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Rašo PAPILIETIS

mų, kaip rašyti korespondenci-, 
jas. Tie nurodymai tilpo “Lai
svės” No. 90. Juos draugai pri
valo gerai įsitėmyti ir prisilai
kyti jų rašydami.

Mūsų priešų spaudoje kores
pondencijos iš komunistinio, ju-1 
dėjimo būna aitriai melagingos.! 
Dažnai kaikurie iš mūsų korės-1 
pondentų, užpykę ant savo kla- ' 
sinių priešų, pradeda imituoti 
juos, mėtydami ir į juos neetiš
kais perdėjimais, aprašydami 
jų veiklą.

“Laisvės” redakcija savo pa
mokinimuose, kaip rašyti kores
pondencijas, prašo rašyti gryną 
tiesą. Labai naudingas patari
mas. Nesiduokime priešams 
savęs išprovokuoti. Lai jie me
luoja, o mes sakykime tiesą 
apie juos, šviesdami savo klasės 
brolius ir seseris.

Patartina “L.” redakcijai, 
kad dažniau duotų pamokinimų, 
kaip rašyti. Vertėtų aiškiais 
pavyzdžiais nurodyti netobulu
mus, patariant kaip jų vengti. 
Labai daug redakcija draugams 
padėtų, nurodydama korespon- j 
dentus, kurie tinkamai paduoda 
žinias, taip kad iš jų kiti drau
gai galėtų pasimokyti.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Fašistinio Legiono 
AHavoj Sumedžiota 

601 Darbininkas

Del Kauno Studentų 
Išstojimų prieš 

Hitleriečius
“Lietuvos Žinios” rašo, 

kad kovo 31 d. universiteto 
rūmuose įvyko studentų ir 
tūlų lietuviškų organizacijų 
didelis protesto susirinki
mas prieš Vokietijos hitleri
ninkus, grūmojančius Lietu
vai. - Visos universiteto pa
talpos buvo užpildytos susi
rinkusiais. Kalbėtojai smer
kė ne tik hitlerininkus, bet

Darbininkai Visų

N e p r a 1 aimėsite, 
Retežius o Išlaimėai

Hitlerininkai Grasino 
Silpnesnėm Šalim, kad 
Neparemtų Francij<M

■

•, a

Gallupe, New Mexico val
stijoj, fašistiniai Amerikos 
legionieriai, suburti kaipo 
specialiai šerifai, padarė 
plačias ablavas prieš “rau
donuosius” ir suėmė 601-ną 
darbininką. Tie darbininkai 
kvočiami, kaipo įtariami 
“teroristai.” 38 darbininkai 
ir 10 darbininkių yra trau
kiami kaip “žmogžudžiai.” 
Tas karas prieš kovingus ir tuos lietuviškus advoka- 
darbininkus kilo iš to, kad 
jie bandė atimt iš šerifų 
keturis kalėjiman vedamus 
bedarbius. Specialiai šeri
fai bešaudydami tada pri
puolamai nušovė ir šerifą 
Carmichaelį. Sykiu jie vie
ną darbininką nušovė ir ki
tą mirtinai sužeidė; pasta
rasis taipgi mirė.

Įkaitintųjų bylą veda 
Tarptautinis Darbiu inkų 
Apsigynimas. New Yorke 
suorganizuota specialis ko
mitetas jiems apginti. Ko
miteto pirmininkas yra drg. 
R. Minor.

tus, kurie Kauno teisme 
karštai gynė tardomus Klai
pėdos nazius.

Mitingui pasibaigus, mi
nia nuėjo į karo muzėjų; po 
patriotiškų ceremonijų, kaip 
paduoda “Lietuvos Žinios”: 

“Iš muzėjaus sodelio de
monstrantų minia pasuko į 
Laisvės alėja, ir traukė se
namiesčio link. Tačiau prie 
Valstybės teatro sodo polici
ja demonstrantams pastojo 
kelią ir bandė išsklaidyti, 
kas labai sunkiai sekėsi. Po
licija panaudojo vandenį, 
kurį ugniagesių žarnomis 
leido iš vandentiekio ir tik 
po ilgo darbo studentai bu- 

vm»*o i vo išsklaidyti, nors ir vėlai
Chicagoje kur yra du darbinin--Šailkė IŠėlUSlOS NaZlU vakare buv0 matyti VaikŠ" i... ui—x.. t T|čiojančių studentų būrelių.

“Vokiečių atstovybė buvo 
stipriai policijos saugoja
ma.”

Tą pačią dieną Kauno 
Universiteto studentija iš
leido kerštingą pareiškimą

5 d. gegužės įvyksta dienraš
čio “Vilnies” bendrovės suva
žiavimas. Mums, rytiečiams, 
pertoli Chicaga; suvažiavime 
dalyvauti negalėsime. Tad pa- 
sibrėžkime nors širdingais pa
sveikinimais prisidėti prie pada
rymo suvažiavimo sėkmingu ir 
konstruktyvišku savo dienraš- Iv_ f , • .
ciui. Iškart Visus Lietuvius!

Dienraštis “Vilnis” išeina .. _ _ _ _ __ _

kų klasės reikalam priešingi . e p

dienraščiai: klerikalų “Drau- luiniOS 1 lIZCS GatVCSC 
gas” ir menševikų “Naujienos.” !

“Vilnies” išėjimas dienraščiu ! “Lietuvos Žinios” aprašo 
ten yra labai svarbus dalykas, Įnirtusias demonstracijas. 
Ji atmuša “Draugo” ir “Naujie- durias hitlerininkai darė 
nų” melus apie Sovietų Sąjun- lietuvius Tilžėje per 
gą, ji parodo tų laikraščių viliu- 
gingus dolerių gaudymo skymus 
organizuojamais skridimais į 
Lietuvą ir steigimais visokių 
korporacijų. Todėl sveikinda
mi suvažiavimą, neskūpaukime ; 
primesti ir aukų “Vilnies” išlai-1 
kymui dienraščiu, kad ji ir ant 
toliau demaskuotų darbininkų, 
mulkintojus.

kelias dienas, protestuoda
mi prieš Klaipėdos nazių 
nuteisima Kaune. Vienas
iš nazių kalbėtoiu, Mozeris tuviai nesiduotų 
šaukė: “Lietuviai neturi nugąsdinti.

i gauti daugiau leidimo Vo-1 
kietiioje gyventi.” Kitas 
toks kalbėtojas vardu Krau
ze rėkė: “Lietuvius reikia 
arba išvaryti arba pakarti.”

Roosevelto valdžia, nedaug,Sufanatizuota nazių mima, 
pešusi iš pripažinimo Sovietų ieidama gatvėmis ir prie lie- 
Sajungos, puolasi deportuoti So-1 tuvišku namų demonstruo- 
vietų piliečius, kuriuos pagauna dama, šaukė: “Laukan lie- 
revoliuciniame veikime.
tuotų Sovietų piliečių ir nuteis- lotus 
tų deportavimui jau yra daug, 
ir šios šalies šnipijada plačiai 
veikia gaudymui jų.

Seniaus, pagavę bolševiką So
vietų pilietį, daug rėkdavo bur
žuazinėje spaudoje. Gi dabar 
tyli kietai užsičiaupę ir tylom 
stengiasi išdeportuoti. Ta-’ tyla 
turi svarbią politinę priežastį. 
Mat, naziai atvirai varo fašis
tinę propagandą Jungtinėse 
Valstijose, bet; jų- deportavimu 
panelė Perkins nesiklapatija. 
Tad jei rašytų apie puolimus, 
areštavimus ir stengimąsi masi
niai deportuoti Sovietų piliečius, 
rooseveltiniai demokratai aiš
kiai pasirodytų nazių globoto
jais,-o Sovietų priešais. Tas pa
kenktų Rooseveltui sekamuose 
rinkimuose, todėl jiems išmin
tingiau tyliai “šienauti.”

Areš- tuvius! Pakarti tuos kud-, 
lietuvius kiaules!” 

“Vokietiia atbusk! Lietuva 
prnsmegk!”

Šėldarni hitlerininkai iš- 
. daužė langus lietuvio ver- 
teivio Milačio. laikrodinin
ko Ban'aičid, “filosofo” Vi- 
duno, Jagomasto. Paulaičio, 
Susivienijimo salės ir dau
gelio kitų lietuvišku namų 
bei įstaigų. Prie lietuviškos 
Jagomasto spaustuvės na- 
ziai rėkė: 
mąstą ant augščiausios ša
kos!”

“Pakarti Jago

Pittsburgh, P. — Po dešinei sėdi Andrew W. 
Mellon, vienas iš didžiausių Amerikos milionierių, 
kurį tardo valdžios taksų apeliacijos komisija. Jis 
nusuko $3,000,000 valdžiai priklausančių mokesčių. 
Aiškinasi, kad pardavęs daug Šerų su “nuostoliais”, 
ir išdalinęs nemažai dovanų; todėl jis “teisėtai” 
nedamokėjęs valdžiai taksų. Yra spėjama, kad tas 
sukčius bus išteisintas.

SOCIALISTAI MUŠA i MILŽINIŠKA CHINŲ 
HEARSTO MELUS ;RAUDONŲJŲ PERGALE

NEW YORK. —Ilga eilė Į MASKVA. — Gauta tikrų 
socialistų ir inteligentų pri- žinių, kad Chinų Sovietų 
siuntė komunistų dienraš- Jau^onoji Armija ištaškė 
čiui “Daily WorkeriuiP pro- : - 
testus ir pasmerkimus prieš . “parįnktinąs’ 
vinim n nm n Ii nli n .

raščio “Forwardo” vedėja 
Harry Langą, kurio šmeiž-1 vįncijos sostinę, 
tingus straipsnius prieš So- j 
vietų Sąjunga dabar spaus-1 
dina N. Y. “Journal” ir kiti 
Hearsto šlamštai. Tuose ra-1 

. .. ..... išvmuose H. Lang tęsia su-’
prieš Vo kietuos^ hitlerinių- gjnius melus apie “badą”' 
kus, kaipo kryžiuočių ai- gOvietų Sąjungoje ir kitus 
nius,’ ir atsišaukė, kad he-i qavo nrnrnanvt.iis blnmimns.

naziams

fašisto .- Chinijos . diktato
riaus Chiapg Kai-sheko 

divizijas »ir

Iki šiol i Klaipėdos krašta bu
vo įsileidžiama dienraštis “Lais
vė”. Gi dabar, kada Smetona 
ten susistiprino, tuojau uždrau-
dė įsileidimą “Laisvės” į Klaį- į dzios Japonija darys karis- 
pėdą. Mes rimtai klausiame | ko laivyno manevrus, kur 
pono adv. Rapolo Skipičio, ką j dalyvaus 200 laivų, Azijos 
daro jo atstovaujama Draugija pakraščiuose ir apie įvairias 

(Tąsa 5 pusi.) salas.

Estija Teisia 47 Nazius
Estijos valdžia patraukė ■ 

teisman 47 narius vadina-1 po pusryčių, nežinia kuris 
mos “frontininką kareivių 
draugijos.” Daugelis iu yra 
augšti armijos oficieriai. Jie 
kaltinami, kad darė sumoks
ią įvest hitlerizmą Estijoj. 

