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(Kongresas priima ‘Karo

Wesseliu
Lucės iš

žiniomis,

virš 6 nuošimčiu, 
taip kad galima būtų val
džiai vesti karą “be pelnu”. 
Bet ginklų ir amunicijos fa-

Brooklyno komunistų 
pelės susirinkime drg. 
sakė: Išleiskime gerus 
sios Gegužės lapelius i
kleiskime visoj šioj kaimynys-1 
tėj; tai bus skambalas prie j 
veikimo, mobilizuotis tos die-i 
nos demonstracijoms.

Ir ištiesų, tinkami lapeliai, i 
atsakanti momento reikalams 
ir masiniai paskleisti, tarnau
ja kaip skambalas, šaukiantis 
darbininkus veiksmais atsiliep
ti kovoj už būklę ir savo tei
ses.

600.000.
apdirbinėjami kaipo me
džiaga ateinančiam karui.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Baland. (April) 11, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Kai kurie žmonės perdaug 
greitai persiima pasnikavimo 
bei kitomis “sveikat-kultūrinin- 
kų” madomis, nesiklausdami stovų 
pažangaus ir sąžiningo gydyto- Swain bilių. kuris reikalau- 
jo patarimų. Del to, kiek šiuos ja karo laiku dideliais mo- 
žodžius rašančiam žinoma, jau kesčiais apdėti privatiškus 
nukentėjo trejetas lietuvių dar- pelnus virš 6 nuošimčiu,

Be Pelnų’ Apgavystę
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų, kongreso at- 
■~x~—i rūmas priėmė Mc-

KRISLAI 
Lapeliai—Skambalas. 
Teisingumas Rašte. 
Atsargiau su Sveikata. 
Studentų Bruzdėjimas. 

Rašo S. Laisvietis.

Kekšes-“Poeto” Mirtį
BERLYNAS. — Praneša- 

I ma, kad Hitlerio valdžia va- 
! kar įsakė nukirst galvas 

ne dviem komunistam, Sollei 
Epstein ir Hansui Zeiglen. 
Mirtin jiedu buvo nuteisti 
būk už tai, kad dalyvavę 
nužudyme nazių “poeto” 
Horsto Wesselio penki me
tai atgal. Bet teisme buvo 
įrodyta, kad jį nudėjo kiti 
jo plauko ištvirkėliai, nepa
sidalindami su 
“meile” kekšės 
Alexanderplatzo.

Paskutinėmis 
jau nukirto galvas dviem 
minimiem komunistam.

“Laisvė”, kaip žinoma, r~ 
kartą ragino korespondentus 
kuo teisingiausiai aprašinėti 
šiokius ar tokius nuotikius. 
Vienas draugas “Laisvės” šė
rininkų suvažiavime sakė, kad 
ir kunigo pamokslą aprašant, 
nieko nereikia iškreipti bei 
perdėti.

Taip, patys faktai bei kal
bos visuomet turi būt laikraš
čiui perduodami lygiai taip, 
kaip jie buvo bei yra.—žinote,- 
kad persūdant yra sugadina
ma ir geriausia sriuba.

Bet daryti darbininkiškas iš
vadas bei komentarus, tai ki
tas dalykas. Čia mūsų korės-' 
pondentai turi pilną laisvę, re
voliucinės linijos ribose.

bininkų Brooklyne.
Bet dar niekam neteko gailė

tis, kas sekė Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus patarimus, ypač mitybos 
klausimais.

f

i brikantai, suras būdus pel- 
nagrobiauti. ♦

Pirm kongresmanams 
balsuojant, tačiaus, buvo kol 
kas išbrauktas tas suma
nymo punktas, kuris , reika
lavo “draftuoti” (prievarta 
paimti) kariškai tarnybai 
visus tinkamus vvrus nuo 
21 iki 45 metu amžiaus, apie 
23,000,000 išviso.

New Yorko miesto valdybai 
įnešta sumanymas stropiai bau
sti tuos mokinius bei studentus, 
kurie kalbomis, raštu bei dar
bais išstos prieš bet kokius vy
riausybės patvarkymus arba 
įstatymus. Kituose miestuose 
ir valstijose taip pat kepama 
sumanymai prieš “maištingus” 
studentus. Tai yra atsakymas 
į smarkėjantį studentijos ju
dėjimą prieš karą, fašizmą, už 
bedarbių aprūpinimą, už strei
ko teisę, už laisvę ir duoną.

Studentų didėjantis bruzdėji
mas Jungtinėse Valstijose yra 
atbalsis kairėjančio ir platė
jančio darbininkų judėjimo.

Prisimena, kad drg. Leninas, 
Stalinas, Kapsukas ir daugelis 
kitų įstojo į revoliucinę veiklą 
studentaudami.

f

Panamos Streikieriai 
Užėmė Didelį Fabriką
PANAMOJ, C e n tralinėj 

Amerikoj, sustreikavo virš 
1,100 alaus ir: butelių fabri
ko darbininkai. Streikie
riai užėmė fabriką ir gina
si nuo šimtų policijos, kuri 
nori darbininkus iš fabriko 
išmušti.

Schwabo Alga $250,000
NEWARKE, N. J., smul- 

kieji šėrininkai Bethlehem 
Plieno Korporacijos dalinin
kų suvažiavime iškėlė kovą 
prieš perdideles viršininkų 
algas. Korporacijos prezi
dentas Charles M. Schwab 
per metus gauna $250,000, 
vice-prez identas Grace 
$180,000 ir sekretorius Mc- 
Math $58,000. Coshland, 
vienas iš mažų šėrininkų, 
užreiškė, jog Schwabas tuo- 
jaus “išnaudotų progą di
dinti sau pelnus iš karo ir 
kraujo.”

Nariai Nukirtę Galvas. HITLERIS TARĖSI SU 
Dviem Komunistams už ANGLAIS DELEI KARO

MINIOS IŠ LIETUVOS

PRIEŠ SOVIETUS
LONDON.--Anglijos užsie

nio reikalų ministeris John 
Simon pereitą antradienį 
pranešė seimui, apie ką jis 
kalbėjosi su Hitleriu Berly
ne. Iš jo raporto matyt, 
jog Hitleris stengėsi pa
traukti Angliją ir kitas 
stambias Europos šalis ka
rui prieš Sovietų Sąjungą. 
Hitleris nesutiko daryti jo
kios nekariavimo sutarties 
su Sovietų Respublika; da
bartinėse aplinkybėse jis at
sisakė eiti į bet kokią ne
puolimo sutartį ir su Lietu
va.

Hitleris sakė, kad Vokie
tija sutiktų užmegsti neka
riavimo sutartį su vakarinės 
Europos šalimis, vadovybė
je Tautų Lygos. Bet atsisa
kė įstoti į. Tautų Lygą, kol 
nebus Vokietijai sugrąžin
ta bent dalis kolonijų, ku
rias ji valdė pirm pasaulinio 
karo. Sykiu Hitleris parei
škė, jog Vokietiia ginkluo- 
sis “lygiai”, kaip ir kitos 
svarbiosios kapitalistinės 
šalys. Jis reikalavo kariš
ku orlaivynų lygybės su An- 
glįįą iy-Prąnjcaja; .bet?, jeigu 
Sovietu Sąjurigbs orlaivynas 
būtu didesnis, tuomet; girdi, 
ir Vokietijos orlaivynas tu
rėtu būt atatinkamai padi
dintas.. Kas liečia kariškus 
jūrų laivus, tai Vokietiia tu
rėsianti pasistatyt bent to
kį laivyną, kuris atsvertu 35 
nuošimčius Anglijos karo 
laivyno...

Anglu užsieniu reikalu 
ministeris John Simon, ame 
tai rannrtuodamas, sakė, 
k^d nasikalbėiime «u Hitle-

Kvaili Gandai apie “Vaiko riu jis buvęs nrieširu^s tu- 
Pjovimą” Velykoms

Tauragėje buvo susipykę. 
Gudręckio vaikai ir berniu
kas mergaitę tvarte uždaręs 
ir duris užkišęs. Mergaitė, 
tvarte uždaryta, pradėjus. 
verkti. Eidami pro šalį žmo-!

liems Vokieti los ginklavi
mosi* reikalavimams. Tačiau 
savo nranešime šalies sei
mui Simon nei vienu žo- 

I džiu nenuneikė kariška Hit- 
J lerio politika. Yra nranešL 

verkti. Eidami pro šalį žmo- kad bimon parsivežė 
nės išgirdę “žydo tvarte” slaptos sutarties planus 
vaiką verkiant ir įtarę, kad, t*™ Anglims N Vokietijos, 
čia žydų Velykom yra “pjau
namas krikščionis.” Bema
tant pasklidęs gandas ir ap
link Gudręckio tvartą ^pra
dėjo rinktis žmonės. Bet 
•tvarte vaiko jau nebuvo. 
Kažkas pasakęs; kad Vaikas 
ligoninėje.Žmones nūbėgę li
goninėn, bet ten paaiškini*, 
kad jokio naujo ligonio ne- 
atvežta. Susijaudinę žmo
nės nenorėię tikėti, sakę 
esant papirkti.

Del to nakti Tauragės 
sinagogų langai buvę išdau
žyti. Žydų spaudos praneši
mu, del triukšmo buvo su
laikyta apie 40 žmonių, ku
riems policija surašius pro
tokolus ir paleidus.

Taigi Lietuvoj vis dar ne
trūksta sufanatizuotų tam- 
sūnų.

SOMERVILLE, N. J. — 
Sudegė bedarbis A. Dimice- 
le per gaisrą apleistoj dar
žinėj, kur jis buvo apsigy
venęs.

( Atrodo, kad šiandien nra- 
sidedančioie Stresą , mieste 
konferencijoje. Anglija pa
rems Hi t.l er i o siū lom a ^beh - 
drąją taikos sutarti . -tarn 
•Europos saliu.” kurion Hit
leris reikajaųia. kad, nebū
to priimta Sovietu Saiun^a. 
Mipimoi konferenciioi daly
vaują atstovai Anglijos (Si
mon. MacDonald).- Franci- 
jos (Flandin) ir Italijos.

DIPLOMA KALĖJIME
COMSTOCK, N. Y.—Ka

linys Earl Peacox. 28 metu 
amžiaus, mokinosi ir išlaikė 
valstijos kvotimus, ir dabar 
galėtu Įstoti i kolegiją. B^t 
penki ir pusė metu atgal jis 
buvo nuteistas kalėti 20 me
tų iki gyvos galvos už tai, 
kad nužudė ir sudegino savo 
“neištikimą” pačia. Kalėji
me jis. yra viršininkų patai
kūnas; todėl gal bus jam 
bausmė sutrumpinta.

600,000Jaunų Bedarbių 
Bus Stovyklose Rengia
ma Jungt. Valst. Karui

WASHINGTON. — AtėiJ 
nančią savaitę Roosevelto 
valdžia pradės vajų už su
traukimą dar 100,000 jaunų 
bedarbių į pusiau-kariškąs 
darbų stovyklas. Praneša
ma, kad jaunuolių skaičius 
tose vergiškose darbų sto
vyklose bus davarytas iki

Visi jie ten bus pultų vieną ar kitą. Sutar
ties planas esąs padarytas 
remiantis Tautų Lygos įsta
tymų X, XVI ir XVII sky
riais. Bet šiam pranešimui 
dar nėra patvirtinimo iš So
vietų Sąjungos.

Sakoma, kad ir čechoslo- 
vakija prisidėtų prie apsi
gynimo sutarties su Franci- 
ja ir Sovietų Sąjunga.

Stresos konferencijoje, 
kaip spėjama, Franci ja ne
sutiks su Hitlerio pasiūly
mu europinės taikos sutar
ties be Sovietų Sąjungos. 
Francūzų politikai supran
ta, kad tokioj sutartyj Ang
lija sudarytų sav6 bloką su 
Vokietija.

Phila. Jūrininkų Pilnėtai 
prieš Vadovus

PHILADELPHIA, Pa. — 
Dvi savaitės atgal sustrei
kavo jūrininkai ir darbinin
kai žibalinio laivo “Dora,” 
ir per 24 valandas išsikovo
jo, kad tam laivui darbinin
kai būtų samdomi tiesiog iš 
unijos raštinės. Vadai In
ternational Seamen’s Unijos 
(priklausančios Darbo Fe
deracijai) net iš New Yor
ko siuntė streiklaužius. Jie 
norėjo, kad laivų savininkai 
ir toliau galėtų samdyti jū
rininkus ir kitus darbinin
kus tik iš raketieriškų dar
bu. agentūrų arba iš -kompa-' 
niju valdomų įsvetainių.i 1 

: Kovingiems jūrininkams 
išreiškė pritarimą Mariniu 
Mašinistų La b d aringoji 
Draugija ir Amerikos Radio 
Telegrafistu Susivienijimo 
vietiniai lokalai.

Dabar eiliniai unijos na
riai dieną ir naktį pikietuo- 
ja savo centrą su raštine po 
num. 129 South 2nd St., kad 
jo neužimtų Darbo Federa
cijos vadai. Darbininkai 
laukan išmetė unijos dis- 
trikto pasiuntinį N. Daniel- 
są, kuris buvo atėjęs užimt 
tą centrą. Tuojaus po to, 
pagal geltonųjų vadų reika
lavimą, > policija areštavo 
tris kovingus darbininkus, 
jūrininkų lokalo eilinius na
rius. Jie laikomi po $300 
užstato kiekvienas.

Žymiai Taps Padidinta 
Amerikos Armija
WASHINGTON.—Prezi- 

dentąs < Rooseveltas antra
dienį pasirašė kongreso pri-- 
imtus sumanymus, spagai, 
kuriuos nuolatinė šalieš ar
mija padidinama .nuo 118,- 
750 iki 165,000' vyrų ir vien 
kariškiems' armijos reika
lams skiriama $400,000,000 
per metus, dar apart desėt- 
kų milionų dolerių iš vadi
namo viešųjų darbų fondo.

Poniški; Studentą
Prostitucijos Namas

I0WA CITY, Mo. — Iš 
vietinio universiteto su
spenduota 23 studentai, na
riai poniškos Phi Beta Del
ta brolijos, už paleistuvys
tės namų užlaikymą, kur jie 
parsamdydavo merginas 
“kostumeriams.”

