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Fašistai inteligentai Lietu
voj taip pat žingeidauja, ką 
rašo “Laisvė” ir kaip; ir Sme
tonos valdžia praleidžia šį 
dienrašti Kauno Universitetui 
ir kelioms kitoms valdiškoms 
įstaigoms.

Bet Lietuvos valdininkai nuo 
pat rubežiaus užkerta “Lais
vei” kelią į darbo minias mies
tuose ir sodžiuose. Tie ponai 
supranta, jog revoliucinis dar
bininkų laikrąštis yra šviesa ir 
jėga kovoj prieš išnaudojimą 
ir priespaudą. Jeigu Amerikos 
lietuviai darbininkai šią tiesą 
gerai suprastų, tai “Laisvė” ir 
“Vilnis” dešimteriopai skaity
tojais pakiltų.

Lietuvon žmonėms šį

Kada Lietuvoj turėjo val
džią socialistai su liaudinin
kais, “Laisvės” redakcija krei
pėsi į socialdemokratą minis
ter} Požėlą ir reikalavo per
leist
dienraštį bent paaiškint, kodėl 
neperleidžia. Požėla nieko ne
atsakė.

Taigi socialdemokratam su 
liaudininkais “Laisvė” atrodė 
lygiai pavojinga, kaip dabar 
fašistams.

Mirė Adolph S. Ochs, leidė
jas New Yorko “Times”, įta- 
kingiausio politikoj buržuazi
jos dienraščio. Pagal Ochso 
komandą, “Times” buvo veda
mas ramiu, neva “bešališku” 
tonu; tuo būdu jam sekėsi ap
gaudinėti ir tulus, rodos, ga
na prasilavinusius lietuvius 
darbininkus, net Kom. Parti
jos narius.

Pasitaikydavo, kad pasiūlai 
tokiam darbininkui komunisti
nį dienraštį “Daily Worker}” 

didžiuo- 
skaitau

arba “Laisvę,” tai jis 
damasis atsako: “Aš 
‘Timer/.’’ - •

Ne dyvaį, jog pas 
liai įsitikėjusius “ 
darbininkus dažnai
klasinio nuoširdumo ir 
klausymo su kitais draugais.

taip gi- 
Times’u’* 

ti'ūksta 
susi-

New Yorko policija nedavė 
karo priešininkams leidimo 
demonstruot pereitą šeštadienį. 
Patriotai buvo tą dieną pasis- 
kyrę rodyt gatvėse “savo” 
maršuojančius uniformuotus ir 
ginkluotus vyrus.

Kad ir nedavė jiems leidi
mo, vis tiek karo priešininkai 
demonstravo. Ir ne vienas ka
riška rudine apnertas darbi
ninkas, girdėdamas ir matyda
mas jų prieškarinius obalsius. 
pamanė sau: koks aš dar esu 
neišmanėlis paroduoti už iš
naudotojų rengiamą masinę 
galvažudystę.

*

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

KOMUNISTAI ŠAUKIA SOCIALISTUS 
Į VIENYBĘ PIRMAJAI GEGUŽES

Komunistų Partija Ragina Socialistų Partijos Vadus, kad 
Vestų Savo Partijos Narius ir Pasekėjus į Vieno Fronto- 
Demonstracijas prieš Karą ir Fašistinę Reakciją.
NEW YORK. — Amerikos Komunistų Partijos centro 

sekretorius drg. Earl Browder pasiuntė pakvietimą So
cialistų Partijos Pildančiajam Komitetui, Chicagoj, kad 
dėtųsi į vieną su komunistais delei Pirmosios Gegužės 
demonstracijų. Pakvietimo kopija pasiųsta ir žinomam 
socialistų vadui Norman Thomas, New Yorke.

Savo laiške Socialistų Partijos valdybai drg. Browder 
kreipia domės į kelias priežastis, kurios reikalauja su
vienyti socialistines spėkas su komunistinėmis Pirmosios 
Gegužės išstojimuose šiemet, būtent: Kapitalitu klasė vis 
žiauriau puola darbo unijas ir sąmoningą darbininkų 
judėjimą apskritai; sparčiai auga fašizmo pavoius šioje 
šalyje; gręsia naujas imperialistinis karas ir kruvinas 
žygis prieš Sovietų Sąjungą, prieš ta pirmąją socialisti
nę šalį, kuri yra tvirtovė kovoje už taikos palaikymą. 
Drg. Browder, Komunistų Partijos vardu, rašo:

“Mes atsišaukiame į jus (socialistus), kad pakeistu
mėte savo taktiką, kur jūs neprileisdavote veikti suvie- 
nvtu frontu; mes atsišaukiame, kad padarytumėte galima 
Pirmojoj Gegulės išstoti į galingas suvienyto fronto de
monstracijas.

“Argi tai nebūtu prasižengimas tokioje padėtyje, kaip 
'dabar, kenkti darbininku klasei visur susivienyti į kuo 
didžiausią kovą prieš fašistinę reakciją ir prieš imperia
listinio karo pavojų? Argi tai nebūtu, ypač New Yorke, 
baisiai apgailėtinas dalykas, jeigu tokiame padėjime ne
būtų sujungta visos darbininkų jėgos į viena galingiau
sia demonstraciją iš visų, kurios kada nors įvyko mūsų 
šalvie?

“Tatai lengvai galima padaryti, jeigu jūs priimtumėte 
pasiūlymą Komunistų Partijos New Yorko Distrikto Ko- 
•miteto ir ragintumėte savo vadus New Yorke padaryti 
sutartį (su komunistais) delei tokios demonstracijos.-

‘“Mes raginame jus visu rimtumu, kokio reikalauja 
dabartinis dalvkų stovis, nenubraukti šalin šių pasiūlv? 
mų, kaip kad jūs darydavote praeities metais. Darbinin
kams prisieitų brangiai užsimokėti už tesima ligšiolinės 
jūsų politikos. Vis dar yra laiko užkirsti kelia hitleriz- 
mo įvedimui Jungtinėse Valstijose. Mes raginame ir 
prašome jūsų duoti mums, atsakymą.

Broliškai Jūsų
Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 

Centro Komitetas
Earl Browder. Generalis Sekretorius. .

1400 Radio Darbininką Numarino Nevra. Neda- 
Stambus Laimėjimas vę Laiko Jo Apeliacijai
CINCINNATI, Ohio. —

3,400 darbininku Croslev

Sovietai Nieko Gero 
Nesitiki Santaikai Iš 

Stresos Konferencijos
Anglijos Užsienio Reikalų Ministeris John Simon, Matyt, 

Advokataus Hitleriui; Fašistiniai Anglų Imperialistai Rei
kalauja Nutraukt net Diplomatinius Ryšius su SSRS.
MASKVA.—Sovietų Są- juk MacDonaldo draugas 

junga nenumato tokių gerų lordas Lothian, lankydama- 
pasekmių taikai iš Anglijos, sis Berlyne, parsivežė nuo- 
Francijos ir Italijos atstovų monę, kad Vokietijai turi 
konferencijos, kuri įvyksta i būt leista pasistatyt bent 

'400,000 tonų įtalpos karo 
laivyną.

“Reynold’s Weekly,” svar
bus politinis Anglų savait
raštis, rašo, jog Anglijoj 
yra vėl ruošiama melų ir 
provokacijų vajus prieš So
vietų Sąjungą. Prie to va
jaus tiesioginiai prisideda 
Vokieti jos hitlerininkai.

balandžio 11 d. Streso j, Ita
lijoj.

Anglijos ministerijos pa
siuntinys Anthony Eden, 
kuris nesenai atsilankė į 
Maskvą ir parodė palanku
mo susitarti su Sovietais 

i delei taikos palaikymo, da
bar “susirgo”. Taigi Stresos 
konferencijoj Anglus atsto
vaus ministeris pirmininkas 
Ramsey MacDonald ir už
sienių reikalų ministeris 
John Simon. Sulig visų nu
rodymų, Sirrion advokataus 
Hitleriui., Pranešama, jog 
jis konferencijai perstatys 
Hitlerio pasįplymą, kad bū- 
fų daroma visos ’ Europos 
bendra sutartis taikos palai
kymui, bet tik ne Rytų su
tartis,! kurią Sovietai > siūlo, 
kad su jais padarytų Pabal
tijo kraštai, Vokietija ir, 
Lenkija delei < savitarpinio 
apgynimo tų šalių dabarti
nių rubežiu ir bendro atsi
spyrimo prieš bile ūžpuoli-

Sovietų valdžios organe 
“Izvestijose” drg. Karl Ra
dek nurodo, kad iš Stresos 
konferencijos, kur nepa
kviesta Sovietų Sąjuhga, 
veikiausia nieko neišeis, 

,kaip tik nutarimas “tyrinė- 
LOS ANGELES, Cal. —; q jeigu* ir bus nutartauaruiuinKU Giosiev u j j r 1radio korporaciios laimėio Nors buvo duodama apeha-ijarytj vjsų Europos kraštų J oi i q i xnn»imic*ia f nlitni’minc > • i i

streiką, nėr kuri prie uni
jos prisidėjo 1,600 naujų 
nariu. Darbininkai išsikovo
jo pilną teisę unijiniam vei
kimui; pusantro sykio tiek 
mokesnio už viršlaikius; 
mokėti algą kas savaite vie
toj tris kartus per mėnesį, 
kaip kad pirmiau būdavo; 
užmokėti už dvi valandas, 
jeigu darbininkui atėjusiam 
dirbti tą dieną nėra darbo, 
ir pripažint pirmenybe dar
buose nuo seniau dirban-

Kiek pirmiau Philadelphijoj 
buvo padaryta patriotiška 
ginklų paroda. Prieš ją taipgi 
demonstravo darbininkai tomis 
pačiomis gatvėmis, kuriomis 
dūzgė ir žvangėjo tankai ir 
kanuolės. ‘

Tos parodos garsinis judis 
sako, “bet tankai nebijo, prie
šingų šauksmų ir pajuokos.’’

Well, bet p r i e š k a r inius tiems darbininkams, 
šauksmus girdi kandolių ir 
tankų vairuotojai, darbininkų 
ir farmerių sūnūs. O buržua
zija tikrai bijo, kad jie iš karo 
priešininkų nepasimokintų at- 
kreipt ginklus prieš imperia
listus naujoje pasaulinėje 
skerdynėje.

2,000 Caristų Tapo 
Turkijos Piliečiais

Tautų Lygos prašymą, Tur
kijos valdžia davė pilietys- 
tę 2,000 caristų, kadaise ka
riavusių prieš Sovietų Są-London. — Anglijos vy

riausybė skelbia, būk per jungą, 
paskutinį mėnesį bedarbių Nepersenai Turkijoj buvo 
skaičius sumažėjęs 131,593. išleista įstatymas, kuris 
Bet ir čia, turbūt, tik pasi- draudžia nepiliečiams užsi- 
gyrimas. imti įvairiais smulkiais ver-

------------- ' slais. O tai buvo daugumos
London. — Apskaitoma, caristų pabėgėlių užsiėmi- 

kad Anglijoj 1929-30 metais mas. Gavę Turkijos pilie- 
buvo 819 milionierių, o da- tystę. jie galės ir toliaus biz- 
bar tik 452. 1 niauti.

VISI PR0TESTU0K1M PRIEŠ NAUJUS 
SCOTTSBORIEČIV ĮKALT1NIMUS

Yra daroma pastangų net (darbininkų o r g a n i zacijas 
visai suardyti diplomatinius : reikalauti, kad Scottsboro
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Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui Reikia $20,000 Ko
vai prieš Tolesnius Ku Klux Klano Bandyiįius Nužudyt į i 
Devynis Nekaltus Negrus Darbininkus; Siyskime Aukų!

* ----------------- i • I I I I • ' • <
Alabamos valstijos vy-lsti Alabama gubernatoriui 

riausybė rengiasi išnauję’Bibb Graves, leitenantui^ h 
įkaitinti devynis nekaltus gubernatoriui Thomas E.j(. 
negrus, jaunus Scottsboro Knight ir Alabamos augš- 
darbininkus. Mat, per Tarp- čiausiam teismui, visiems.į 
tautinio Darbininkų Apsi- Montgomery, Ala. 
gynimo pastangas šalies Bet tuo pačiu laiku priva-^ 
Augsciausias Teismas buvo j ]ome ruogtĮs -e .QS b 
priverstas panaikinti Ala-kuri Alabamos kuk. 
bąmos mirties nuospren- luksiniai vaWovai žada j 
džius, išduotus Cl. Norrisui 
ir H. Pattersonui. Tuo bū
du pasinaikina ir nusmer- 
kimas kitų septynių pagal 
senąjį įkaltinimą.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas per savo vei
kiančią sekretorę Anna Da
mon reikalauja ir ragina

i

e

ryšius tarp Anglijos ir So
vietų Sąjungos.

jaunuoliams nebūtų daroma 
jokių naujų kaltinimų nei 
teismų, ir kad jie būtų tuo- 
jaus besąlyginiai paliuosuo- 
ti. Reikalavimus reikia sių-

kelti scottsboriečiams. Tei
sminei kovai už jų gyvybę 
reikia sudaryti $20,000 bė
gyje dviejų mėnesių.—Jų 
apgynimo byloms iki šiol iš
leista jau $75,000, kurie bu
vo sukelti per Tarptautinį 
Darb. Apsigynimą.

Organizacijos ir pavieniai 
draugai, siųskite aukų šiuo, 
adresu: i

International Labor 
Defense

Room 610, 80 East 11th St. 
New York City j

LONI)QN.r-Hitlęris yra 
priešingas darymui bet ko
kios nepuolimo sutarties su 
Sovietu Sąjunga ar su Lie
tuva. Taip vakar šalies sei
mui pranešė Anglijos užsie
nio reikalų ministeris John 
Simon, kuris nesenai kalbė
josi su Hitleriu Berlyne. 
Tuom Hitleris patvirtino, 
kad jis rengiasi užpult So
vietų šalį ir Lietuvą.

Vengrijos Juodašimčiai Akron Gumos Darbinio-
m a a a aa _ a 1 a a •

rija į vyriausią Californijos , taikos sutartį, jos vykdy- 
teismą, bet valdžia pasisku- |mas bus pavestas Tautų Ly- 
bino mirčia nubausti negrą gaj. q Tautu Lyga nepa- 
R. Griffiną, 19 metų am- r0(]g jokio veikimo, kuomet, 
žiaus. Tuo būdu sulaužė , 
taisykles, pagal kurias nu
marinimas yra atidedamas 
tokiuose atsitikimuose. Mi
nimas negras buvo nu- 
smerktas už nušovimą L. 
Lyono, universiteto studen
to. Negras įrodinėjo, kad 
jis šovė, apgindamas pats 
savo gyvybę. Bet baltųjų’ 
teismas neėmė domėn tų 
įrodinėjimų.

