

daugeliu 318 Grand St., Brooklyne. / 
“L.” Mylėtojas.

Ro-

Vėliausia gautomis žiniomis 
“Laisvės” metiniame bankie- 
te tikimasi turėti labai tolimų 
svečių. Iš Detroito atvyksta 
Daktaras Palevičius.
chesterio pribus Mikitas, o su 
juo, veikiausia, bus ir 
giau svečių. Artimesnės 
linkės kaip žinia, jau 
daro planus skaitlingai 
vauti.

Vietiniai tikietų platintojai 
prašomi sunkiau pasidarbuoti 
šiomis paskutinėmis trim die
nomis. Parduodami bankieto 
tikietą tik gerą padarysite 
pirkėjui. Bankietui ir šokiams 
bendras tik i etas yra $1. Iš pa
viršiaus atrodo nemaža suma, 
bet paėmus atydon puikiai pa
gamintą paukštienos vakarie
nę, nepaprastą programą, pro
gą pasimatyti su < 
svieto, smagius šokius prie

dau- 
apie- 
senai

Suteikite Nakvynių
J “Laisvės” metinį suvažia

vimą ir bankietą atvyks daug 
tolimų svečių. Tūli i^ jų at
vyks iš vakaro, kitiems reiks 
pasilikti nakvynės po bankie- 
to. Mes prašome visų, turinčių 
bent kokią galimybę nakvy
nėms, pranešti “Laisvės” Ad
ministracijai, pažymint, kiek 
ir kurių žmonių galite pernak
vinti, tai yra vyrus ar moteris.

tas užverda draiverių krūtinė
se. Jie prisižada susivienyti ir 
laimėti kovą prieš bosus!

Yra Brooklyne ir apielinkėj I 
lietuvių, dailės mylėtojų, kurie 
lanko judžius ir teatrus. Nuei
kite ir pamatykite tikrai revo
liucinius veikalus.

» DIENINIAI
SPECIALAI

KETVERGE, BALANDŽIO 4-tų

Gryni Saldainiai
Maišyti Švieži Cocoanut 
Caramels

4 0c vertės—pilnas svaras
Salt Water Taffty

50c Vertės—pilnas 
šokoladu Aplieti 
Peppermints

40c vertės—pilnas

svaras

17C
19C
17C

Rep.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Kūdikis Gimęs “flegyvu” 
Auga Sveikas ir Normalus

Kovo 25 d. Mrs. Thomas 
Sparagna, 1,274 38th St., 
Brooklyne, pagimdė kūdikį, 
kuris nekvėpavo, širdis nepla
kė. žodžiu, kūdikis buvo ne
gyvas. Seniau tokį kūdikį bū
tų peržegnoję, pasakę: “die
vo valia” ir palaidoję. Dabar, 
mokslas nebežiūri “dievo va
lios”. Kūdikiui įČirkšta adre
nalino—neveikė: kiti vaistai 
taipgi neveikė. Galop carbide- 
oksigėnu pavyko kūdikį atgai
vinti. Už poros dienų Įleido 
kūdikiui 20 kubiškų centimet
rų tėvo kraujo ir kūdikis 
ga sveikas ir normalus.

Pi-

Piliečiu Kliubas Dalyvaus 
Gegužinės Konferencijoj

Pereitą antradienį Liet, 
liečiu Kliubas turėjo sėkmingą
susirinkimą, apart kitų reika
lų, nutarė dalyvauti Pirmos 
Gegužės prisirengimo konfe
rencijoj, kuri įvyks sekmadie
nį, 14 balandžio, 10 vai. ryto, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Išrinko 
du delegatu.

Rep.

au-

Darbininku Mokyklos
New Yorko darbininkų 

kyklos pavasariniam semes
trui jau užsiregistravo virš 
800 studentų. Tūlos klasės jau 
prisipildė, kitose dar vietos 
yra. Ypač rekomenduojamos 
klasės, liečiančios Negrų Pa- 
liuosavimo Judėjimą ir Šapos 
Laikraščių-Lapelių Prirengimą, 
taipgi yra kitų labai žingei
džių ir svarbių problemų mo
kinama. Registracijos ir infor- 
maciių kreipkitės 35 E. 13th 
St., New York City.

Crown Heights Darbininkų 
Mokyklon, 25 Chauncey St., 
Brooklyne, registracija tęsis 
iki 15 balandžio, šios mokyk
los reikalais kreipkitės 25 
'Chauncey St.