-------------
Tokio. — Nuo liepos pra-

savo pramanytus blogumus. I 
Tą Hearsto parsidavėlį 

Langą aštriai smerkia Po-;
/K iu Ifolkn ’/mniinc wers Hangood, Socialistų 

naSDy ZiUIOVab i partijos Pildančiojo Komi-
Vieai Prataria Atminfi teto narYs’ ir ra^o. kad lan- Tioal l laldUV rllUlUHĮ kvdamasis Sovietų Sąjungoj 
Vienas iš gabiausiu Fran- .iis nats patvrė. jog, pav., 

cūzijos kalbų mokovų yra irainierių padėtis ten geres- 
Sorbonos universiteto pro-1negu Amerikoi. Prieš 
fesorius Emilis Vošaras, 42 įranga protestuoja Fr. Hen
in. amžiaus. Jis moka 45json’ Soc. Partijos narys ir 
kalbas ir nesenai pradejęsllnternatjonai Students Ser- 
mokytis dar 4 kalbas. Bet "vice ve^kėias:. taip pat Dr. 
šis darbas mokslininko sme- Reinhold Niebuhr. Soc. Par- 
genis taip nuvarginęs, kad tijos narys ir rašytojas: J. 
staiga viena dieną profeso- P- Matthews, žymus socia- 
riiis praradęs atmintį, ne listu darbuotojas ir visa eL 
tik nebemokėjęs nė vienos lė J<itų socialistų. ' 
iš anksčiau mokėtų' kalbų, ’ 
bet vargais negalais galėjęs 
susikalbėti ir savo gimtąja 
kalba. Dabar Vošaras patal
pintas ligoninėn. Specialis- 
ta!i mano, kad'jį pasiseks iš
gelbėti.

Nudūrė Kalinį t
Comstock, N. Y. — Bei

nant iš kalėjimo valgyklos

punktą, kuriuom bu 
drausta Vokietijai ;į^ 
verstiną kareiviavimą 
įsisteigti karišką orlaiv ' 

Protestas Bergždžias 
Protestas, 

besnėkis ir nieko nežaj 
veikti prieš jau padaryti 
Hitlerio žygius, kas Ii 
Vokietijos armija ir orlaiv 
ną. Protestas tik pers 
kad jeigu bus laužoma tar 
tautinės sutartys ir ateitj 
tad bus daroma tinkat! * bendri ekortominiai ir fmj 
siniai žygiai pagal Taut 
Lygos taisykles. Bet šia' 
perspėjime jau visai 
minima ne|t Vokietijos 1 
das: taigi jis nėra 
Hitleriui, kuris su slaptu 
dalinai viešu Anglijos in 
rialistų pritarimu gauna a 
siginkluoti.

Bendrame Francijos, An 
gliios ir Italijos nrotesto 

Todėl silpnesnių ; reiškime dar siūloma ir t 
liaų vesti derybas tam 
karu Europos šalių’ (ta.ii 
ir Vokietijos) delei gi 
ir armijų apribojimo ir ti 
kos palaikvmo.

Prieš tūlus protesto pi 
tu s iau kalbėjo Tautų Li 
gos Taryboj Lenkijos užsi< 
niu reikalų ministeris Becl 
kaino prieš nepriimti 
Špėjama. kad ne tik 
ios. bet ir Danijos atstovas 
balsuos prieš tą protestą.

G Ę N E VA. — Franci jos 
užsienio reikalų ministeris 
P. Lavai norėjo, kad Dani
jos arba Ispanijos atstovai 
Tautų Lygos Taryboj įneš
tų protesto pareiškimą prieš 
įvedimą verstinos kariškos 
tarnybos'' Vokietijoj. Tai 
buvo tas pats protestas, ku
ri Francija įteikė konferen
cijoj Anglijos, Francijos ir 
Italijos atstovų, Stresoje. 
Bet Hitlerio diplomatai jau 
išanksto buvo atsilankę pas 
Ispanijos, Danijos ir kitų 
silpnesnių šalių atstovus, 
narius Tautų Lygos Tary
bos, ir jiems pagrūmojo: jei
gu jie Tneš minima protes- 

ita, tai Vokietija palaikys jų 
žingsnį nedraugišku ir, su
prantama. panaudos tam ti
kras keršto priemones prieš 
tas šalis.
vąjstybių atstovai pabūgo ir 
aižisakė. ’ <' ‘‘

* Anglijos atstovybe parei-
neya-sociahstimo žydų dien-, p e r g a l.i n g ai žygiuoja * į fcalavo, ‘kad tūli išsireiškit 
rascio Forwardo . Chengfu, Szechuano p^o-.,-mąi-,nrotes^ę prieš Vokieti-

ja dar būtų sušvelninti.- 
Raudonoji Armija taipgi į Franciios atstovui Lavaliui 

sunaikino aštuonias geriau- Į ta padarius, tuomet ir Ang
lija su Italija sutiko parem
ti ji kaipo bendra Francijos, 
Angliios ir Ttaliios protestą 
n ries Vokietija, kaipo sulau
žiusią Versalės sutarties

i 
s

Prieš

Peinhold Niebuhr. Soc. Par-.

• Smerkia Lan^o išmalus 
ir “Jewish Dav” redakto^ 
riiis B. Z. Goldberg, kuris 
rašo, kad plačiai ir laisvai 
ankeliavo Sovietų šalį ir 
niekur ten nerado nei ma
žiausio panašumo j Hearsto- 
Lawo piešiamas “baiseny
bes.”

jSias fašistų brigadas Kwei- 
ichow provincijoj ir traukia 
linkui tos provincijos sosti

ni nes Kweiyango.
> raudonarmie

čių maršuoja ir 40,000 dar
bininkų ir valstiečių, net 
senių, moterų ir vaikų, kai
po pagelbininkai sovieti
niams Chinų kareiviams.

Teisiama 21 Austrijos
Respublikos Gynėjas

VIENA.
socialistas, respublikos ap
gynimo organizacijos veikė
jas. Jie kaltinami kaipo 
“valstybės išdavikai.” Faši
stinė Austrijos valdžia ma
to “išdavystę” tame, kad tie 
respublikos gynėjai dalyva
vo 1934 m., vasario mėnesio 
darbininkų sukilime prię^ 
fašizmą, besmaugiantį viso
kias pilietiškas dąrbo žmo
nių laisves. > •

Naziai Išplėšė Savo Sėbrę iš 
Austrijos Kalėjimo

VIENA.— Du hitlerinin
kai, perbėgę iš Vokietijos į 
Austriją, atėmė vartų rak
ta iš kalčiimo sargybinio

iš kalinių nudūrė B. Croni-; 
ną, antru sykiu įkalintą pra- 
j 
vo nužiūrimas kaipo šnipas vogtame automobilyje, iš- 
prieš kitus kalinius. <šaudg langus šešioms val-

- _ ! evkloms ir pabėgo nuo no- 
Stock holm. — Švedijos licijos, toliau naskui palik- 

apeliacijos teismas nuspren- darni Automobilį su gink- 
dė, kad valdžia turi atmo- lais. Toms valgykloms iie,į 
keti auksu už tuos valstybės matyt, keršijo > už nepatin- 
bonus, už kuriuos buvo ža- karnas jiems ten gemble- 
dėjus auksą.-------------------- Irystės mašinas.

darę Pikalniu kalėjimam 
jimo prižiūrėtojas Kutui

i Į

f

i 
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LIETUVOS ŽINIOJ
Verstinai Tures Pirkti Vai- kad šiomis dienomis Lit 

stybes Paskolos Bonus
KAUNAS. — Smetonos val

džia išleido “vidaus paskolos

| pil. Kutas su sienai pereiti kOT1 
■ tele prie Eitkūnų perėjęs “
Rieti.ios pusėn. Vokiečiai
kad Kutas verčiasis kontr

Teisiama 21 lakštus>” tai‘ Vra valstybės bo- .da> tai vokiečiai ji suėmę i

J| įi wv I || la lo lYCllV I1X11V Cdl U1A11VApšaudė b Valgyklas jHallein’e, išlaužė kameros 
duris, paliuosavo įkalintą

ROCHESTER, N. Y. — hitlerininkę Mizzi Mayer ir
sikaltėlį. Veikiausia jis bu- Keli padaužos važiuodami visi trys pabėgo.

Tilden High mokykloj,

nūs. Daugelis piliečių turės juos
verstinai pirkti, būtent:

Ministerių kabinetas nuta- vė galvą. Kutas dabar guli 
rė, kad nuo balandžio 1 d. vi- goninėje. 
daus paskolos lakštus turi pir-j ' _______ _ ■’
kti: 1) valstybinių civilinių ir go žvdų Darbininkų 
k.™ ir farnnu.

KAUNAS, — šiomis.

karo įstaigų ir įmonių tarnau
tojai, 2) vietos ir ūkiškų sa- 
vįvąldybės įstaigų tarnautojai, *-
3) tarnapĮojąi tų įstaigų, ku- mis iš (Lietuvos -Palestition 
rįos gauna pašalpą iš valstybės vyko , 90. žydų -j (halųcijų)’ 
iždo, 4) tarnautojai tų įstai- binipkų.

:‘ gų, kuriose valstybes iždas da
lyvauja savo kapitalais, 5)
“Lietūkio” ir “Pienocentro”
tarnautojai.”
Paprasti darbininkai ir ūki

ninkai taipgi, suprantama, bus 
spiriami pirkti tuos bonus delei 
Smetonos diktatūros sustiprini
mo.

Socialdemokratų Vadas 
Įstojo į Fašistų Sąjungą
KAUNAS.

nių” pranešimu, žinomas social-
Brooklyne,^ pereitą pirmadie- demokratų veikėjas Ignas Au-

- . ' _ studentus gystinavičius įsirašė į Tautinin-nį suspendavo 33 i
iki povelykinei sesijai už da- 
lyvavima prieškariniam strei-
ke pėreitą penktadieni Sykiu Vokiečių Kalėjimo Sargas

kų (fašistų) Sąjungą.

prigrąsino, kad kitą syk būsią 
aštriau baudžiami už panašius 
prasikaltimus.

Peršovė Lietuvos Pilietį
KAUNAS. — Gauta žinių,

Numirė Sovietų1 
Pirmininkas Smid
MASKVA. Ba

16 d. numirė Piotr Sm 
vič, Sovietų Sąjungos 
riausybės vice-pirminin 
61 metų amžiaus. Jis bu 
narys Visos Sovietų Saj 

(gos Pildančiojo Komi 
Lietuvos ži- Smidovič daugiausia 

darbavo žydų ^olonijl 
steigti autonominėje ž1 
srityje Biro-Bįdžane, 
me ir Ukrainoje, nors 
nebuvo žydas. Smidovič 
vo nuo senų laikų 
voliucionierius ir 
kas Lenino draugas.
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Socialistas Stoja Talkon Fašistui 
Hearst!

Fašisto Hearst spaudoje (pas lietuvius 
tas jovalas buvo išspausdinta “Darbinin
ke”) pasirodę Thomas Walker šmeižtai 
ant Sovietų Sąjungos, paaiški, nieko neį
tikino, kad Sovietuos dabar esąs badas. 
Perdaug žiopli, perdaug bjaurūs, per
daug įkyrūs tie šmeižtai, tos nesąmonės, 
kad žmonės jiems tikėtų.

Hearst, be abejo, žino, kad melagis 
Thomas Walker nevaliojo apgauti žmo
nes. Todėl Hearst jieškojo sau talkinin
kų iš socialistų abazo. Jis kreipėsi pagel- 
bos į žydų socialistų “Forward” ir štai 
ten gauna jis sau tokį, kuris ateina pa
galbon'fašistams.