įkalins. 6 Mainierius
‘ WILKES-BARRE, Pa.— 
Teisėjo McLean teisme tapo 
pripažinti kaltais šeši mai- 
nierių unijos vietiniai vadai 
už tai, kad jie dinamitu ban
dę išsprogdino Glen Alden 
Kompanijos kasyklą No. 20. 
Jiems gręsia kalėjimas nuo 
5 iki 10 metų. Jų kaičia vi
sai neįrodyta, o tik kompa
nijos provokatorių sumoks
iąs prieš juos sudarytas, 
kaip prieš 
streiko veikėjus.

O Tautu Lyga nepa-

pa.v., Japonija užpuolė Chi- 
niją ir grobė Chinų žemes.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas MacDonald Stresos 
konferencijoj itajngi patai
kaus (Hitleriui. ^Nepersenai

ZINIOS.LS LIETUVOS

Nukando: Nosį ir Suraižė 
Nugarą

KAUNAS. — Apyg. teis
mas sprendė Garliavos vals. 
Mitkūnų km. gyventojų Pet
raičio ir Dovydaičio baudž. 
bylą.'

Petraitis su Dovydaičiu 
pernai rudenį grįždami iš 
vakaruškų susimušė su vie
nu vakaruškininku ir įsiver- 
tę jį į ravą vienas peiliu rai
žė nugarą, o antras pusę 
centimetro nukando nosies.

Gydytojas ekspertas pa
reiškė, kad del nosies nu-

kovingiausius. kandimo esąs sukrikęs ir 
! kvėpavimas.

Didele Cbicagos Bendro 
Fronto Konferencija i

Pirmajai Gegužės
CHICAGO, Ill. — Konfe- 

rencijoj delei Pirmosios Ge-1 
gūžės apvaikščiojimo suvie
nytomis spėkomis dalvvavo 
atstovai nuo 471-nos darbi
ninkiškos organizaciios. Ta
me skaičiuje buvo delegatai 
nuo 25-kių Darbo Federaci
jos unijų. Konferencijoj 
buvo atstovaujama 65,000 
darbininkų. ,. . . .

Nutarta Pirmojoj Gegu
žės demonstruoti už 30 va
landų darbo, savąitę. už so
či dės darbininku apdraudos 
biliu, už darbininku teise or
ganizuotis ir streikuoti, už 
skerdyklų darbinirikų suor-

Studentai Užpuldinėja 
Žydus net Ligoninėse
BUDAPEST. — Pereitą 

šeštadienį ir sekmadienį fa
šistiniai vengrų studentai 
darė demonstracijas ir po
gromus prieš žydus: naiki
no žydų užlaikomas knygų 
krautuves, valgyklas, užpul
dinėjo žydus praeivius ir 
net įsiveržė į ligoninę ir 
kankino ten žydus ligonius. 
Juodašimčiai studentai įme
tė i une ir du policininkus, 
kurie bandė stabdyti pikta
darišką studentu šėlimą. 
Tapo areštuota 36, studen
tai.

kai Rengias Streikui 
kaip Klasiniam Karui
AKRON, Ohio.—Prane

šama, kad didžiuma gumos 
dirbtuvių darbininkų bal
suoja už streiką. Jau orga
nizuoja skrajojančius pikie- 
tininku būrius, ypač iš bu
vusiu kareivių; taipgi pri
rengia 50 automobilių delei 
streiko pareigu ir organi
zuoja slauges (norses) delei 
pirmosios pagelbos sužeis
tiems streiko kovotojams.

Šaukiasi Roosevelto 
prieš Gumos Streiką

AKRON, Ohio.—Kuomet 
35,000 gumos darbininkų 
mobilizuojasi streikui, tai jų 
unijos prezidentas Cole
man Clahertv yra pasinešęs 
kreiptis į Rooseveltą, kad 
atsiųstu N RA tarpininkus 
ir sutaikytų darbininkus su 

ganizavimą i Amerikos Dar-; samdytojais. Claherty keti-
bo Federacijos, uniją, už 
masinę darbo partija, pa
remta unijomis ir . kitomis 
darbininkų organizacijomis, 
prieš kara ir fašizmą.

Apart kitų pasveikinimu, 
nariai Illinois nacionalės 
gvardijos (milicijos) taipgi 
sveikino šia suvienyto fron
to Gegužinės konferenciją.

na pasišaukti talkon ir Am
erikos Darbo Federacijos 

Wm. Greeną viską 
kad neįvyktų strei-daryt, 

kas.
Eiliniai gumos darbinin

kai turi visus streiko reika- 
kalus imti i savo rankas. 
Tai vienintelis užtikrinimas 
prieš susijungusius bosus, 
valdininkus ir augštuosius 
vadus.Apygardos teismas abu 

teisiamuosius pripažino kal
tais ir nubaudė po 2 metus 
sunk, darbu kalėjimam Be centraliniame Paryžiaus tei
to, nukentėjusiam . priteisė sirio rūme sudegė kai kurie

Paryžius. — Per gaisrą

Prieškarinė Pacifiko 
Pakraščio Konferencija

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Baigiama planai delei 
prieškarinės ir priešfašisti- 
nės konferencijos, kurioj 
dalyvaus darbininkų, far- 
meriu ir inteligentu delega
tai iš valstijų palei Pacifi
ko vandenyno pakraštį. 
Konferencija įvyks balan
džio 28 d., Carpenter’s Hall, 
112 Valencia St. Prirengi- 
mo komitete, be kitu, yra 
kun. Herrick Lane, iškabų 
tepliotojų unijos veikėjas 
Clarence Tobey ir Lincoln 
Steffens.

Viesuloj Žuvo 27
McCOMB. Miss. — Viesw- 

la-tornado buvo priežastis 
27 žmonių mirties Louisiana 
ir Mississippi valstijose ba
landžio 7 d.: ties Lake Pro
vidence, La., apvertę valtį 
su 10 žmonių, kurie visi pri
gėrė; Gloster miestelyj su
ardė 156 namus ir elektros 
ir vandens natiekimo stotis 
ir užmušė aštuonis asmenis;
Gillsburg miestelyj užmušė ! I \ 

po 20 lt. kas menuo civilio , užrašai ir dokumentai 400 j šešis; kitose vietose—dar 
jieškinio. metų amžiaus. ’tris. ,tris.
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Po “Laisvės” Šėrininkų
i i, Suvažiavimo

u 11. ■., . ,, 111
Įvykęs pereitą’.ąe^madienį “Laisvės” 

Bendrovės npbtiriis} sęrininkų suvažiavi
mas parodė, kad mes 'esame paaugę poli
tiniai visa galva. Visa diena buvo pa
švęsta, galima sakyti, išimtinai dienraš
čio “L.” turinio analizavimui ir suradi
mui būdų, kaip pagerinti kai kuriuos trū
kumus mūsų dienraštyj. Kita, tas paro
dė, kaip mūsų draugai šėrininkai seka 
mūsų dienraštį ir rūpinasi juo. Nei vie
nas; beveik iš dviejų šimtų šėrininkų da
lyvaujančių suvažiavime, kalbėtojas ne
nuėjo savo kalba į asmeniškus kivirčius; 
nei vienas neišėjo taip sakant iš rybų. 
Visi kalbėjusieji parodė didelio prasilavi- 
nimo ne tiktai mokėjime minčių reikšti, 
bet ir turėjime geros politinės nuovokos.

Mūsų gerieji vajininkai, kurie dalyva
vo suvažiavime (Smitas, Dobinis, Šimai
tis, Mazurkienė, Bokas, Žalimas, Valin- 
čius, ir visa eilė kitų) davė nurodymus, 
kaip gauti prenumeratorių “Laisvei”. 
Jie gyvais vaizdais (ypač dd. Smitas 
ir Šimaitis) parodė, kaip galima gauti , 
naujų skaitytojų iš thrpo katalikų darbi
ninkų; kaip kapitalizmo krizis verčia ti
kinčiuosius darbininkus krypti kairėn, ir 
Lt. , , , • . j ■ . ' ' 1

Visi šėrininkai pripažino, kad mūsų 
dieiįrūŠčio turinys pastaruoju laiku kur 
kas pagerėjęs, kad mūsų korespondenci
jos esmingesnes, ir skaitytojai šiuo tar
pu dienraščio turiniu pasitenkinę, išski
riant, žinoma, vieną kitą.

•Suvažiavimas priėmė visą eilę rezoliu
cijų (tilpusių vakar dienos “L.”) ir nusi
tarė darbuotis padarymui 25-kių metų 
sukaktuvių nuo “L.” įsikūrimo jubilė- 
jaus kuopasekmingiausiu.

Su pakilusiu ūpu suvažiavimo dalyviai 
skirstėsi namon, atlikę didelių ir svarbių 
darbų.

Dienraščio redakcijos raportas ir ėmu
sių dalyvumą diskusijose šėrininkų kal
bos greit bus išspausdinta “Laisvėje”. 
Taipgi tilps vardai ir suvažiavimo daly
vių.

« —1. g a j- u. a

Kanadiečių Sveikinimas Mums.
“Darbininkų Žodyj” (num. 14-tam) ra

šoma: " •
Balandžio 7 dieną įvyksta Brooklyne 

“Laisvės” šėrininkų suvažiavimas. “Dar
bininkų žodis” sveikina tą suvažiavimą lin- 
kSdiamas kuogeriausio pasisekimo. “Laisvė“ 
daug prisidėjo prie “Darbininkų žodžio“ 
vajaus pasekmingu padarymo. Iš draugų 
amerikiečių “Darbininkų žodis“.gavo daug 
aukų iy skaitytojų ir dąbar dar gauna. Tik 
kelios dienos atgal gavome iš Los Angeles 
draugų, kurie dalį nuo spaudos pikniko pa- 
sltyrė'ir “Darbininkų žodžiui.“

(J.t ' ,
/‘LąĮsyė’’ ir “Vilnis“ kanadiečių tarpe 

idėjiniai sulošė dar didesnę rolę. Tie abu 
d.ięnraščiai išauklėjo lietuvius darbininkus 
Kanadoje veikti revoliuciniame judėjime. Ir 
dabar, kuomet Kanados valdžia su lietuvių 
šnipų pagelba pradėjo persekioti tuos dien
raščius, kanadiečiai turi- jėgų savo laikraštį 
išleisti ir skleisti tas pačias idėjas, kurias 
‘‘Laisvė“ ir “Vilnis“ įkvėpė.

“Vilnies” 15-kos Metų Sukaktuvės
Šiemet sukanka 15-ka metų, kaip gy

vuoja “Vilnis”. Rodosi, dar taip nesenai 
Chicagos lietuviai darbininkai ją dideliu 
pasirįžimu steigė, o čia, va, jau, žiūrėk, 
15-ka metų praėjo.

Minėtų sukaktuvių proga, mūsų drau
gų dienraštis ruoš didelę) pramogą, kuri 
įvyks gegužės mėnesio 5 d. Chicagoje. 
Tą pačią dieną įvyks metinis “Vilnies”

LAISVI!
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Trečiad., Balandžio 10, 1935

bendrovės šėrininkų suvažiavimas, ban- 
kietas ir koncertas.

Jau dabar “Vilnis” akstiną savo skai
tytojus ir visus lietuvius darbininkus 
prie to ruoštis: visos mūsų organizacijos 
bei draugijos/turinčios “V.” bendrovės 
Šerus, turi bandyti pasiųsti savo atsto
vus į suvažiavimą; visi šėrininkai, kurie 
tiktai išgali, prašomi ten dalyvauti; visos 
organizacijos ir pavieniai raginama siųs
ti šiam jubilėjiniam suvažiavimui sveiki
nimus (kurie išgali—pridėti kelis centus 
finansinės paramos). Chicagos lietuvių, 
darbininkų masės, kuriom “Vilnis” virto 
nepavaduojamu laikraščiu, be abejo, pa
minės tas. sukaktuves savo aktyviu daly
vavimu pramogoj ir kitais žygiais.

Tegyvuoja mūsų vakarinių valstijų 
dienraštis “Vilnis”!

Kas ir Kaip Buvo Nubaustas 
Klaipėdiečių Byloj?

Kauniškė spauda paduoda sekamų ži
nių apie klaipėdiškių nacių (kurie buvo 
teisti garsiojoj Kauno byloj) nusmerki- 
mą, padarytą kovo mėn. 26 d. kariuome
nes teisme:

Kariuomenės teismas pripažino kaltais ir' 
nubaudė: Jesučio žudikus—Valter Priess 
(Prysą), Evald Bolį, Heinrich Vanagatą, 
Emil Liepą—mirties bausme sušaudant, 
(pirmų trijų turtą konfiskuoti), Ernst Va- 
latą, Johaną Valatą (šovusius į Loopsą) — 
kalėti iki gyvos galvos; veterinorių Neuma- 
ną ir jo pavaduotoją Vilių Bertulaitį—po 
12 metų ir konfiskuoti turtus; Sovogo smo
gikų vadai—Paul Brokoph, Kurt Grau, 
Fritz Šeškevičių, Ernst Radęmacherį, Paul 
Kvauką, Kurt Haack, Fritz Kuhn, Erich 
Lapins—po 10 metų; Theodor v. Sass (Za- 
są), Hanno v. d. Ropp, Kurt Rehberg, Kurt 
Lappins, Viliamą Seidlerį, Gustavą Bertia- 
mą, Paul Ruhnke, Franc šedaucki, E rich 
Bolį, Fritz Blošę—po 8 met. ir konfiskuoti 
turtą; Martin ‘Preikšą, Dr. H. Betcher, 
Konrad V. Dresler—po 8 met. (turtą ne-, 
konf.) E ims t Gabler, Paul, Klein, Franz Ul
rich, Enfch Avižius, Artur Hoyer,, Valter 
Šoeler, Eugen Domašių, Otto Brust, ;Hans < 
Vongehr, Alfred Krieger, Fritz Bendžius, 
Richard Torkel, Martin Kurmį, Herman 
žagarą, Paul Draronatą, Horst Lemą—6 , 
met. Heinz Klinger—5 met.; Albert Ašmu- 
tatą, Paul^ Hiršbek, Herman Petereit, John 
Brinkys, Herbert Metzner,—po .4 met. ir 
konf. turtus; Kurt Gotšalk, Fritz Horn, 
Villy Markus, Lietz, Fuelkhazė, Lorenz, Stu- 
erzenbecker, širman, Helmut Gavehn, Bet- 
che, Laerzer, Hugo Vanagą—po 4 mt.; Maks 
Šneideraitį—2.5 met. ((turta konfisk.), Kra- 
geninką ir Eichę—po 2,5 met.; Leo Bet
cher, Mitzkatą, .Mertineitį, ir Augustą Va
latą—po 1,5 met.; Naujoką, Urbšaitį, Štegę, 
Stoecher, Dilbą, Budveg, Tobašių—po 1 met. 
juos skaityti atlikusius bausmę ir paleisti; 
Švedę ir Medingą—po 1,5 metų ir prista
tyti resp. prezidentui pasigailėti. Adomą 
Molinį 1,5, Artūrą Kubutatą—1 met. Šiaip 
pat pristatyti resp. prezidentui pasigailėti. 
Kitus 35 išteisinti (“L. žin.“ už kovo 26 d.)