Dabar daugelis 
nedirba, tad labai 
galėtų sunaudoti 
Dirbantiems taipgi
kadangi klasės būna vakarais. 
Sąlygos labai prieinamos.

mo-

darbininku 
naudingai 
liuoslaikį. 

prieinama,

Adomavičiai Nubausti Kalėti

varyklos

Policijai Gera Permaina
Vieton daužyti pikietus, 

Brooklyno policija turėjo per
mainą užsiėmimo, kada sen
daikčių pirklio ktimėlė pasi
baidė prie kampo Flatbush 
Ave. ir Glenwood Rd. Apie 
pusę mylios vaikėsi išsigandu
sį gyvulį iki sulaikė. Gyvulys 
kelis sykius užbėgo ant šaly- 
gatvio, pilno žmonių, ypatingai 
moterų, kurios vaikščiojo su- 
pirkinedamos reikmenis. Dau
gelis labai išsigando jr tano 
maž daug užgauta, bet didelių 
sužeidimų nebuvo.

Veikalai, Kuriuos Reikia 
Pamatyti

šiuo tarpu Longacre teatre, 
kampas 48th St. ir Broadway, 
New Yorke, rodoma du nepa
prastos svarbos revoliuciniai 
veikalai, būtent: “Till the Day 
I Die” ir “Waiting for Lefty.” 

Pirmutinis veikalas kalba a- 
pie kančias ir didvyriškas ko
vas Vokietijos komunistų. Sun
ki ta jų kova prieš kruvinąjį 
fašizmą, prieš tą baisų terorą, 
kurį įvedė Vokietijoj Hitlerio | 
gaujos, kad išgelbėjus kapita
lo viešpatavimą nuo proletari
nės revoliucijos. Bet mūsų 
draugai, mūsų kovingi broliai 
ir seserys varo savo darbą1 
pirmyn. Vieni jų žūsta,Sk-iti i 
netenka sveikatos nuo kanki
nimų, bet kiti, likę gyvi, slap
tai susirenka, planuoja laimė
jimą darbo žmonių prieš fa
šizmą.

Publikoj, matyt, iš džiaugs
mo, kad draugai taip didvyriš
kai kovoja/ iš gailesčio, kad 
taip baisiai jiems reikia ken
tėti, ne vienam klausovui akys 
apsipila ašaromis. Profesiona
liški aktoriai savo roles atlie
ka taip gerai, jog žmogus jau
ties, kad esi Vokietijoje ir kar
tu dalyvauji tuose istoriniuose 
įvykiuose.

Antras 
“Waiting 
Amerikos
Atvaizduoja įvykius pernai į- 
vykusio teksiu draiverių strei
ko. Puikiai iškelia viršiin reak
cinių unijos vadų parsidavimą 
kapitalistams ir eilinių draive- 

______ rių nusistatymą už streiką. At- 
v , T TT .___ ... - įskiroms scenomis atvaizduojaŠv. Jono Universiteto profe

sorius, F. H. Polo, mitinge, 
įvykusiame 15th St. ir 8th 
Avė., Brooklyne,. pereitą ant
radienį išniekino visus, kurie 
agituoja prieš karą." Jis sako, 
kad katalikų jaunimas eis lie
ti kraują už “tėvynę” 
žuazijos reikalus), kaip 
šiol ėjo.

IDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

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

Prot. Sekr., J. Visockis.

svaras
Pieninio šokolado Cordial 
Pineapple pan

60c Vertės—pilnas svnras~^
Namų Darytas Šokoladi
nis Fudge Keksas P 10

4 0c vertės *

PRIE FONTANŲ
Sliced Chicken Senvičitils 

reguliariai 20c
Sundae 

reguliariai 
Mode 

reguliariai

Chocolate
ir,c

<♦>

<!>
Painters and Carpenters

o

(b

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

Kvartalinis susirinkimas šv. Jurgio 
Draugijos bus trečiadieni, 3 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėj, 
80 Union Ave., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai privalote atsilankyti.'

Sekr., J. A. Draugelis.

PARENGIMAI
S. BROOKLYN, N. Y. 

Teatras ir Balius.
Rengia RLO Draugijos 66 kuopa, 

subatoj, 6 d.'balandžio, 1935 metais, 
Darbininkų Centre, 723—5th 
So. Brooklyn, N. Y. (Įėjimas nuo 
23rd St.), pradžia 8 vai. vakare.