SOVIETU, FRANCUOS 
SAUGUMO SUTARTIS

PRIEŠ HITLERĮ?
PARYŽIUS.—Laikraštis 

“Pertinax” praneša, kad So
vietų Sąjungos' ambasado
rius Potiomkin priėjęs prie 
susitarimo su Franci jos už
sienių reikalų ministeriu P. 
LavMiu, kas liečia tarpsavi- 
nį tųdviejų šalių apsigyni
mą, jeigu kas kariškai už-

Penki taimeriai Liko 
Nuteisti 10 Metą Kalet

WILKES-BARRE, Pa.— 
Luzerne pavieto teisėjas W. 
Š. McLean priteisė po 10 
metų kalėjimo ir po $500 
pabaudos penkiem kovin
giem Glen Alden kasyklų 
streikieriam. Prieš juos 
kompanija per savo provo
katorius padarė sumoksią, 
būk jie bandė dinamitu iš
sprogdinti vieną kasyklą. 
Tarp nuteistu yra Petras 
Bonsavičius ir T. Linkevi
čius.

Druskos Spinduliais
Užmuša Ligų Perus

CLEVELAND, Ohio. — 
Clinic Foundation daktarai 
O. Glassner ir I. E. Beaslev 
surado nauja būdą, kaip už
mušt įvairius ligų perus, ar
ba bakterijas.1 Jie perleidžia 
X-spindulius arba radiumo 
spindulius per druską, ir 
kuomet j po to užleidžia1 ant 
druskos smarkią ■ elektros 
šviesą, tar druska išduotą 
trumpus i ultra-violetinius 
.spindulius. O šie spinduliai 
Tuojaus naikina visokius li
gų perus. Ta pasiekti, pri- 
sieinaner, ištisą valandą 
leisti X-snindulius bei ra
diumo spindulius per drus
ka.

Daugiau Nebūsią Sausrų
SAN FRANCISCO. Cal.- 

Buvęs Jungtinių Valstijų 
laivyno astronomas T. J. J. 
See pranašauja, kad per 
šiuos ir šešis kitus sekan
čius metus nebūsią sausru 
Amerikoje. Sako, paskuti
niu laiku padidėjo plėtmai 
ant saules; tatai reiškią, 
kad būsią daugiau lietaus. 
Bet ir astronomu pranašys
tes ne visada išsipildo.

Kom. Partija Šaukia 
Visus Ko von už 9-nių 

Scottsboriečių Gyvybę

DRAUGAI! DARBININKAI!
Scottsboro negrai jaunuoliai turi būt paliuosuoti! An

gelo Herndon turi būt išgelbėtas nuo mirtino kankinimo, 
nuo retežiais surakinimo ir pastatymo prie katorginio 
darbo pietuose. Per ketverius metus, masinės pastangos 
milionų darbininkų, farmerių ir inteligentų vis atmušė 
pietinių lynčiuotojų rankas, pasimoiusias ant jų gyvybės. 
Tas pats masinis spaudimas, pagaliaus, privertė Jungti
nių Valstijų Augščiausią Teismą padaryti nutarimą, ku
ris ne tik dar kartą išvaduoja tuos jaunuolius nuo mir
ties elektros kedėje, bet tuo pačiu laiku reiškia milžinišką 
mūsų laimėjimą kovoje už negrų teises.

Bet mes neturime, apsigaudinėti. Pirma negu Scotts
boro jaunuoliai bus paliuosuoti, pirma negu Angelo Hern
don galės vėl laisvai ūžimti savo vieta darbininkų kla
sės eilėse,—mums priešakyje stovi dar ilga ir įnirtusi ko
va. Ta kova turi būt vedama dviem frontais.

Turi būt parūpintas kuo geriausias teismiškas jų ap
gynimas, kokį tik galima gauti. Spaudimas iš masių pu
sės, per kuri jau tiek pergalių laimėta šiose istorinėse 
bylose, turi būt daugeriopai padidintas.

Komunistų Partijos Centro Komitetas nuo pradžios 
davė ir duoda pilniausios paramos kovai, kuriai vadovau
ja Tarptautinis Darbininkų Ansigvnimas Scottsboro ir 
Herndon bylose; ir dabar Partijos Centro Komitetas atsi-. 
šaukia į Amerikos darbininkų klasę ir i visus, kurie no
ri padaryti galą “lynčiškai teisdarystei,” kad suvienytų 
visas savo jėgas i1 vieną'galingą pastangą, tain kad1 ga
lima būtų davesti šias bylas iki galutino musu laimėjimo.

Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui reikia $20,000 
kovos fondo, kad galėtų varyti pirmyn angvnimo darbą 
tose bvlose. Ir šie pinigai turi būt sukelti bėgyje dviejų 
menesiu nuo šiol.

Patsai1 Komunistų Partijos Centro Komitetas aukoia 5 
šimtus dolerių šiam fondui ir šaukia visus Komunistę' 
Partijos narius, visus darbininkus unijose ir masinėse 1į 
organizacijose, visus inteligentus ir liberalus, k«d suda
rytu šj fondą bėgyje artimiausių 60 dienų. Darykite 
rinkliavas savo darbavietėse, savose kaimynystėse, mies
tuose ir tarp farmerių. Mobilizuokitės išvien reikalauti, 
kad Scottsboro jaunuoliai ir Angelo Herndon būtų tuo- 
iaus. besąlyginiai ir saugiai paliuosuoti. Aukas siuskite 
tuo jaus! Budavokite Tarptautinį Darbininkų Apsigyni
mą. .

Reikalaukite: Kad nebūtu daroma išnaujo jokių įkalti- 
nimu Scottsboro jaunuoliams!

Kad tuojaus. besalvginiai ir saugiai būtu išlaisvinti * 
devvni nekalti Scottsboro negrai jaunuoliai!

Kad nebūtu daroma jiem jokių narnu teismu!
Amerikos J. Valst. Komunistu Parties Centro Komit.

Earl Browder. Generalis1 Sekretorius.
N"o Redakcijos: Organizacijos ir pavieniai draugai, 

siuskite aukų šiuo adresu:
International Labor Defense, Room 610, 80 East 11th 

St., New York City.

Hųop Auto. Streikieriai.Dovanojo Gyvvbe 2 
Atmetė “Paliaubas”
DETROIT, Mich.—NRA 

politikieriai norėjo įniršti, 
kad streikuoiantieji Hupp 
automobiliu fabriko darbi
ninkai .pasiduotų deryboms 
su bosais, o tuo tarpu grižtų 
darban be jokių laimėjimo 
užtikrinimų. Streikieriai sa
vo masiniuose susirinkimuo
se Dom Ludowy svetainėje
atmetė tą vyliūgišką pasiū- pritarė Sovietų valdžiai Ar 
lymą. mėnijoje.

ĮKALINTAS ANGLU AT
STOVAS POPIEŽIUI

ROMA.—Anglijos atsto
vas popiežiaus “valstybei” 
H. Montgomery buvo Italu 
žvalgybos areštuotas ir dvi 
dienas kalėjime išlaikytas, 
kaipo nužiūrimas Hitlerio 
šnipas. Išsiaiškinus, tapo 
paliuosuotas, su atsiprašy
mais iš Italų pusės.

Arkivyskupo Žudeikom
ALBANY, N. Y.—Guber- 

natorius Lehman pakeitė 
mirties bausmę amžinu ka-t 
Įėjimu dviem armėnam, M. 
Levlegianui ir N. Sarkisia- 
nui. Jiedu buvo nusmerkti, 
kad New Yorke bažnyčioje 
nudūrė arkivyskūna L. Tou- 
riana; o piktadariai jį nužu
dė už tai. kad arkivvskūpas

IŠMETA Iš DARBO 800 
ANGLIAKASIU

NEW KENSINGTON, 
1 Pa.—"Russelton kasykla pa
skelbė pavarytais iš darbo 
800 narių Jungtinės Mainie- 
rių Unijos del to. kad jie ba
landžio 2 d. dalyvavo pro
testo streike prieš pratesi
ma senosios sutarties su bo
sais iki birželio 16 d.
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Ponas Skipitis ir Jo Atstovauja
moji Draugija

Pereitą pirmadienį mes įtalpinome 
dienraštin pasikalbėjimą d. Siurbos su p. 
Skipičiu, “Draugijos Užsienio' Lietu
viams Remti” atstovu. Įtalpinome tai be 
jokių nuo savęs komentarų, šeštadienį 
p. Skipitis darė viešam mitinge praneši
mą, dėstydamas savo pažiūras ir aiškin
damas savo misijos tikslus.

Skipitis sakosi esąs liberalas ir jo 
draugija su Smetonos valdžia turinti tik 
tiek bendro, kad “Kaip ir kiekviena drau
gija, valdžios įregistruota, veikia pagal 
įstatus... Vidaus politikos neliečia...” 
Jis pats, žinoma, kaipo liberalas, bando 
nuduoti “plačių pažiūrų” žmogum ir to
leruoti net “kairesnį už kairiuosius,” bi
le tik jis bus lietuvis.

“Iš jo darbų pažinsi jį,” sako posakis. 
Pažiūrėkim pirmiausiai į pono Skipičio 
darbus. Kalbėdamas Brooklyne suruoš- 

♦ tam viešam mitinge, tiesa, jis neišstojo 
aįvirai garbinti Smetonos diktatūrą, ka
dangi nujautė, jog tokis žygis jam gali 

l daug lėšuoti. Bet p. Skipitis aplinkiniais 
būdais darė viską, kad pateisinus fašistų 
diktatūros • viešpatavimą Lietuvoj.

Kaip ir pridera fašizmo pataikautojui 
liberalui, kalbėtojas užginčino tą faktą, 

• kad šiuo tarpu Lietuvoj viešpatauja bied- 
nuomenėj baisus skurdas. Mūsų repor- 

< teris rašo, ,kad Skipitis bandęs įrodyti, 
jog gyvenimas Lietūvoj':“^)^gbrėjęs.” Bet 
jis jautė, jog gali iš publikos pasipilti 
balsai, įrodanti faktais (laiškais, gautais 
iš Lietuvos), kad padėtis Lietuvoj ne ge
rėja, bet sunkėja, nes iš ten žmonės kru
vinomis ašaromis praneša apie savo var
gus, apie varžytinėmis išleistus paskuti
nius gyvulius, ūkius, etc.; apie nepaken
čiamas gyvenimo sąlygas, mažas algas, 
bedarbę ir t. t. Todėl p. Skipitis pripa
žino, kad toki laiškai yra rašomi, bet jie 
rašomi todėl, kad Lietuvos žmonės ma
ną, jog Amerikoje visi turį daug pinigų. 
Kita priežastis, kodėl Lietuvos žmonės 
taip rašo: visi ten dabar mokyti, todėl 
jiems laiškai parašyti labai lengva...

Šitaip kalbėti gali tiktai žmogus, kuris 
mano savo klausytojus esant kūdikiais ir, 
ir kuris yra griežtai nusistatęs aklai gin
ti fašistinį režimą Lietuvoj; režimą, ku
ris atnešė Lietuvos darbo žmonėm baisų 
ekonominį skurdą ir politinę priespaudą.

Šitokia savo kalba p. Skipitis parodo, 
kad jis yra atvykęs čion stiprinti fašiz
mą Amerikos lietuviuos; kąd ir netiesio-# 
giniai, pdpuliarizuoti Smetonos Kruvino
jo diktatūrą.

Dar atviriau p. Skipitis parodo savo 
DULR tiksli!^ V /"L /

Šaukiamas Kaune “viso pasaulio lietu
vių kongresas.” Sovietų Sąjungoj šiuo 
tarpu gyvena, be abejo, ne mažiau 50 
tūkstančių lietuvių (tūli spėja, kad jų 
ten yrą kur kas daugiau). Sovietų Są
jungos'lietuviai darbo žmdnės leidžia sa
vo laikraščius, palaiko organizacijas, 
kliubūs-. Kuomet p. Skipitis buvo už
klaustas, “Ar kviečiami Sovietų Sąjun
gos lietuviai dalyvauti kongrese?”, tai jis 
atsakė, jog su jais “neturime ryšių...” 
Girdi, net Lietuvos žurnalistai, lankęsi 

' • S.. Sąjungoj pereitais metais, negalėję su 
jais susisiekti, nes jie ten buvę Sovietų 
laba? vaišinami. Galop/p. Skipitis pareiš
kė, lįad “iki šiol nebuvo dėta pastangų” 
susisiekti su SSSR lietuviais ir juos už
kviesti į kongresą!

Tas parodo, jog DULR ir nemananti 
kviesti SSSR. Jinai tų ryšių, matomai, 
niekuomet negaus, nes nebandys gauti. 
DULR bando izoliuoti tą dalį lietuvių, 
kurie gyvena socializmą kuriančioj šalyj; 
DULR bijosi, kad atvykę iš SSSR lietu-lĮ1̂
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viai darbo žmonės nepasakytų Lietuvos 
darbo žmonėms apie tai, kas darosi ten, 
kur valdo darbininkai ir kolektyviečiai.

“Laisvės” skiltyse buvo ne kartą rašy
ta apie tai, kaip Argentinoj ir Brazilijoj 
esą Smetonos konsulai tarnauja tenaiti- 
hėm fašistinėm valdžiom, padėdami gau
dyti kairiuosius lietuvius darbininkus del 
to, kad pastarieji kovoja prieš kapitalis
tus už geresnes darbo sąlygas. Smeto
nos konsulatai ten pavirto šnipų lizdais; , 
konsulatų tarnautojai patapo vietinių fa- : 
šistinių valdžių agentais. Bet Skipitis 
nusiduoda to nežinąs. Girdi, ką tenaiti- 
nė spauda rašo, nereikia imti už gryųą 
pinigą, negalima ja pasitikėti. Kitais žo
džiais, p. Skipitis ramina mus neklausyti, 
kas rašoma apie konsulų šnipinėjimus ir 
kitus tuos bjaurius darbus, kuriuos jie at
lieka. 1 > |

Sekantis, tačiaus, p. Skipičio prisipa
žinimas aiškiausiai nušviečia jo,- kaipo 
pirmininko ir visos DULR veidą. Kadai
se Lietuvoj buvo renkama aukos “baduo- 
liams šelpti” Pietų Amerikoj. Kuomet 
d. Siurba užklausė p. Skipitį, kaip tos au
kos buvo išdalintos, tai jis atsakė, kad 
“pinigai pasiųsta per Lietuvos atstovy
bes.” Kitaip, pinigai pasiųsti per tas 
šnipinėjimo agentūras, kurių tikslas te- 
rioti pažangiuosius kovingus darbinin
kus, Lietuvos emigrantus!