Teismas taip jau civilinį j ieškinį priteisė 
Lopsui iš Ernsto ir Johano Valatų po -378 
lit. per met. iki gyvos galvos pradedant 
1934 m. gegužės 1 d. ir 500 lt. gydymosi 
išlaidų. Hedvigai Jesutienei iš Liepos, Va- 
nagato, Pryso ir Bolio priteisė 34,260 litų.

Ši byla tęsėsi per 3 mėn. ir 12 dienų; 
tai ilgiausia politinė byla Lietuvos isto
rijoj. , L
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Marijonų Organas Purkštauja 1
Kadaise “Vilnis” pastebėjo, kad' “kai- 

kuriems Lietuvos ponams baugu, kad 
netektų Klaipėdos teritorijoj dvarų.” Del 
to “Draugas” įsikarščiavo ir suriko :“Iš- 

. davikiškas Pareiškimas.” Toliau: Pana
šių išdavikiškų pareiškimų 'fbolševikiš
kuose šlamštuose yra daug.” ■ į

Ne tiek svarbu, kiek tokių pareiški
mų, bet jie teisingi. “Draugas” tųč-tuo- 
jau šoka ginti Lietuvos ponus. Tai tik 
natūralu. Ktmigai visuomet gina fabri
kantus ir dvarponius. ' Kai kada jie tą 
daro netiesioginiai, aplinkiniais būdais, 
o dažnai—išstodami atvirai.

Jokio džiaugsmo “nenaudėliai”.bolševi
kai neturėtų, jei Klaipėda pereitų Vokie
tijos nazių žinion. Ne! Smerkdami Lie
tuvos fašistus, kurie smaugia Klaipėdos 
krašto darbininkus, komunistai juo la
biau kovoja prieš Jai, kad Klaipėda pa
tektų Hitlerio kontrolėm

Danzigo Smūgis Hitlerizmui
Nei vienas, kuris, sekė dalykų eigą 

Danzige iki pereito sekmadienio balsavi
mų, nepasakys, jog šitie balsavimai nė
ra dideliu hitlerizmui smūgiu. Net ir 
Hitleriui simpatizuoją buržuaziniai laik
raščiai tai pripažįsta. Hitleris, kaip ži
nia, troško Danzige panaikinti visas par
tijas, įvesti tokią tvarką, kaip Vokieti
joj; tvarką, kuria einant, tiktai fašistai 
—naziai tegalėtų valdyti ir smaugti 
darbininkus.

Bet kad tą padaryti, reikėjo hitlerie- 
čiams gauti balsavimuose du trečdaliai 
visų paduotų balsų. Jei tai būtų jie ga
vę, tuomet, aišku, būtų eita į Tautų Są
jungą ir reikalauta, kad ši pripažintų tas 
reformas, kurių trokšta Hitleris. Jei 
tiek balsų būtų buvę paduota, Danzigas 
būtų paverstas antra Vokietija; tas mie
stas, beje, būtų greit prijungtas prie Vo
kietijos. • ' • , ’.

Ir prieš balsavimus jau buvo skelbta ir 
tvirtinta, kad Hitleris gaus kur kas dau
giau negu du trečdalius visų paduotų bal
sų. Fašistai vartojo baisų terorą, ypačiai 
prieš komunistus; bet smaugė jie ir kitas

Jaunuolis Delegatas Išvažiuoja Sovietų 
Sąjungon Liepos 20 d., Laivu Ule de France

Labai Atsiprašome Frankfordo Pagelbines 
DraugystėsLietuva

Reikia Sukelti $300.00 Delei Keliones
Pagaliaus susilaukėme tikrų informacijų apie rengia

mąją jaunimo delegaciją į Sovietų Sąjungą! Gavome pra
nešimą nuo American League Against War and Fascism, 
jaunuolių skyrius, kad toji delegacija' apleis šią šalį lie
pos 20-tą dieną, laivu “Ule de France”. Laikinoji progra
ma yra sekanti: Delegacija išvažiuos iš New Yorko į 
Franci ją, paskui į Vokietiją, kur norima mažiausiai ko
kią savaitę laiko pabūti, kad šiek tiek susipažinus su jau
nimo gyvenimo sąlygomis po kruvinojo Hitlerio dikta
tūra. Iš čia, delegacija važiuos Sovietų Sąjungon, kur 
pasiliks kelias savaites ir. plačiai susipažins su jaunimo 
gyvenimo sąlygomis darbininkų valdomoj šalyje.

Delegacija grįš per Londoną atgal. į New Yorką.
Jaunimo komitetas pasiryžęs pasiųsti nors vieną jau

nuolį su ta delegacija. Tarp kitų organizacijų, kurios.siųs 
delegatus, yra Methodištų Bažnyčių. Jaunimo Taryba, ir 
kitos liberališkos organizacijos.,, \

Sugrįžęs mūsų jaunuolis apvažiuos visas lietuvių kolo
nijas ir kalbės lietuvių jaunuolių ir suaugusių susirinku 
muose. Jis paaiškins apie tokį jaunimo gyvenimą, kokį 
jisai patyrė Amerikoje, Vokietijoje ir Sovietų Sąjungoje. 
Jis papasakos, ką jisai matė ten savo akimis.

O tas yra labai svarbu šiuo momentu, kada visa dar
bininkų klasėžiūri į Sovietų Sąjungą, kaipo pavyzdį, 
kaip darbininkai turėtų patys save valdytis, ir kada, iš 
kitos pusės, visa priešų mašinerija yra atsukta kalti viso
kius melus ir absurdus Amerikos darbininkams, o ypa
tingai jaunimui apie darbininkų šalį.

Mūsų jaunuolis, pamatęs, kas dedasi tarpe jaunimo 
Sovietų Sąjungoje, galės atmušti ne tik Hearsto, Ameri
kos didžiausio melagio, pasakas apie “badą” Sovietų Są
jungoje, bet ir lietuviškų pletkininkų laikraščių, kurie 
kopijuoja Hearsto melus savo laikraščiuose. Pirmu syk 
daugelis mūsų jaunuolių išgirs apie tą šalį, kur darbi
ninkai valdo. Pirmą syk jie sau persistatys, kad yra ga
limybių ir šią šalį tokia padaryti.

Tai bus pakėlimas darbininkiško supratimo tarpe lie
tuvių jaunimo Amerikoje. Tai bus vienas iš tų dalykų, 
kurio mes per ilgą laiką pageidavome.

Mūsų jaunimo komitetas tikisi, kad organizacijos ir 
įvairūs draugai įvertins šį svarbų žygį, ir ateis jaunimo 
komitetui į pagelbą pravaryti sėkmingai tą mūsų užsi
brėžtą darbą.

Pereitais metais, kai .tik buvo iškeltas klausimas apie 
siuntimą delegato, tuojaus mūsų įvairios organizacijos 
prisiuntė aukų virš šimto dolerių. Dabar gi mes tiki- 

» mės, kad su atnaujinta energija vėl tas darbas bus stu
miamas pirmyn. Mes tikimės, kad įvairios ALDLD, LDS 
kuopos ir mūsų chorai ateis mums į pagelbą su aukomis, 
'kad tikrai šią vasarą mūsų delegatas galėtų išvažiuoti. 

:• Mes prašome jūsų, draugai dr draugės, pagelbos padėti 
pasiųsti šį jaunuolį. : /

Delegatas bus renkamas visose LDS Jaunimo kuopose 
ir choruose. Bus visom organizacijom,pasiųsta balsavimo 

■blankos. Kuris kandidatas gaus -daugiausiai balsų, tas 
'bus Lietuvių Jaunuolių delegatas į Sovietų Sąjungą!

J LDS.-Jaunimo Komitetas.

79-tam, iš 
mūsų kores- 
parašė apie 
ir įvykusias 

nebuvo
organizacijos 

redak-

“ Laisvės“No 
Frankford, Fa., 
pondentas Jack 
tūlą parengimą 
muštynes. Ten visai 
minėtas jokios 
vardas, todėl. “Laisvės 
cija suprato, jog tai buvo pri- 
vatiškas parengimas, nesuriš
tas su jokia organizacija, tuo 
būdu be tolimesnio ištyrimo

korespondenciją p a ta 1 pino. 
Dabar paaiški, kad tai buvo 
Pagelbines Draugystes Lietu
vos sukaktuvių paminėjimas. 
Taip pat pasirodo, kad tas su
sipešimas buvo visai kitokio 
pobūdžio, negu korespondenci
joje buvo parašyta.

Gavome oficialį laišką nuo 
Draugystės Lietuva, po kuriuo 
pasirašo draugystės valdyba:

1 , .......... ..... .. .... *—■

partijas, stovinčias opozicijoj. Goerin- 
gas ir kiti naziiį šulai važiavo į Danzigą 
ir sakė prakalbas, žadėdami vietos gy
ventojams daugybes gerybių, jei tik jie 
balsuos už fašistus.

Rinkimų rezultatai tačiaus skaudžiai 
fašistus nuvylė. Jie negavo pilnai nei 
60 nuoš. visų paduotų balsų.

Šis tai pirmas tokis didelis Hitleriui 
smūgis! 1933 metais Hitleris turėjo Vo
kietijoj “visuotiną balsavimą,” kur, dėka 
baisiai reakcijai ir tam, kad masės dar 
nepažino gerai Hitlerio, opozicija tesu
darė tiktai apie penktą nuoš. visų paduo
tų balsų. Vėliau, rugpjūčio 14, 1934, įvy
ko kitas “visuotinas balsavimas,” kuria
me opozicija jau padvigubino savo bal
sus.

Šiuo tarpu Danzige opozicija kur kas 
didesnė ir tai jau parodo, kad hitleriz- 
mas smunka visu frontu.

Danzigo Komunistų Partija, veikdama 
baisiausiose teroro sąlygose, vistik gavo 
apie 7,000 balsų. Reikia atsiminti, kad 
laike rinkimų kampanijos daugybė žmo
nių buvo sužalota tiktai už pasisakymą 
žodžio kito prieš fašistus.

ŠYPSENOS

Dvi Buržujės
' Jadvyga: “Beje, Žene, 
šiandien teisme mane bisku- 
tį susarmatino, tas išdykęs 
senis teisėjas.”

Ženė: “Gal jis klausė ta
vęs, ką tu darei tą naktį, 
kuomet paųapijoš klebonas 
buvo kur tai dingęs?”, ;

'Jadvyga: “Ale visai ne. 
Jis klausė ar aš būsiu liuosa 
šį vakarą.”

Užmokėjo Iš Kalno
Teresė: “Vai tu, kūmutėle, 

girdėjau, kad jūsų prabaš- 
tėlio gaspadinės vyrą geng- 
steriai pasigriebė. Manau, 
prabaštėlis užmokės tiems 
kidnaperiams reikalaujamą 
pinigų sumą?”

Valerka: “O, tu, sesele, 
prabaštėlis jiems iš kalno 
užmokėjo.”

prez. G. ’ Parįioniš, protok. 
sekr. A. Kupchunas, finansų 
sekr. B? Stanionis, kasierius P. 
Cinkus ir vice-prez. Romon 
Dombrauskas. Laiške sako, 
kad draugija savo susirinkime 
balandžio 8 d. svarstė šį daly
ką ir nutarė griežtai užprotes
tuoti prieš minimą korespon
denciją, kaipo neteisingą.

“Laisvė?“ redakcija labai 
apgailestauja šį incidentą ir at
siprašo visos Pagelbines Drau
gystės Lietuvos ir jos narių. 
Mes norime, kad jūs,,draugai, 
suprastumėte, jog “Laisvė” ne
norėjo ir nenori jūsų draugijai, 
pakenkti arba jus įžeisti. Tai 
buvo 'nesusipratimas, už kurį 
visų dar kartą atsiprašome.

i

Ryšyje su tuo, dar kartą' 
prašome rpūšą koresp^ondęntųj 
ir reporterių, rašyti tiktai tei
sybę ir tiktai gėrai ištyrę da
lykus. Griežtai reikalaujame, 
kad nedėtumėte jokių perdėji
mų bei iškraipymų.

Gavome taip pat- laišką nuo 
A. Kupchuno, kuris nušviečia, 
kaip ten su tuo parengimu bu
vo. Jis sako:

“Tai buvo parengimas del 
paminėjimo Draugystės Lietu
va 35 metų gyvavimo. Visi da
lyviai elgėsi labai gražiai, ne
buvo jokių kivirčių. Bet štai 
kas atsitiko. Privatiškai buvo 
atsilankę pas kliubo gaspado- 
rių viena pora lenkų ir kita 
pora airišių. Kliubo gaspado- 
rius sirgo sužeista koja. Ir 
toms dviems poroms besišne
kučiuojant, del kokio ten daly
ko, leidės susipyko. Į tą piktu
mą įsimaišė ir vyrai. Tuojaus 
buvo prašalinti laukan. O vir
šuje svetainėje, kurie buvo pa
rengime, nieko ir negirdėjo, 
dar kiti ir nė nežinojo. Tos dvi 
poros visai svetimtaučiai, visai 
ne nariai Draugystės.“

Manome, kad visas dalykas 
išsiaiškino, kad Pagelbinė 
Draugystė Lietuva, ‘ taip pat 
jos nariai, minėto parengimo 
dalyviai nekalti už tai, kad 
kas nors susipešė pas Kliubo 
gaspadorių.

“L.” Redakcija.

Ir Tikėk Tu Jam!
Kartą moteris, pusėtinai 

smarkiai bardama savo vy
relį, sako: “Na,<ir kur tu 
taip vėlai trankeisi? Man 
rodosi, kad kaip parėjai šią
nakt; tai laikrodis girdėjau 
išmušė tris valandas ryto.”

Vyras: “.Nes aš . jį grei
tai sustabdžiau. O. kitaip 
būtų, išmušęs, vįęnuęliką. Aš 
nenorėjau, kad Jave, bran
gioji1, pribudintų.”

J. J. Butkus.

Boston,Mass.
I ■ - • •• .. ■

Labai Svarbi ’IČorifęrencija

šį sekmadienį, balandžio 14 
d., 10:30 vai. ryte,'yra šau
kiama masinė darbininkų or
ganizacijų ir draugijų konfe
rencija prisirengimui prie ben
dro fronto Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimo. ^Konferencija 
įvyks Bradford Hotel, 275 Tre
mont St., • Parlor “ A.”1

Visos lietuvių draugijos bei 
kuopos prisiųskite delegatus. 
Jeigu kurios neturi išrinkę de
legatų, tai jų valdybų pareiga 
paskirti ir atsiųsti.

Komisija.

Los Angeles, Calif.
Spaudos Piknikas Pavyko

Kovo 17 sekamos organiza
cijos buvo surengę spaudos 
pikniką: ALDLD 145 kp., LL 
N Kliubas, LDS 35 kp. ir LDS 
jaunuolių kuopa. Nuo pikniko 
liko pelno $36.75, kurie liko 
padalinti sekamiems laikraš
čiams: po $8.00 “Laisvei”, 
“Vilniai,” Daily Workeriui” ir 
“Western Workeriui,” $4.50 
“Darbininkų žodžiui” į Kana
dą. Tai kaip delei mažos ko
lonijos ir jeigu galima sakyti, 
piknikas pavyko.