Bus suvaidintas teatras “Kainas ir 
Ablius.”

šokiams grieš gera orkestrą. Bus 
gerų valgių ir gėrimu. Tikietas su 
drapanų pasidėjimu tik 40 centų. 
Ateikite visi j šį parengimą, nes jo 
pelnas yra skiriamas rusų darbinin- 

,ku laikraščiui“Novy Mir,” kad įs
ileidus jį dienraščiu.

Visus Kviečia Rengėjai.
___  (80-81)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD t kuopa rengia nepanras- 

ta vakarėli, 14 d. balandžio, “Lais
vės” svetainėje. 419 Lorimer St. 
Prašome visų kitų organizacijų nieko 
tą dieną nerengt.

Avė.,

veikalas, 
for Lefty” 
darbininkų

būtent, 
paliečia 

kovas.

Rengėjai.
(79-80)

Broliai Adomavičiai, Benja
min ir Juozas, kurie pereitą 
metą per Atlantiką nuskrido 
Varšavon, taip gi jų brolis 
Bronislavas, pereitą savaitę 
tapo surasti kaltais laikyme 
nelegalės degtinės
111 Conselyea St.. Brooklyne. 
Pirmadieni federalis teisėjas 
'G. M. Moskowitz paskyrė 
kiekvienam po 15 mėnesių ka
lėjimo. Broliai neprisiėmė kal
tės, jie sakėsi buvę išnuomo
ję minėtą 'vietą tūlam Jack 
Schwartz, bet valdžios agen
tai neradę pėdsakų tokio žmo
gaus, tad nubaudė savininkus.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Aš, Adolfas Damhauskas, pajieš- 
kau savo puseserės, Magdės Valutke- 
vičiutės, po vvru Belekevičiene. Ji 
paeina iš Maišimų kaimo, Rudami
nos,- narapiios, Suvalkų gubernijos. 
Girdėjau, . kad pirmiau gyveno apie

i sisiekt. Prašau pačios atsisaukt arba 
kas apie ją žinote malonėkite pra
nešt, už ka būsiu labai dėkingas.

Adolf Damhauskas,
224 E. Mav,onov Avė.,'

: i Girardville, Pa.
(80-81)

(bur- 
iki

LOS Centro Suvažiavimas
d.šeštadienį, balandžio 6 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Centro Valdyba turės su
važiavimą apsvarstymui bėga
mų organizacijos reikalų. At
vyksta ir tolimieji valdybos 
nariai Dr. Palevičius, J. Mi
kitas, K. Strižauskas, ir kiti.

Bazaro Konferencija-.Bal. 8
Visoms Didžiojo New Yorko 

organizacijoms reikia įsifėmy- 
ti ir pasiusti savo atstovus Ko
munistu Partijos Distrikto Ba
zaro Komiteto plačion konfe- 
rencijon, kuri įvyks ateinantį 
pirmadienį, 8 balandžio, 8 v. 
v., Manhattan Lyceum, 66 E. 
4th St. Bazaras rengiamas 22 
iki 26 gegužės, 5 dienas. Ba
zaro tikslas sukelti apsigyni
mo fondą, kad galėtų atmušti 
fašizmo puolimą.

tas priežastis, kurios privertė Boston, Mass., bet negaliu^ su ja su-
, * I n-»ni/\lzr Y\n/iinn nrninniilrr

darbininkus stoti į kovą. Toks 
mažas uždarbis, kad namuose 
badas viešpatauja, kad darbi
ninkas nebeturi kitos išeities. 
Viena scena gražiai perstato 
vieno chemiko sukilimą >prieš 
paliepimą dirbti nuodingų ka
ro reikalams gazu gaminimo 
laboratorijoj. Kita scena at
vaizdina jaunuolių meilės sui
rimą delei ekonominių sąlygų. 
Veikalas susiveda prie to, kad 
draiverių susirinkime praneša
ma, jog jų revoliucinis vadas 
Lefty rastas nužudytas^ Kerš-

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda restauracija su alum, 
prie East River prieplaukų, kur žmo
nių visada pilna ir įplaukos patenki
nančios. Parduodu kartu su namu. 
Kaina labai prieinama, tuoįaus atei
kite natirti. Kreipkitės šiuo antra- 

! šu: 564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
(75-81)

NEWARK, N. J.
čionai rengiamasi prie 

paprastai linksmo ir juokingo 
vakaro, kuris įvyks 6 balan
džio (April), 7:30 vakaro, 
Lietuvių svetainėje, 180 New 
York Ave., Newark, N. J.