Apie minėtas DULR aukas, siųstas 
“baduoliams šelpti”, mums suteikia ži
nių ir net tie laikraščiai, kurie anaiptol 
nėra mūsų draugai, bet priešai; kurie la
bai dažnai remia Smetoną. Štai, imam 
iš “Keleivio” (už bal. 3 d., 1935) trumpą 
bet aiškų tuo reikalu pareiškimą:

Argentinos lietuvių laikraščiai vis 1 daž
niau ir griežčiau pradeda protestuoti prieš 
Lietuvos valdžią, kuri švaisto valstybės pi
nigus savo pakalikų palaikymui Pietų Ame
rikoje. Ilgą protesto’ straipsnį nesenai iš
spausdino “Argentinos Lietuvių Balsas,” o 
“Lietuvių Aidas Brazilijoj,” paminėjęs tą 
straipsnį, nuo savęs priduria:

“Bar nebūtų taip pikta, kad tas lėšas 
siunčiant stačiai ir aiškiąi skelbtų, kad iš
siuntė dykaduonių mąitinipui,, ę ne.‘vargs- 
tantiem Pietų Amerikos lietuviams bėdai;

„ bianjs šelpt|’į” ,,, A , , ,,,

Visi aukščiau paduotieji faktai; rodo, 
jog DULR yra suorganizuota tam, kad 
paremti fašistinį režimą Lietuvoj. Lietu
vos fašistų valdančioji klika mato, jog 
eksportuoti savo fašistinį tavorą (pro
pagandą) užsienio lietuviams nėra gali
ma atvirai, tiesioginiai. Todėl jie sugal
vojo skymą; jie sugalvojo draugiją, per 
kurią bando nekaltai tą darbą atlikti.

Iš kitos pusės, ponas Skipitis, mums iš
rodo, Amerikon buvo prisiųstas irgi tik-, 
tai tam tikslui: aplinkiniais būdais patei
sinti fašizmą Lietuvoj. P.risidengęs ^lie
tuvybe’^ ir “lietuvybės palaikymu,” jis 
mano šičia atlikti didelę misiją Smeto
nos klikos naudai.

Mes pasakysim ponui Skipičiui: Ame
rikos lietuvių darbininkų masės yra 
griežtai nusistačiusios prieš Smetonos 
diktatūrą. Jos žino, kad Smetona ne
kaltai nužudė keturis geriausius Lietu
vos darbininkų veikė jus-vadus: Požėlą, 
Grėifenbergerį, čiornį ir Giedrį ir dau
gybę kitų kovotojų. Smetonos diktatūra 
šiuo tarpu laiko kalėjimuos keletą šim
tų darbininkų politinių kalinių. Visokius 
darbo žmonių reikalus ginančios organi
zacijos Lietuvoj yrą užgniaužtos. Liau
dis'vaitoja po geležine fašizmo diktatū
rą. Ji skęsta ūkiškam skurde; josios gy
venimas vis. sunkėja.

Tas, kuris, atvykęs į AųiėHk^, Jbąnęlų// 
tokią tvarką teisinti dr ^irti, jis ’hėšd- 
lauks; nuo lietuvių darbininkų paramos; 
priešingai, tokiai misijai darbininkai te
gali tiktai kovą skelbti!

K rtl ■■■. g L-L . .lt

Scottsboro Berniukai Turi
Būti Laisvi! •

Jungtinių Valstijų aukščiausiojo teis
mo sprendimas Scottsboro berniukų by
los reikale yra nepaprasta pergalė mums 
visiems, kurie kovojome už jų laisvę. Bet 
šis mirties atinainymo sprendimas po
draug uždeda ant viso revoliucinio dar
bininkų judėjimo, kovojančio už negrų 
žmonių laisvę, juo didesnę pareigą.

Pirmiausiu ir svarbiausiu uždaviniu 
šiandien mes turime tame reikale — ko
va už visišką nekaltų berniukų išlaisvini
mą.

'Linčiuotojai trokšta pradėti naują by
lą4 prieš juos; jie trokšta juos ir vėl ap
kaltinti ir tęsti tą smerkimo darbą, kurį 
vedė seniau. ‘ Alabamos valdžia lengvai 
galį taksomis surinkti iš žmonių pinigų 
teismo vedimui. Jai tas kuomažiausiai 
rūpi. !

Todėl visi darbo žmonės—darbininkai 
ir inteligentija—kurie kovojo už Scotts
boro berniukus iki šio laiko, dabar pri
valo dar labiau pafetiprinti savo kovą, rei
kalaujant, kad jie būtų kuoveikiausiai 
paliuosuoti. ( Užverskinie telegramomis 
Alabamos gubernatorių Bibb Graves, o 
taipgi Alabamos valstijos ąukščiausį tei
smą (abu randasi Montgomery, Ala.), 
reikalaujant:—

Nekelti naujų kaltinimų Scottsboro 
berniukam^!

Paliiįųsųofi ju^s kuoveikiausiai!
' s *

Bet to neužtenka. Nereikia manyti, 
kad tas bus padaryta taip lengvai, be di
delių pastangų. Prisieis pasamdyti nau
jų advokatų; prisieis išleisti daug pinigų. 
Atsiminkim, iki šio laiko Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, kuris vedė ir 
tebeveda gynimo Scottsboro berniukų 
reikalus, išleido tam tikslui jau $75,000! 
Dar daugiau tų pinigų reikės. O jų ne
bėrą. TDA iždas tuščias. TDA pasirįžo 
sukelti tuojau $20,000 fondą Scottsboro 
berniukų išlaisvinimo reikalams. Mes 
visi prie to turim prisidėti, neatidėlio
jant. Organizacijos ir pavieniai darbi
ninkai kviečiami talkon, didžiajan dar
ban. Aukos reikalinga siųsti: Interna
tional Labor Defense, 80 East 11 th St., 
New York City, Room 610.

Kuoūmiausia laisvė nekaltiems Scotts
boro berniukam!

lionieriui galvoje ne viskas 
gerai buvo.

Merginų Apgavikai
Paryžiuje, Franci joje, bu

vo įstaiga, kuri vadinosi 
“Tarptautinis Paskolų Biu
ras.” Tas biuras turėjo savo 
šakas ne tik kituose mies
tuose, bet net Lenkijoje. Pa
sirodo, kad tai buvo apgavi
kų biuras, kurie tik į trum
pą laiką virš 300 merginų 
pasigavo, pažadant joms ge
rus darbus ir pasiuntė į Pie
tų Ameriką, kur jos kenčia 
baltų vergių namuose. Vie
na mergina atrašė tėvams 
apie tuos “gerus darbus” ir 
policija užklupo tą biurą.

.. i •
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Kas Dalyvavo 'Laisves’ 
Suvažiavime

Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės suvažiavime, ku
ris įvyko Brooklyne, 7 d. balan
džio, dalyvavo 175 šėrininkai 
arba organizacijų atstovai. Se
kami asmenys buvo suvažiavi
mo dalyviai:

Brooklyno ir New Yorko 
Dalyviai

P. Buknys, J. Bartašius, K. 
Balčiūnas, K. Viltrakis, J. Kai
rys, P. Gustaitis, K. Bender, K. 
Janeliūhas, A. Kazokienė, F. 
Gražis, K. Nečiunskas, A.’ Ja- 

, sulaitis, J. Bernotas, U. Berno
tienė, J. Weiss, P. Petraitis, J.'

i Juška, K. Mil'inkevičius, K. 
Dzevąčka, R. Mizara, A. Gilma- 
nas, S. Kazokytė,.P. Semėnienė, 
A. Balčiūnas, A. Mureika, J. 
Nalivaika, K. Grybas, Juozas 
Balčiūnas, D. M. šolomskas, P. 
'Mingilas, G. Kuraitis, Ignas 
Karpavičius, Alf. Bepirštis, A. 
Zablackienė, J. Zablackas, F.'

- Pakalniškis,' J. Grubis, M. Kli
mas, A. Bimba, V.' Tauras, A.' 
Senkevičius, M. Behaitienė, P. įkiš.
Bieliauskas, J. Siurba, K. Leva- 
nas, Helen Mantuškaitė, P. Ci
bulskis, V. Škėma, A. Sakalaus
kas, S. Sasna, J. Vinikaitis, Pr. 
Bepirštis, K. Jotautas, G. Lau
kaitis, B. Skublickas, W. Balt
rušaitis, K. Šolomskienė, A. Ka- 
lakauskienė, Helen Jeskevičiū- 
tė, P. Baranauskas, G. Vareso- 
nas, J. Klastow, Aida Kairys, 
M. Stakovas, A. Skirmontas, P. 
Šolomskas, J. Buivydas, J. Vi
sockis, K. Tamošiūnas, V. Bo
vinas, J. Semėnas, Peter Pross, 

'A. Alex, Pr. Vaitkus, J. Valat
ka, A. Sinusas, K. Jankaitis, 
J. čirikas, T. Kapočius, W. 
Skodis, P. Taras, P. Marčiukas,
J. Kalvaitis, E. Bimbienė, M. 
Lukšienė, Alex Valley, M. Val
ley, K. Vilkas ir E. Vilkaitė.

šėrininkai iš Great Neck:
D. Kasmauskas, S. Petkienė, 

Fr. Klastauskas, A. A. Lidci- 
kienė, A.' Bečienė, P. Beeis, G. 
Klimas ir O. Merkevičiūtė.

Šėrininkai iš Paterson, N.J.
J. Bimba, S. Bimbienė, J. Po

cius ir' M. Ragau-skas.
Šėrininkai iš Nęwark, N. J,

J. M. Stanelis, A. Gabališ, K. 
Jonaitis, M- Dobipis, J. zukaus- 

’ kas,, A. Ražanskas, Dr. J. J. 
Kaškiaučius, J. Uųsiaęjįcas, A. 
Kvederas ir Geo. Jamison/

; Šėrininkai iš Pittston, Pa;
A. Valinčius ir A. Rauduvė.

Šėrininkai iš Easton, Pa.
M. švegždienė, V. J. Senkevi

čius, K. Bakanauškas, L. Tilvi
kas, Felix Urba, A. Švėgžda 
B. E. Senkevičienė. ,

šėr, iš Bayonne ir 
Elizabeth, N. J.

B. Makutėnienė, A. Skairis ir
K. čiurlis.

šėrininkai iš Waterbury, 
Conn.

J. žemaitis, P. Bokas, M. Bu-

ir
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rauskienė, P. Lenart, K. Kras- 
nickas ir L. Smilgaitė.

Šėrininkai iš Bridgeport, 
Conn.

E. Mureikienė ir D. V. Že
maitienė.
šėrininkai iš Mass. Valstijos

P. Antani.u ir P. Kubiliūnas 
iš So. Boston; Geo. Simaitis, 
Montello; H. Stankus, Worces
ter. ,

: • . i

šėrininkai iš Phila., Pa.
J. S. Rainys ir M. žaldokas.

Šėrininkai iš Įvairių, Miestų
P. Janiškas, V. Nąskauskas, 

J. Stąsiukaitis, Grantymod,. N. 
J.; P. Vaivada, G.-Mikitas, Ro
chester, N,.,Y.; ,\y. Ludaininas, 
B: Adams, J. Bruzgelevičius, Br 
Medelis, New Haven, Conn.; D. 
Burba, Stamford Conn.; Ch. 
Jhhušis.; J.. .Jųod.ęįkis, Yonkers,

Traktoriai ir Automobiliai
Sovietų Sąjunga 1935 me

tais paleis darban 1,178 
naujus didelius fabrikus, 
elektros gaminimo stotis, 
kasyklas ir kitas įmones.

žuvų “Boksas”
Amerikoje didžiai išsiplė-

. . v. v . z, , v' nčiišyAiab ir nitas, iniuiica.tęs kumštynių (bokso) spor- Bug pa.daryta 82,260 naujų 
tas. Bet ne vien žmonių traktorių 
kumštynes praktikuojama, kombainų 
bet gaidžių, šunų ir kitų gy
vūnų, kas tik kam patinka. 
Tūli biznieriai New Yorko 
mieste sugalvojo žuvų bok
są. Jie suleidžia skirtingas 
žuvis į stiklines įtalpas ir 
tėmija, kaip jos viena su ki
ta kovoja. Biznis, tai biz
nis.

13,100 naujų • 
, 8,000 kuliamų 

mašinų, 70,200 traktorinių 
plūgų. Gorki mieste auto
mobilių gaminimo fabrikas 
padarys 35,000 naujų auto
mobilių, o Maskvoje—20,- 
000 automobilių.

Fašistinis Pasiutimas
Nurenberge, Vokietijoje, 

buvo tarptautinės kumšty
nės. Ten dalyvavo dauge
lio šalių kumštininkai. Jose 
laimėtoju buvo negras kum
štininkas. Tada vietinis fa
šistų vadas išleido bjaurų 
prieš negrus aplinkraštį ir 
atėjęs kitą /dieną jį Kumšty; 
nių vietą, užėjo ant pagrin
dų ir sulaikė kumštynes. Jis 
pareiškė, kad negrąs laimė
damas “įžeidžia baltos rasės 
garbę”. Ar reikia dar dides- 

jiems suprasti,- kad jis mirė nių pakvaišėlių, kaip yra 
iš bado. Matyt, kad tam mi- fašistai?

Milionierius Mirė Badu
“Pravda” paduoda žinią, 

kad Neapolio mieste, Itali
joje, gyveno milionierius 

:Vincenzo i Principe, kuris 
buvo be galo skūpus. Pasta
raisiais laikais jis net visus 
tarnus atleido, kad til^ma- 
žiau išlaidų būtų. Vieną 
kartą, atrado jį negyvą. 
Daktarų tyrįnėjimas davė

*
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Organizacijos Atstovauta:
ALDLD 10 kį).;, phįlht, Pa., 

delegatas J. A. Smitas; Lith. 
Nat. Youth Comm. .—; John 
Orman; ĄLDLD , 185 kp., E. 
New York, i delegatas Norbutas; 
ALDLD 149 kp., Phila, Pa., de
legatė A. Urlakiūtė; ALDLD 2 
kp., S. Boston, Masš., del. I. 
Kubiliūnas; ALDLD 20 kp., 
Binghamton, N. Y., del. O. Gir- 
nienė ir K. Vaicekauskienė; Ai
do Choras, Worcester, Mass., 
del. H. Stankus;/ALDLD 155 
kp., Worcester, Massį del. M. 
Mazurkienė; ALDLD 84 kp., 
Paterson, N.J., del.—F. Busle- 
vičius; ALDLD 5 kp., Newark, 
N, J„ dek J. Meškeliūnas; 
ALDLD 13 kp. Easton, Pa., del. 
Evelin šlapikiūtė; ALDLD 28 
kp., Waterbury, Conn. —A, Ma
rinas; ALDLD 1 kp., Brooklyn, 
N.Y.,—A. Lažatoskaš; ALDLD 
5 kp., Newark; N. J 
pas; !_  _ . ,
del./S- Tarvydaitė; ALDLD 2 mane kankina. Buvau pas ke- 
ĄpSkr. del. iii. ■ -RažžriskienS;. lis. gydytojus, bet vis nieko ne- 
LDSA 10 kU, Jfewrk. H. J'., gelbėjo: pereina liek . ir vėl 
.j. Aukštaitis; xij'PhJAi 
WoMester, 
mas,;.' Vilijos ^Ume’
ry, °Conn.-Bifuta ’ Kukalški; nls- Tai as meldžiu patarimo 
ĄLDLD 24 kp., Brooklyn, N.Y. k°k>O «erp. ar gyduolių ar ko. 
—Wm. žvirblis; ALDLD 72 kp. 
Greai Neck, N. Y., — J. Beeis

DR. J. J. KAMIAUČIUS 
<71 Lake Street Newar

Telephone: Humboldt 2-7964

Narių Įsidegimas— 
Reumatizmas

Drauge gydytojau, aš 
tau mūsų darbininkišką 
raštį “Laisvę”, ir man

š-kas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

-W. Tilu-
K. P. L. F., Easton, Pa.,

skai- 
laik- 
labai 

patinka jūsų patarimų skyrius,
ką randu kas diena “Laisvė
je.” Bet aš neužeinu tokio, 
kokio man reikėtų. Aš turiu 
kai), pupos, žirniai, lyšiai, špi- 
da kojas, pėdas, pirštus, kojų 
sąnarius, Skaudėjimas neišpa
sakytas. Jau metai laiko, kaip

Atsakymas.
Tai Jums, Drauge, veikiau-! 