Negalima praleisti nepami
nėjus ir tų, kurie,rėmė, pini
gais ir daiktais šį pikniką. Pi
nigais aukavo po $1.00 J. Sa
vis, A. Lingienė ir Bušai. Po 
50c. L.Yezelskienė, O. Pukie- 
nė, P. Repečka, V. Deivienė', 
J. Paulikonis, A. Savicky, Per- 
travičienė ir Pupienė. Daiktais 
aukavo: J.' Rufienė,- O: Y a kly
ne, Paulikonis, Briediene, Ba- 
bičienė, - Šimkienė, Urboniėriė 
ir St. Viskeckiš. 'Visiems au
kautojams /ir dalyvautojartis 
tariame širdingą fačiU.

z ' '• • Komisija:
M. Pūkis, .
K. Levišauckas, 
Anna Levanas. 
Ray Levanas.

Hudson, Mass.
Klaidos Pataisymas

Tūlas laikas atgal “Laisvė
je“ buvo paduotos pavardės 
visų, kurie aukojo LDS kuopos 
parengimui.. Bet vieno mūsų 
draugo ir gero rėmėjo pavar
dė buvo neaiškiai paduota: 
ten padėta J. Sabauskas, o tu
rėjo būti J. Sabanskis. Jis au
kojo kumpį.

Koresp.
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Sovietų Sąjungos Moterys ir Rekordai
“N divizijos komandierių 

žmonos d.d. Irdugan Finaida, 
Ugolkova Nina, Vagina Taisi- 
ja, Djačenko Klaudija ir tos 
pat divizijos politskyriaus ti- 
pografijos 
tina Vera 

i nesniajam
Kartalovui
š. m. geriausiai užbaigė pažy
gį (kelionę) ant pašliūžų 
(šliūžių) tarp Tiumen-Mask- 
va. žymią kelionės dalį ke
liautojai turėjo atlikti labai į bes ir kultūrinio vystymosi ga-

* išraižytomis vietomis, esant limybes,
40° šalčio, pūgos bei atodrėkio, Sąjungos moterys...

darbininkė d. Uli- 
vadovaujant jAu- 
komandieriui d.

N. F., 22 vasario

Sunki krizio našta gula dar
bo moterims ant pečių. “Po
litika ir profesija -skirta ne 
moterims—pareiškia Vokieti
jos fašizmo apaštalai. Jie pa
lieka moteriai teisę tik gimdy
ti; juo labiau moteriai-proleta- 
rei.

Tat, argi nesuprantama, 
kad visam pasauliui mes ga
lim pasididžiuodami pasakyti 
apie tas didžiausias ekonomi
nes ir teisių padėčių pirmeny-

kurias turi Sovietų

laiku. Drąsiosios šliužinin- 
4 kės bėgyj 53 dienų (iš jų žy

giavimo—40 dienų) padarė 
2,100 kilometrų,—vidutiniai į 
žygiavimo paras atlikdamosi 
52,5 kilom, kelionę.

“šitas pažygis neturi sau pri
lygstančio moterų sporto istori-

< joj. Ne tik jo kilniosios daly
vės, bet ir visa Raudonoji Ar
mija teisingai gali didžiuotis 
šita įveiktim...” (Iš SSRS

, Apsaugos Liaudies Komisaro
K. Vorošilovo įsakymo.)

“... 8 kovo Tarptautinėj 
> Moterų Dienoj pirmu kartu

pasaulyj 3 komjaunuolės-akty- 
vistės: Leningrado Osoaviachi- 
mo instruktorė-lakūnė Karate- 

t jeva Lena, pilotė-planeristė 
čistiakova Liuda ir oro trau
kinio sukabintoja Koritova Ni
na,—Leningrado aerokliubo
nariai,—atliko planerio “G- 
9” orlaiviu “U-2” vilkseną 
(traukimą).” (Iš pranešimo 
apie pirmąjį moterų oro trau
kinį).

štai dar du pasauliniai .re
kordai, kuriuos pastatė Sovie- 

k tų Sąjungos moterys, minint
25 metų Tarptautinės Moterų 
Dienos sukaktuves. Tai mote
rys, kurios dalyvauja beklasi- 
nės socialistinės visuomenės 
sudaryme.

Daugiau trečiadalio (33,7 
n uos.) visų Sov. Sąjungos soc.

* pramonės darbininkų ir tar
nautojų sudaro moterys (apie 
7,100,000 žm.) ir beveik pusė 
jų dirba kvalifikuotą darbą. 
Vien tik Leningrade yra mote-

* rų inžinierių ir technikų dau- dar gyvą ir suraminti jos sun- 
» giau 10,000 žmon. Leningrado! kioje ligoje. Tik liūdna žinia

pramonėj 45 nuoš. dirbančių-! apie jos mirtį'mane pasiekė ir 
jų sudaro moterys.

Kaip jau 
yra žinoma, Sovietų Sąjungoj

• moterys turi vienodas su vy- ■ drauge, ramiai, o mes, likusieji, 
rais teises ir gali užimti lygiai1 su dar didesne energija dirb- 
su vyru augščiausias vietas 
valdžioj, visuomenėj, pramo
nėj, žemės ūkyj ir t.t. ir, už 
vienodą su vyrų darbą, gauna 
vienodą ir atlyginimą, šitokia

* lygybė galima tik prie socia
listinės Sovietų valstybės sis
temos, tik šalį valdant darbi
ninkams, tik esant proletaria
to diktatūrai, vadovaujant

* stipriai proletariato partijai, 
—t. y. kompartijai, kurios

9 priešakyje stovi Markso-En- 
gelso-Lenino pasekėjas J. V. 
Stalinas.

Vyresnioji karta gerai atsi
mena, kaip buvo užguita mo
teris priešrevoliucinėj Rusijoj, 
get ką bekalbėti apie barba
riškąją caristinę Rusiją, kad 
negeresnė moterų padėtis da
bartinėse augštos civilizacijos 
“demokratinėse” bei fašistinė
se kapitalo valstybėse. (Fran- 
cija, Italija, Vokietija ir tt.).

r Italijoj, Francijoj, Japoni
joj ir kitur iki šiol moterys 
neturi rinkimo teisių. Anglijos 
įstatymai leidžia vyrui mušt 
savo žmoną (kūniška baus
mė). Niekur iš kapitalistinių 
valstybių moteris negauna 
vienodą su vyru užmokesnį

< už vienodą darbą. Negal būti
* ir kalbos apie moterystės val

stybinį apdraudimą kapitalo 
Šalyse.

Sovietų Sąjungos moterys 
petys į petį eina su vyrais vi
sose soc. statybos srityse. Ne
atsilieka taipgi ir pasaulinių 
rekordų statyme. . .

Sovietų Sąjunga tarnauja 
pavyzdžiu ir suteikia įkvėpi
mo kapitalistinių šalių darbi
ninkėms ir ūkininkėms jų kar
žygiškoj kovoj už komunizmą.

Apie tai turėtų įsidėt sau į 
makaulę Sovietų Sąjungos 
priešai. Sov. Sąjungos mote
rys, kartu su vyrais, yra pasi
rengę savo tėvynės apgynimui 
nuo imperialistinių užpuolikų. 
Vargas tiems, kurie mėgins 
pulti pasaulio proletariato tė
vynę—Sovietų-Sąjungą.

Sovietų Sąjungos moterys, 
kartu su vyrais, pastatys dar 
vieną pasaulinį rekordą—kar
žygiškai sumuš priešą ir su
teiks galimybės kapitalistinių 
valstybių moterims pasekt So
vietų Sąjungos pavyzdį.

P. Saženis.
Leningradas, 1935 III. 11

Brangios Draugės ir 
Sesutės Atminčiai

Skaudu ir liūdna netekus my
limos sesutės Izabelės Baltruko- 
niutės-Radžiunienės, mirusios 3 
d. balandžio, Brooklyne, su ku
ria sykiu užaugome ir kurios, 
kaipo našlaitės skausmais sykitf 
dalinomės jos kūdikystės ir jau
nystės dienose. Gyvendama toli, 
nežinojau apie jos sunkią ligą 
ir neturėjau laimės matyti ją

galėjau dalyvauti jos laidotuvė- 
daugumai gerai se.

Ilsėkis, brangi sesele ir idėjos

sim už geresnes darbininkų gy
venimo sąlygas, už darbininkų 
sistemą, kurioj nebus darbinin
kų išnaudojimo, nebus belaiki- 
nių mirčių.
Mano Padėka Draugams
Noriu išreikšti Amerikos Lie

tuvių Darbininkų Literatūros

Tai Buvo Dar Nesenai
“Išvada”—Maksimo Gorkio

< Vaizdelis

Draugijos 1 kuopos nariams moterims įsakyta, kad jos 
nuoširdžią padėką už proletari
nę užuojautą, kurią išreiškėte 
skaitlingu atsilankymu į šerme
nis ir laidotuves, taipgi raudonų 
gėlių vainiku. Taip pat esu pa
tenkinta, jog mano brangi se
selė laidota laisvai, be jokių 
bažnytinių apeigų, su ALDLD 
kuopos narės d. S. Sasnauskie
nės atatinkama paskutinio atsi
sveikinimo prakalbėle velionę iš
lydint, kaip kad pritinka klasi
niai sąmoningai, organizuotai 
darbininkei.

Taipgi esu labai dėkinga 
draugams Balčiūnams už rūpes
tingą priežiūrą ligoje ir sutei
kimą savo namų šermenims. 
Tas, kaipo ne iš šeimynos na
rių, yra išraiška didelio drau
giškumo ir užuojautos. Tikiuosi, 
kad d. Balčiūnienė motiniškai 
prižiūrės jos mažą sūnelį Alber
tą nekurį laiką iki bus sutvar
kytas tolimesnis jo gyvenimas.

Bronė Ramanauskaitč-
Spudienė,

Montreal, Canada.

tinka tik bažnyčioj, prie 
čiaus, ir kūdikius gimdyti.

te-
pe-

Abortai ir Negyvi Vaikai

pirkių), su 
eina keista

minia, eina

Kaimo gatve, tarp baltų ma- 
zani<ų (drėbtinių 
laukiniu klyksmu 
procesija.

Eina žmonių
tirštai, lėtai ir trukšmingai— 
juda, kaip didelė banga, o 
jos priešakyje žingsniuoja

šiurkštus arkliukas, paniuriai 
I nuleidęs galvą. Pakeldamas 
vieną iš priešakinių kojų, jis 
keistai purto galvą, tartum no
rėdamas įkišti šerpetotą snukį 
į kelio dulkes, o kuomet per- 

, kelia paskutinę koją, jo visas 
is nulinksta žemėn,

Working Woman Vajus

W.W.” vajus pra- 
gegužės pirma;.* 

pas- 
man 
ten 
pir-

Draugė Janušauskienė, 
serantonietė, rašo:

“Tai dar 
ilgintas lig
Gavau 10 skaitytojų, bet 
kutinėj “W. W.” laidoj 
skaito tik 8. Matomai, 
draugės turi klaidą, aš
miau buvau pasiuntus 2, o vė
liau 8. Būčiau daugiau ga
vus, bet mano vaikutis sirgo ir 
aš pati sirgau, taip pat buvo 
kitų darbų, koncertas ir vaka
rienė “L.” naudai, ir kiti. Bet 
aš gausiu “W. W.” skaitytojų 
ir vajui pasibaigus.”

Tai pavyzdingas ūpas. Kuri 
sekama iš mūs draugių pasiro
dys su . dešimčia jau gautų 
skaitytojų ir su pažadu dar 
gauti skaitytojų vajui pasibai
gus? Kaip žinia, d. Navalins- 
kienė, foresteitietė, jau turi 
13 skaitytojų. Jei tame so
džiuje gauta 13, jei Scranto- 
ne’ gauta 10, mes tikime, kad 
visur galima gauti, tik reikia 
prisiminti, pasitarti ir pasidar
buoti. O gegužės 1-ma nebe
toli, reikia itin greit subrusti.

Jauna Sovietų Lakūnė
Marie Aikhenvald, 22 me

tų mergina, atskrido iš Mask
vos į Leningradą dirižabliu 
Smolny V-2 į septynias valan
das. Tai pirmas iš daugelio 
skridimų, kuriuos atliks jauni 
darbininkai, lavinami orlaivi- 
ninkystės. Įsitėmykite, toks at- 
sakomingas pirmas žygis pa
vestas jaunuolei. Bet toki da
lykai dedasi tik Sovietų Sąjun
goj, kur darbininkai valdo. 
Vokietijoj, kur fašistai valdo,

.A’’:

MB

Sovietų “Izvestija,” sveikatos 
skyriuje, aprašo Jungtines Val
stijas, kur draudžiamas viešas 
patarimas moterims, apsisaugo
jimui nuo nėštumo, kur vien už 
patarimą, literatūrą ar medici- 

| na tuom klausimu įstatymai lei- 
'džia bausti “prasikaltėlius” iki 
$5,000 piniginės bausmės ir 5 
metų kalėjimo. “Izvestija” pa- ■pasturgali 
duoda blogas pasekmes tokių ’ ir rodosi, kad jis tuojau su- 
draudimų. Jungtinėse Valstijose grius, 
į metus yra apie 1,000,000 abor- 
cijų, tai yra, kada moterys pa
sigadinę, kreipiasi į ligonines 
išvalymo tikslais. O kiek jų ap
sieina slaptai, tai gal susidarys 
kitas milionas arba ir daugiau. 
Kas metai gema nemažiau 200,- 
000 vaikų negyvais, nes biednos 
motinos stengiasi kaip noąs pra
šalinti augantį vaisių ir jį su
žeidžia arba tai būna vargingo 
gyvenimo pasekmės. Kiekvieną 
metą mažiausiai 30,000 motinų 
miršta iš priežasties netikusių 
aborcijų. Tai toki yra rezulta
tai draudimo daktarams teikti 
moterims patarimus apsisaugoti 
nuo užsivaisinimo.

Forest City, Pa.
Vardai Pirkusių Štampas Del 

Lietuvos Politinių Kalinių:

V. Miliauskas, A. Luchy, 
Pėstininkas, Grinevičius, Kru
čas, Liepa, Judzentavičius 
(shenandoarietis) ir Stirna po 
25c.; Antanaitienė ir Butkus 
po 20c.; Elinskas, SutkienėGr 
L. Prūseika po 10c. Po mažiau 
aukavusių vardai čia neskel
biami. Viso išpardaviau už 
$3.50. Vardė Lietuvos politinių 
kalinių tariu širdingiausį ačiū 
pirkusiems per mane virš mi
nėtas štampas ir tuomi parė- 
musiems Liet. pol. kalinius.