Tuo asmeniu yra Harry Lang, žydų so
cialistų “Forward” redakcijos narys. Jis 
sakosi buvęs Sovietų Sąjungoj 1933 me
tais ir ten “matęs viską tą, ką matė 
Thomas Walker.” Daugiau: jis ten ma
tęs vienoj vietoj iškabą su užrašu: “Ne
gyvų Vaikų Valgymas yra Barbarizmas.” 
Šitokių ir kitokių nesąmonių, bjauriausių 
melų, taikomų prieš Sovietų Sąjungą, ta
sai nenaudėlis pripliurpia “New York ’ 
Evening Journale,” Hearsto juodlapyj, 
už balandžio 15'dieną!

Čia nereikia nei aiškinti, kad viskas, 
ką Lang plepa, yįra melas. ’ Jei tai’ būtų 
tiesa ir jei jam būtų rūpėjusi'ta tiesa pa
skelbti; tai jis juk *hėbutų; laukęs tą pa
darytį iki šio laiko; jis tą būtų padaręs 
1933 metais, kuomet sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos. , .. ‘

Bet šiandidn, mat, Hearstui reikalinga 
parodyti svietui, kad jo korespondentas 

.Thdmhs Walker nėra melagis. Todėl jis 
gerai užpila pinigais socialistų lyderį ir 
tas męluoja per akis, padėdamas Hears
tui skleisti sentimentą prieš Sovietų Są
jungą. už fašizmo stiprinimą Jungtinėse 
Valstijose.

Ką'apie tai pasakys\“kairieji” Socia
listų Partijos vadai, su Thomasu prieša
kyj? {Ar tie pritars tokiai niekšiškai tak
tikai Lango?

Esąme įsitikinę, kad socialistai darbi
ninkai, tai, žinoma, netylės. Jie protes
tuos įirieš tokius niekšus, besivadinan
čius socialistais ir gyvenančius iš darbi
ninkų, ir tolydžio padedančius fašistams 
pulti Sovietų Sąjungą.

P. S. Parašius šį straipsnį, gavome ži
nių, kad tūli Socialistų Partijos kaires
nieji yadarjau pareiškė saVo protestus 
prieš dmelagį Lang. Tarpe kitų, Užpro
testavo Powers Hapgood, Francis Hen
son, B. Matthews, ir kt, ' Kelia savo 
protestų '“balsus ir tūli liberalai.

^Balandėlis Turbūt Bus
| Linčiuoto jėlis

BaL 7 d. Baltimorės ALDLD kuopa su
ruošėpramogą, į kurią parsikvietė She- 
nandoahrio Lyros Chorą suvaidinti ope
retę. Publikos buvo daug (taip sako fa
šistų korespondentas), daugiau, negu fa
šistų Srba katalikų suruoštose pramogo
se esti. Dėlto, žinoma, labai nepatinka 
tautininkams. Vienas jų, pasivadinęs 
“Balandėliu”, rašo Bhooklyno fašistų-li- 
berahy lape “Vienybėje” tokią piktą ko
respondenciją, kokios mes senai nematė
me priešų spaudoj. Atleis mums skaity
tojas,,jei mes paduosime platėliau to žmo
gaus niekšiškas blevyzgas ir kiršinimus 
baltveidžių prieš negrus. Tie vienybiniai 
perlai seka:

- K .-J.. . .Bėt negeistimausia ii lietuvių salei neleis
tina, tai, Kad komunistėliai negali apseiti be 
juodveidžių, kurie tokiose pramogose neda
ro niekam garbės, o tik piktina publikų. 
Prieš keletą metų komunistai su juodžiais 
buvo užteršę lietuvių salę, dėl to jiems bu
vo uždrausta čia rengti pramogos. Vėliau

vėl įsiprašė, prisiekdami, kad daugiau juo
dukų nesivesią į savo pramogas. Ir, štai, 
ta pati ALDLD, kuri pirmiau su juodukais 
draugaudavo ir kuri buvo išvyta iš lietuvių 
salės ir vėl pirmutinė su jais užteršė, lietu
vių salę, pasisamdydama juodukus muzikan
tus į šią pramogą. Mat, komunistas, nežiū
rint kokiu kailiu jis dengtųsi, nebūtų ko
munistu, jeigu jis elgtųsi taip, kaip civili
zuotas ir kultūringas žmogus. (“Vienybė” už 
bal. 16 d., 1935).

Visas rašinio tonas taip ir dvokia lin- 
čiu. Geras būtų iš Balandėlio ant negro 
kaklo virvės dėjėjas: jis tokia neapykam 
ta persisunkęs prieš negrus, taip bjau
riai jis moka žeminti ir niekinti negrus! 
Peržema su tokiu gaivalu eiti į platesnes 
kalbas. Mums rodosi, kad tokis Balan
dėlis jau yra nepataisomas. Bet del viso 
ko pasakysim, kad, jeigu Balandėlis ma
no, kad negrai muzikantai “užteršė” lie
tuvių svetainę tik todėl, kad jie negrai, 
tai Lietuvos Atstovybė Washingtone, to
kiam atsitikime, yra visuomet “užteršta,” 
kadangi ten pasamdytas negras patar
nautoju ir “Vienybės” redakcija, kuri ne
daro prie Balandėlio pliovonių jokios pa
stabos, turėtų tuomet pradėti kryžiaus 
karą prieš Balutį ir Bagdoną, kodėl jie 
“užteršė” Lietuvos Atstovybę!

Prie ko gi tokia šovinistiška, priešrasi- 
nė, nekultūriška, barbariška propaganda 
veda? Prie labai blogų pasekmių. To
kioj Baltimore j negrų gyventojų randa- • 
si daug. Jeigu “Vienybė” su savo Ba
landėliais šitaip reaguos į negrus (skai
tys, kad negro ūžė j imas į svetainę yra 
jos “užteršimas”) ir kurstys savo nelai
mingus skaitytojus prieš negrus, tai, ži
noma, galima susilaukti tokių provoka
cijų, kurios privestų prie šiurkščių akci
jų. Tokių niekšiškų plepalų, tokios bjau
rios propagandos, tokių provokacijų ne
drįsta daryti netgi Pietinių valstijų anti- 
negriška spauda, kokias atlieka fašistinė- * 
liberaline “beveik socialisto” Tysliavos 
redaguojama “Vienybė.” Skaitant šitas 
bjaurias insinuacijas, mums išrodo, tie 
žmonės nežino, ką jie daro, talpindami 
jas.

Pasakysim ; atvirai: jeigu ' minėtoje 
ALDLD kuopoš pramogoj buvo tas, kuris 
užteršė svetainę, tai juo buvo ‘Vienybės” 
bendradarbis, Balandėlis. Jis reikėjo iš 
ten vyti, kaip šeškas.

Baltimorės lietuviai darbininkai ragi
nami vesti kovą prieš tokius nenaudėlius, 
kurie kursto vienos tautos darbininkus 
prieš kitos; kurie taip bjauriai žemina 
negrus. Jie yra priešai darbininkų ju
dėjimo, jie yra bičiuliai linčiuotojųp tai 
bjauriausios rūšies* nazizmas. Lietuvių 
darbininkų pareiga palaikyti broliškus 
ryšius su negrais, lyginai, kaip ir su kitų 
tautų bei rasių darbo žmonėmis.

Nauji Planai “Vilniaus Klausi
mui” Rišti

Pasirodo, Kad tarpe Kauno Ir Varšu
vos šiuo tarpu pasitarimai nesiliauja. Jie 
vedami slapta. Kurjerai veikia, kaip nie
kuomet. “Draugas” praneša, kad šio
mis dienomis

Lietuvos oficialėse sferose svarstomas pra
nešimas iš Varšuvos, kad lenkų diktatorius 
maršalas Pilsudskis planuoja greitu laiku 
paduoti Lietuvos vyriausybei planą Vilniaus 
klausimo išsprendimui. Spėjama, kad bu
vęs Lenkijos premjeras, Aleksandras Pryšt 
tor, kurs neseniai lankėsi Kaune tartis apie 
lenkų lietuvių santykius, ir vėl greitu laįku 
atvyks Kaunan į naujus pašitarirfiūs. Jis' 
atvež čia ir maršalu' Pilsudskio planą.
Tas pats laikraštis žymi, jog Lietuvos

* klerikalai sugalvdjo naują planą,' kaip 
“Vilniaus klausimą” išrišti. Tą planą 
formaliai patiekęs prof, Pakštas, buvęs 
amerikietis, klerikalų šulas. Sųlyg tuo

- planu,
Lietuva sutinka užmegsti atvirus santy

kius su Lenkija ta sąlyga, jei Lenkija išsi
žada Vilniaus krašto ir jo suverehumą pa
veda Lietuvai, o Lietuva sutinka jo gyven
tojams pripažinti autonomiją ir pačią Lie
tuvą pakeisti į federacinę valstybę, kurią 
sudarytų trys autonominės vienatos: Vil
nius, Kaunas ir Klaipėda.
Bet, girdi, Lietuvos “ofičialės sferos” 

nelabai nori priimti šį Pakšto skymą. .
Pastarieji įvykiai su Vokietija, mato

mai, paakstins tiek Kauną, tiek Varša-
• vą greičiau taikytis. Aišku, toji taika 
esamose sąlygose tegali būti tiktai Len
kijos pontj naudai, kadangi Lietuvos ku
nigija ir dvarponi j a, o taipgi patsai Sme
tona visuomet buvo šalininkai vienybės 
su Lenkijos dvarponi ja.

Atviras Laiškas 
'Draugo’ Redakcijai
Dienraštyje “Drauge” ko

vo 27 d. š. m. editoriale apie 
Visuotiną Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavi
mą rašoma:

“Tai nebus visuotinas 
Amerikos lietuvių darbinin
kų suvažiavimas, bet išimti
nai komunistų mitingas, su
šauktas kovai prieš religiją 
ir mūsų tautą.”

“Draugo” r e d a k t o rius 
prasilenkė su teisybe ir iš
kraipė faktus, taip rašyda
mas.

Pirmiausiai, suvažiavimas 
šaukiamas ne “kovai prieš 
religiją ir mūsų tautą,” bet 
sekamais labai svarbiais 
klausimais:

T. Kova prieš ruošiamą 
naują karą. •

2. Kova prieš kylantį fa
šizmą Amerikoje.

3. Amerikos lietuvių rei
kalavimas civilių teisių Lie
tuvos darbininkams ir val
stiečiams, kaip tai teisė or
ganizuotis, leisti savo laik
raščius, laikyti susirinki
mus, rinkti atstovus į vald- 
vietes ir tt.

4. Siuntimas atstovu nuo 
Amerikos lietuvių į, šaukia
mą viso pasaulio lietuvių iš
eivių kongresą Kaune.

Tai kur čia tą “kova prieš 
. religiją ir mūsų tautą?” 
’ ■ Antra neteisybe, tai pasa-i 

kymas, būk suvažiavimas 
bus “išimtinai komunistų 
mitingas.” •

Šį suvažiavimą šaukia 
įvairios organizacijos ir su
važiavimas nebus “išimtinai 
komunistų mitingas.” Į su
važiavimą kviečiamą visos 
lietuvių darbininkų organi
zacijos, draugijos, nepaisant 
politinių bei religinių skir
tumų. Į suvažiavimą kvie
čiama visi tie, kurie nusis
tatę kovoti prieš karą ir fa
šizmą, nepaisant kokių kitų 
pažiūrų jie nebūtų.