Tai bus tikrai stebėtinas pa
rengimas, kokio Newarke nė
ra buvę. Pirmas ant progra- 
mo — hillsaidiečiai sulos labai 
juokingą trijų veiksmų kome
diją “Moterims Neišslmeluosi.” 
Tai yra juokingiausia ir žin- 
geidžiausia komedija, kokią 
jūs kada esat matę. Lošėjai 
prie to stropiai rengiasi ir jie 
užtikrina, kad jie visus pra
juokins, kaip senus, taip jau
nus.

Antrą dalį programos išpil
dys magikas, kuris parodys 
stebėtinų dalykų. Tad užtikri
name, kad visi Atsilankiusieji 
bus, pilnai užganėdinti, o ka
trie nebus—gailėsis. O jūs gal 
norit žinoti, kas ta
gia ? Nagi ALDLD 5 kuopa. 
Nepamirškite visi 
nes paskui gailėsitės nematę.

Aš Tikrai Būsiu.

ne-

viską ren-

dalyvauti,

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft t-6901

»>

150 
1OC 
1OC 
1OC

I
<♦> <♦>

20c
Ice Cream Soda

reguliariai 15c
DYKAI puodukas kavos su bile 

20c pirkiniu

Krautuves—Viena arti jus

Pineapple

188
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Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina S 

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

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

Smagiausia Vieta Mieste g 
Specializuojasi įvairiais Žuvų g 

Valgiais (Sea Foods) g 
MOTERIMS STALAI g 

BUSINESS MEN’S LUNCH g 
HARRY SLOBODIAN |

Savininkas g
Bell Phone Popla$ 9257 g

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ *
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
. 14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

g Telefonas: Evergreen 7-7770
I PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS 
8 x
S Senai dirbąs graborystės pro- 
g fesijo.įe ir Brooklyno apielin- 
$ kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 
g balsamavimu ir palaidojimu 
o, mirusių.

i Veltui Chapel Šermenim 
g Parsamdo automobilius šerme- 
X niins, vestuvėms, krikštynoms 
S ir kitokioms parems
3 Saukite dieną ar naktj

g 423 Metropolitan Avė. 
g Brooklyn, N. Y.

vai. 
bus

Mes

. HARMAN .

Nauja Radio Programa 
Patieks Vyry Mylimų

Valgių Receptus
Kiekvieną ketvirtadienį 10:30 

ryte iš radio stoties WEAF
skleidžiama nauji receptai valgių, 
kurie ypač vyrams patinka.

Moteris, norinti patikti savo vyrui 
naujais ir nepaprastais, kad ir ne
brangiais, valgiais, suras sau puikių 
nurodymų laike šios 15 minučių pro
gramos.

Programą veda Sidney Snow, na- 
garsėjes vyriškų .valgių žinovas. Bus 
suteikiama parinktiniausi vyriškiems 
valgiams receptai iš visų pasaulio 
tautų. Šia programa patiekia Jacob 
Ruppert Bravoras. Nusistatykite ra
dio ir pasižymėkite paišeliu ant po- 
pieros, o kad ne, tai galite parašyti 
atvirutę, reikalaujant tų receptų, įei- 
p-u jūs laike programos jų nenusira- 
šėte.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. T.

NAMAI
SieniniiĮ

Laikrodžių
2).}. Veclvbįnii]

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

•<♦>
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<♦>
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Tel. Evergreen 7-9851

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

SKANŪS VALGIAI IR UŽKANDŽIAI 1

Savininkas

321 Grand Street, Gran7£radise Brooklyn, N

Laike 
puikią

■H Brangakmenai
perkame seną^&uksą

kovo mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Ji

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N.

i arti Grand ^Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokite^ proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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 palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsnmdau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

-M

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

1 Sergančiu Vyru k Moterų ! pi •vi f • ri iLigos Gydomos
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 oą. 
Mėšlažarnės LjJ 

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reurpatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojųtdldžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo^ 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi-( 
tarti.

/

Kraujo Tyrimaų Laboratoriniai Iš- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų {leidimai
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 Irvint PI.

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

MES KALBAME LfETUVlAKAI

Chroniškos

Igos,