J. K. Navalinskienė.

Linden, N. J
Balandžio 2 d. mirė A. Bau- • I

blienė, tai yra, motina A. 
Baublio, kuris yra gerai ži
nomas Newarke, o ypatingai 
sietyniečiams, nes jis priguli 
daug metų prie Sietyno Choro. 
Drg. Baublis yra geras daini
ninkas ir veiklus choro narys. 
Tuo būdu sietyniečiai nupirko 
gražų gyvų gėlių bukietą ant 
jo motinos grabo. Visi siety
niečiai apgailestauja, kad Al
bertą ištiko tokia didelė ne
laimė.

Sietyno Choro Simpatikas.

Vežimo pirmagalyje pririš
ta virve už rankų maža, visiš
kai nuoga moteris, beveik mer
gaitė. Ji eina kaip tai keistai 
—šonu, jos kojos dreba, link
sta, jos galva, suveltais tam
siais rusvais plaukais, pakelta 
augštyn ir truputį atmesta at
gal, akys plačiai atvertos, žiū
ri į tolį atšipusiu žvilgsniu, 
kuriame nėra nieko žmogiško. 
Visas jos kūnas apdengtas mė
lynomis ir rausvomis dėmėmis, 
apvaliomis ir pailgomis, kairė- 
ji stamantri, moteriška krūtis 
perkirsta, ir iš jos sunkiasi 
kraujas. Jis padarė raudoną 
juostą ant pilvo ir žemiau kai
riąja koja iki kelio, ant blauz
dos ją pridengė rusvos dulkės. 
Rodosi, iš šios moteries kūno 
išpjautas siauras ir ilgas odos 
diržas. Ir galbūt per moteries 
pilvą ilgai mušė pagaliu, o gal 
mindžiojo kojomis su batais— 
pilvas be galo ištino ir baisiai 
pamėlynavo.

Moteries kojos, tiesios ir 
mažos, vos ne vos kilnojosi po 
pilkas dulkes, visas korpusas 
lankstosi, ir negalima supras
ti, kodėl moteris dar laikosi 
ant šių. kojų, perdėm, kaip ir 
vįšąs; kūnas, apdengtų mėlyno
mis.'dėm^miš, kodėl ji nekrin
ta žemėn ir, kybodama ant 
rankų, ą inesivelka paskui ve
žimą šilta žeme.

O ant * yežimo stovi augštas 
kaimietis baltuos marškiniuos, 
juodoj barončinėj kepurėj, iš 
po kurios,: nudribę ant kaktos, 
kabo šviesiai rudi plaukai; 
vienoj rankoj jisai laiko va
džias, kitoj—botagą ir meto
diškai pliekia juo kartą per 
arklio nugarą ir kartą per ma
žos moteries kūną, ir be to 
jau primuštos iki nustojimo 
žmogiškos išvaizdos. Rudo 
žmogaus akys prisipildę krau
ju ir žvilga pikta iškilme. 
Plaukai tamsina jų žalsvą 
spalvą. Paraitotos iki alkūnių 
marškinių rankovės apnuogi
no tvirtas rankas,/tirštai ap
augusias vilnomis; jo burna 
atvira, pilna aštrių baltų dan
tų, ir tarpais kaimietis užki
musiai riktelia:

—Nn-a... ragana! 
nu! Acha! Na!. . .

Paskui vežimą ir moterį, 
pririštą prie jo, volu verčiasi 
minia ir taipgi šaukia^ klykia, 
švilpia, juokiasi, kursto... 
Bėga vaikėzai... Kartais vie
nas iš jų užbėga pirmyn ir 
šaukia moteriai į akis ciniškus 
žodžius. Pakilęs juokas mi
nioje užglūšina visus kitus bal
sus ir ploną botago švilpimą 
ore. Eina moterys su sujau
dintais veidais ir pasitenkini
mu žvilgančiomis akimis. Eina 
vyrai, rėkauja ką tai šlykštų 
tam, kas stovi vežime. Jis atsi
grįžta atgal į juos ir plačiai 
išsižiojęs kvatoja. Smūgis bo
tagu per moteries kūną. Bota
gas, plonas ir ilgas, apsisuka 
aplink petį, ir štai užkirto po 
pažaste. Tada kaimietis, ku
ris muša, smarkiai traukia bo
tagą į save: moteris klykdama 
sušunka ir, virsdama atgal, 
krinta į dulkes ant nugaros. 
Daugelis iš minios pribėga 
prie jos ir uždengia ją savimi, 
prisilenkdami prie jos.

Arklys sustoja, bet už minu
tės jis vėl eina, o sumušta mo
teris vėl slenka paskui vežimą. 
Ir vargšas arklys, lėtai žings
niuodamas, vis purto savo 
šerpetotą galvą, tartum norė
damas pasakyti:

—Štai kaip niekinga būti 
gyvuliu! Visokiose bjaurystėse 
žmonės priverčia dalyvauti.

O dangus, pietinis dangus, 
visiškai giedras,—nė vieno de
besėlio, saulė duosniai pila de
ginančius spindulius...

Tai aš parašiau ne mano 
išgalvotą tiesos kankinimo at
vaizdavimą, ne, deja, tai ne 
išmislas. Tai vadinasi “Išva
da”. Taip baudžia vyrai žmo
nas už neištikimumą; tai būk
lės vaizdas, paprotis, ir tai aš 
mačiau 1891 metais, liepos 
15, Kandibovkos kaime, Cher- 
sono gubernijos, Nikolajevo ap
skričio.

Aš žinojau, kad pas mus 
Zavolžėje už neištikimumą 
moteris nunuogina, ištepa degu
tu, apipila vištos plunksnom 
ir taip vedžioja gatve, žino
jau, kad kartais sumanūs vy
rai ir uošviai vasaros metu iš
tepa “neištikimą žmoną” sira- 
pu ir pririša prie medžio vab
zdžių suėdimui. Girdėjau, kad 
retkarčiais neištikimąsias su
rištas pasodina ant skruzdėly
no. Ir štai—mačiau, kad visa 
tai yra i galima tarpe žmonių 
bemokslių, begėdžių, sužvėrė
jusių nuo laukinio gyvenimo 
pavyde ir godume.

M. Gorkis.
1895 m.Vaizdelis parašytas

Gaičen-

Argi vie-
savo

■ z <
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Vokietijos kruvinieji valdovai-naziai paroduoja: Hitleris su savo šaika peržiūri kariuomenę, paruoštą ka
rui; fašistai didina kariuomenę ir mažina darbininkams algas.

nuvirto žemėn. Gilus buvo są
monės nustojimas, ir daug pa
stangų buvo padėta delei to, 
kad jai sugrąžinus jausmą. 
Ona nelaimingoj motery j pa
žino savo motiną Fioklą Niki
tiną. Vienok ji apsiriko.

1891 metų liepos 15 d. darė 
atsiteisimą bejėgei savo žmo
nai Silvestras Gaičenko. Visas 
kaimas gerai atsimena tą die
ną, todėl kad ta diena buvo 
nepaprasta Kandibinske. Tą 
dieną pirmą kartą už mušamą 
moterį karštai užsistojo vienas 
praeivis. Jis metėsi Į minią, jis 
šoko prie mušeikos, jis puolė 
gint kankinamą žmogų. Tas 
praeivis buvo apysakos “Išva
da” autorius, proletarinis ra
šytojas Maksimas Gorkis.

“R. Artojas”

VALGIU GAMI 
NIMAS

Klausimas
Na, kad Dr. Kaškiaučius rik

teli: “Valio Silkelė!”, tai prie 
progos ir klausiu, kaip reikia 
susūdyt į bačką silkes, kad jos 
būtų tokios, kaip iš krautuvės 
pirktos?

Aš, turėdama progą, pernai 
prisisūdžiau bačką silkių iš 
Hudsono upės pagautų, bet jos 
pasidarė pietos, kaip gumas, ir 
netokios skanios, kaip iš krau
tuvės.

Kas žinote, kaip sūdyti silkes 
del padėjimo ant ilgiau, praneš
kite per “Laisvę”, šeimininkių 
skyriuje, už tai bus jums dide
lis ačiū.

Farmerka—Ulster Park, N. Y.

Saldžiosios Bulves
Saldžiosios bulvės yra biskį 

brangesnės, negu baltosios ir 
jų mes mažiau naudojam, negu 

i baltų, bet jos taip pat yra geras 
ir dar geresnis maistas, žino
ma, reikia ir paprasti jas val
gyti. Pabandykit išsikept taip:

Virk saldžias bulves su ska
rom vandenyje iki bus pusiau 
išvirę. Dabar nusunk vandenį, 
nulupk skūras. perpjauk žėdną 
per pusę, sudėk į gerai išsvies- 
tuotą puodą ir apdėk sviestu su 
medum. Kepk pečiuje iki gra
žiai pagels.

Sėlenų Duona
Keturi puo dūkai sėlenų 

(bran), 4 -puodukai miltu, 2 
šaukštai cukraus. 4 šaukštukai 
“baking powder.” 2 šaukštukai 
sviesto, 2 puodukai pieno (arba 
galima ir vandenio naudoti, jei 
pieno neturi). 2 puoduku ra- 
zinku be sėklų, 1 šaukštuką 
druskos.—Čiagi Selvestras 

ko.
—Jis, jis, gyvatė.
—O gal ir ne jis.

nas Gaičenko kankino 
žmona ? v

Tai ištikrųjų, tai šiurpi ir 
baisi tiesa—kankino savo žmo
ną ne vienas Gaičenko, mušė 
ir kankino daugelis. Kiek aša
rų ir kraujo pamatė savo am
žiuje karčiamą, kuri buvo ant 
priekalnio prie Karfdibinsko 
kelio. , Dabar nuo jos tik vien 
griuvėsiai tepasiliko, o buvo' 
laikas—griaudė Kandibinsko 
karčiama visoj apielinkėj gir
tų mūšiais. Botagas ir antau
sis, smūgiai į dantis ir bizū
nas. su riksmu, su vikrumu.’ 
Dažnai piktai mušėsi draugas 
su draugu, bet dažniau ir pik
čiau mušė moteris. Užsiulioję 
kandibinskiečiai šaukė stepės 
dainą. Maišydamosi su nustel
btu sukankintų moterų vaito • 
jimu plaukė daina traktu, kai
mo gatve, plaukdama į stepes.

Kada praleidus 42
kolchozininkas Jonas Dauga
ms balsiai perskaitė 
Suchoj Jelanec apysaką “Iš
vada”, Onai Kostenko, jos vei
das persimainė ir ji be žado

Sumaišyk kartu miltus, cuk
rų ir kitus sausus produktus su 
sviestu, paskiau pilk pieną, o 
paskiausia razinkas. Dėk j karš
tą pečių ir kepk apie valandą 
su virš. Galima padaryti vieną 
dideli ar du mažus bakanėlius.

E. V.—Johnson City, N. Y.

metus

kaime

Rūgščios Morkos
Nuskusk ir supjaustyk j rie

keles 6 morkas, sudėk į puodą 
ir užpilk 2 puodukus verdančio 
vandens, pridėk šaukštuką drus
kos, šaukštuka cukraus ir 4 
gvazdikėlius (cloves). Virk pu
sę valandos.

Įdėk 1 didelį šaukštą sviesto 
į atskirą puoduką ir leiski pas
tovėti iki parus. Tada pridėk 
nusunktas morkas, gerai išmai
šyk, kad morkos būtų visos 
sviestuotos; pridėk vandenį; ku
riame morkos virė (jo turi būt 
1 puodukas), pridėk 1 šaukš
tuką uksuso ir 1 didelį šaukštą 
miltų, išmaišytų su trupučiu 
vandens. Uždenk ir virink 10 
minučių, paduok ant stalo, kol 
karštos.

M. B.—Waterbury, Conn.



Ketvirtas Puslapis /

EAISVS

Paskutinis Kelias
Anna, Zagers.

%

(Tąsa)i Kada aš įėjau į miestą, tad prie didelio 
—Čionai ant lygumų įvyko pirmi Vallišo kampinio namo žandaras man neleido apsi- 

Sukilelių su policija mūšiai. Tuom laikuistoti* Pro mažus langelius, apkaustytus 
Vallišo būrys buvo—saujalė, tik apie 40 geležinėmis grotomis, esančius lygiai su ša- 
žmonių... Už Vallišo galvą buvo paskirtakgatviu, girdėjosi šauksmai tai šaukė va

tas įvyks sekmadienį, balan
džio 14 d., pradžia 2 vai. po 
pietų, su koncertu, tęsis iki 
vėlumai nakties. Bus prakal
bos. ir geri pietūs.

šiame parengime užkviesti 
dalyvauti visi Naujosios Ang
lijos kliubai.

V. Račkauskas.

mų, bet visų nepaspėjau pasi- 
žymėt. Kokius tarimus pada
rys newyorkiškė konferencija, 
greitai paaiškės.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Trečiad., Balandžio 10, 1935 * !

........—7 I
ant kuopos bus išduodami.

A. Baronas.

BINGHAMTON, N. Y.

sario revoliucijos kankiniai—belaisviai.
—Leobeno teismai žiaurūs ir padiktuoti 

klasine neapykanta,—pasakojo bedarbiai 
—pasako-iprie teismabučio namo.—Mes čionai buvo

me kalėjime, kada atvilko Vallišą ir jo žmo- 
Tai buvo naktį. Mes, užrakinti, pa-

dovana 15,000 šilingų tam, kas tik ją pri
statys! Bet mes pareiškėme savo žmonoms 
ii* vaikamsį kad į tą klonį jie nežiūrėtų, 
kur buvo Vallišas pirm to mūšio,- 
jo valstietis.

ną. lai buvo naKtj. Mes, užrakinti, pa- 
. Anksti rytą mes išėjome į Brucko pusę stebėjome ką tai nepaprasto, bet mums nei 
ir sutikome gyvulių bandą. Susėdome antL _• ’ —
žolės. Žemė jau šilta. Girioje girdisidraugą Vallišą.
skambėjimas. Nusileidau į klonį ir rnatau;§au^smas^ kuris buvo girdimas visame ka- 
daug gyvulių. Nuo Brucko iki pat Gochan-j^me^ kada atvedė Pauliną Valliš pas jos 
F1’10 b.k m,r?a Fy,V.Uli?.nugaros- .vietomis vyrą ir kada ją nuo jo vėl atitraukė.

Vallišo budeliu buvo ne kas kitas, kaip 
Zelkel iš Berlyno. Laike žudymo visas ka-

nesisapnavo, kad tą naktį jie pakars mūsų 
, Du kartus pasigirdo

tarpe jų matosi kiaulių, visus juos varo 
iš tvartu ganyboms...

v . * * Liuinui 10 uviijnv. juuiaiv zjuujiuv vacuo

Uz kelių valandų aš stoviu prieš gelžke- įėjimas buvo apsuptas Alpų kalnų šauliais, 
lio stotį Leobene. Dideli kalnai toli.. . . >Tai buvo n pun<as Klagenfurto. Kiek- 

“Vasario 17 dieną, vakare, iš gelžkelio vienas, kuris nori tarnauti Alpų šauliuose, 
stoties išėjo jaunas žmogus, priėjo prie ;prįValo turėti paliudijimą apie užbaigimą 
taksio ir užsisakė automobilių. Pardavi-!vijutings mokyklos.
kas, gelžkelietis, gal būti dar kelyje dūsavo,; Prisaikinti teisėjai stovėjo visą laiką, nes 
žiūrėdamas j valdžios plakatą, siūlinantį juos čia turėjo vežti į teisėjų rūmą.
lo,000 šilingų už Vallišą. Jis tada dar 
žinojo, kaip greitai ir jo gyvenimui 
truks siūlas (Greitai po to, kaip buvo 
žudytas draugas Valliš, buvo atrastas 
žudytas ir jo išdavikas.)