Visu otiną suvažiavimą 
šaukia sekamos organizaci
jos:

L Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, kuriame pri
klauso nemažai ir katalikų 
darbininkų, apart komunis
tų ir kitokių pažiūrų žmo
nių, c-

2. Amalgamated Clothing 
Workers Unijos Lietuvių 

' įo kalas 54, Brooklyn, N. Y., 
kur priklauso daug katalikų 

' darbininkų ir darbininkų 
! ^kitokiomis pažvalgomis.
J 3. Augščiausia Prieglauda 
^Ųietuyių Amerikoj, darbi- 
Minkiška savišalpos organi
zacija, kurioj taipgi priklau- 
so katalikų darbininkų. |

4. D.L.K Keistučio Drau-! 
gija, Detroit, Mich., kurioj 
priklauso visokių pažvalgų 
darbininkų.

5. Lietuyių Darbininkų 
Pašalpinė Draugija, Cleve
land, Ohio.

6. Birutės Pašalpos Drau
gija, Montello, Mass.

7. Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
ja.

8. Rūtos Pašalpos Draugi
ja, Chicago, Ill.

9. Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugija, Great Neck,

11. SLA 286 kuopa, Mc
Kees Rocks, Pa.

12. SLA 283 kuopa, Coal
dale’, Pa.

13. DženitoTių Unijos lie
tuviai eiliniai nariai, Chi
cago, Ill.

Tuo pačiu sykiu eile drau
gijų užgynė suvažiavimą, jų 
tarpe.: D.L.K. Gedemino 
Draugija, Rochester, N. Y.; 
Dr. Martin Liuterio Drau
gija, Brooklyn, N. Y.; Auš
ros Draugija, Elizabeth, N. 
J.; Lietuvos-Ukėsų Nepri- 
gulmingas Kliubas, Pater
son, N. J.; Lietuvos Saulės 
Pašalpos Draugija, Linden,

Visos tos masinės organi
zacijos nėra komunistų or
ganizacijos. Jose priklauso 
įvairių pažvalgų žmonės.

Kuomet, akyvaizdoj tų 
faktų, \ “Draugo” redakto
rius sako, jog Visuotinas 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimas bus 
“išimtinai komunistų mitin
gas,” tai jis iškraipo faktus 
ir neteisingai informuoja 
savo skaitytojus.

Mes prašome šį laišką pa
talpinti dienraštyje “Drau
ge,” kad jo skaitytojai kata
likai darbininkai gautų tei
singas informacijas apie 
Visuotiną Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavi
mą, kuris įvyks birželio 30 
ir liepos ., 1 d., Cleveland, 
Ohio, ir į kurį ‘kvi'ečiafna 
visos lietuvių ’ ' darbininkų 
organizacijos ir draugijos 
išrinkti ir pasiųsti atstovus.

J. Siurba,
Visuotino Suvažiavimo 
Šaukimo Komiteto Sek- , 
retorius,

1 419 Lorimer 'St.,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Ališauskui, Readville, 

Mass. — Ačiū už iškarpą, 
nors tuo klausimu mes esa
me skaitę kitur.

Draugui Lieniui. — Įspū
džiai greit tilps; ačiū!

Juokdariui, W o r c ester, 
Mass. — Gerai, parašykit 
ir prisiųskit, o mes tuomet 
pasakysim mūsų nuomonę. 
Tik rašykit, drauge, ant vie
nos pusės popieros lakšto ir 
bandykit aiškiau rašyti.

10. SLA 13 kuopa, Miner
sville, Pa.

Šernice Gallagher, suspen
duota penkiom dienom iš 
Los Angeles, Cal., viduri
nės mokyklos del prieška

rinės veiklos.

SOVIETŲ SĄJUNGON
DELEGATO FONDAS

ŠYPSENOS

Jau Ateina Finansinė 
Parama

LDS Jaunimo' Komitetas 
jau laukia nominacijų del 
delegato į Sovietų Sąjungą. 
Tas nominacijas greitu lai
ku turės padaryti įvairūs 
jaunimo apskričių komite
tai. ;

Tuojaus, kai gausime tas kitais, kaip tai Hitleris ža- 
nbminacijas, atspausdinsi
me “balotus” ir išsiuntinėsi- 
me juos visoms LDS Jauni
mo kuopoms ir chorams, 
kad jaunimas pats galėtų 
nusitarti, ką jie nori siųsti 
kaipo delegatą į darbininkų

Naziška Lygybė
Berlyno darbininkas, kitą 

darbininką susitikęs, patylo
mis klausia: “Na, ar tu jau 
visame pilnai sulygintas- su

dė jo padaryt?”
Antrasis darbini nkas: 

“Teisybę pasakei! Dabar aš 
taip lygiai badauju, kaip ir 
visi kiti darbininkai.”

Iš “D.W.”

Tas bus atlikta greitu lai
ku. Delegacija išvažiuoja su 
20 d. liepos. Daug laiko ne
beliko. Todėl, draugai ir 
drauges, nesivėluokite su fi
nansine parama. Tuoj aus,
po paskelbimo mūsų atsi- į kareiviams, duoda tokį val- 
šaukimo “Laisvėje” ir “Tie-! £1 jr ^i visada, kurio visiš- 
soje,” pradėjo aukos plauk
ti.

Visai Nevalgyti
Kartą Lietuvoj, p. Smeto

nos armijoj, eilinis karei
vis skundžiasi būrininkui 
sekamai: “Jūsų aukštutiny- 
bė, pone būrininke, mums,

Fondo Stovis:
Pirmiaus raportuota 
Meno Sąjungos auka 
LDS 226 kuopa, So.

Brooklyn (Jaunuolių)

Viso
■ ■ i • ' : »

Reikalinga sukelti ,

Trūksta

$122.75
5.00

kai valgyti negalima. Ką 
reikės daryti?”

Būrininkas: “Visai neval

Dvi Buržujės Senmerges
Pirmoji: “Pasakyk gi tu 

man, Markelyte, teisybę, ko- 
,kiu būdu tu vis gauni tiek 

$129.75 dąug įhnigų iš to milionie- 
300.00 riaus? Kas pas tave yra 

--------- : .jam meilesnio, kaip kad 
( $170.25 pas mane?”

i Visas aukas siųskite LDS ' .Marcelyte: “Aha, aš tu- 
Jaunimo Komitetui, man.^sytą jo laišką,

419 Lorimer Street, ' brangioji. '

2.00

J. J. Butkus.

DR. J. J. KASKIAUČIUS
S71 Lake Street Newark, K. X

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ŠIRDIS JUDA. KEISTAS 
PUČKAS

Malonėsit ir man ką nors 
patarti per mūsų “Laisvę”. 
Aš esu 40 metų amžiaus mo
teris, 5 pėdų ir 7 colių, 160 
svarų. Nežinau, kas su mano 
širdžia yra. Jau bus 5 metai, 
kaip man ji užeina judėti, ko
kį sykį į metus. O dabar jau 
antras menuo/kaip ji tankiau 
užeina judėti. Jeigu ką smar
kiau imu dirbti arba greičiau 
paeinu, tai širdis retai muša ir 
labai skauda po krūtine; ir 
kartais šilta taip gi.

Daktaras sakė, kad ne šir
dies ligą, kokie ten .raumenė- 
liai prie širdies esą silpni. Ko
kie 5 metai, kaip aš buvau ant 
operacijos ant tulžiapūslės. 
Aš savo ligą kas mėnuo turiu. 
Myliu išeiti ir smarkiai šokda
vau, tai gal nuo to širdis išsi
judino.

Ir man yra iškilęs kokis kei
stas pučkas šalę gumbo, kaip 
žirnis didumo, labai kietas. 
Daktaras sakė, kad nuo šalčio. 
Kai aš nušąlu, tai jaučiu kokį 
tai skaudėjimą iš tos vietos. 
Aš esu vedus, turiu du vaiku. 
Gėrimų nevartoju, valgau val
gius, kur daug vitaminų, pa
gal jūsų patarimus. Iniu iodo 
du kartu į savaitę. Ir aš la
bai nemiegu, nors ir ką neda
rau, o, kai užmiegu, tai bau
gūs sapnai kankina, tai bijau 
ir užihigti. Man kiti patarė 
gerti valerijono ant snapso, o 
kiti—ovaltine.

ATSAKYMAS

Tai Jums, Drauge, veikiau
siai širdis tebėra sveika. Tiesa, 
nuo smarkaus šokimo širdis 
įvargsta. Pašokti galima, bet 
su saiku, neperdėti.

Jums užeina silpnumas ir 
šilta daros; taip gi menkas 
miegas, sapnai. Kad tiktai ne
būtų tai ženklas besiartinan
čios “gyvenimo pakaitos.”

Gerai, kad pasirenkate są
moningai sau atatinkamo mai
sto, gyvo, nesugadinto, su vi- ' 
sais gamtiniais dėsniais. Tai 
labai daug reiškia. lodo ir gi 
vis taip tebeimkite. Gerutė, 
kad nevartojate gėrimų.

Manau, kdd Jums bus nau
dinga bent keletą mėnesių im
ti - po truputį bromo: “Triple 
bromides, 15 grs., 100 tab
lets.” Imkite kas vakaras po 
vieną arba ir po dvi tableti, 
ištarpintas stikle vandens. Ir 
da galite truputį sodės įmai
šyti.

l Tur būt, ir gi bus Jums nc- 
prošalį imti “Menocrin (Thy- 
ro-0 variau Com p., liarrower, 
100 Sanitablets”, po dvi tab
leti prieš valgymą, bet per 
pačias mėnesines galite jų ne
imti.

O su tuo “pučku”, tai vely 
jo taip neapleiskite. Mat, kei
stoj vietoj auga. Tai ne vieta 
kokiam pučkui ar guzui. Vely 
tegul jį gydytojas nūkirps ar 
išpjaus, kol da tebėra nedide
lis. Kad kartais jis neiškirstų 
kokio nesmagaus šposo, navi
kas koks neužaugtų. O taip 
pasitaiko. Tai vely prašalinki
te.



Ketvirtadienis, Bal. 18, 1935 Exisva Trečias Puslapis

-"Laisvės” B-vės Suvažiavimo D a - 
lyvių Diskusijos Redakcijos Ra

porto Klausimu
>“Laisvės” Bendrovės Dalininkų suvažiavimas įvyko balandžio 7 d., 1935, Brooklyne,
* Redakcijos raportas tilpo “Laisvės” laidoj už balandžio mėn. 15 d. Talpiname tiktai 

labai suglaustus disktisantų kalbų branduolius.

Geo. Stasiukaitis. Perma- 
žai “Laisvėje” telpa žinių. 
Reikėtų dėti daugiau ir 
smulkesnių. “Laisvės” turi
nys geras, politinė linija iš
laikyta. Reikalinga ir ant 
toliau panašia kryptimi 
dienraštis vesti. Bet aš 
inanau, kad skelbimai ne vi
suomet esti geri; pavyz
džiui, nereikėtų dėti laik- 
raštin skelbimų tokių gydy

tojų, kurie perdaug rekla
muojasi, būk esą visokių li
gų specialistai.

Senkevičius. Jau plačiai 
draugai išsireiškė savo min
tis, rodosi, užtektų. Aš čia 
noriu tiktai vienu dar nepa
liestu klausimu pakalbėti. 
Man rodosi, kas pas mus 
dienraštyj telpa permažai1 
straipsnių a m e r i k i n i ais 
klausimais, o perdaug užsie- į 
nio, pav., kaip Sovietu Są-1 
jungos ir Lietuvos. O tun

permažai — apie anglišką 
skyrių. Tiek tėvai, tiek jų 
vaikai turėtų domėtis šituo 
skyrium. Atsiminkim, kad 
jaunimas turės užimti vie
tą suaugusių. Todėl dabar 
reikalinga jis prie to ruoš
ti. Į anglišką skyrių įve- 
dėm mergaičių skyrių. Da
bar jos turi pačios rašyti, 
nes ką gi mes galim viską 
žinoti apie jų reikalus.