ALDLD 200 kp., Hillside, N.J., šiai ir yra reumatizmas, narių 
—Hi Kudirkienė; APLA 49 kp., .įsidegimas, įsisėnėjęs, chroniš-; 
New York, N. Y.—K. Kreivė- kas.
nas.'

Jeigu kurių draugų arba1 
draugių vardai būtų netilpę ar-! 
ba nepilnai teisingai užrašyti/ 
tai prašome apie tai pranešti į 
redakcijai Taipgi tutimė pa
žymėti, kad tūli drąuga'i turėjo 
ir savo locnus šėrus ir organi
zacijas atstovavo, tokius užra
šome kaipo organizacijų atsto
vai^,-arba save, nes vis vien bu
vo tik Vienas balsas.

Suvažiavimo Mandatų 
Komisija.

lais, genda ten ir dengiamo
sios plėvės, susinėrimai.

Specifiškų vaistų da nėra 
nustatyta. Nors aspirinas ir 
bendrai Salicilatai, salicilinės 
rūkšties druskos mažina skau
smą, tačiau ligos nepakeičia, 
nesustabdo. Bet atatinkamas 
maistas, turtingas kalkėmis, 
dažnai duoda teigiamų pasėkų. 
Kiaušinio tryniai, sūris, varškė, 
kopūstai, morkvos, ropės, ridi
kai griežčiai (sietiniai, gruč- 
kai), pupos, žirniai, lyšiai, špi
natas, apelsinai, Junonai, fini
kai, čielo grūdo duona ir tt. . 
\ Patariu Jums daugiau tokio 
maisto vartoti. Be to, gaukite 
pieno kalkių, “Calcium lacta
te, grs. 10, 100 tablets.” Su
trinkite arba šiaip ištarpinki- 
te stikle vandens po vieną ar
ba geriau, po dvi tableti ir im
kite po valgio, keletą mėne
sių. Kelias savaites praleidę, 
ir vėl imkite, ilgą laiką.

Kalkės organizme geriau 
pasilaiko, kai vartoji pakanka
mai vitamino A, su maistu. Čia 
bus Jums naudos vartoti žuvų 
aliejaus, bent po šaukštą po 
valgio. Būkite dažniau ant 
saulės.

Dažnai esti naudos imti dar 
gi “Thyroid gland, J/2 gr., 100

M

Su tokios rūšies reumatiz
mais kebloki dalykai. Netaip 

i lengvai jie pasiduoda gydy- 
' mui. Mat, visokių yra priežas
čių reumatizmo, ir iš to susi
daro keblumų. Bet ir tos prie
žastys tebėra nelabai ištirtos. 
Naujovinių tyrimų šviesoje, 
žymi tokių senų reumatizmą tablets,” po vieną prieš valgį.

Ten pat gydytojas galėtų Jums 
taip gi leisti su adata parati- 
roidinės liaukos: “injections of 
parathyroid extract.” Visa tai 
gerai daro tokiai ligai, nes at-

dalis paeina nuo mitybinių 
trūkumų, dėl stokos šiokių ar 
tokių maisto dėsnių. Dažniau
sia esti štoką kalkių organiz
me, ir nuo to po truputį genda 
ir nyksta kremzlės kaulų ga-Į pildo organizmui jo trūkumus.
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Paskutinis Kelias
Anna Zagers.

(Pabaiga) Zemmeringą.
Ant gatvės, vedančios linkui kapų, kuri . -Laisvė, apie kurią mes kalbame dabar, 

nekur pasitaikė fašistiniai popieriniai sva-v^sa^ kitokia, ne£T ta, kul ią užsmaugė kar- 
^tikos ženklai. Ant tvorų ir namu sienųsu Vallisiu. Demokratija mirė, taip ji 
‘išpiešta kūjo ir pjautuvo ženklai. Ypatin^™^? lr ^mindžiota fašistinių batų, 
gai proletariato vienybės ženklų vis dau-kad dau«iau "Atsikeltų.
giau atsiranda išilgai visus kelius po va- —Ar jūs žinote, kas buvo tasai Vallišas? 
sario revoliucijos. !—pastatė klausimą vienas iš mūsų daly-

Aš vaikštinėju po kapus'ir žiūriu į vy- |vių.—Jis pradėjo kovą dar kūdikiu būda
vus ir moteris, atėjusius pasižiūrėti ant ka-imas, savo gimtinėje, kada tarnavo pas mū- 
pų. Leobeno kapai, kaip ir Vienos, pilniirininką ir paskui jaunas vaikinas, jau bū- 
šnipų. * damas nariu budavotojų unijos. Prieš

Vallišo kapas sulygintas, ant jo guli ke- pereitą karą jis vadovavo didelį streiką 
lios laukinės gėlės ir tos batais sumindžio- Trieste, o Segedoje Vallišas buvo revoliu- 
tos. “Jie mindžiojo jas batais,”—sako vie- cinės partijos sekretorium, jis mušėsi už 
pas iš vyrų, atėjusių ant kapų. Su kietai Vengrijos Sovietus. Paskui jis išplėtė dar- 
sutraukta kakta jis žiūrėjo į tas gėles, kaip bininkų veikimą Marburge. Ten pakliuvo 
į paminklo užrašą.—“Jie grūda į kalėjimą į policijos rankas, pabėgo, ir pėsčias su 
dviems savaitėms laiko kiekvieną, kuris iš- savo žmona atvyko į Gratzą.
drįsta atnešti ant Vallišo kapo gėlių.” I Mūsų kalbą pertraukė ūžėsis italų ofi-

Stoviu ir mąstau apie tai, kad čionai pa-'cierių mašinų. Ant retos miestiečių eilės 
sibaigė Vallišo kelias. Bet žmogus, atėjęsiiškilo pasveikinančiai kelios rankos.
ant kapų, sako: “Čionai veikiausiai guli; .—Ir tai, žmogus, kuris taip kovingai gy- 
tik jo liemuo. Valliš dalyvavo Vengrijosyeno, taip ir mirė...
Sovietų valdžioj,—tad kalba, kad Dollfus-i —Palauk, jis, ne taip jau yra miręs. Val
sas Vallišo galvą pasiuntė Vengrijos dikta-'liš nėra darbininkų tarpe miręs, kur neisi 
toriui Horty.” visur girdėsi ginčius, aptarimus, kur jis

Po pietų mes penki-šeši žmonės sėdime darė nusileidimus, kada klydo ir kada buvo 
nedidelėje užeigoje ^artimai svarbiausios teisingas. Aš ir be tavęs žinau, kad jis 
gatvės. Balti ir ružavi kaštonų kvietkai krauju ir atsidavimu buvo tas, kas tik yra 
pastatyti ant stalų, krinta jų. atskiri lape- geriausio darbininkų klasėje, kad jį kan- 
^iai. šiandien Leobene laukiama Italijos kino, kad užverždama kilpa jam kaklų kar- 
oficierių,. kuriuos Dollfussas užkvietė, kadįu užveržė ir mums, kad ne vien ant jo, bet 
dalyvauti Pirmų, Gegužės Vienoje, kur busjr anį mdsų kaklu pasiliko kilpos tamsiai 
Matteoti namai pakrikštyti fašistų yadoimėlynos žvmės. Ir todėl kad jis buvo to- 
Dzio-gof vardu. Italijos fašistų oficieriams.kis, ir todėl, kad mes tą gerai žinome, jis 
kelias išbarstytas nedidelėmis vinimis, taipmums nėra miręs, nėra ir šventas, bet tar- 
kad fašistams kelis kartus prisieis mainyti turn gyvas vadas.
automobilių šinas, pirm negu jie pasieksi Vertė D. M. šolomskas.

Raymond, Wash
Rengiasi Prie Generalio 

Streiko

kia į visus Shenandoah ir apie- 
linkės lietuvius paremti šitą 
parengimą. Visus mūsų spau
dos skaitytojus ir Lyros Choro 
narius prašome pardavinėkite

parengimo tikietus, kąd kuo 
daugiausia publikos sutraukus. 
(Bet kur šis balius įvyks?— 
Red.)

k <.-♦ J

Siųskime Jaunuolį Į 
Sovietų Sąjungą

Organizacijos, Aukojusios 
Delegato Fondui

Centro Kom. 
165 kp.......

9 Apskr. . . .
28 kp............
90 k p.............

1Q 3 kp........
205 kp........
85 kp..........

Naujas typas lokomotyvo; tokius šiuo tarpu gamina 
Sov. Sąjungos fabrikai. S akoma, jie yra galingiausi 

Europoj.

Los Angeles, Calif

Organizuojasi vakarinių vai- j 
stijų darbininkai ir rengiasi 
prie streiko. Kovo 30 d. atsi
buvo didelis susirinkimas, ku- 

» ris buvo šauktas del Loggers 
Sawmill Workers ir Shingle 
Weavers Unijos. Prisirinko 
pilna didžiulė Masonic svetai
nė. Svarstė apie reikalavimą 

. algų pakėlimo iki 75 centų už 
valandą darbo, apie 6 valandų 

* darbo dieną ir 30 valandų dar
bo savaitę. Jeigu kompanijos 
neduos darbininkams, ko jie 
reikalauja, tai bus paskelbtas 
generalis streikas gegužės 6 
d. visoj 
turiose 
daugiau 
ninku.

Dabar jau apie 80 nuoš. len
tų pramonės darbininku pri-

< klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Darbininkai ra
šosi šimtais į uniją.

Kitas didelis susirinkimas 
buvo kovo 26 d. Aberdeene ir 
visi darbininkai stoja už strei
ką. Pragyvenimas kyla beveik

< kožna dieną, o darbininku al
gos jau keli metai tos pačios. 
Nebegalima pragyventi su 
ubagišku uždarbiu, nusibodo 
badauti, tai ir pradėjo organi
zuotis. Organizuotomis gi pas
tangomis darbininkai laimės.

lentų industrijoje ke- 
valstiiose ir apims 
kaip 100.000 darbi-

Shenandoah, Pa
Balius, Kuriame Reikia 

Dalyvauti

Balandžio 22 d., pirmadienį, 
velykų antrą dieną, Shenan
doah ir Lost Creek ir jos 
apielinkės Komunistų Partija 
rengia iškilmingą balių. Prasi
dės 7 :30 vai. vakare. Galėsite 
visi smagiai laiką praleisti. 
Grieš farmerių Zeikų orkestrą, 
kurią vipi labai myli.

Komunistų Partija atsišau-

Kovo 17 d. atsibuvo pikni
kas, parengtas per 3 Los An
geles draugijas: ALDLD 145 
kp., LDS 35 kp. ir LL Kliubą. 
žmonių prisirinko pusėtinai. 
Pelno liko $36 —pelnas buvo 
skiriamas darbininkiškai spau
dai, katras ir liko išdalintas. 
Pagirtina Los Angeles lietu
vius, kad atsilanko ir paremia 
tokius piknikus. Kovo 20 die
ną atsibuvo ALDLD kp. susi
rinkimas, narių mažai atsilan
kė. Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, nieko naujo nenutarta.

Kovo 31 d. buvo vakarėlis, 
parengtas per LDS 35 kp. už
baigimui vajaus. Nors neper- 
daugiausia atsilankė, bet pa
sekmės buvo geros, gauta 8- 
nauji nariai į kuopą. Kas svar
biausia, kad 4 jaunuoliai. Va- 
lik mūsų mažos kolonijos, tai 
labai daug reiškia mūsų kuo
pai. Visi, kaip jauni, taip su
augę, yra gerai Los Angeles 
lietuviam žinomi ir puikūs 
žmonės. Kaip tai, rodos, nese
nai mes turėjom pasitraukt iš 
seno SLA. Nekatrie draugai 
žiūrėjo skeptiškai, manė, kad 
sunku kas nors bus padaryt 
toj mažoj ir labai išsisklaisčiu
sioj lietuvių kolonijoj. Bet dir
bant vis galima augt ir drūtėt.

Šiandiena mūsų LDS. 35 kp. 
puikiai stovi nariais. Susirinki
mai esti skaitlingi. O seno su
sivienijimo niekur negirdėt, ar 
gyvi ar numirę. Kokie būdavo 
skaitlingi parengimai ir susi
rinkimai, kada susipratę dar
bininkai dalyvaudavo.

Nesenai matėm “Laisvėj” 
papeikimo Los Angeles lietu
viam. Patarlė sako, kas nieko 
neveikia, tai tik kitą ir peikia. 
Taip yra ir su drauge B. Pir
mą sykį mes ją matėm šią žie
mą ant susirinkimo. Tie daly
kai, katruos draugė B. prime
ta, buk susirinkimas nekreipė 
atydos, buvo svarstyti ir kiek 
galima, tiek dirbama. Tą sykį 
ir taip buvo, bet kada pabai
gėm susirinkimą, tai draugė 
B. vėl pradėjo kalbėt. Mes vi
si prašėm, kad draugė B. nu
eitų, na, ir apsiėmė nueiti. 
Vietoj, kad atnešt raportą į 
kuopą, tai ji parašė papeiki7 
mą. Kur čia dabar logika? 
Kodėl nesilankot susirinkimuo
se ir nepadedat mums stumt 
tą darbą tolyn? Kaslink veiki
mo, niekas nesigiria, kad mes 
perdaug veikiam, bet mes 
čia Los Angeles lietuviai nė bis- 
kį neprasčiau stovim už kitas 
kolonijas, palyginus mažą bū
relį lietuvių, ir tie vienas nuo 
kito gyvena 15 ir 25 mylias to
lumo.