Sekmadienį po pietų Leobene buvo eise
na. Valliš ir jo žmona, sukaustyti rete
žiais, sėdėjo atdarame autobuse, iš prieša
kio ir užpakalio kareiviai ir žandarai, iš 
dešinės ir kairėsy-policininkai. Miestie
čiai rodė savo pačioms pirštais į sėdinčią 
porą autobuse. Moterys žiūrėjo į surištą 
moterį, žaliai apsivilkusią, kuri klasių ko
voje visur sekė savo vyrą.

ne
ri u- 
nu- 
nu-

Greitai privažiavo motoriniai dviračiai, 
grūdo kiekvienam į ranką raštelį ir nuva
žiavo. Rašteliai buvo nuo Tarptautines 
Darbininkų Raudonosios Pagalbos, ten bu
vo pasakyta: “Prisaikinti teisėjai privalo 
parodyti savo solidarumą su teisiamuoju.”

Po tūlų pastangų pavyko gauti leidimas 
pažiūrėti iš koncentracijos per langą į ka
lėjimą. Kartuvių dar nėra. Kriminalistai 
iškasė trijų metrų gylio duobę, į ją pastatė 
stulpą. Nuo jo matėsi kalnai ir lygumos. 
Kiemas priverstas medžių ir šiaudų.

Vertė D. M. šolomskas.
(Bus daugiau)

Paterson, N. J.

New Haven, Conn.
Iš Mūsų Veikimo Bruožai

Kovo 11 d. buvo prakalbos, 
kalbėjo draugė Mažeikienė. 
Susirinkime didesnė dalis buvo 
motery ir kalbėtoja labai gra
žiai pajuokė mūsų aptingusius 
vyrus. Drg. Mažeikienė pagir
tiną prakalbą pasakė, labai 
patiko žmonėms.

Anna Shemet, alto ir Eva Ko- 
neitė, soprano. Dainavo labai 
tinkamai. Vadinasi, New Ha- 
vene mes turime kelias daini
ninkes darbininkų eilėse. Taip
gi mūsų Dainos Choro Vyrų 
Oktetas sudainavo keturias 
dainas labai gerai. Visos dai
nos darbininkiškos.

Visoms dainininkėms ir vi
siems dainininkams minėtos 
kuopos vardu tariu širdingą 
ačiū.

Haverhill, Mass.

Kovo 24 d. buvo surengtas 
koncertas per Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 16 kuopą 
ir ALDLD 82 kuopą. Žmonių 
susirinko neperdaugiausia, bet 
gal paliks koks doleris pelno 
apšvietos reikalams.

Dainininkai buvo šie: Drau
gė A. Mickevičiūtė žavėte ža
vėjo publiką savo dainomis. 
Geriau ir nereikia. Turėjo bū
ti drg. Kubiliūnas, bet apsirgo 
ir nepribuvo. Jo vieton daina
vo d. A. Višniauskas, iš Ba
yonne, N. J. Jis pirmu kartu 
pasirodė New Havene ir pub
lika jį pasitiko gausingais ap
lodismentais. Taip pat daina
vo 'dvi vietinės dainininkės—

Balandžio 2 d. buvo LDS 16 
kuopos susirinkimas. Tai bu
vo gana gyvas susirinkimas. 
Pasigirdo iš vienos draugės, 
kad gauna naujų narių, kurie 
bus priduoti ateinančiam susi
rinkime. Taipgi išrinkta kele
tas atstovų į apskričio konfe
renciją, kuri atsibus balan
džio 14 d., New Havene. 
Draugas Didžiūnas pasiūlė, 
kad išrinkti delegatus į atei
nantį Lietuvių Darbininkų 
Kongresą, kuris įvyks vasarą 
Clevelande. Ant vietos išrink
ta delegatai, kurie turės eiti 
per visas draugijas ir kvies jas 
prisidėti prie šio gero darbo.

J. K.

Pranešimai ir Parengimai

Kadangi mūsų Laisvės Cho
ras nariais padidėjo, tai ir vei
kimas pasidarė gyvesnis. Kovo 
23 d. buvo surengtas koncer
tas: Nors publikos buvo neper- 
daugiausia, bet liko pilnai pa
tenkinta, nes lošis ir dainos vi
siems patiko.

Turiu priminti, kad jau yra 
išrinkta komisija darbuotis del 
ateinančio sezono. Choras au
ga, vis daugiau jaunuolių pri
sirašo. Todėl visi turime gerai 
darbuotis.

Choro pagirtinas tarimas 
dalyvauti Lawrence, Mass., 
balandžio 13 d., parengime. 
Važiuosime visi sykiu. Kaip 
patyriau, tai Lawrence Liau
dies Choras kuogeriausiai per
statys istorinį veikalą operetę 
“Spartakas.” Busas išeis 6:30 
vai. po pietų nuo L.U. Gede- 
mino Kliubo, 324 River St.

i ---------
Dar vienas svarbus praneši

mas. L. U. Gedemino Kliubo 
25 metų paminėjimo bankie-

Iš Šilko Darbininkų Unijos 
Veikimo

, Kovo 23 d. įvyko susirinki
mas American Federation of 
Silk Workers Unijos sykiu vi
sų departmentų, kad išdirbti 
planus delei sustabdymo algų 
kapojimo šilko darbininkams 
Paterson, N. J. A. Williams, 
generalis unijos manedžerius, 
išdavė raportą iš atsibuvusios 
konferencijos trijų valstijų šil
ko pramonės darbininkų Nau
jojoj Anglijoj, kuri buvo po 
pilna kontrole šios unijos biu
rokratų. Iš raporto paaiškėjo, 
kad Patersono delegatam, kai
po kovingiem darbininkam, 
buvo leista kalbėti tik po tris 
minutes, ir neduota sprendžia
mo balso. Tad ta konferencija 
iš esmės biurokratų kontro
liuojama, ir kaipo tokia, nieko 
gero delei šilko darbininkų ne
nutarus išsiskirstė. Tik nutarė 
šaukt platesnę konferenciją 
New Yorke kovo 23-24 dd. (?) 
Patersono šilko darbininkai 
konferencijos vadovybe liepa-’ 
tenkinti. Taipgi į newyorkis- 
kę konferenciją tapo pasiųsti 
šeši delegatai iš Patersono.

Patersono delegatai reika
laus: (1) kad būtų rengiama
si prie nacionalio streiko šilko 
industrijoj; (2) kad būtų su
stabdyta skubinimo sistema; 
(3) kad būtų įtaisyta laikro
džiai ant staklių, kurie paro
dytų, kiek audėjas mastų pa
daro.' Nes kuomet tokių lai
krodžių nėra, bosai nuo audė
jų gali vogt tiek, kiek jie no
ri; (4) kad būtų mokama 1933 
metų kontrakte nustatyta mo
kestis ir (5) pripažinimas 
unijos.

Buvo ir daugiau veikai avi-

Patersone, kad priverst bo
sus eit su unija į derybas de
lei sustabdymo algų kirtimo ir 
darbininkų d i s k r i minacijos, 
nutarta paskelbt “stapičius” 
ir paskiau padaryti didelę de
monstraciją. Rodosi, tarimas 
geras, kad privertus bosus 
skaitytis su unija, nes bosai, 
atsakydami į unijos laišką, ku-. 
ris buvo pasiųstas bosam, kvie
čiantis bosus į konferenciją 
delei stabilizacijos vietos dar
bininkų reikalų, atsisako eit 
bent į kokias derybas su uni
ja, ir apkaltino uniją mela
gingai sulaužyme 1933 metų 
kontrakto. Bet tokiam “stapi- 
čiui” griežtai priešines buvę 
Kellerio pasekėjai. Beje, “sta- 
pičiaus” diena palikta nu
spręst unijos strategijos komi
tetui. Nutarta dirbančius dar
bininkus apdėt po 25c asses- 
mentų ant mėnesio delei sus
tiprinimo streiko fondo. Nu
tarta šaukt sekcijų mitingus 
delei geresnio prisirengimo 
prie streiko Patersone. Mat, 
dabar Patersonas yra išdalin
tas į 4 sekcijas.

Kad suinteresuoi jaunimą 
unijiniu veikimu, nutarta uni
joj . įsteigt sporto skyrių. Tad 
jaunimas, kurie mylite spor
tą, eikite užsiregistruokite 
unijoj į sporto skyrių ir suda
rykite tymus. Vadinasi, unija 
daro praktiškus žingsnius pri
sirengimui prie ateinančių ko
vų delei algų pakėlimo.

Unijistas.

PHILADELPHIA, PA.
Visos darbininkiškos organizacijos 

bendrai rengia didelj bazarą, penkta
dienį ir šeštadienį, balandžio 12 ir 13 
dd., Ambassador Hall, 1704 North 
Broad St. Pradžia 6 vai. vakare, abu- I 
du vakaru. Bus įvairių lošimų, skanių ’ 
valgių, gardžių gėrimų, ir gera or- ! 
kestra šokiams. Įžanga tik 20 centų 
vienam vakarui, o 35c abiems vaka
rams. Kviečiam visus dalyvaut ir pa- 
remt bazarą, nes pelnas bus skiria
mas del politinių kalinių ir streikie- 
rių.

Komisija.

HARRISON, N. J.
Draugai šiuomi pranešam, kad mū- , 

sų ALDLD 136 kp. gyvuojanti Har-! 
risone rengia puikų pikniką arba 
“outing” kuris įvyks 23 d. birželio 
June, Nutley, N. J. Tad prašome Ne- 
warko ir apielinkės draugijų, kad ant 
tos dienos nieko nerengtų, bet daly- I 
vautų ant mūs parengimo, o mes da- , 
lyvausim jūsų parengime kaip su
rengsite.

Koresp. W. Zellin.
(85-86)

PHILADELPHIA, PA. .
ALDLD 10 kp. šaukia visų darbi

ninkiškų organizacijų susirinkimą, 
nedqlioj, 14 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, 701 N. 8th St. Tikslas yra ta
me, kad prisirengus tinkamai pami
nėjimui pirmos dienos gegužės. Visi 
draugai ir draugės, žinote, kad vi
suomet darbininkiškos šventės paren
gimai nepavyksta, todėl, kad mes ne- 
susirenkam visi ir neišdiskusuojąm 
visus klausimus gerai. Dabar kitaip 
darysim, visos organizacijos ben- j 
drai sueis ir visi bendrai išrišim vi
sus trukumus ir padarysim gerus 
planus. Visi dalyvaukite.

Sekrl P. Puodis.
(85-86)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. balandžio (April), 7:30 vai. va-i 
kare. Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter St. Visus kviečia skaitlingai da
lyvauti, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. Po susirinkimo bus

A.L.D.L.D. 20 kp. susirinkimas „ 
įvyks ketvirtadienį, 11 d. balandžio, 
Lietuvių svetainėje, skiepe, 315 Clin
ton St., 7:30 vai. vakare.

Šis susirinkimas svarbus, nes ti> 
rim daug svarbių dalykų apsvarsyti. 
Taipgi draugai žinote, kad reikia 
duoklės užsimokėti, nes jau penktas 
mėnuo, kaip kurie dar nepasimokė- 
jote duoklių.

Sekr. O. Girnienė. ■*

2 Telefonas: Evergreen 7-7770 $ 
j PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS g 

□ Sena) dirbąs graborystčs pro- 2 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- 3 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar 2 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
§ balsamavimu ir palaidojimu o 
B mirusių. - g

g Veltui Chapel Šermenim I 
2 Parsamdo automobilius šerme- ® 
B nims, vestuvėms, krikštynoms 2 
2 ir kitokioms parems g
B Šaukite dieną ar naktį Q

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

f-—............. ■»— I
LIETUVIŲ ’

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- t 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas) j

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

DIDELIS NUPENIMAS
Dviejų dolerių vertes 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.

“tea party.” Visus kviečia moterų 
komitetas.

R. S.
(84-85)

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. balandžio, 8 vai. vakare, L.D.P. 
Kliube, 408 Court St. Visi nariai pri
valo dalyvauti, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyti. Atsiveskite ir 
naujų narių.

Sekr. V. K. Sherelis.

MONTELLO, MASS.
L.D.S. 67 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 11 d. balandžio, 7 vai. va- j 
kare. Visi nariai būkite susirinkime 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyti ir kiekvienam bus duoda
ma narystės paliudijimas, kurie tik;

Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina o 

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

Ant Columbia Ave., tarpe 2 
28th & 29th g

Smagiausia Vieta Mieste 2
Specializuojasi įvairiais Žuvų 2

Valgiais (Sea Foods)
* MOTERIMS STALAI |

BUSINESS MEN’S LUNCH g
HARRY SLOBODIAN

Savininkas . 2
Bell Phone Poplar 9257

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

Bieliausko Graborystčs įstaiga
TEL. STAGG 2-S043

Brooklyn, N. Y.'

PRANEŠIMAS BROOKLYNO I R APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko’ Graborystčs 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? Temykite, 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 būtų 
už didelę ar mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skir
tumo del kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir 
didžiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Iš kairės j dešinę: Hitleris, tarjasi su Anglijos diplomatąis: Simonu ir Edenu. 
Šitoj konferencijoj Hitleris atvirai pareiškė, kad jo vyriausias tikslas yra kova 
prieš Sovietus. Girdi, jis nesirašysiąs po Rytu Saugumo Paktu. Bet pereitą sek
madienį atsibuvusieji balsavimai Danzige, matomai, pakeis ir jo planus iki 

tam tikro laipsnio.

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

$150

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
> Grabas aptrauktas arba piedinis, 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 gauti 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; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kviet
kas. Išimame visus leidimus (permitus). Suteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius j visas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve
žami į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 
už prieinamą kainą.

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

(Tąsa)
SSRS Iniciatyva Taikos Sustiprinimo

* Srityj
D r. Molotovas savo pranešime labai 

aiškiai išdėstė apie Sovietų valdžios tai
kos politiką, kurią ji veda jau per 17 me
tų, ir kuri rado išraišką drg. Stalino žo
džiuose, kad mes svetimų žemių nenorim, 
bet ir savo žemių nei vienos pėdos nie
kam neatiduosim. Tiktai rezultate tos 
politikos, Sovietų Sąjunga galėjo pavirsti 

*vienu stipriausiu taikos faktorium pa
saulyj.