žalimas.—Beklausydamas 
jaunuolių kalbų, pamiršau, 
ką sakyti... Sekmadieniais 
negalima leisti laikraščio 
laida—redaktorius apsun
kintum. Del bendradarbia
vimo: dažnai redakcijoj iš
guli raštas per kelis mėne
sius ir autorius negauna at
sakymo. Štai viena draugė 

• pasiuntė spalių mėn. “Dar
bininkei ir Šeimininkei” pa
tarimą, kaip konservuoti 

jkornus. Raštas išgulėjo re
dakcijoj kelis mėnesius. Pa-

riaus... Mažai kada aš tuos 
juokus skaitau. Jie manęs 
nejuokina. Dažnai skaityda
ma pykstu, bet nesijuokiu. 
Abejoju, ar susilauksime 
juokų, kurie mus sveikai pa- 
juokintų. Neturime juokda
rių, nemokam mes juoktis.

Klimas. — Aš pasigendu 
“Laisvėje” dviejų dalykų—

sunkiai dirbti. Reikia žino
ti, kad dalis mūsų senų 
skaitytojų išmiršta, todėl 
vis turime eiti į platesnes 
mases ir gauti naujų žmo
nių.

A. J. Smitas (vajininkas). 
—Apie savo patyrimus va
juj aš rašiau “Laisvėje”, 
tai čionai nematau reikalo 
eiti į plačią kalbą. Man ne
patiko pereito “Laisvės” va
jaus pati tvarka, kuri buvo 
perdaug paremta tik ant 
“pointų,” o ne ant naujų 
prenumeratorių gavimo. Tū
li draugai todėl ir stengėsi 
gauti kuodaugiausiai poin
tų, atnaujindami “Laisvę.” 
Aš dėjau daugiausiai pas

tangų ant naujų prenume
ratorių gavimo. Ir man pa
vyko, nepaisant, kad į ma-

armiją draugų ir pareikala- laikraščiui, bet kuomet ne
vali jų: “Jūs man turite pa- 'gavo, kuomet skelbimai bu
dėti gauti skaitytojų...” ivo duodami “L.”, tai jis, va- 
Ėjau per stubas pas darbi- žinėdamas kitur, bando nie- 
ninkus ir griežtai reikalą- kinti del to “Laisvę.” Kokis 
vau, kad užrašytų “L.” Iš- i «t »
karto purtėsi, bet paskui su
tiko. Kaip mes kitaip galim 
“L.” padėti? Duokim dau
giau spaudos darbų. Dabar 
“L.” pagaminti plakatai 
(nauju presu) labai geri, 
įspūdį daro gerą. Todėl iš- 
naudokim visas progas, kad 
kuodaugiausiai mūsų spaus
tuvei duoti darbų.

Dobinis. — Kaipo pirmi
ninkui, man, rodosi nereikė
tų kalbėti, bet aš būtinai no
riu pasakyti kai kuriuos 
dalykus iš prityrimo vajui. 
Vieni “Laisvę” giria, o tūli 
peikia. Bet “L.” gera. Pas
taraisiais metais ji gerokai 
pažengė pirmyn. Skelbimai,

pasakyti, kad visi savo užduo
tis atliko gana ^erai. Publikos 
prisirinko labai daug ir kuopai 
liks gražaus pelno. Už tai reL 
kia tarti širdingą ačiū kaip 
lošėjams, taip komisijai už ne- 
sigailėjimo triūso, nes jiems 
prisiėjo labai daug pavargti. 
Taip pat ačiū tiems, kurie dar
bavosi platindami tikietus. Ka
dangi visi dirbome, tai ir pa
sekmes geras turime.

dviveidis tas žmogus! 
vajus sekamais metais pri
sieis vesti biskelį kitokiais 
pagrindais, kuriuos nusta
tys direktorių taryba su ad
ministracija. Draugų pata
rimai ir nurodymai bus im
ti domėn.

Žodis-kitas del tų “blogų” 
paveikslų. Man išrodo, kad 
tūli draugai tik dėlto kalba 
prieš juos, kad jie girdėjo 
Prūseika kur nors taip de
klamuojant. Prūseika sako: 
žiūrėkit, “Laisvė” kadaise 
kritikavo “N. G.” del talpi
nimo fašistinių paveikslų, o 
dabar pati tą daro. Eigoj 
diskusijų draugai čia nuro
dė. kad “L.” ne todėl “N. 
G.” kritikavo. Dalykas buvo 
tame: tą savaitę buvo be
rods Lenino paminėjimas. 
Visa darbininkiška spauda 
dėjo savo skiltysna Lenino 
paveikslus, o Prūseika į sa
vo gazieta įdėjo kokio tai 
bjauraus fašisto. Štai, už ka 
mes juos tuomet smarkiai 
kritikavom!

(Tąsa 4 puslp.)

Balandžio 10 d. ALDLD 165 
kuopa laikė savo susirinkimą' 
ir nutarė prisidėti prie Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo su $5, taipgi paaukavo $2 
del “Laisvės” preso išmokėji
mo. Išrinko delegatus j konfe
renciją del prisirengimo prie 
Pirmos Gegužės. Tai vis links
mos žinos, kad mūsų draugija 
nenuleidžia rankų, p darbuo
jasi pagal išgalę. Bet štai ir 
nelabai linksma naujiena. Mū
sų kolonija apleido viena mū
sų draugė, L. Barkienė. Ji bu-' 
vo viena iš tvėrėjų LDSA kuo
pos ir visą laiką priklausė ir 
dirbo tai kuopai, taipgi darba
vosi ALDLD kuopoje. Dabar 
mūsų mažoj kolonijoj pasida
rė didelė spraga, todėl mes, 
draugai ir draugės, stengkimės 
kaip galėdami gauti naujų na
rių j kuopą. O draugei Bar- 
kienei vėliname pasisekimo 
darbuotis naujoje vietoje.

Kuopos Koresp.

. . . . • ’ no teritoriją (PhiladelphL
ir gero reagavimo į jauni- -on įr apieiinkėje) buvo at- 
---  ------ --------- 1 n n 1 • ••

Reikauskas ir J1S draugai, neišvengiami. Kuo- 
issivezė dalį atnaujinimų. meį aš klausinėjau skaity- 

| As atnaujinimus palikau vė
lesniam laikui, o pirmiausiai 
grobiausi už naujų. Pirmu 
kartu aš dalyvavau vaiuj. 
Philadelphija labai netikęs 
miestas vajininkui—išsiplė
tęs plačiai, todėl prisieina 
gerokai laiko užmušti, iki 
pasieki norimą skaičių žmo
nių. Daug važinėjau, daug 
patyriau, daug kalbėjausi su 
žmonėmis. Didžiuma mano 
gautų naujų “L.” prenume
ratorių yra buvę skaityto
jai “Keleivio” i__  ___

mą. Ypačiai jaunimo švieti
mo klausimas yra labai1 
svarbus.

Varisonas. — Paveikslai 
visokį galima talpinti. Apy
sakos laikraščiui naudingos. 
Turinys apskritai “Laisves” 
geras. Švariai, mandagiai į 
viską orijentuojamasi. Ne
naudojama aštrūs žodžiai 
argumentuose su priešais. 
Taip ir turi būti. Kaškiau- 
čiaus kampelis—labai patin
ka man ir tiem, su kuriais 
aš kalbėjausi.

jungus ii ueiuvub. v — | UrIokiute. _ Philadelphi-
return kiek galint daugiai A S“ A™™ nari Vnd
raštų turėti iš Amerikos 
klasių kovos. Mažinkim 
raides. Tai verčia tas fak
tas, kad vis daugiau bend
radarbių atsiranda. .
tam tikrą laiką iš redakcijos drauSal-

•pusės buvo apsileidimo, nes 
nebuvo duota koresponden-

ia gauna redakcijos atsa- draugai nori, kad “Lais- 
kvmą, kuriame pasakoma: vėje” būtų mažiau -bereika- 
iūsų rašinį pagadinsim se-| Ungų užsipuldinėjimų. Jau- 

jnu- kautiems metams, kuomet, nimo skyrius turėtų būti 
ppr bus kornų sezonas, tuomet geresnis.

•* 1 • • ■' 1 • Bokas. — Perdaug buvo
kalbėta apie paveikslus. Pa

mes čia
negalima elgtis!

Skairus. — Vieniem tas sakysiu atvirai: 
tams laiku"atsakymai ^kas ne^era skelbimuose, o ki- kalbėjome perdaug plačiai 
tams laiku atsakyma, s ! tįem—Kitns. Greit tūliems anie viską, dažnai menkme- 

draugams ir medaus skelbi- kius, o permažai apie tai, 
mai bus negeri... Pasigen-! kaip gauti “Laisvei” dau-

daroma su jų pasiųstais raš
tais.
. J- /u.š.ka: “Noriu. pasa"'dam p*F e ši niu-karikatūru. frfau prenumeratorių. Per-

toju, kokį jie mato vyriausį 
trūkumą “L.”, tai gavau at
sakymą, kad mūsų dienraš
ty] telpančios koresponden
cijos perilgos. Draugai ko
respondentai turi tą įsitė- 
myti. Šiaip, pakartoiu. ‘L.’ 

(turinys geras, darbininkai 
juo pasitenkinę. Tik dėkim 
mes visi pastangų mūsų 
“Laisvutę” k u odaugiausiai 
praplatint.

P. B.uk'nys. — Matau rei- 
arba katali- i PasaKvti kelis žodžius 

kiškos spaudos. Su kai ku-‘ap^e skelbimus. Sutinku, 
riais iš jų teko gerokai pa- draugai, kad kai kurie skej- 
siargumentuoti, iki pertik-, bimai įsiskverbė (prieš mu
rinau. Bet niekur neužga- SW norą., per neapsižiūrėji- 
vau katalikų; apsiėjau su,ma^ toki, kokių mes nena- 
iais draugiškiausiai. Dr.1 geidaujame. Bet tai vargiai 
Kaškiaučius man padėjo su , i š v e n g iama. Atsiminkim, 

draugai, nei vienas komu
nistinis dienraštis neatsisa
ko nuo skelbimu. Negalime 
ir mes to padaryti. Tūli 
draugai kalba prieš skelbi-

savo sveikatos , kampeliu 
“Laisvėje.” Palaikau aš 
kontaktus ir dabar su kai 
kuriais mūsų dienraščio 
skaitytojais1. K 1 a u s i n ė ju

kyti kelis žodžius apie pro
letarinio meno skyrių. Jis 
perbiednas. Gaila, kad nie
kas daugiau į tai iki šiol 
nekreipė domės ir nieko tuo

< reikalu nepasakė. Kodėl 
t draugai iš kitu kolonijų tiek

mažai šin skyriun rašo? Ka 
gi mes dabar jame matom? 
Daugiausiai iš tarptautinio 
menininkų iudėiimo žinu
čių; permažai iš lietuviu 

t menininkų iudėiimo. “D.S.” 
kai kurie išsireiškimai kai 
kada esti “perriebūs.”

J. Janušonis. “Laisvė” tu
ri būti padidinta iki 8-niu 
puslapių. Raidės palikti, 
kaip jos yra. Talninimas 
mūsų dienraštin įvairiu fa- 

r šiltiniu lyderiu paveikslu 
nereikalingas. Aš negaliu i 
juos žiūrėti... Mokvkimės 

•trumpiau ir vaizdingiau ra
šyti koresnondenciias. Tuo
met jos bus sknitingomes- 
nės ir mažiau laikraštyj už
ims vietos.