ALDLD 145 kp. Koresp.
R—ka.

čionais noriu pranešti, kad 
buvo kitas puikus mitingas, 
kaip ir Komunos parengimas, 
ketvergo vakare, bal. 4, Soko- 
lų Svetainėje ant Morris Avė. 
(ten, kur buvo ir Komunos 
mitingas), tai “Free Herndon 
and Scottsboro Victory Rally,” 
ruošiamas TDA ir! Newarko 
Bedarbių

Iš eilės 
ter, Ann 
Herndon.

Visi trys kalbėtojai aiškino 
darbininkam, kurie iki durų 
pripildė salę, kad Scottsboro 
jaunuoliai dar nėra išteisinti, 
nepaisant, kad augščiausias 
teismas atidėjo mirties baus
mę. Jie ragino, kad darbinin
kai turi dvigubai pasmarkint 
savo judėjimą, keldami de
monstracijas, siųsdami protes
tus ir telegramas Alabamos 
valdžiai ir teismui. Ragino vie
nybę tarp juodveidžių ir balt- 
veidžių darbininkų.

Lester Carter yra baltveidys 
jaunuolis, kuris Scottsboro 
teisme liudijo, kad jis buvo vi
są laiką su Victoria Price ir 
Ruby Bates ir nematė jokio 
užpuolimo.

Ann Burlak yra mūsų visų 
žinoma žymi kalbėtoja ir strei
ko vedėja.

Angelo Herndon yra juod- 
veidys jaunuolis, kuris vedė 
juodų ir baltų darrbininkų de
monstraciją už pašalpą ir ku
ris užtat suareštuotas ir nu

leistas 18 iki 20 metų kalėt 
ant “chain gang” Georgia val
stijoj.

G. Albinui, ant Komunos 
mitingo, patiko vaizdas iš vei
kalo “They Shall Not Die.” 
New Dance Group šokikių, po 
Miriam Bleikers vadovyste, 
būt dar daugiau patikę.

Virš pusvalandį šokikės iš
vertė šokių formon ūkininkų 
darbą, darbininkiškas dainas, 
negrų poezijas ir ant pabaigos 
perstatė satyrišką šokį apie 
Salvation Army. New Dance 
Group yra ištikrųjų talentuo- 

Itos darbininkės. Nevat John 
Martin, N. Y. Times kritikas, 
sako, kad šios šokikės geriau
sios Amerikoj.

Pertraukoje parsidavė daug 
literatūros, ypač “Labor De
fender,” TDA organas.

Jei šis mitingas būt prasi
dėjęs laiku ir pasibaigęs anks
čiau, 
buvo 
žiaus

ir:
Tarybos. '•
kalbėjo Lester Car-
Burlak ir Angelo

būt galima sakyt, kad 
puikesnis net už Pary- 
Komunos mitingą.

F. Vitkus.

Suffield, Conn
Netikėta Mirtis

Newark, N. J
Albinas, baigdamas 

straipsnį apie tą puikų Pary
žiaus Komunos mitingą, kuris 
įvyko kovo 8 ir apie kurį tilpo 
“Laisvėje” bal. 4 . dieną, 
džiaugdamasis prašo, kad 
daugiau būtų tokių parengi
mų.

Balandžio 2 d. tūlas žmo
gus, lenkų tautybes, gavo dar
bą prie dideles kompanijos, 
kuri užsiima auginimu taba
ko del brangiųjų cigarų. Jisai 
kraustės į kompanijos stubą. 
Nuvežęs rakandų smulkme
nas, grįžo atgal, kad pasiimti 
daugiau. Užsukę į gazolino 
stotį, kad įpylus gazolino. Bet 
kuomet įsėdo važiuoti, tai ne
galėjo pradėti. Tada išlipo ir 
paėmęs rankeną pradėjo suk
ti, bet pasirodo, kad jis nebuvo 
mašinos nustatęs ant “neut
ral.” Taigi, mašina pradėjo ei-

ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD

53 kp..
94 kp..
8 kp.. .
1 kp..

74 kp..
83 k p..
190 kp

52 kp. •
31 kp..
81 kp.
79 kp. 
188 kp 
104 kp
9 kp..

$25.00 
2.00 
3.00 
3.00 
1.00 
2.00 
2.00

5.00
3.00
2.45
3.00
2.00

1.00 
2.70 
1.00 
5.00 
2.16 
3.00 
2.00 
2.05
3.00

ti, jį parmušė, paskui pritren
kė prie gazolino tankos ir ant/ 
vietos užmušė.

Liko moteris ir trys vaiku
čiai. žmogus da nesenas buvo, 
apie 45 metų amžiaus. Tuo- 
jaus po miestelį nradėjo eiti 
kalbos tarpe tikinčiųjų, kur jį 
kavos, kad jis prie bažnyčios 
neprigulėjo, buvo laisvas žmo
gus ir į jokius burtus netikėjo. 
Bet kadangi žmogus jau mi
ręs, tai gyvieji gali elgtis taip, 
kaip jiems patinka. Tuo būdu 
jo moteris pašaukė kunigą ir 
palaidojo su visomis bažnyti
nėmis ceremonijomi^. Nekurie 
kalba,' kaip galėjo bedievį pri
imti į bažnyčią. Už pinigus 
kunigui viskas galima.

Susnikų Jurgis.

ALDLD 11 kp................. 3.00
ALDLD 236 kp............... 2.00 .
ALDLD 225 kp............. 3.00
ALDLD 15 Apskr.......... 8.00
LDS 135 k p..................... 2.00
LDS 219 kp. (jaunuolių) 2.00
LDS 150 kp................... 1.00
LDS Jaun., Easton, Pa. 2.00
LDS 218 k p. (jaun.) 5.00
LDS 151 kp.................... 1.00
LDS 227 (jaunuol.). . . 4.50
LDS 93 kp..................... 5.00
LDS 210 kp. (jaunuol.) 5.00
LDS. 84 k p..................... 4.00
LDS 127 kp..................... 3.00
LDS 228 kp. (jaunuol.) 3.79
LDS 208 kp. (jaunuol.) 5.00
LDS 80 kp..................... .80
Laisvės Choras, South
Boston ............................ 9.00
Lyros Choras, Phila., Pa. 5.00
Aido Chora's, Worcester 2.50

Viso suaukota ....$158.50 
Šios aukos buvo rinktos ry

šyje su pasiuntimu Amerikos 
sporto delegacijos į Paryžių, 
kad ta delegacija paskui vyk
tų į Sovietų Sąjungą. Kadan
gi nebuvo galima į Sovietų 
Sąjungą tos delegacijos pa
siųsti, tai Jaunimo Komitetas 
nutarė nesidėti prie jos su de
legatu, o tik paskirti delegaci
jai $25.00. Be to, buvo pada
ryta sau išlaidų $10.75 išimant 
savo delegatui pasportą, kurio 
vėliaus nebegalėjome sunaudo
ti.

Viso, tad, išlaidų pasidarė 
$35.75. Dabar fonde lieka 
$122.75. Reikalinga mažiausia 
$300.00. Aukas siųskite seka
mu antrašu:

LDS Jaunimo Komitetas 
419 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y

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

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

SIDNEY SNOW

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

jifyiicbrh

JACOB RUPPERT BREWERY - • • NEW YORK CITY

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

k

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
Laisvei” Atveže Bitininkas Končius

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

kaina: Kvortą 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.
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Susi-

Kokie “Lietuviai Smarkiai 
Darbavosi” Gub. Davey Laimė

ti Rinkimuose?

Kovo 22 d. “Dirva” rašo: 
“Ohio Gubernatorius Susis- 

kąndalino” ir “Lietuviams 
duotų pažadų neišpildė.” Ko
kie buvo tie pažadai, kurių 
gub. Davey neišpildė?
jieškojau pereitų metų spalio 
mėn. “Dirvos” num., kad per
sitikrinus, kiek Martin Dąvey 
yra žadėjęs del Clevelando 
lietuvių, anot p. Karpavičiaus 
rugojimo. Kaip ir visur demo
kratai, Davey vadavosi obal- 
siu: “Pirmyn su Roosevelt’u ir 
New Deal, išrinkite Martin L. 
Davey gubernatorium.” Tokių 
skelbimų p. Karpavičius daug 
dėjo į “Dirvą”, už kuriuos, be 
abejonės, gavo riebiai apmokė
ti. Gal visiems bus aišku, kad 
ir p. Karpavičius prisidėjo prie 
gub. Davey “susiskandalini- 
mo”, tai padėdamas pastara
jam didesnį deficitą pasidary
ti, delei kurio jis “atstatytas” 
nuo pašalpų tvarkymo. Teisy
bė, ką p. Karpavičius pabaigoj 
savo raudos sako : “Clevelando 
lietuviai, kurie darbavosi poli
tikoje ypač jaučiasi nudegę. 
Viskas tik ir liko politikierių 
pažadais, kaip per eilę metų 
iki šioliai.” Karpavičius nori 
pasakyti, (ai, kad galų gale 
nebegalima tikėti politikie
riam, kurie “lietuviams duo
tų pažadų neišpildė”.
KURIS DAUGIAU ŽADĖJO 
TUO LAIKU: KARPAVIČIUS, 

AR GUB. DAVEY?

Karpavičius rašė (geriaus 
sakant, žadėjo Clevdlando lie
tuviams ypatoje Davey) spa
lio 26., 1934 m. “Dirvos” num. 
43, “DAVEY, DONAHEY IR 
DEMOKRATIJA” antgalviu, 
kad, “trijose raidėse D guli 
Ohio valstijos viltis tęsti pra
kilnų programą žmoniškų įsta
tymų ir konstruktyvio patarna
vimo žmonėms mūsų valstijoje 
ir šalyje, kaip yra nustatęs mū
sų drąsus vadas, Prezidentas 
Franklin D. Roosevelt.

“Kaip gali Ohio žmonės ge
riaus išreikšti savo pąramą 
Prezidento šalies Gaivinimo 
programai, jei ne išrenkant 
Martin L. Davey valstijos gu
bernatorium. Davey išimtinai 
tinkamas būti Ohio gubernato
rium šiais kritiškais laikais.”

Kodėl jis buvo taip geras? 
Klausykite: “Jis siūlo Ohio 
žmonėms prinokusį patyrimą 
valstijos vedimo reikaluose; 
plačiai patyręs biznyje (! J. 
M.) ir pilnai supranta ekono
minį reikalų vedimą.

“Turėdami Davey guberna
torium, Ohio žmonės bus už
tikrinti. Jo pirmutinis rūpes
tis visada buvo šelpimas alka
nų, bedarbių ir nelaimėje pa
tekusių.

“Abu, Davey ir Donahey,tar
naus Ohio ir Amer. teisingai ir 
ištikimai, visiems vienodai, ne
žiūrint jų išgalių, jų spalvos 
ar tikybos.” (Visur mano pa
braukta—J. M.)

Argi manote, kad pereitų 
metų spalio mėn. Karpavičius 
buvo “Jurgis durnelis” ir ne
žinojo, ką rašo apie “gerąjį” 
Davey ir visą jų saiką? Nerei
kės tų baikų. Jis tuomet buvo

vieno niekur nepatalpino.” Ki
tais žodžiais, gub. Davey su

, Karpavičium prastai padarė. 
Kodelgi jis negalėjo kokio lie
tuvio nors už spitūnų .valytoją 
paskirti. Tada, pasak Karpavi-

l čiaus, būtų buvę viskas gerai. 
! O gal buvo taip, kad turėda- 
, mas “prinokusį patyrimą” Da-

Dasch, Doppler, V. Monti ir V. 
Herbert.

Lauksiu sekančio jūsų kon
certo. >

gerai Davey “buza” palakin
tas. Kuomet Mažų Namų Savi
ninkų 41 kp. pirm K. štaupas 
jam pridavė savo federacijos1 
rinkimų programą tai Karpa-■ ™ v'ieno"i?etuvio
vicius atsisakė talpinti. Kar
tu atsisakė dėti pranešimą, 26 
d. spalio, kur jie (mažų namų 
savininkai) rengė masinį mi-i 
tingą ir tame mitinge be 
Grečnfieldo ir Ondos, kalbė
jo Deraitis (jų žmogus).

Aš lapkr. 3 d. “Vilnyj 
šiau apie Karpavičių 
čiai: “‘Dirva’ nenori

i tinkaino net tokiam urėdui, 
kokį viršui pažymėjau.

Susipratę ir kovingi darbi
ninkai, kokiais yra komunistai, 
tokią pilvu šliaužiojimo ir tru
pinių rinkimo politiką smerkia. 
Iš grafterių maldavimais ir 
prašymais neišprašysi, čia rei-

ra- 
sekan-,

tokiu kia griežto reikalavimo ir nej 
raštų, kaip M. N. S., taip kaip ■ atlaidžios kovos, kurios pagel- 
jų nenori ir nemyli bankieriai.! ba tegalima bus atmušti ban- 
Jie nenori ir nekenčia Mažų' kierių-kapitalistų pasimojimus 
Namų Savininkų Federacijos j kaip ant pašalpos, taip ant al- 
ir Bedarbių Tarybų masinių. Kas, ar ne kovingos de- 
demonstracijų, kuriomis sulai-j 
kopia atiminėjimai namų E 
bedarbių, o taipgi kovojama 
prieš badą. Bankieriams ir vi
siems raketieriams. labai bai
su, kada tūkstančiai darbinin
kų susitelkia į masę ir parodo 
kovingumą 
dą, kaip 
per savo politinius kandidatus 
paperka už ‘trupinius, 
nukrinta nuo jų stalo,’ duoda
mi-politinius skelbimus. Tokia 
spauda, kaip ‘Dirva’, kuri sa
ve parsiduoda už politinius 
apgarsinimus, yra dar šelpia
ma biznio garsinimais, kurių 
darbininkų spauda netalpina, 
nes jie yra apgaulingi ir mul
kina darbininkus. . . Esant to
kiai padėčiai, ‘Dirva’ negali 
dviem ponams tarnauti: tiem, 
kurie ją lakina, ir tarnauja.”

Dabar, tveriantis bendram 
frontui už Bedarbių Apdrau- 
dos Bilių HR 2827 šalies plot
mėje ir už IIB 136 valstijoj, 
“Dirva” jei ką ir patalpina, tai 
iš prievartos-baimės netekti į- 
takos pas skaitytojus. Bet a- 
belnai p. Karpavičius daro 
viską, kad sabotažavus, kuo
met visi katalikiški laikraščiai 
ir abu kunigai (Vilkutaitis ir 
Karužiskis) pritarė-užgyrė bi- 
lius.