Sovietų šalis randasi kapitalistiniam 
► apsupime ir pabrėždamas dviejų prie
šingų socialinių sistemų—socialistinės ir 
kapitalistinės—priešingumą, d. Molotov 
nurodė, “kad komplikuotose tarptautinė
se apystovose eina lenktyniavimas, ir 
kartu su tuo, bendradarbiavimas dviejų 
priešingų visuomeniškų sistemų.” Tos 
apystovos, kuriose gali vykti tas priešin
gų socialinių sistemų bendradarbiavi
mas, yra, kada Japonija jau senai veda 
karą prieš Chiniją, siekdama naujo pa
saulinio padalinimo, kurios pėdomis da
bar seka hitlerinė Vokietija.

„ Sovietų Sąjungai, sako d. Molotov, pri
sieina skaitytis su tuo, kad tiesioginis 
karo pavojus jai padidėjo. Apie karą 
prieš SSRS jau senai atvirai kalba įta
kingi Japonijos sluogsniai, apie Sovietų 
Sąjungos teritorijų užgrobimus viešai 
skelbia Vokietijos fašistai. Todėl vi
siems pasaulio darbo žmonėms turi būti 
įsidėmėtini draugo Molotovo žodžiai, 
kad “nematyti naujo karo prisiartinimo 
—reiškia užmerkti akis į svarbiausi pa- 
vojų.”

Suprantama, kad išeinant iš tos padė
ties, Sovietų Sąjunga priversta buvo 
griebtis atitinkamų priemonių.

Pirmoj eilėj prisiėjo, sako d. Molotov, 
stiprinti savo taikos politiką, kame So
vietų vyriausybė turėjo milžiniškus lai
mėjimus. Sovietų Sąjungos iniciatyva 
buvo sudaryta visa eilė nepuolimų pak
tų, kaip su Pabaltos valstybėmis, taip ir 
su kitomis Europos valstybėmis. Buvo 
pasirašytas paktas su visomis SSRS kai
myninėmis valstybėmis, nustatąs puolan
čią pusę. Sovietų Sąjunga nustatė diplo
matinius santikius beveik su visomis ša
limis.

šitie faktai, kaip ir faktas Sovietų Są
jungos įstojimo į Tautų Sąjungą, rodo, 
ant kiek smarkiai sustiprėjo Sovietų Są
jungos bolševikų partijos ir jos vado d. 
Stalino vadovaujamos, tarptautinis jos 
autoritetas, jos tarptautinės pozicijos.

Drg. Molotovas savo pranešime pabrė
žė rolę, kurią sulošė kovoj už taiką So
vietų Sąjungos ir Franci jos santikiai. 
Bet dar didesnę domę reikia atkreipti ir 
į tą dalį d. Molotovo pranešimo, kur jis 
kalba apie Sovietų-Japonijos ir Sovietų- 
Vokietijos santikius.

Remiantis Vokietijos nacronal-socialis- 
tų užsienio politikos antisovietine pro
grama, išdėstyta Hitlerio knygoj “Mein 
Kampf”, drg. Molotov cituoja Hitlerio 
knygos tą vietą, kur Hitleris atvirai agi
tuoja už užgrobimus pirmoj eilėj Sovietų 
Sąjungos teritorijų. Nors Hitlerio kny
ga parašyta dar prieš jam užimant val
džią, bet tą knygą ypatingai dabar labai 
plačiai platina, skleidžia naujomis laido
mis. Taigi, kaip matyt, sako d. Moloto
vas, Hitleris neatsisakė nuo tos savo an- 
tisovietinės programos ir todėl lieka “aiš
ku daug kas iš dabartinių Vokietijos vy
riausybės santikių link Sovietų Sąjun
gos, lygiai kaip ir link Rytų pakto pro
jekto.”

teismas tuodu darbininku pa
siuntė į kalėjimą ant metų 
laiko ir po $50 bausmės uždė
jo. Nuo darbininko, skebo 
įskųsto, teisme reikalaujama 
didžiausids piniginės parankos 
užsistatymo nuo $5,000 iki 
$10,000. Tai taip yra daroma 
su streikuojančiais darbinin
kais.

Balandžio 5 d. buvo nuteis
ta 6 jauni darbininkai nuo 5 
iki 10 metų į Eastern Peniten
tiary ir po $1,000 bausmės. 
Jiems buvo primesta darbas 
sprogdinime namų ir kitokių 
dalykų, kurie apie tai visai 
nieko nežino. Nuteisti yra šie: 
James Brislin, Theodor SinRie- 
vich, Joseph Svilp (lietuvis), 
Steve Olshefski, Peter Bonsa- 
vage (lietuvis) ir Joseph Kli- 
nitski.

Balandžio 4 d. buvo šaukia
mi į teismą tie 91 darbininkai 
ir buvo manoma, kad juos vi
sus pasiųs į kalėjimą. Bet ko- 

i kiu tai išrokavimu jųjų į ka
lėjimą da nepasiuntė, paliko ant 
toliaus.

Balandžio 4 dieną, vakare, 
buvo atlikta kita provokacija 
Plymouth, Pa. Buvo užtaisyta 
šovinys gelžkelio vagone. Tam 
šoviniui sprogus, buvo 66 lan
gai sudaužyti ir kapitalistinė 
spauda ant greitųjų apkaltino 
streikuojančius mainierius. O 
reikia nepamiršt, kad į Ply
mouth yra pilna prigrūsta val
stijos kazokų ir kitokių šnipų, 
kur streikuojanti darbininkai 
nei į gatvę negali pasirodyti, 
kad nebūt persekiojami. Tai 
jau yra aišku, kas tas provo
kacijas daro, kad tik daugiau 
apkaltint darbininkus, o save 
pateisint už savo tokius kru
vinus darbus. Susipratę darbi
ninkai netiki į tokius teroristi
nius darbus ir jie to nedaro.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Wilkes-Barre, Pa
Žinios Iš Angliakasių Kovo;

Lauko
Nors streikuojanti angliaka

siai yra labiausia persekioja
mi*, vienok laikosi kovos lauke 
už savo reikalus ir už savo 
gyvybės palaikymą.

šioj apielinkėj darbininkai 
taip yra terorizuojami, kad 
baisu ir pamislyt apie tai. La
bai 
yra 
kio 
jos
ninku ir valstijos kazokų yra

didelis skaičius darbininkų 
baisiausia nukentėję be jo- 
prasikaltimo. Iš kompani- 
pusės, senos unijos virsi-

daroma visokių provokacijų ir, yra nuo visko paliuosuojami. 
jie tą viską primeta streikuo
jantiems darbininkams. Ir kiek 
daugiau jie atlieka tų visokių 
provokacijų, tiek daugiau puo
la streikuojančius darbininkus. 
Gaujos tų teroristų eina per 
darbininku stubas arba kito
kias įstaigas, areštuoja, veža 
juos į barakus ir ten tiek juos 
kankina, pakol priverčia pa
sirašyt prie kalties. Kankina 
visokiais būdais, muša ir net 
degina, ir jau nemažai nekal
tų darbininkų taip buvo nu- 
kantinta ir pasiųsta į kalėjimą. 
Teisme “sufrėmuoti” darbi
ninkai yra baudžiami be jo
kio pasigailėjimo, bet skebai

Skobas nušovė Frank Potroš
kį ant vietos pikieto linijoj, o 
kitą pašovė, kuris ir dabar ne
šiojas dvi kulkas, bet tą ske- 

j bą teisme išteisino. O kad 
streikuojantis darbininkas į 
skebą pažiūri arba liepia su
silaikyt nuo darbo laike šio 
streiko, tai tas praneša kazo
kams arba anglies kompani
jai ir tas darbininkas būna 
areštuotas ir skaudžiai nu
baustas. Pavyzdžiui, iš Lokalo 
51, Lance Colliery, įskundė 
policijai du darbininkus, Pat
rick Mangan ir John Lutacka, 
kad jie nuo jųjų gavo per au
sis užduot, einant į darbą. Tai

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-999 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847
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PRANEŠIMAS i
ADVOKATAS |

J. GEORGE LIPSIUS (
ir investigatorius

C. W. BENSON < 
persikėlę raštinę į sekančią i 

vietą:
Building |

Broad ir Chesnut, .
1324-30 Lincoln-Liberty ’

PHILADELPHIA, (
Tel. Locust 6100. 'MASS. LIETUVIAI PAMATYS PUIKIĄ

OPERETĘ “SPARTAKAS”
RENGIA LIAUDIES CHORAS

Subatoj, 13 Balandžio (April), 1935
L. U. KLIUBO SVETAINĖJE

41 Berkley Street Lawrence, Mass.

•

lošimas prasidės 7:45 valandą vakaro 

Svetainės durys atsidaro 6:30 valandą vakaro;

įžanga Suaugusiems 35c ir 50c;
Vaikams—10c.

Seserys Kaškevičiutės Romiečių mergelių rolėse loš. ir dainuos.

Vaidins Lawrence’o lietuvių darbininkų Liaudies Choras, vadovystėje B. Petrukevičio
Dar pirmą sykį Naujojoj Anglijoj ši garsioji ir puikioji operetė Spartakas 

bus suvaidinta. Taipgi šios apielinkės lietuviai pamatys dar niekada nematytą 
operetę, bet daugybei žinoma kaipo viena puikiausių, didžiausių, kurioj vaiz
duojama gladijatorių gyvenimas ir mirtys scenų arenose: valdininkų ir poni
jos puotos; paleistuvystės, o iš .kitos pusės vergų skurdus gyvenimas ir paga
linus gladijatorių ir vergų sukilimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, įvy
kę virš du tūkstančiu metų atgal.
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JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 1417

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street.

BESTOVĖDAMAS, Aš

NORĖČIAU

PASAKYTI KELETĄ

ŽODŽIŲ APIE, MŪSŲ

ELEKTRINĮ

ŠALDYTUVĄ

“ Ą š apsižiūriu apie savo maistą. Motina taipgi klapatijasi. . .jūs ži- 
note, kaip elgiasi motinos. Įspėkite, kaip šalta yra mūsų šaldytu

ve. Visuomet žemiau 50 laipsnių. Daktaras sako, tai todėl, kad bakte
rijos, kurios iš pasalų tyko bloga padaryt kūdikiams, pasidaro ne pa
vojingas tokiame šaltyje. Tas duoda žmogui labai smagų jausmą galiu 
jums pasakyt, kuomet žinai, kad maistas yra saugus.

“Aš, žinoma, leidžiu Mamci ir Papei taipgi naudotis elektriniu šal
dytuvu. Kas liečia tėvus,, tai jie netaip jau blogi, ir aš stengiuosi palai
kyt juos sveikus. Be to, man pačiam yra gerai matant, kaip jie taupo 
pinigus ant maisto, kuris nesugenda. Ar aš minėjau pinigus? Tai tik 
apie 7 centus kaštuoja per dieną palaikyti šaltą vidutinio dydžio elek
trinį šaldytuvą. ‘Bet jeigu kaštuotų ir dvidešimt sykių tiek, tai būtų 
verta del tavo gerovės,’ sako Motina. Ačiū, Mamyte, ir to paties aš 
linkiu tau!”

lc VERTES elektros išlaiko šaldytuvą vidutinio dydžio šeimynai šaltą per 
3į valandas. Elektiu pigi! Jūsų centai čia daug nuperka. Pavyzdžiui, lc vertės elektros 
sriovę varo siuvamąją mašiną per visą popietį... .arba vacuum-i.švalo 4 kambarių 
dydžio divonus....arba žibina 40-wattų lempą per 4 vai. ir 10 minučių. Kas gi kitas 
jums duoda tiek daug už taip mažai?

THE NEW YORK EDISON COMPANY
THE UNITED ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY 

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.
NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

I.M M Ml M M M MMM MM M M M Ml M M M M M M M M
Tel. STagg 2-3438 

Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bnicktaer’s Sons, Ine.

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.

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

rvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw

Lietuvių Anglių Kompanija -I
Pirmos klasės anglis, geriausios i< 

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

Telefonuokite: 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 koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

TRU-EMBER COAL COMPANY i
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ’

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

—1  —i—i—
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Į NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
“Laisvės” Vakarienės 

Darbininkai
Prie sėkmingumo buvusio 

“Laisvės” bankieto labai daug 
triūso pridėjo daugelis darbi
ninkų, ypatingai gaspadinės. 
Be jų pasiauk avimo ban kietas 
būtų neįmanomas. Dėlto mato
me reikalą pranešti apie tai 
visuomenei, • .

Gaspadinės:

Debsienė: ' ' ' ' •
Jakštienė 
Verkutienė 
Vasiliauskienė 

• 1 Bitermonienė
Pranaitienė
Laukaitienė ' 
Zinkevičienė 
Bau k i en ė
Stalų Aptarnautojai:

(Veiteriai)
Caroline Zataveckas 
Constance Vaice 
Jean Marciuk 
Irene Sherry 
\ldie Kairys 
Milda Krance 
Helen Kaunas 
Vete Zablackas 
Tony Baleen 
Clement Strauss 
Tony Novikas 
Tony Sinkus

Adella Monkiute 
Tony Jakštis 
George Kazakevich 
Joseph Zdanas

Kiti Darbininkai:
J. Weiss, Petkienė, Mantuš- 

kaitė, Baltrušaitis, Tamošiū
nas, Nachvidavičius, Skairis, 
Levanas, Zablackas, Ch. Bal
čiūnas, Aleksynas, A. Balčiu- 
hhs, Gustaitis, Narbutas, Ba- 
hAnattskas, Visockis, Zajan- 
kauskas, Bernotas, Tartis, Gil- 
manas, Zenkevičius, Kuraitis, 
VaraševiČiuS, Grubis.

•♦Laisvės” Administracija ir 
Board Direktoriai taria širdin
gą' ačiū gaspadinėms už paga
minimą skanios vakarienės.

“L.” Adm. ir B. D.

Dar Apie “L.” Bankieto 
Programą

Vakar dienos “L.” aprašant 
bankieto programos pildytojus 
praleista nepažymėta Albina 
Depsiutė, kuri akompanavo 
dainininkui A. Višniauskui.

Liet. Mokyklos Lankytojams
Visi lankiusieji iki šiol Pil. 

Kliube buvusią mokyklą pra
šomi įsitėmyti, kad toji mo
kykla perkeliama iš Pil. Kliubo 
“Laisvės” svetainėn. Tad seka
mos pamokos 14 balandžio, 
9:30 ryto, įvyks “L.” svetainėj 
ir ten bus pastoviai, kas sek
madienį. Mokytojaus, kaip ir 
lig šiol, žymus kalbininkas d. 
V. Tauras. Mokina gramati
kos, ikorespondėncijų- straips
nių rašymo, taipgi būna disku
sijų—įdienos klausimais.

“Laisvės” darbininkai šios 
mokyklos studentai būtinai da
lyvaukite.*

< » Mokyklos Komitetas.
* • f ’ » I

. Margumynų Vakarėlis
, Rengia ALDLD 1 Kuopa

Tai vienas niekados nebu
vusių parengimu, be įžangos 
tikietų ir muzikos. Įvyks 14 
balandžio (April), nedėlios 
vakare, 7:30, 419 Lorimer St.