M u r e i kaitė (angliškai).
Čia randasi iaunų draugų, 

tlie turi lavintis, nes senes
nio ii draugai, kurie dabar 
neša atsakominga darba. bi
le kada mus pašauks užimti 
iu vietas. Imperialistinis 
lepras artinasi. Didžiuma
mimimo tamsi. Plaįinkim
rnirnBneinp literatūra, kuri 
Šviestu iaunimo. 
ivvks vienos valandos koln- 
cnm studentu streikas prieš 
kara. Podėkim mes iiems. 

'’Gegužės 30 d. ivvks Jauni
mo Diena. Tėvai, raginkit 
sovo vaikus ruoštis prie tos 
dienos. Skaitvkim 
ve” ir studiiuokim. 
blo<ro. taisvkim.

Ch. Kwarren (“L.” ang- .tik švietėias, bet ne organi- 
liško skvriaus vedėias). Per-1 zatorius. Ir čia, suvažiavi- 
daug draugai kalba anie me, tiktai du jaunuoliai te- jų... Skaitytoju galima gau-1 tai trumpai pastebėsiu, kaip 
bendrą “Laisvės” turinį, o I pasirodė... Del juokų sky-.ti, bet rėikalinga dirbti, j dirbau vajuj. Organizavau

i Kode! netalpinama Lumbio eitam vajuj buvo perdaug naujų prenumeratorių, ką
' .......... ...............................- __ ____ ** • 1__________ 21______ •• _ _ • ZZT 51 TTA* T Y*

įir Gilmano piešiniai? Dr. dideles yajininkams dova- 
Kaškiaučiaus kampelis labai 
geras. Esu tikras, kad geras 

! nuošimtis kataliku darbinin- 
jkų skaito “L.” tik del to 
kampelio.

Bakanauskas. — Beveik I 
jau viskas iškalbėta, tad 
man paliko mažai kas pasa
kyti. Reikėtų pasakyti del 

I apysakų keli žodžiai. Mano
• nuomone, mūsų dienrašty i 

anysakos-vertimai talpinami 
peraštraus pobūdžio. Talpi
nama tokios iš klasių kovos 
apysakos, kurios parodo ne- 
naprastas kančias ir kentė- 
iimus, šiurkštumus. Perma
žai susipratęs darbininkas, 
paskaitęs tokiu raštu, gali 
nusigąsti, nabūgfi stoti į 
kovotčiu eiles. Tokios anv- 
sakos mums nevisai tinka. 
Reikalinga mums drąsinan
čiu apvsaku. Joq tu r j sukel
ti ūna ir savo išvadomis vi
sur turi na rodyti, kad ko
votojai laimi.

Jeskevičiutė. — Daugelis 
draugų pasakė tą, ka aš ma
niau pasakyti, todėl aš čia 
tik kai kurias pastabas pa
darysiu. “Laisvės” editoria- j 
lai pagerėio: aiškūs, neilgi,! Matačiūnas (vajininkas).
i taška taikanti. Reikalingi
ii e skaityti. Būtinai reikia 

i tasvti “Brooklyno Žinios.”
P«l. 12 d. pef visiem tai reikalinga

“J.nis-
Kas

daryti. Geras pavyzdvs, kaip 
rašyti koresnondenciios, ga
lima paimti iš Montellos ko- 
respond encijų. telpančių 
“L.” Jos trumpais ruožais 
viską pasako: apie mirimus, 
nelaimes, etc. Jaunuolių sky
rius (angliškas) nėra dar 

į tas, kokis turėtų būti: jis

Linden, N. J
Kovo 17 d. Amerikos Lietu

vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 165 kuopa statė 
scenoje veikalą “Vėją Sėjai, 
Audrą Pjausi,” 3 veiksmų dra
ma. Veikalą išleido Amerikos 
Lietuvių Proletarinio Meiio 
Sąjunga. Darbininkams labai 
tinkamas lošti, nes atvaizdina 
labai daug šių dienų susipra
tusių ir sykiu tamsių darbinin
kų gyvenimą. Taipgi parodo ir 
dvasiškų tėvelių palaidumą. 
Nors prieš losimą buvo ma-

nos duodamos.
J. Orman. — Kalbant 

apie mūsų Jaunimo Skvrių 
(angliška), permažai i ame

jie mano apie “L.” Didžiu
ma pasitenkinę dienraščiu.

mus ir nurodo, kad ių ko-'nyta, kad gal tikinti žmonės 
lonijoi kalbėjo Prūseika, ku- pa^^oc1^ vj’
ris niekinęs “Laisvę,” k0_ sai kitaip. Po lošimo teko kal

bėtis su kai kuriais, tai visi gy- I 7 •
Prūseika kalba 1r5, ve^<a^as £eras labai 

teisingas.
Kas link aktorių, tai reikia

Kai kurie mano, kad mes i del nastaroii deda alaus 
perdaug apie kunigus ra-1 skelbimus.
šom. o kiti—perdaug tarp- ne del savo įsitikinimo. Tai t . ~     

teina žinių iš mokyklų ir fa-1 tautinių žodžiu dienraštyj navydas ir Prūseika čionai pasakyti, kad visi ^pilnai atiti- 
briku, o perdaug iš socialio į telpa, sako. Kai kurie dar- ii parodo; kaip tas lietuviš-

Dabar! bininkai neįpratę laikrašti (kas ubagas. Jis pats bandė tas draugų, kurie dar pirmuveikimo ir sporto.
jaunimas turi naują uždavi- skaityti, iškarto manė, kad;gauti tuos skelbimus savo 
nį. Mps siunčiame lietuvį, jiems užteks trijų numerių _____ _____ ________
iaunuoli į Sovietu Sąjungą. į “L.” nėr savaite. Bet dabar, 
Jis, iš ten sugrįžęs, mums į paaiškėjo, jau ir toki įpra- 
nasakys labai daug; supa-'to skaityti. Mūsų dienraštis 
žindins lietuvių darb. jauni-1 taigi, suvaidina didelę 
ma su tuo. kas darosi So-|‘ 
vietų Sąiungoj. Suaugę | kanciais metais vajus turi 
draugai turi paremti šį mū- būti kitaip paremtas. Jeigu 
sų vaiu.

Vinikaitis. — Pirmadie
nio “L.” numerio leidimas 
šeštadienį, nėra geras daly
kas. Tas nuldo mūsų laik
raščio vardą. Reikėtų pa
keisti.

Burauskienė. — Diskusi
jose niekas neorisiminė anie 
stiprinimą lietuviuos Tarp
tautinio Darbininku Ansįp’v- 
nimo. Lietuviuos darbinin
kuos tos kuopos daugelvį , 
vietų visiškai silnnos. Rei-1 
ketu, kad draugai kreiptų 
į tai daugiau domės.

ro- 
jlę darbininku švietime. Se
kančiais metais vajus turi

jis bus nointais narėm tas. 
tai vistiek reikalinga už 
nauja prenumeratorių pris- 
kaityti vajininkui daugiau 
pointų, negu už seną.

Mazur kienė (va j minkė 
nuo ALDLD Moterų Kp., 

(Worcester). — Prenumera
toriai, kuriuos aš pereitam 
vajui gavau, gyvena farmo- 
se. Reikėjo juos ten atlanky
ti. Dabar jie airia “Laisve.” 

i žalimas. —Mūsų ALDLD 
kuona turėio vajininkų bū- 

, rį. Mes važinėjom po far- 
i'merius. Tarp ių lengva da
bar gauti skaitvtoių. Klau
sinėjau kai kuriu, ką d^bar 
jie geriausiai skaito “L.” 
Atsakė: Dr. Kaškiaučiaus 
“Darbininku Sveikatą.” Rei
kia elgtis atsargiai su tais

—Vienintelis našus būdas 
rinkimui “Laisvei” prenu- 
m e r a t oriu,—ėiimas stuba 
nuo stubos pas darbininkus. 
Mes taip darėme Patersone.
Skaitytoiu galima gauti, (skaitytoiais, kurie yra be
tiktai reikalinga darMnin- darbiai. Mes žinome, kad 
kams išaiškinti dienraščio kai kurie bedarbiai dar tu- 
svarba ir draugiškai priro- turi pinigų, ir gali už laik- 
dvti. kodėl jie turi skaityti raštį užsimokėti, tik reikia 
“Laisve.” [prie ių išmokti prieiti ir

Valinčius (vajininkas).— klausimas tinkamai pasta- 
Perdaug Čia buvo kalbėta tyti.
apie “L.” turinį, o permažai | Šimaitis. — Aš iau kalbė- 
apie gavimą naujų skaityto-j jau pirmiau, tai dabar tik-

nrie jų išmokti prieiti ir

ko savo rolėm, nors buvo kele-

sykiu dalyvavo lošime. Reikia

Tikras Pavasarinis Tonikas
Ruppert’s ant Radio—

WEAF—Ketvirtadienio rytais 10:30 vai.
Sidney Snow—“Žmogui prie Širdies“

Nesakykite Alaus—Sakykite Ruppert’s
JACO» HUPPERT BRtWtRY NEW YORK CITY

DON’T SAY BEER — SAY RUPPI

551 JACOB «
RUPPERTS

BEER
Švekius iš Stovėjimo 
šviežus kaip 'Martelė

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

DIDELIS NUPENIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiauifas 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

ve) bus pilna kaina. «<
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
©naujus paveike- 

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju {vai
riom ppalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ
512 Marion St^ kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystes pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kčj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštytoms 

ir kitokioms parims 
gaukite dieną ar nakt|

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

> PRANEŠIMAS
) ADVOKATAS
Į J. GEORGE LIPSIUS
į ir investigatorius

. C. W. BENSON
I persikėlę raštinę j sekančią 

vieta:
I Building ,
I Broad ir Chesnut.

1324-30 Lincoln-Liberty
• PHILADELPHIA,
i Tel. Locust 6100.
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‘L.’ Suvažiavimo Dalyvių Diskusijos
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

Pirkite tikietus iš kalno Į vakare. Nesuvėluokit, nepamiršk1 
dUo nes'dienos, tai balandžio (^.pril) 21, m

dėlioj. International Workers Horn! 
3014 Yemans Street. Užkviečia K<

landžio (April), po numeriu 623 E. Įorkestros. 1
140th Street. Parengimas rengia- i ir sutaupinsite penkius centus, 
mas del vaikų vajaus, 44 kuopos, nes 1 prie durų įžanga bus 50 centų, Šo- 
tą vakarą vaikai bus prirašomi be kiams 25 centai.

Durys atdaros nuo 5:00 vai. vaka- misija, 
re, programa prasidės nuo 6:00 vai. >

Drg. R. Mizaros
Draugai! Man patiko ši

tos diskusijos. Tai parodė, 
kad mes esam paaugę poli
tiniai. Atsimenu, • pirmes- 
niuose suvažiavimuose pas 
mus iškildavo daug asme
ninių barnių ir niovynių, 
kurioms neretai paaukoda- 
vom daug laiko. Šiame suva
žiavime kas kita. Nei žodžio 
asmeniškumų. Visi kalbėjo 
į tašką, nors pasikartojimų, 
tiesa, nebuvo išvengta. Mes 
dėsim pastangų draugų kal
bų branduolius patalpinti į 
laikraštį.

Mums smagu, kad drau
gai pasitenkina bendra 
“Laisvės” linija ir turiniu. 
Kai del atskirų pastabų, tai 
mes jas imsime domėn.