Iš šito viso galime 4aryti iš
vadą, kad krizini gilėjant ir 
plečiantis, bedarbių, dirban
čiųjų .ir mažų namų .savininkų 
kovingumas taipgi auga. To
kiam gi palaido liežuvio “he
rojui” ir agentėliui, kuris iš 
kapitalistų trupinių gyvena, 
kaip “ponas” Karpavičius, iš
tinka kartais “nudegti” liežu
vio galą, šiandieną plačios

. . . Gi tokią spau-
‘ Dirva,’ bankieriai V r

kurie

į_! monstracijos sustabdė mažiem 
{ginamų savininkams namelių

1 forekloziavimą ? Kas, ar ne 
kovingos demonstracijos ir be
darbių maršavimai į Washing- 
toną ir jų kongresas šių metų 
pradžioj privertė svarstyti 
darbininkų bilių IIR 2827? 
Gal būt p. Karpavičiui “trupi
nių” pakanka, tai jis visaip 
stengiasi bedarbių kovas truk
dyti. Bet bedarbiam Žilins
kams ir kitiem, kurie per du 
metus negavo pašalpos, pasiro
dė, kad organizuota kova yra 
galingesnė už maldavimus 
prašymus.

J. M—ka.

Worcester, Mass

ir

Muziką Mylintis.

Iš Konferencijos Prisirengi
mui prie Pirmos Gegužes

Konferencija atsibuvo 5 d. 
balandžio A. O. H. svetainėj. 
Delegatų atsilankė 30 nuo 11 

draugijų. Delegatai apsvarstė 
reikalus del paminėjimo Pir
mos Gegužė. Surado, kad kon
ferencija neužtektinai plačiai 
buvo šaukiama, per tai nutarė 
šaukti antrą konferenciją 18 
d. balandžio. Antra konferen
cija bus labai įvairi ir nepa
prasta, tokia, kokios dar Wor- 
cesteryj nebuvom turėję. Bus 
bandoma įtraukti visokių uni
jų nariai, visokių išdirbysčių' 
darbininkai į Pirmos Gegužės 
demonstraciją. Su šitokiu pri
siruošimu tikime turėt geras 
pasekmes.

Pirmoj konferencijoj, 5 d. 
balandžio, išrinkta pilna val
dyba ir Veikimo komisija. Yra 
paskyrus net 9 kalbinius ko
respondentus, kurie atsišauktų 
į savo darbininkišką spaudą.. 
Pasirodė, kad sušaukime ‘ pir
mos konferencijos 
net 9 tautos.

Skurdas, vargas, 
didelė priespauda,
visoki prigavingi planai, dar
bininkus veda kasdien prie ap
galvojimo, kokia ateitis juos 
laukia. Šiadieną visoj Ameri
koj niekas nesimato, kaip tik, 
pusbadis gyvenimas. Amerikos 
kapitalistų spauda rėkia visa 
gerkle, kad SSRS gyvuoja ba
do šmėkla. Bet kaip tik atbu
lai, jų tie raštai, daugiausia 
“Boston Advertiser,” parodo, 
kad kapitalistai papratę savo 
bėdas ant kitų suverst.

Koresp.

balandžio 14 d., šį sekmadie
nį (kokioj vietoj—Red.).

Musų moterys jau rūpinasi 
su visokiais rankų darbeliais. 
Girdėjau, kad jau turi pririn
kę visokių gražių daiktų. Tuo 
pačiu tarpu bazare laiką link
smai praleisime, pasišoksime 
prie geros orkestros. Atsilan
kiusieji pagelbės sukelti finan
sų del palaikymo darbininkų 
svetainės per vasaros sezoną. 
Visus ir visas kviečiame daly
vauti.

Viską Girdėjęs.

CAPE TOWN’E, Afrikoj, 
Elizabetha Garcia, minėda
ma 93 metų savo amžiaus 
sukaktuves, pirma kart pa
sivėžino lėktuvu ore.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

dalyvavo

kapitalistų
Roosevelto

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskričio moterų komi

tetas rengia “Card Party” ir šokius, 
subatoj, 13 d. balandžio, 623 E. 140 
St., 7 vai. vakare. Visi malonėkite 
dalyvauti, linksmai laiką praleist. 
Pasšokt galėsite prie geros orkes- 
tros, ir tuom pat sykiu paremsite 
motei* darbuotę. Bus duodamos do
vanos kazirninkams. įžanga tik 15c. 
ypatai. ' . .

v3
Komisija.

(86-87)

darbininkų masės, ypač kata
likų, pamato, kad Rooseveltas
su “New Deal” yra tik prie
danga prigaudinėjimui ir di
desniam išnaudojimui darbi
ninkų, kaip dirbančių, taip ir 
bedarbių.-Šiame laike ir Kar
pavičius bando neva prasižioti, 
kad “politikierių pažadais”.ne
begalima tikėti. Bet arčiaus 
pažiūrėjus, tas jojo pasaky-' 
mas nėra sąžiniškas. Jis kaip 
buvo už gub. Davey, taip ir 
pasilieka. Skaitykite ten pat 
(22 d. kovo) “Dirvoj” seka
mą : “Gub. Davey susiskirstė 
sau visokius viršininkus ir dar
bininkus, nuo didžiausio iki 
mažiausiam, bet Lietuvio nei

Pirmas Pierre Degeyter Sim
fonijos Orkestros Koncertas

Koncertas įvyko kovo 24 d. 
A.O.II. svetainėje. Tai buvo 
pirmas tos rūšies koncertas 
mūsų kolonijoje, kuriuo pro
gresyviai darbininkai gali di
džiuotis. Ligi šiol mes turėda
vome muzikalių vakarų išimti
nai tautinėj formoje, tai yra, 
programą pildydavo viena ar
ba kita kalbinė grupė, šios 
programos susidėdavo iš dai
nų solistų, kvartetų, duetų ir 
taip toliau. Orkestros nė vie
na kalbinė grupė negalėjo su
daryti, nes tokiai orkestrai 
reikia prasilavinusių muzikan
tų grupės. O tai sunkus daly
kas ir būtinai reikalingi tarp
tautiniai pamatai. Sudarymas 
šios Degeyter simfonijos orkes
tros pilnai tą patvirtina. Dar
bininkų klasei labai svarbu tu
rėt prie savęs grupę jaunuolių, 
taip jau toli pažengusių muzi
koje. Čia mūsų jaunas talen
tas. gali lavintis, vieton visiškai 
paskęsti buržuazijos globon, 
prie kurių paskui mums pasi
daro visai neprieinama, nes 
jaunuoliai atsiskiria nuo dar
bininkų klasės parengimų. Ir 
nešimas klasinės augštesnės 
muzikos į darbo mases ir jų 
supažindinimas su ja pasidaro 
negalimas daiktas. Juk visos 
valdančios klasės globojamos 
orkestros jai ir tarnauja.

Aš atiduodu didelį kreditą 
šios orkestros tvėrėjams.“Vien 
vardo 
klasinę 
Pierre
kompozitorius, kurio - vardą ši 
orkestrą pasirinko, sutaisė 
muziką del daugelio dabinin- 
kiškų dainų, kurių viena yra 
“Internacionalas.’ ’

Detroito Žinios
Kas Naujo Detroite?

Mūsų organizacijos rengiasi 
prie didelio darbo, tai yra, 
prie bazaro su koncertine pro
grama, kurią išpildys Aido ir 
Laisvės Chorai. Bazaras įvyks

pą, taipgi praleisite linksmai laiką. 
Komisija.

. ' (86-87)

HARTFORD, CONN.
LDS kuopa rengia pirmutinį savo 

balių subatoj, 13 d. balandžio, 57 
Park St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiam visus ateit, nes turėsim ge
rą orkestrą šokiams, ir bus gardžių 
užkandžių. Visi galėsite linksmai lai
ką praleist.

Komisija’.
(86-87)

Nanticoke, Pa.
ALDLD 135 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 6 d. gegužčs-May, pas! 
Martuzus, kampas Espy St. ir Middle ' 
Road Hanover. Pradžia 7 vai. vakare. 1

Visi draugai būtinai dalyvaukite • 
šiame susirnkime, nes jis yra labai 
svarbus ir dar pirmas susirinkimas 
į du metus, todėl visi pribūkite lai
ku, ir atsiveskite naujų narių.

Sekr. E. C.
(86-87)

HAVERHILL, MASS.
L. U. Gedemino kliubas rengia sa

vo 25 metų sukaktuvių bankietą, 14 
d. balandžio-April, 324 River St. 
Bankietas prasidės 2 vai. po pietų, 
vakarienė 4-tą vai. po pietų. Bus la
bai skani vištienos vakarienė su į- 
vairiais prieskoniais ir gėrimais. A- 
part skanios vakarienes bus ir graži 
programa. Po tam bus šokiai prie 
geros Blue Harmonia orkestros. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvaut, ne 
vien tik iš Haverhill draugus, bet ir 
iš toliaus. Už visą pasilinksminimą 
įžanga tik $1.00.

Kviečia Komisija.
(86-87)

ELIZABETH - N. J.
ALDLD 54 kp. rengia šokių vaka

rėli, kuris įvyks 14 d. balandžio, 
LDP Kliube, 408 Court St., 7:30 vai. 
vakare, įžanga tik 25c. Prie įžangos 
bus ir laimėjimai. Kviečiam, visus 
skaitlingai atsilankyt ir paremt kuo-

DIDELIS NUPIGINTAS
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.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp., LDS 21 kp. ir Ai

do Choras su pagelba kitų darbinin
kiškų organizacijų rengia didelį ba- 
zarą nedėlioj, 14 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų. Apart gražiu dalykų baza
re, turėsim ir gerą orkestrą šokiams 
ir skanių užkandžių. Bus ir laimėji
mai įvairių dalykų.

Komitetas.
(86-87)

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,

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

Sekr. P. Puodis.
(85-86) •

ž Telefonas: Evergreen 7-7770 S
PAUL GUSTAS I

3 LIETUVIS GRABORIUS g
5 Senai dirbąs graborystės pro- y 
? fesijoje ir Brooklyno apielin- a 
5 kėj plačiai žirfomas. Tik dabar <5 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja « 
5 balsamavimu ir palaidojimu n 
5 mirusių. S

1 Veltui Chapel Šermenim |
2 Parsamdo automobilius Serme- g
g nims, vestuvėms, krikštynoms O 
2 ir kitokioms parems S
5 Šaukite dieną ar naktį C

| 423 Metropolitan Avė. | 
5 Brooklyn, N. Y. S

LIETUVIŲ

Valizy Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
~ MOTERIMS STALAI ~
BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers Bieliausko Graborystės įstaiga

NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

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

PRANEŠIMAS BR00KLYN0 IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko

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

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

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

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

Tokius Gorkio automobilių fabrikas (SSSR) išdirba 
šiemet automobilius naudojimui darbininkams. Ten 

pat gaminama busai ir sunkmotoriai.

pasiskyrimas parodo
muzikantų sąmonę.

Degeyter, francūzas $150 
, ar 
mažiau

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

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

$225

Koncerte žmonių buvo ne 
daug, tarpe 150 ir 200. Bet lai 
tas nenupuldo jaunos organi
zatorių energijos. Kurie daly
vavo koncerte, tie išsinešė 
daug entuziazmo ir energijoj 
remti jūsų ateinančius paren
gimus. Jaunos worcesteriečių 
žvaigždės, V. Sukackas, smui
kininkas ir J. Latviutė, darai- 
ninkė, padarė visiems /sur
prize” — abudu savo užduotis 
išpildė labai gerai. Orkestrą 
išpildė kūrinius šių kompozito
rių : Mozart, Pergalėsi, Tchai- 
kowsky, Yarnefelt^, Schubert-

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 į visas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve
žama į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 
už prieinamą kainą.

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

(Tąsa)
Kas link Japonijos, Sovietų Sąjunga 

yiską padarė, kad pašalinti kliūtis, galin
čias aštrinti santikius ir rezultate gavosi 
šioks-toks santikių pagerėjimas. Bet d. 
Molotovas kartu reikalauja atsargumo. 
Jei Japonija, kuri palaiko normalius dip
lomatinius santikius su Sovietų Sąjunga, 

* leidžia savo šalyj bjaurią antisovietinę 
agitaciją, leidžia agitaciją už karą prieš 
SSRS, kad užpulti Tolimuosius rytus, pa- 
jūrę ir Sibiro dalis,—šitas negali neiš- 
Šaukti atsargumo iš Sovietų Sąjungos 
pusės link Japonijos, šito atsargumo 
reikalauja VII Sovietų suvažiavime ir 

„Leningrado delegatai, kas rado pritari
mo visoj šalyj. Leningrado draugai 
kreipėsi į vyriausybę, kad, nežiūrint į 
santikių pagerėjimą, nežiūrint į Chiroto 
pareiškimus, vyriausybė ir toliau stiprin
tų Tolimųjų Rytų rubežius.

4 Skaitydamas! su faktu gręsiančio karo 
pavojaus, Sovietų valdžia priversta buvo 
griebtis dar ir kitų priemonių. Ji pri
versta buvo išanksto.griebtis atsargumo 

, priemonių, stiprindama savo rubežius, 
savo Raudonąją Armiją, laivyną, aviaci
ją ir tiktai smarkiai dirbant, dirbant, 
iaip d. Tuchačevskis keletą kart pakar
tojo savo kalboj suvažiavime, dieną ir 
naktį, buvo galima sustiprinti Sovietų 
rubežius ant tiek, kad juos padaryti ne
pasiekiamais priešui.

. Milžiniški yra tie laimėjimai, pasiektie
ji karinės statybos srity j, kurie labai 

vaizdžiai matosi iš d. Tuchačevskio pra
nešimo.

Kame yra Raudonosios Armijos galy
bė? “Mūsų Raudonosios Armijos galybė 
visų pirma yra tame, — sako d. Tucha
čevskis iš VII suvažiavimo tribūnos, — 
kad ji yra drauginga, kaip vienas žmo
gus, einąs po kompartijos vadovybe, po 
didžiojo mūsų vado d. Stalino vadovybe.” 

45,5% Raudonosios Armijos sąstato yra

darbininkai, 90% valstiečių sąstato suda
ro kolchozninkai. Prie to pridėjus, kad 
43% raudonosios armijos sąstatą sudaro 
partiniai ir komjaunuoliai, tai visai su
prantamai lieka, kad šitokie faktoriai 
paverčia Raudonąją Armiją į tikrai poli- 
tiniai-moraliniai ir kariniai galingą pir- 
maeilinę armiją, su kuria mūsų laitu ėji
mas prieš bent kokį užpuolimą ant socia
lizmo šalies yra garantuotas.