Kas bus tie margumynai ? 
Nėra galimybės viską sužymė
ti, tik sužinosit atsilankę. Pa
žymiu tuos, kurie turės pasi
praktikuoti per savaitę laiko; 
bus du čampionai: vienas 
šachmatistas, kitas—čekerių.

Komisija parūpins skanių 
'rialgių, bus arbatos ir alaus. 
Jeigu atsilankys muzikantų ir 
kitokių artistų palinksminti 
publiką, komisija bus dėkinga.

Rengimo’ Komisija.

Penktadienį Studentų 
Streikas

Vietos studentai smarkiai 
rengiasi streikui prieš karą ir 
fašizmą. Daug mokytojų ir 
profesorių juos remia. New 
York Miesto Kolegijos moky
tojai pasisakė už rėmimą strei
ko ir išleido atsišaukimą ra
ginantį visus dalyvauti. Kita 
rezoliucija reikalauja uždary
ti visas klases demonstracijos 
metu, taipgi paskyrė kalbėto
ją demonstracijai, jei studen
tai to! . pageidaus. Daugybė 
krautuvninkų įdėjo į langus 
pranešimus, kad parėmimui 
studentų streiko jie uždarys 
krautuves demonstracijos me
tu.

Banditai Sumušė Draugą 
Vincą Marcinkevičių

Pereitą penktadienį einant 
iš darbo užpuolė plėšikai drg. 
Vincą Marcinkevičių, gyve
nantį 851 /Madison St., Broo- 
klyne. žiauriai sumušė, atė
mė pinigais $25, laikrodį, 
“Laisvės” bankieto bilietą, ir 
viską, ką tik rado pas jį. Viso 
nuostolių padarė ant apie $75.

Draugas Marcinkevičius yra 
senyvas žmogus, remiantis 
darbininkų judėjimą ir drau
giško būdo. Plėšikai kirto 
Marcinkevičiui į veidą ir tiek 
tik jis atsimena. Jo veidas 
labai sužalotas. Pradėdamas 
atsįgauti, turėjo vargo prisi
prašyti praeivių pagelbos, 
mat, praeiviai pamanė, kad 
koks valkata voliojasi. Tačiau 
visgi atsirado tokių, kurie su
prato, kad nelaimės paliestas 
žmogaus: ‘šaukiasi pagelbos- ;ir 
padavė pagelbos ranką.

Iš d. Radžiunienės Laidotuvių
I • .

Pirmadienį po piet, prie dd. 
Balčiūnų namų, kur velionė E. 
Radžiunienė buvo pašarvota, 
susirinko daug žmonių, kad 
paskutinį sykj pažvelgt į ve
lionės veidą ir atsisveikinti. 
Čia radosi jos. šeimyna, artimi 
draugai, gražus būrelis ALDL- 
D 1 kuopos narių, kur velionė 
prigulėjo, taip pat kaimynų ir 
pažįstamų. Tik dalis išlydėto
ji] galėjo sutilpti kambaryje 
ir koridoriuje, kiti likosi ant 
šalygatvių.

Velionės karstą dabino ge
rokas skaičius vainiku, tarpe 
jų raudonų gėlių vainikas nuo 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pos; vienas vainikas nuo šapos 
darbininkių, kur ji dabar dir
bo, o kitas nuo darbininkių, 
kur ji seniau dirbo, kas liudija 
velionės; draugišką malonų su
gyvenimą su visais. Taip pat 
buvo vainikai nuo jos šeimy
nos, giminių ir draugų, kurie 
skaitlingai, su keliolika maši
nų,' palydėjo <į kapines. Pa
laidota laisvai. Palikę jaunį, 
klasiniai sąmoningą draugę 
kape, liūdni skirstėmės namo’.

Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius LeVanda (Levandaus- 
kas).

[ A—tis.

ALDLD 1 K-pos Susirinkimas
Ketvirtadienį, 11 balandžio, 

8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck St., Brooklyne, * įvyks 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pos susirinkimas. Jis bus svar
bus, kadangi dar tebesitęsia 
naujų narių gavimo vajus. Visi 
nariai prašomi pasistengti da
lyvauti. Padarykime šį mitin
gą gyvu ir įspūdingu, kaip kad 
buvo pereitas. Taipgi visi pa- 
sistengkime gauti naujų narių.

Valdyba.

Šiandien TDA Mitingo Nebus 
* Pasitarus su tūlais draugais 
TDA 17 kuopos susirinkimą 
nukeliam į trečią trečiadienį 
mėnesio, tad sekamas susirin
kimas įvyks ne šiandien, bet 
17 d. balandžio, “Laisvės” 
svetainėj. Nekreipkite atydos 
į buvusį pirmadienio laidoj 
pranešimą, kadangi tai buvo 
prierašas prie paduoto redak- 
cijon rašto seniau, prieš pa
keičiant dieną.

Org. J. Seeger.

2 Užmušti, 2 Sužeisti Darbe
Pirmadienio popietį tapo 2 

užmušti ir du, gal būt, mirti
nai sužeisti kasamam Hudson 
tunelyje prie 39th St. ir llth 
Ave., New Yorke. Nelaimė į- 
vyko dinamitu skeliant akme
nis. Skėlikas, sakoma, šaukęs 
perspėjimą, kad jis prisirengęs 
padegti dinamitą, bet dirban
tieji didžiulėj 31 pėdos storio 
plieninėj rinoj nenugirdę ir ta
po eksplozijos priblokšti prie 
sienos. Kiti 31 darbininkai iš
liko sveiki. Pasirodo, ne,t ejt- 
sploduojant .akmenis nėrą pa
tikrinama, neigi prašalinami 
darbininkai iš pavojingų vietų.

žuvusieji: Anthony Skalski, 
iš New Brighton, S. L, ir 
James Martineau, iš Brookly- 
no; sužeistieji: John Bušienski,. 
iš Jersey City, ir Fred Mitch
ell, iš Brooklyno. Prie to pa
ties darbo pirmiau žuvo trys 
žmonės. Tunelis pradėta kas
ti gegužės mėnesį pereitų me
tų..

DIENINIAI
SPECIALAI

Lankėsi Tolima Viešnia
i

Pirmadienį lankėsi “Lais
vės” įstaigoj draugė B. Spu- 
dienė, iš Montreal, Canada, 
kuri čia atvyko į savo pussese
rės velionės L Radžiunienės 
šermenis. Viešnia apžiūrėjus 
“L.” spaustuvę ir įstaigą pa
aukojo “L.” preso fondui $1.

; MIRTYS—LAIDOTUVES
Minnie Robinson,'46 metu, 

.187 Withers St., Brooklyn, N. 
-Y., mirė balandžio 9: d. Bus 
[laidota bal. 12 d., Lutheran 
kapinėse. Laidotuves prižiūri 
graborius J. LeVanda, 107 
Union Avė.

Mirė Ochs, “Times” Leidėjas
Chattanooga, Tenn, valsti

joj, mirė Adolph S. Ochs, di
džiausio kapitalistinio laikraš
čio “The New York Times” 
leidėjas, žymus politikas ir fi- 
nansierius. Ten jis buvo nuvy-i 
kęs svečiuosna. Ten jis esąs 
pradėjęs ir savo laikraštinę 
karjerą. Buvo 77 metų. Mirė 
ūmai nuo išsiveržimo kraujo 
smegenyse, sėdėdamas su bū
riu savo giminių ir draugų 
puošniam restaurane, laukiant 
pietų.

Trumpos Žinutės
Pereitą šeštadienį augščiau- 

sio teismo teisėjas Ę. S, Dore 
išdavė drausmę prieš National 
Biscuit Co. streikierius, New 
Yorke, draudžiant kovingą 
streiko veiklą, taipgi atsišauki
mą į naudotojus skelbti boiko
tą skebų produktams. Bet 
streikieriai nusitarė masiniai 
pikietuoti ir laužyti drausmę.

Vedamas kovingas streikas 
prieš Silver Rod Drug kompa- 
niškas krautuves, kurių Di
džiojo New York o srityje yra 
apie 40. Joseph Regelson, strei 
ko komiteto pirminiu, ir uni
jos viršininkas, taipgi eilė ki
tų pikietų areštuota, bet nežiū
rint persekiojimų, Komunistų 
Partija mobilizuoja masinius 
pikietus.

budavojimą iš priežasties elek- 
tristų streiko, kurį jie paskel
bė kovo 15 d., reikalaudami 
samdyti unijistus darbininkus 
ir mokėti unijines algas.

Įdomūs Moving Pikčiai 
East New Yorke

Šį ketvirtadienį, Kiburio 
svetainėje, 950 Jamaica Ave., 

iEast New Yorke, bus rodomas 
labai įdomus judis “Revoliu
cionieriaus Atsiminimai.” Ja
me vaizduojama tos didelės 
kovos su caristais.

Kitas paveikslas bus “Plau
kiojanti Miestai Chinijoje,” 
vaizduojantis skurdų chiniečių 
gyvenimą.

Šiuos judžius rengia East 
New Yorko ALDLD 185 kp. 
ir LDS 13 kuopa. Tikimės, jog 
draugai parems šį parengimą, 
nes visas pelnas eis apmokėji
mui duoklių tų draugų, kurie 
jau senai nedirba ir neišgali 
užsimokėti.

Įžanga 25c. Pradžia 7.30 
vai. vakaro.

Važiuojant iš kitur, galima 
pasiekti Jamaica elevaterio li
nijos traukiniais, išlipant ant 
Cypress Hills stoties. Nuo sto
ties, tik apie blokas iki svetai
nei.

j Konferencija Del Pirmos 
Gegužės

Prašome visų įsitėmyti, kad 
’konferencijoj, kuri įvyks sek
madienį, 14 balandžio, 10 vai. 
ryto, “Laisvės” svetainėj, pir
mu dienotvarkio punktu bus 
Pirmoji Gegužės, kas apeina 
visoms vietos draugijoms, kliu- 
bams, visokių nacįonalių orga
nizacijų kuopoms, chorams ir, 
tt. Tad visos organizacijos, ku-į 
rios gavote, raštiškus pakvieti-j 
mus, lygiai ir tos, kurios nega-i 
vote tokių pakvietimų, atsiųs
kite delegatus arba yald. pa
skirtus atstovus į šią konferen
ciją. ■ ,} o

Užbaigus Pirmos Gegužės 
reikalus, draugijų priklausan
čių arba norinčių prisidėti prie 
Sąryšio delegatai pasiliks ir 
svarstys kitus Sąryšio reika
lus. Bet gegužinė yra svarbiau
sias konferencijos tikslas.

G. Komisija. ,

Transportacijos Taryba bu
vo priversta galutinai sulaiky
ti New Yorko miesto valdomos 
Nepriklausomos Subvės linijos

BALANDŽIO 10-tą

Saldainiai
S E REDO J,

Gryni
šokoladu Aplieta Plakta
Grietinė ....17C

40c vertes—pilnas svaras 1 "
Namų Darbo Black
Walnut Nougat Slices

60c Vertės;—pilnas
Pieninio šokolado
Gardumynai

70c vertėa—pilnas

29C svarns

390 svaras
Namų Darbo šokoladinis p Z| q
Angel Keksas 40c vertės4—

PRIE FONTANŲ
Cream. Cheese and Jelly 
Senvičius ir Kava 

, regulariai
Pineapple Sundae

. reguliariai
Cream Soda 

reguliariai 15c 
SENVIČIA1

Salad—Sliced

Coffeė Ice

25c

15c

15C
1OC
1OC

SPECIALI 
Tuna Fish 
Egg: , 
Tomato— Lettuce— „ 2OC
Mayonnaise reguliariai 35c^ 

186 Krautuvės—Viena arti jus I
1 . •

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda forničius, 2 lova su vi
som kaldrom, r paduškom. Taipgi yra 
kamodq, stalas re pora kėdžių. Viskas 
už $10. Greitai atsišaukite sekamai: 
Barber Shop, 7424—88th Rd., Wood
haven, L. L, N. V.

(85-87)

PARDAVIMAI
Parsiduoda farmą, turi apie 114 

akrų žemės, apie 60 akrų dirbamos, 
o kitas, likęs laukas, tai ganyklos. 
Yra didelis sodas, yra virš 100 vai
singų medžių. Stuba turi 10 kamba
rių, visi dideli ir šviesūs; 2 barnūs, 
garadžius, vištininkai, ir yra gyvu
lių: 2 arkliai ir daug karvių. Taipgi 
yra visi laukų įrankiai, kokių tik 
reikalinga del farmos. Farma neto
li nuo miesto apie dvi mailės, Utica 
tik 18 mailių nuo farmos. Viską 
parduosiu pigiai.

Del tolimesnių informacijų kreip
kitės laiškais arba ypatiškai galite 
matyt mane po šiuo antrašu: Ralph 
Lamaitis, 87 Madison St., New York.

(81-87)

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

Juozas Levanda
i (LEVANpAUSKAS) 

GRABORIUS
> Patarnauju visiems be skirtu- ? 
s mo. Parsąmdau automobilius į 
? kiekvienam reikale. Kainos s 
( žemos. :
? Ateikite ir persitikrinkite ?
i 107 UNION AVĖ.
| Brooklyn, N, Y. ;

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

j Painters and Carpenters j, 
(Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko t

A. BALČIŪNAS 1
X 321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y. <]>

t P. BIELIAUSKAS t |
i 8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. 1

<|> Te!.: Foxcroft f-6901 j
f  Z Z Z “ Z Z         Z —J>

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

K

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 11 d. balandžio, Lais
ves raštinėje, 8 vai. vakare. Visi na- ' 
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt. At- j 
simbnate kokį pasekmingų susirinki- I 
mą turėjome pirmiaus, buvo daug 
naujų narių, bet šį kartą bus dar 
geręsnis,‘< nes tikimės turėt dar dau
giau naujų narių. Taipgi reikės iš
rinkt delegatą į visuotiną suvažiavi- 
ma, ir jau ateina vasaros sezonas ir 
reikės rengt išvažiavimai ir piknikai.

Organizatorė. Į
(85-86) i

^>Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAR & GRILL

Labai švari if ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus, 
degtine ir importuoti likeriai 
į' Skanūs valgiai ir

Užkandžiai
J. ZEIDAT, Savininkas 

321 Grand Street 
prieš Grand Paradise I

Brooklyn, N. Y. |

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudė iimo, 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 LA)B.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
viena, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

i

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

.... • f —

STOKEŠ
512

JONAS
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmbre 5-6191

Mes perkame seną auksą 
VELTUI

Laike balandžio menesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. H

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

plaukus ar veidą.
1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Pranešą visuomenei, jog jis atsidaro ąavo ofisą 

WILLIAMSBURGHE: 1: ;
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
_____ ....------- --  . . ■ ...r.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Krauj® 
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-Jr H 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Ia

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

Čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS >
110 East 16 St, N. Y. 4

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ave. ir Irvins PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