Eigoj diskusijų pasireiškė 
keletas sumanymų, liečian
čių mūsų dienraščio gerini
mą: (1) padidinti laikraštį 
puslapiais; (2) leisti sekma
dienių laidą; (3) leisti jį to
kio dydžio, kaip leidžiame, 
bet sumažinti teksto raides. 
Nedarykim jokių tuo reika
lu specifiškų tarimų. Pali
kim direktorių tarybai tą 
klausimą išspręsti. Man, 
draugai, išrodo, kad never
tėtų nei vienas iš tų dalykų

Užbaigos žodis
giau atsargumo, kuomet ra
šome ar ką kalbame! Prie
šas bando kiekvieną mūsų 
išsišokimą išnaudoti prieš 
mus. štai, kadaise Montel- 
loj, ar kur kitur, Prūseika 
savo prakalbose platino ko
kią tai knygą. Be abejo, 
mūsų korespondentas, nepa
siteiravęs apie knygos turi
nį ir pavadinimą, parašė, 
kad kokią tai fašistinę kny
gą jis platinęs. Matomai, 
korespondentas sprendė 
Prūseikos platinamas kny
gas sulyg jo paties prakal
ba. Korespondencijų taisy-

1 to j as redakcijoj minėtą da
lyką praleido, kaip kores
pondentas parašė. Na, ir 
dabar matome, ką daro re
negatai Prūseika-B u t k u s. 
Jie tikrina, kad jų platina
moji knyga buvo Lenino, 

j Todėl Butkus-Prūseika šū
kaloja, būk “Laisvė” Leni
na vadina fašistu!... Žino- 
ma, jų tom zaunom niekas 
netiki, bet matot, kaip mūsų 
draugai, neapgalvoję ką 
nors pasakydami, duoda 
priešams medžiagos zauny
ti.

Prūseika—demagogas. Iš- i 
kraipyti dalykus — tik pa-

duok jam. Kai kurie drau
gai pasakoja, kad jis dar vi
sai nelabai senai, besitran
kydamas šian ir ten, vis 
dar verkė del fašistinio kum
pio, kurį jis kadaise nešiojo
si po Brooklyno gatves. 
Kaip žinia, dalykas tuomet 
ėjo ne del to, kad Prūseika 
pirko tą kumpį, bet del to, 
kad jis atsisakė dalyvauti 
tą vakarą masiniam komu
nistų mitinge, sakydamas 
neturįs laiko, o per dieną ir 
vakarą su fašistiniu kum
piu galinėjosi. Dabar Prū
seika demagogiškai prakal
bose tą viską išverčia: jis 
verkdamas skundžiasi, būk 
komunistai toki blogi, kad 
jie jam pavyde ję net valgy
ti, norėję, kad jis nei kum
pio nevalgytų, etc. Prūsei
kos ir fašistinio kumpio is
torija geriausiai gali būti 
pavyzdžiu to, ant kiek tas 
žmogus yra demagogas.

Del moterų skyriaus “Lai
svėje” — jis reikalinga ge
rinti ir mes jį turėsime ge
rinti. Bet čia reikalinga 
kuoplačiausia kooperacija iš 
draugių moterų.

Pakaks, draugai! Darbuo
kimės, kad mūsų dienraštį 
padarius geresniu įrankiu 
kovoje už darbininkų klasės 
reikalus!

ninku spauda yra didžiau
siu ginklu jų rankose.

Pacific.
Red. Prierašas.—Ne visi 

drg. P. sumanymai yra 
įvykdomi gyveniman, ypa
čiai mūsų dienraščiui, kurio 
prenumeratoriai yra išsi
draikę skystai po visą šalį.

Boston, Mass.
Prisirengimas prie Bendro 

Fronto Gegužinės
Demonstracijos

Boston, Mass. — Balandžio 
15 d. įvyko plati darbininkų 
organizacijų konferencija pri
sirengimui prie gegužines de
monstracijos. Atstovus prisiun
tė 57 darbo unijos ir šiaip 
draugijos. Net Socialistų Par
tijos Somerville lokalas atsiun
tė du delegatu ir pasižadėjo 
dalyvauti bendroje demonstra
cijoje. Tuo tarpu Socialistų 
Partija, kaipo tokia, atsisakė 
siųsti delegatus.

Gegužinei d e m onstracijai 
leidimas jau gautas. Demon
stracija prasidės gegužės 1 d., 
11 valandą ryte tirštai italų 
darbininkų apgyvento] miesto 
dalyje prie Prince ir Hanover 
Sts. Paradas eis Prince gatve 
iki Salem, Cooper, Washing
ton, Merrimac, Chardon, Haw
kins, Sudbury, Cambridge, 
Hancock, Mount Vernon, Wal
nut, Beacon ir Charles Sts. Pa

jokio įstojimo, kurie jau priguli ir 
kurie prisirašys tą vakarą gaus gerą, 
vakarienę, nes Collinwoodo gaspadi- 
nės žada gerai pavaišinti L.D.S. na-
rius. Taip pat bus ženklai prisegti 
tiems, kurie yra arba taps nariais 
L.D.S. Tad tėvai privalo atsivesti 
jaunuolius ir prirašyti. Vakariene 
bus duodama tik tiems vaikams, ku
rie turės L.D.S. ženklelius. Vaikų va
jaus Kom.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgh’© ir apielinkės lietuviai 

turės smagų pažmonį, nedėlioj, 28 
d. balandžio, kaip 7:30 vai. vakare, 
L.M.D. name, 142 Orr Street. A.P.L. 
A. 1-mas apskritys ruošia labai sma
gų vakarėlį, kuris susidės iš 3-jų 
skirtingų kavalkų, tai yra koncertas, 
vakarienė ir pasišokimas. Koncertą, 
pildys mūsų visų mylimi L.D.S. jau
nuoliai iš North Side. Todėl, kaip 
A.PLA narius, taip ir abelnai visus 
lietuvius darbininkus nuoširdžiai 
kviečiame ir sykiu pasilinksminti.

A.P.L.A. 1-mo -Apskr. Komitetas.

HAMTRAMCK, MICH.
Didelis Vilnies Koncertas
Bengia Laisvės, Aido chorai ir 

darbininkiškos organizacijos. Progra
moj dalyvaus Laisvės, Aido chorai ir 
Vokiečių Vyrų Choras. Taip pat Ru
sų Stygų Orkestrą ir šokikai. Xylo
phone solo, Chinese fiddle, Zigmon- 
tienė, solo, Ruth Zigmonth toe 
dance) Grace Palevich, solo ir dai
nininkų iš Chicagos, kaip tai A. 
P. Kvedaras, Darata Kvedariene ir 
Chicagos Civic Operos dainininkas 
Šamas Babinas. Nepraleiskite progos 
išgirsti šiuos žymus dainininkus.

Po koncertui bus šokiai prie geros

(91-93)

vykinti gyveniman. Mes šiuo 
{arpu niekaip, pav., neišga
lėsime leisti sekmadienių lai
dą arba didinti vienu lapu 
“Laisvę”. Draugai jau nu
rodė, kad viskas brangsta, o 
mūsų prenumerata kelti ne
būtų galima.

Mes kelis kartus, svarsty
dami redakcijoj mūsų kai 
kuriuos trūkumėlius, priei
davome prie tos pačios išva
dos ir apčiuopėme tuos pa
čius nepilnumus mūsų laik
raštyj, kuriuos čia draugai 
iškėlė. Vadinasi, teisingi 
esate ir jūs ir mes. Krisluo
se d. Šolomskas, pav., daž
nai, tarpe kitų “patraukian
čių” dalykų, ima ir įdeda 
“sausą” pranešimą apie A- 
LDLD. Na, ką gi padarysi
me, kad d. šolomskas yra 
didelis patriotas ALDLD ? 
Pažymėsiu, kad nepaisant 
kur ką jis kalbės ar rašys, 
jis vis suras progą pasa
kyti žodį-kitą už ALDLD. 
Jis sekretorius. Jam tas vi
suomet prie širdies ir ant 
mislių.

Del tų paveikslų. Man iš
rodo, kad tūli draugai ban
do nuduoti perdaug “kai
riais”, sakydami, būk jie ne
galį pažiūrėti į priešų pa
veikslus, telpančius mūsų 
dienraštyj. Tokie draugai 
dažniausiai yra žiūrėję į to
kius paveikslus buržuazi
niuose laikraščiuose, ku
riuos jie turi progos pama
tyti. Bet kaip su tais mūsų 
skaitytojais, ypatingai ma
žuose miesteliuose gyvenan
čiais, kurie buržuazinių lai
kraščių visai neskaito ir 
tenkinasi tiktai “Laisve”?

Patiko man eastoniečio d.' 
Bakanausko pastabos del i 
apysakų. Taip, jis teisin
gas! Apysakos mums rei
kalingos tokios, kokias jis 
suminėjo. Turiu priminti, 
kad tais reikalais dabar pla- į 
čiai vedama diskusijos Ame
rikos rašytojuos. Ten visur 
prieinama tos pačios išva

dos, kokią d. Bakanauskas 
siūlo mūsų apysakoms. Mū
sų apysakos turi pasiremti 
revoliuciniu realizmu, jos 
turi būti pilnos optimizmo.

Vienu dalyku aš pamir
šau prisiminti savo raporte, 
tai pasakysiu dabar. Dau-

Mūsą Spaudos Palaikymo ir 
Plėtimo Klausimu

Nepersenai “Laisvės” ėdi-, 
toriale tilpo šekantis nusis-1 
kandimas: “Mes nesicli- 
džiuojam, bet džiaugiamės, 
kad mūsų bendradarbių bū
rys padidėjo ir korespon
dencijos yra daug geres
nės.” Bet ten pat prašoma 
bendradarbių savo rašinius 
trumpinti. Kitas redakcijos 
nusiskundimas tilpo Redek- 
cijos Atsakymuose: “Mūsų 
Bendradarbiam užsienyj— 
susidėjus daugeliui vietinių į 
amerikinių reikalų, kurie 
būtinai reikalinga padengti, 
nieku būdu negalima šiuo 
tarpu sutalpint visų Sovie
tų Sąjungoj gyvenančių 
draugų raštų musų laikraš
čio špaltosna.”

Jeigu jau dabar taip yra, 
tai kas bus vėliau, kada So- 
vietų pasaulis dar labiau 
sustiprės, o k a p i t a 1 i s- 
tinis—susmuks dar labiau ir 
darbininkų priespauda padi
dės? O tai turės būti. “Lais
vės” špaltos darosi vis siau
resnes, nes reikalų daugiau 
susidaro. Reikėtų “L.” pa
didinti iki 8-nių arba dešim
ties puslapių.

Kad sudarius tam tikslui 
sąlygas, aš siūlau kreipti 
domės į sekančius dalykus:

1. Laikraščio platinimas 
neturėtų būti tiktai sezono 
vajus (kaip dabar yra da
roma) iš savanorių arba 
ukvatninkų vajininkų, dir
bančių del tam tikrų dova

nų. Laikraščio platinimas 
turėtų būti kuoplačiau va
romas tikrų organizatorių, 
parinktų pačios administra
cijos arba administracijos 
įgaliotų draugijų kolonijose 
ar apskrięiuose.