Visų pirma, augant karo pavojui prieš 
SSRS, prisiėjė stiprinti karinę techniką. 
Čia pirmoj eilėj buvo stiprinama Sovie
tų Sąjungos aviacija, ir ne tik skaičiu
mi, bet ir kokybėj; reikėjo stiprinti mū
sų armiją tankais, stipria artilerija, daug 
buvo padirbėta, kad sukurti galingą 
raudoną laivyną.

Kokie to darbo buvo rezultatai?
Aviacija. Nuo 1931 m. aviacija išaugo 

33%, Sovietų aviacija, kuri buvo viduti
niško lygio, paskutiniais metais nužings
niavo toli pirmyn. Taip pavyzdžiui, nai
kintojų, bombanešių greitumas padidėjo 
1’72-2 kartų, tolumo atžvilgiu padidėjo 
beveik trigubai. Šitie pasiekimai ^aviaci
jos technikoj turi didžiausios karinės 
reikšmės.

Tankai. Nuo 1931 m. lengvųjų tanket- 
kų išaugo 2,475%, lengvųjų tankų—760 
nuošimčių, vidutinių tankų—792 nuošim
čiai. Tankų greitumas išaugo 3-6 kar
tus. Šita kalba apie tai, kad Raudonoji 
Armija savo technine baze pasidarė visai 
kita, negu ji buvo.

Artilerija. — Nuo 1931 m. kulkosvai
džiu skaičius kulkosvaidininku ir kavale- v v
rijos dalimi išaugo virš 2 kartų, aviaci
jos ir tankų dalimi—7 kartų. Sunkiosios 
artilerijos išaugo virš 2 kartų. Išaugo 
ir artilerijos kokybė.

Raud. Armijos radiofikacija.—Be ra- 
diofikacijos augimo, sako drg. Tuchačev
skis,—negalima būtų išnaudoti visas avi
acijos pirmenybes,

(Tąsa bus)

Plymouth, Pa.
Iš Vyskupo Matulionio Misijų

Balandžio 7 dieną čia lan
kėsi tas vyskupas Matulionis. 
Jis vietos parapijoj laikė mi
šias ir vietoj sakyt pamokslą, 
sakė prakalbą. Pirmiausia iš
gyrė Amerikos lietuvius kata
likus, kad turi gražių bažny
čių prisibudavoję ir gana 
skaitlingai jas lanko.

Paskui kalbėjo apie Lietuvą 
ir sakė, kad Lietuvoj katalikų 
tikėjimas stovi ant labai tvirtų 
pamatų. Kaip kurios katalikų 
organizacijos net masiniai mel
džiasi po dvi tris dienas iš ei
lės. Labai išgyrė pavasarinin
kų, ateitininkų, angelaičių ir 
kitas panašias organizacijas. 
Jis nurodė, kad nekurtos ten 
organizacijos masiniai eina iš
pažinties ir prie komunijos. 
Ji^ ragino ir čionai taip daryt, 
sakydamas, jog kuo daugiau 
jūs lankysite bažnyčią, auko
site dievui ant garbės, tuo auk
ščiausia daugiau visko jums ir 
suteiks I

Jis sakė, kad tik Lietuvoj 
ir čia Amerikoj lietuviai kata
likai turi tiek daug parapijų 
ir kunigų. Paskui pirmiausia 
pradėjo nuo Meksikos. Sako, 
žiūrėkite, jūsų kaimyniškoj 
šalyj, Meksikoj, kaip tikėjimas 
ir kunigai yra persekiojama. 
Priminė Vokietiją ir Sovietų 
Rusiją. Nemažai kalbėjo apie 
tą šalį. Jis labai norėjo įgrau- 
dint parapijonus savo kalba a- 
pie Sovietų Sąjungą. Nurodė, 
kad jau ten tikėjimas eina iš 
mados, visokios knygos, lai
kraščiai yra leidžiama prieš ti
kėjimą. Taipgi vaikus esą mo
kyklose uždrausta mokyt apie 
tikėjimą lig 16 metų amžiaus. 
Vietoj, girdi, mokinti apie die
vą, dangų ir peklą,rtai juos ten 
mokina, kad to visko visai nė
ra. Taipogi Matulionis verkš
leno apie bažnyčias, kad jos 
laike badmečio, 1921 metais, 
daugiausia nukentėjo. Sako, 
ėjo tam tikras išrinktas komi-

keną Smetonos ir vieną baksiu- 
ką “cracker-meal”; Fisher au
kojo' 2 kenu Smetonos ir 2 ke
liu žirnių; Matulionienė 2 bon- 
kas agurkų; Norbutienė 2 sva
ru cukraus; Zaleskienė 1 keną 
Smetonos; P. R. 1 bulkutę 
duonos ir 2 kvortas grybų; 
Diškaūškienė aukojo bulves, 
kopūstus, 1 kvortą grybų ir 
daug smulkių daiktų. Tai ma
tote, draugai, kaip mūsų drau
gės atsižymėjo gražiai, suteik
damos tokią gražią paramą 
“Laisvės” vakarienei.

Nuo Komisijos.

dirbti del duonos ir druskos ir 
auginti šeimyną prie mažų iš
teklių.

Nors d. Kumpienė buvo lais
va moteris, bet jos vaikai ją 
palaidojo su bažnytinėmis ce
remonijomis.

Palaidojo 6 d. balandžio Ša
lę jos vyro, kuris mirė 7 me
tai pirmiau.

Ex Žentas.

Philadelph. Žinios
Pirmos Dienos Gegužes 

Konferencija

Konferencija bus balandžio 
14 d., 8 vai. vak., Redman 
Hali, 10 St. ir Girard Ave. Vi
sos darbininkiškos organizaci
jos ir draugijos prisiųskite sa-

I vo atstovus.
šių metų Pirmos Dienos Ge

gužės paminėjimas* yra labai 
svarbus, svarbesnis, negu buvo 
praeityje, nes mes. gyvename 
6 metus ekonominio krizio, ba
do ir skurdo metus, metus dar 
didesnių kovų, streikų prieš 
išnaudotojus, pavergėjus.

Mūsų reikalavimai yra se
kami :

1. Už bedarbių ir senelių so- 
cialę apdraudą, HR 2827 bilių.

2. Už 30 valandų darbo sa
vaitę ir didesnes algas.

3. Už teisę organizuotis, 
streikuoti ir pikietuoti.

4. Prieš kompanijos unijas.
5. Prieš fašistines atakas, už 

atšaukimą kriminalio sindika- 
lizmo įstatymo.

6. Už lygias teises negrams.
7. Prieš imperialistinį karą 

ir fašizmą.
Tie visi punktai yra labai 

svarbūs ir būtini darbinin
kams. Tad būtinai organftzuo-' 
kimę spėkas, kad Pirmos Ge-, 
gūžės demonstracija būtų 
skaitlinga ir sėkminga.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Lynn, Mass.
Kliubo Sukaktuves

Kovo 30 dieną buvo sureng
tas jubilėjinis Lietuvių Piliečių 
Kliubo paminėjimas 30 metų 
gyvavimo. Susirinkimo vedėjas 
Antanas Matulaitis tvarkiai 
viską vedė. Seserys Čiriutės ta
lentingai pagrajino. Paskui 
tvarkos vedėjas kvietė senus 
narius pakalbėti. Senas kliubo j 
y a rys, Vincas Černiauskas, i 
plačiai aiškino apie kliubo Į

praeitį iš 30 metų gyvavimo. 
Nurodė, kaip jis prasidėjo, 
kaip iš karto buvo biednas ir 
kaip išaugo į tvirtą organiza
ciją. Dabar turi savo išmokėtą 
namą ir pinigų banke. Turi 
leidimą pardavinėti visokius 
gėrimus. Jis taip pat ragino 
jaunimą prisirašyti prie kliu
bo.

Paskui pakviestas pakalbė
ti kliubo pirmininkas advoka
tas Lezburda. Jis aiškino, kaip 
svarbu yra mokinti savo vai
kus lietuviškai kalbėti ir rašy
ti.

Vakaro kalbėtojum buvo 
“K.” redaktorius Michelsonas. 
Jis bandė įrodinėti, kad karo 
Europoje dar negali būti, nes, 
girdi, nėra visi prisirengę ir 
kad Lietuva gali netekti Klai
pėdos be kraujo - praliejimo, 
plebiscito būdu. O Vilniaus 
Lietuva neatgausianti tol, kol 
ten nebus demokratiškos val
džios.

Vakaras pasibaigė smagiai, 
žmonės nenorėjo skirstytis, su
sėdo apie stalus, kalbėjosi, dai
navo.

Bulių Šmatauskutis.
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LAWRENCE’O LIETUVIAI PAMATYS

tetas per bažnyčias rinkdamas 
brangenybes. Jis, žinoma, ne
pasakė, kad auksas buvo su
naudotas pirkimui maisto ba- 
duoliams. Nurodė, kad bažny
čių ir kunigų labai mažai li
kę, jau gal tik kokie 20.

Verkšleno, kad Rusijoje .jau 
ir šventadienių daugiau nėra, 
jau tik poilsio dienos. Girdi, 
už tai Rusiją dievas nubaudė, 
užleido sausrą! Ir daugiau pa
našių neamonių prikalbėjo. 
Liepė visiems melstis, kad Ru
sijoj ir vėl tikėjimas sugrįžtų. 
Pats apie save nieko neprisi
minė, už ką jis buvo areštuo
tas ir vėliaus pristatytas prie 
darbo užsidirbt sau pragyveni
mą. Tik da sykį prisiminė, kad j 
Rusijoj kunigų ir bažnyčių vi-, 
sai mažai liko. )

M. Zald.

Manchester, Conn.
Mirė Ona Kumpienė

s

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 vakarų;

įžanga Suaugusiems 35c ir 50c;
V aikams—1 Oc.

A. Taraška
Loš Spartako rolėj.

Į šias jojo misijas buvo ir 
neparapijonų • prisirinkę. Ke
lių draugų pasidarbavimu bu
vo dalinami lapeliai einan
tiems į bažnyčią, kas tas per 
vienas yra Vyskupas Matulio
nis. Tai tiek apie tą Vyskupą.

Wilkes Barre, Pa

Penktas Puslapis
. ...................... 11 — -

New Yorko miestas antra
dienį pardavė $50,000,000 ver
tės bondsų Chase National 
bankui. Gaunama tik 3.50%.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAI MANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Ave. 

karai priveža.

“MAČIO-KEKŠTO EILES” 
ir J. Baltrušaičio 

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

Ivvniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien

J. BALTRUŠAITIS
205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

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.

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.

s
J 
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Varde komisijos aš norėčiau 
tarti padėkos, žodį Wilkes- 
Barre ir apielinkės draugams 
už skaitlingą atsilankymą į 
dienraščio “Laisvės” vakarie
nę, kuri įvyko Darbininkų 
Centre kovo 31 d. Draugai ne 
tik patys atsilankė ir parėmė 
savo mylimą dienraštį, bet dar 
aukomis apdovanojo. Draugės 
priaukojo tiek keiksų, kad už
teko visai vakarienei. Vienas 
gražiausias keiksas tapo išleis
tas ant išlaimėjimo.

Kas ką aukojo. Draugės 
Z d a n i e nė, Mazlaveckienė, 
Meškauskienė, Tamatonienė, 
Malanevičienė ir Ruguskienė 
paaukojo po keiksą. Bagužins- 
kienė aukojo svarą kavos, 1

Balandžio 4 d. š. m. čia pa
simirė Ona Kumpienė, turėda
ma 64 metus amžiaus. Paėjo 
iš Alvytų valsčiaus, Suvalkų 
rėdybos. Amerikoj pragyveno 
apie 30 metų. Paliko du sū
nus: Joną ir Franą, vieną duk- 
terę Viktoriją ir dvi podukras 
Kalifornijoj: O. Sagevičienę ir 
U. Paulikienę. Taipgi tris bro
lius: Juozą Klusaitį, Anglijoj, 
Tarną ir Vincą Kovus ir vieną 
seserį M. Ambukevičienę čia, 
Manchesteryj.

Velionė buvo pavyzdinga, 
geros širdies moteris, priklausė 
prie Hartford Sūnų ir Dukte
rų laisvos daugijos. Mylėjo 
skaityti knygas ir laikraščius,, 
užtai jai pasisekė, daugiau 
Kaip savamokslei, kumečio 
suoti iš po religiškų burtų. 
Kaipo samokslei, kumečio duk- 
dukteriai tas nebuvo toks lehg- 
vas darbas. Velionė gyva bū
dama perskaitė kone visas Li
ter. Draugijos išleistas knygas,- 
ir per paskutinius septynius 
metus skaitė dienrašty “Lais
vę,” kuris buvo jos mylimiau
sias laikraštis. Užjautė jinai 
ir darbininkiškam judėjimui, 
nes jai pačiai reikėjo sunkiai

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties Šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arį>a gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., ^Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, p mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 

. jsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

. arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
i Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: E Ver green 7-1661
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|jjEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Višniauskas ir Klimaitė Dainuos Balandžio 28
Balandžio 28-ta diena, kada 

įvyksta LDS Jaunimo Komite
to didysis balius Lietuvių Pi
liečių Kliubo Svetainėje, 80 
Union Avenue, dainuos mūsų 
geriausi dainininkai, draugė 
Aldona Klimaitė, LDS 200 
narė, ir A. Višniauskas iš 
yonne, N. J.

šie du dainininkai yra 
bai mėgiami mūsų parengi
muose ir kada kuris iš jų už
dainuoja, tai linksma klausy
tis.

kp.
Ba-

i su bosais. Neva reikalau
jama 90c. į valandą. Julius 
Hochman, dresmeikerių Joint 
Board vedėjas pareiškė: “Mū
sų sutartis reikalauja mokėti 
operatorėms 90c. į valandą, 
bet mažu pamažu nukapota, ir 
operatoriai kai kuriose šapose 
gauna tik 50c. į valandą.’

Tai laikraštinė kalba, 
kaip ištikro? Didžiumoj 
unijos šapų siuvėjos uždirba 
po 7 iki 15 dolerių į savaitę, 
bet to ponas Hochman nemi
ni. Jis kalba apie 50 centų ma
žumą, kuomet-siuvėjos jau se
nai užmiršo tuos laikus, kada

Bus Lošiami Trumpi Veikalai
Jaunuolių kuopos rengias 

sulošti du trumpus, bet labai 
reikšmingus veikalus. Mes ti
kimės, kad visiems jie patiks, 
štai trumpi aprašymai apie 
juos:

1. OSCAR SAPP: Suloš Eli- 
zabetho LDS Jaunuolių kuo
pa. Tasai veikalas yra 
juokingas ir satyriškas.
rodo, kaip Amerikos jaunimas 
“gali tapti“ milionieriais ir ap-

labai
Pa-

Šiandien ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimas

Balandžio 11 įvyks Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos su
sirinkimas ir turėtų būti skait
lingas, kadangi dar tebesitęsia 
vajus. Pereitą susirinkimą pri
sirašė 33 nauji nariai. Be abe
jo, Brooklyne galima dar daug 
narių gauti ir tikimasi prira
šyti naujų narių šiam susirin
kime. Bus malonu juos pasitik
ti. Taip pat bus svarstomi 
svarbūs reikalai, kaip tai 
gūžinės, visuotino lietuvių 
važiavimo, vasaros sezono 
rengimai ir kiti.

ge- 
su- 
pa-

ŠIANDIEN GAUS ALDLD 
NARIAI ANGLU KALBOJ 

KNYGAS
Jau gauta anglų kalboje 

knygos. Šį vakarą, ALDLD 1 
kuopos susirinkime visi jau
nuoliai, kurie prisirašė perei
tame kuopos susirinkime ir ku
rie dar prisirašys, gaus anglų 
kalboje labai geras knygas. 
Ateikite visi.

sivesti su bagotomis mergino-*1 
mis. Labai puikus veikalas, jis 
padaro “hit,” kur tik perstato
mas. :

2. VAUDEVILLE: Persta
tymas su tom pačiom scenom 
po kelias minutas. Perstatymai 
labai trumpi, reikšmingi ir 
juokingi. Draugė Helena Kau- 
naitė, energinga jaunuolių 
kuopos narė, mokina Brookly
no LDS Jaunuolių kuopos na-j 
rius sulošti.

Tai bus labai puikus paren-, 
girnas. Visas Brooklynas apie gaudavo po 50 c. į'valandą.

bet 
tos

kės paradas, kuris prasidės 
Grand St. Extension, prie 
Bridge Plaza ir maršuos į 
Brooklyno Labor Lyceum, kur 
bus didelis masinis mitingas. 
Panašūs paradai bus ir kitose 
sekcijose, tai matysite iš vė
lesnių pranešimų.

“Daily Workerio“ šiemet 
bus, spausdinta 300,000 kopijų. 
Bus 26 puslapių. Sp.ecialė ge
gužinė laida išeis už 27 ba
landžio, bus gatava 26-tos va
karą. Organizacijos ir atskiri 
asmenys galėtų gerai pasidar
buoti. Mokestis $1.75 už šimtą 
kopijų.

DIENINIAI 
SPECIALAI

KETVERGE, BALANDŽIO 11

Gryni Saldainiai
Tutti Frutti Cocoanųt
Creąm Kisses ™ 17° 

40c vertes—pilnas svaras * z
Pieninio šokolado Cashew 
Nut Clusters 

60c Vertes—pilnas svaras*“ 
Chatelaine Skirtingi 
šokoladai 39C

70c vertes—pilnas svaras 
Senos Mados Raisin o 
Cinnamon Bun 40c vertės

ČRIE FONTANŲ .
Deviled Ha m ir Swiss
Cheese Senvičims ir Kava 15C 

regulanai 25c 1
Maple Walnut Sundae 

' reguliariai
Pineapple Icė 'Cream
Sodtl; ■< { '■ • , reguliariai 15c > 
SPĖČĮAtlšK-AS SENVIčlUS: 
Virglųią ' HatnjSwiss 
Cheejsie i ‘ • * .< ' •
—Pickle—Lettuce—< POC
Mayonnaise reguliariai 30c

2«e 1O«
1OC

d>
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

* Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. ¥.

jį kalba. Ne tik kad gerą pro
gramą, gerą orkestrą šokiams 
turės, bet dar bus duodamos 
ir piniginės dovanos, kurios 
sudaro $50. Bus viso dešimts 
dovanų. Visi, kurie pirks įžan
gos tikietą, turės progą ją lai
mėti. O įžangos tikietai parsi
duoda tik už 25 centus. į

Parengimas bus 28-tą dieną i

Demonstravom Prieš Bearsią 
ir Fašizmą

Pereitą šeštadienį įvykd de
monstracijos prieš Vokietijos 
konsulatą 17 Battery Place, 
New York, už paliuosavimą 
Vokietijos Komunistų Partijos 
vadų E. Thaelmann ir Torgler. 

balandžio, Piliečių Kliubo Sve-. O vėliau prie Hearsto raštinės

Kviečia Jaunimas.

Išmokėta $750,000 Į Metus 
Nereikalingiem Pašalpos
Paaiškėjo, kad viešųjų par

kų komisionierius Moses sam- 
dęs*prie pašalpos darbų visai 
nereikalingus pašalpos ir jų 
algoms išmokėta 750 tūkstan
čių dolerių į metus. Jis aiški
nasi, kad jie esą kvalifikuoti 
žmonės, be kurių negalima ap
sieiti. Tyrinėjimo komisijos pa
tarėjas Lloyd P. Stryker pa
šaukė liudininkus, kurie įrodė 
esą kvalifikuoti inžinieriai ir 
technikai, kad jie reikalavę 
pašalpos d«arbų, kad:jie buyę 
nusiųsti į Parkų Departmentą 
ir kad jiems neduotai - darbo 
arba duoti prasti darbai su 
$24 mokestim. Tokių aplikan- 
tų 35% buvę atmetami.- Gi vi
sai nereikalingi pašalpos pa
statyti prie atsakomingų dar
bu ir jiems mokėta augštos al
gos. ■

protestui prieš Hearsto melus 
ir propagandą, skleidžiamą už 
naują karą.

Darbininkų ir darbininkių į 
demonstracijos vietą susirinko 
apie 5,000. Kalbėjo C. Brods
ky, R. Minor ir kiti žymūs kal
bėtojai. Delegacija iš 5 narių 
nunešė paduoti darbininkų 
reikalavimus. Policija apsupo 
delegatus ir lydėjo pas Hit
lerio agentą, bet jis atsisakė 
matyti darbininkų' atstovus. 
Delegatai sugrįžę išdavė ra- 
trutnpą raportą ir prižadėjo 
daugiau kreipti domės į kovą 
prieš fašizmą ir surengti dar 
didesnes demonstracijas toj

V » [ 4 • * i •pačioj Vietoj.
' Susiorganizavę į Inijas, su 

raųdonfrontiečiu benu prieša
kyje, mafŠayom prie 210 
South St., prie ITe'aršto ofiso. 
Policija- kaita, pėsčia ir važiuo
ta apsilpus lydėjo anie 2.000 
maršuotojų, . o pusiaūkelyje 
patikome apie 10 
slinkvėfeimių. ir nuo galvos iki

įdomūs Moving Pikčiai * 
East New Yorke

šį ketvirtadienį, Kiburio 
svetainėje, ,950 Jamaica Ave., 
East 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, kurię 
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.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda forničius, 3 lova su vi
som kaldrom, r paduškom. Taipgi yra 
kamodo, stalas rr pora kėdžių. Viskas 
už $10. Greitai atsišaukite sekamai: 
Barber Sho$), 7424—88th Rd., Wood
haven, L. L, N. Y.

(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 barnės, 
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)i

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

Jiiozas Levanda
‘ (LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS |
Patarnhujij visiems be skirtu- ?
mo. Parsfiamdau automobilius

kiekvienam reikale. Kainos s
, žemos. . • c

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y. 5
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft I-6901

>
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisvžs” Svetaines

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y1.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 11 d. balandžio, Lais- 
yės raštinėje, 8 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite dalyyąut, nes turim 

karinių daug svarbių'Reikalų apsvarstyt. At
simenate kokį pasekmingą susirinki- 

kojų apginkluotus kareivius, naujų narių,, bet šį kartą bus dar 
Vieni iš jų sėdėjo vežimuose, g’ęresnis> nes turėt dar dau- 
o antrieji stovėjo ant šąlygaf-

mą turėjome '■'pirmiaus, buvo daug

Alkis Užmušė Kitą Kūdikį kaiP° ’augdami Įsakymo !

Būdamas
nualintas, mažas John Concep- 
sion, mirė pereitą sekmadienio

arba komandos draskyti de
n e damaitinimu monstraciją. Bet mes marša-

giau naujų narių. Taipgi reikės •iš-, 
rinkt delegatų į visuotiną suvažiavi- 

’ima, ir jau ateina vasaros sezonas ir 
i reikės rengt išvažiavimai ir piknikai.

Organizatore.
i i (85-86)
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SkirtmoK Niin Kitu Vakaras rytą- 22 At,antic Ave-> Brook-Įninku dain DKlrnnęaS nuo MIŲ VaKaraS Iyne Jam padaryta operacija Kada pi
šį.sekmadienį, 14 balandžio, 

ALDLD 1 kuopa rengia vaka
rą, skirtingą nuo visų buvusių, 
kadangi į jį nebus įžangos nei
gi kitų kokių ceremonijų. Pati 
publika ant vietos tvarkys 
programą: skirs artistus, pir
mininkus, čampionus. Reikia 
tikėtis, kad tokiam vakarėly
je bus daug įdomumo ir šposu.

Tik vieną dalyką komisija

ir vaikutis visai nesitaisė, ka
dangi jo kraujas buvo persiln- 
nas nuo nedamaitinimo, Kiti 

' du tos pačios šeimynos vaikai 
serga. Kada Bedarbių Taryba 
išreikalavo teikti jiems medi- 
kale pagalbą, tai Long Island 
College ligonbutis atsisakė 
juos priimti. Tėvas yra geras 
auto mechanikas, bet jau su 
virš trys metai, kaip be darbo, 

pati aprūpins, tai kad svečiai 
alkani nebūtų. Komisija keti
na parūpinti sveikų ir skanių 
valgių ir gėrimų. Pažiūrėsim.

Smalsa.

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, korespondencijų- straips
nių rašymo, taipgi būna disku
sijų—dienos klausimais.

“Laisvės“ darbininkai šios 
mokyklos studentai būtinai da
lyvaukite.

Mokyklos Komitetas.

Tad šeimyna iš 7-nių gyvena 
neapšildomam name, kur nėra 
net maudynės, nes šalpos biu
ras teduoda tik $15 rendai mo
kėti.

Bedarbiu Taryba, kurios na
riu yra Benigno Concepsion, 
vaikučio tėvas, reikalauja šal
pos administracijos apmokėti 
vaikučio palaidojima, tuojau 
suteikti pagalbą kitiem ser
gantiem vaikam ; taipgi pakė
limą šalpos 25% visiems Red 
Hook sekcijos gyventojams.

Automobilius Nušoko Upėn
' Automobilius paslydęs ir 

nušokęs į East River nuo žais- 
lavietės, gale Metropolitan

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog ji? atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
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Vom pirmyn dainuodami “In
ternacionalą“ ir kitas darbi- 

las.
Kada priėjom Hearsto raš

tinę, tai policijos buvo apgul
tas visas raštinės namas, ma
tėsi ant stogų ir viduj, o ant 
užpakalinės gatvės tai buvo 
tikras policijos rezervas, nelei-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pa.jieškau savo brolio Boleslovo 
Milkiaus, iš Lietuvos, Šiaulėnų para
pijos, Šiaulių Apskričio, Stalmokų 
kaimo. Girdėjau, kad vėlesniu laiku 
gyveno West Virginia valstijoj. Pra
šau paties atsiliepti arba jai kas a- 
pie jį žinote, malonėkite man pra

do nei šalygatvių dasilytėti., nešti, 
Pikietavimas tęsėsi apie valan
dą laiko, o po tam prakalbos 
ir darbininkų šūkiai prieš He-
arsto melus.

ALDLD 1 Kp. Delegatas,

už ką būsiu dėkinga.
Sofija Milkiute (Kubiliene), 
218 10th Avė.

New York City
(86-87)

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 įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.
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NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Ąvenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>

<♦>

Dresmeikerią “Stapičius”
International .Ladies Gar

ment Workers Unijos viršinin
kai iššaukė “stapičių“ pereitą 
antradienį po nutrūkimui de-

Avė., Brooklyne, apie 3 vai. 
antradienio rytą. Tai matęs 
Joseph Weiner, pieno išvežio
to jas, ir girdėjęs moterį spie
giant. Vienas prekinio laivo 
darbiniu, taipgi girdėjęs spie
gimą. Policija jieškojo upėje 
automobiliaus, bet kol kas ne
surado.

Kas Daroma del Gegužinės?-
Pirmas žingsnis prisirengi

mui prie tinkamo apvaikščioji- 
mo gegužinės bus tani tikšlūi 
saukiama konferencija, kuri į- 
vyks šį sekmadienį1, 14 balan
džio, 10 vai. ryto, “Laisvės” 
svetainėj, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck Šts.,’ Brooklyne. 
Konferenciją šaukia Didžiojo 
New Yorko Organizacijų Są
ryšis.

Visos lietuvių draugijos, 
kliubai, kuopos, chorai ir ki
tos meno grupės, nežiūrint, ar 
jūs gavote ar negavote laišką, 
malonėkite atsiųsti delegatus 
arba atstovus į šią konferenci
ją

Komunistų Partijos Wil- 
liamsburgo sekcija rengia pui- ( 
kų Pirmos Gegužės bankietą ir 
koncertą penktadienį, 26 ba-. 
landžio, Liet. Piliečių Kliube, Į 
80 Union Avė., kampas Stagg.

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma 114 akrų žemės, 

60 akrų dirbamos, likusi giria ir ga
nyklos, didelis sodas,-is 100 vaisinių 
medžių,, stuba sų .10 kambarių,, 2 bar
nės, Jnauja Saįą, 2 jauni,1 arkliai, 16 
raguočių (karvių). Visi žemdirbystės 
įrankiui, farma šalę cementinio-kelio 
(State. Road), arti miestelio JQorth 
Brookfield, N. Y., ir į didesnį miestą 
Utiėą, 16 mailių. Į įBanghamton 46 
mhilės. ’ ■’ ’ ' ' ! '

Parsiduoda! viskas pigiai-, nes no
rime greit parduoti. Gulima daryti 
gerą pragyvenimą, verčiamasi pienu, 
mat, dabar pieno kaina pakilo. Pieną 
atvažiuoja pasiimti.

Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu: 
Ralph Lamaitis, 87 Madison St., New 
York City .

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N, Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Telephone: 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.

(86-92)

Pirmadienį, -bal. 29, rengia
mas Williamsburgho apielin-

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAK & GRILL

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai--alus, 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skapus valgiai ir
' Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš' Grand Paradise 
Brooklyn< N. Y.

NAMAI

S

Siemmų.
Laikrodžių 

aįl, Vedybinių

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike balandžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street i

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. I

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėtn, 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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujdt- 
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 vjįr 
Žarnų L i g oš, 
Mėšlažarnės Li

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