2. Organizatoriams užlai
kymas turėtų būti apmoka
mas per pusę: pusę adminis
tracija ir pusę kolonija ar
ba apskritys.

3. Organizatorius turėtų 
pastoviai užrašinėti naujus 
prenumeratorius ir prižiū
rėtų senus ir vestų kitus 
laikraščio reikalus, kaip tai, 
partrauktų reikalingą kiekį 
numerių platinimui, etc. Ki
tais žodžiais, organizatorius 
turėtų būti centru visų, kaip 
draugijų, taip ir kitų paša
linių žmonių. Jis, organiza
torius, organizuotų kores
pondentus ir juos mokintų, 
kaip rašyti. Koresponden
tam turėtų būti primokama 
iš tam tikro fondo. Kores
pondentai turėtų rašyti pa
sidalinant darbu: vienas 
apie politišką darbą, kitas 
abelnai apie darbininkų ju
dėjimą, o kitas vėl kurios 
nors srities reikalus pa
dengtų. Korespondentams 
atlyginimas todėl reikalin
gas, kad jie turi įdėti nema
žai darbo rašydami kores
pondencijas.

Šitaip dalykus sutvarkius, 
būtų galima turėti daug 
geresnės pasekmės. Darbi-

sibaigs Charles Street Malli 
ant Boston Common, kur 121 
valandą prasidės masinis mi
tingas.

Konferencijos delegatai la
bai entuziastiškai priėmė ge
gužinės planus ir pasižadėjo 
darbuotis, kad šiemet demon
stracija būtų didžiausią iš vi
sų— demonstracija prieš aug- 
štą pragyvenimą, prieš siūlo
mus “sales tax,” prieš šalpos 
kapojimą, prieš karą ir fašiz
mą, už bedarbių apdraudą ir 
1.1. Gegužinės Veikimo Komi
tetas ragina visas unijas ir 
draugijas tuojaus pradėti mo
bilizuoti savo narius gegužinei 
demonstracijai.

Organizacijos bei draugijos, 
kurios norėtų gauti iškabų, la
pelių, bei informacijų apie pri
sirengimą prie gegužinės de
monstracijos, gali pašaukti te
lefonu Devonshire 9119, ir at
eiti į komiteto raštinę 5 Har
rison Ave., viršutinis augštas.

Korespondentas.

MONTELLO, MASS.MONTELLO, MASS

<
<
< k
< 
<
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CONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia A. L. Proletarų Meno Sąjungos 2-ras Apskr.

Penktadienį, 19 Balandžio (April), 1935
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME 

Kampas Vine ir Main Sts., Montello, Mass

Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare; 
šokiai tęsis iki 1 valandai ryte 
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

Dainininkės Seserys Kaskeviciutės

Šiemet 2-ro Apskričio metinis koncertas susidės 
beveik visai iš pačio apskr. chorų talentų kaip tai: 
I. Yarmalavičiutė, sop.; Ig. Kubiliūnas, pasižymėjęs 
Naujoj Anglijoj dainininkas; Gardnerio mišrus ok
tetas; J. Latviutė, sop.; Norvvoodo Vyrų Choras; 
Montello Liuosybės Choras; Worcesterio merginų ok
tetas; B. Petrukevičius, solistas ir Generalis Apskri
čio Dirigentas; seserys Kaskevičiutes, iš Lawrenco 
ir visi apskričio chorai. Prie to bus ir svečių artistų 
Bayrack ir Martinoff, pagarsėję rusai dainininkai.

Rengėjai deda visas spėkas surengt puikiausią 
koncertą kokį ’apskritys kada yra pastatęs, ir nėra 
abejonės, kad visi bus užganėdinti.

ŠOKIAMS GRIEŠ BERT ORRIS ORKESTRĄ
Kviečiam Visus!

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA. 
Visiems Svarbu!

Balandžio 21 d. bus 3-čia lekcija, 
2 vai. po pietų, temoje Komunistų 
Partija ir Darbo Partija. Kalbės drg. 
Helman, po lekcijų bus diskusijos. 
Tad visi draugai darbininkai daly
vaukite kuo skaitlingiausia šiose dis
kusijose, 701 N. 8th St. Phila., Pa.

Balandžio 14 • dienos lekcija buvo 
pasekminga jaunuolių klausimu, nes 
gana daug jų dalyvavo, ir rimtai 
diskusavo jaunuolių klausimą. Tas 
rodo, kad reikia tokių lekcijų, dau
giau lavintis, suprasti darbininkų 
klasės reikalus, kaip organizuotis ir 
kovoti.

Dar kartą visi dalyvaukite sekan
čią nedėlią.

Komitetas.
(92-94)

Tcl. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bnickheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.
■IMU ■—'Will WWW

Nesenai Madison Square Gardene, New Yorke, įvyko 
didžiokiškas priešfašistinis mitingas: Viršuj matome 
kalbėtojus: Iš kairės į dešinę: vyskupas McConnell, 
prof. Counts, Mary Van Kleeck, kongresmanas Marcan- 

tonio, Harry F. Ward ir kongresmanas K vale.

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, balandžio 20 d., 
(April), 2 vai. po pietų, 62 Lafayette 
Street. Visi nariai malonėkite pri- 
būt ant laiko, kad galėtum laiku pra
dėt susirinkimą ir užbaigt daug svar
bių dalykų. Nepamirškite atsivesti 
naujų nariu.

• Org. S. Vilkas.
(92-94)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas 

įvyks šešadienį, balanddžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter Street. Nariai stengkitės 
dalyvauti. Taipgi draugai, kurie ma
note stoti į A.L.D.L.D., tai neatidė- 
liokite, ateikite i šį susirinkimą ir 
prisirašykite.

Sekr. M. Ginaitienč.
(92-94)

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 44 kuopa, Collinwood, ren

gia Card Party ir šokius 27 d. ba-

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo Šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
' priežasties šalčio 
BRET-O-COL SYRUP

Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerkles erzinimo, iš 

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svaru Dėžė 7 n
6 Skirtingų Rūšių ■ U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
Kapsuko Paveikslai -
Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus ,
(Kapsuko) ,

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę 

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa- 
veikslus. Lai būna amžinos at
mintas vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariat^ 
reikalus, VINCAS MICKEVI-*

ČIUS-K APSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

mm mi ra ivi m fw rąrjįįrąrąrarararararąrąmrąrąrąrą

Notary Public Tel. STagg 2-5043
s

£

E s s

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Ketvirtadienis, Bal. 18,1935
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. IŠ ANGLIAKASIŲ STREIKO LAUKO
LAISVI Penktas Puslapis

teismą, kad anas nepaveiktų 
streikierių naudai. Jų tikslas 
yra pastverti visą valdžios a- 
paratą, kad veiktų jų naudai 
visoj valstijoj.
Katorga Streikieriams, “Teis

mo Niekintojams”
Tūlą laiką atgal, teisėjas 

Valentine pasiuntė eilę strei
kierių, “teismo niekintojų,” 
nuo penkių iki dešimties metų 
valstijos katorgon. To jam dar 

, . ,, .neužtenka. Dabar paskelbė,
dus su prižadais, bet jokiu bū-|kad ba]. 17 d bUs teisiama 
du negalėjo tas visas jveltas dar 59> kuri|J ta,.pe bus ir 8

Streikui Taikyti Derybos Su- 
i<o, Gubernatorius Earle “Be- 

jėgis, ” Skelbs Karo Stovį, 
Daugiau Streikierių Siųs

Katorgon
0 WILKES-BARRE, Pa.—Nė

ra paslaptis, kad gubernato
rius norėjo šį angį, streiką lik
viduoti, tai versdamas Glen 
Alden komp. ir U.M.W. or A. 
vadus nusileisti bent kiek ir, 
fiėra paslaptis, kad jis įvai
riai blofino naujos unijos va-

partijas sutaikyti.
Nors kartkartėmis jis kvie

tė kompaniją ir UMW of A 
vadus sykiu stoti su juomi ii kurjs saVo spaustuvėj atspaus- 
naujos unijos vadais ir bandy- -- 
ti dalyką išrišti, bet komp. ir^uyo 
UMW of A kategoriškai visa-Į- 
^los pareiškė: “Mes niekad’ -- - *

moterys. Ypatingai gręsia pa
vojūs naujos unijos sek-kas. 
Schusteriui ir E. Jennihgsui,

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Užsienio Lietuviams Remti 
prieš Lietuvos fašistų valdžios 
persekiojimą užsienio lietuvių 
darbininkiškos spaudos?

ALDLD visos knygos uždrau
stos įsileisti į Lietuvą! Juk čia 
yra atviriausias varžymas lietu
vių apšvietos ir kultūros, ir tai, 
rodos, turėtų būt uždavinys 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti kovoti prieš Smetonos 
valdžios persekiojimus užsienio 
lietuvių kultūrinio darbo. Jei 
p. Skipitis ir ant toliau tylės 
šiuo reikalu, tai pasirodys, kad 
jo draugijai nerūpi užsienio lie
tuvių rėmimas, ale rūpi smeto
ninio fašizmo rėmimas.

kam tie 50 varantų prieš tos 
mokyklos studentus? Netiesa, 
dauguma studentų yra darbinin
kų tėvų vaikai ir puikiai su- šokikai, 
pranta, ką jiems atneš karas ir 
už tai protestuoja.

Pittsburgh, Pa

dino unijai lapelius, kuriuose 
___ > pasmerkta Valentine, 

j kompanijos ir UMW of A pa- 
. . . , . . . į sikėsinimas ant angliakasių,
prie vieno stalo nesėsim ir me-1 Jenningsas> reikia pažymgti,
kad šu nauja unija neisime įjkeHs sykius )abai gmgsi su tei. 
derybas nei su ja dirbsim ka- sgju Valentine teisme ir bene
tykiose. ”

To pasekmėj gubernatorius jiaus maža kas išspruks nuo 
aplaikė “smūgį,” nes tai reiš
kia, kaip ir padu sėdynėm šis

’’įvykis sunervavo gub. ir labai 
užpykino taip, kad jis, bal. 17 
d., atšaukia savo kazokus iš 
I9u zerne ir Lackawanna pavie
tų.

brutu” išvadino. Iš šio skait-

Skelbs Karo Stovį
t Taigi, jau puikiai matosi, 

kad kompanija ir UMW of A 
vadai laimėjo dviejuose fron
tuose. Jie užkariavo vietinį 
teismą ir varo savo darba. v » *■

9 Jie visai nenusigąsta, kad 
kazokai bus ištraukti iš streiko 
srities. Jie greitai paskelbė,kad

katorgos.
Angį., Glauskime Daugiau 

Jėgų!
Šie keli trumpai aprašyti 

nuotikiai mums rodo, kad mes 
jau būsim sutruškinti. čia ne
kalbu į tuos, kurie streiko lau
ke. Tie atlieka savo užduotis 
didvyriškai. Čia kalbu į tuos, 
kurie nėra streiko apimti. Ne
streikuojančių užduotis dabar 
laukia stoti aniems pagelbon.

Jeigu daleisim šiai mažai 
mūsų draugų angį, grupei likti 
sumuštais, tai priešai kirs ki
tu sykiu, kitai mūsų grupei

Daugelyje vietų yra negražiai 
apleistas brošiūrų platinimo 
darbas. Tokios brošiūros, kaip 
Komunizmas ar Krikščionybė 
(parašyta A. Bimbos, išleista 
dienraščio “Laisvės”) arba 
Naujas Karas (parašyta V. An
drulio, išleista “Vilnies”), yra 
labai svarbu platinti. Jos pui
kiai atatinka momentui ir kaina 
žema, tik 5 centai. Kur tik 
draugai bandė jas platinti, tu
rėjo gražaus pasisekimo. Taip 
pat svarbi knygutė yra Kodėl 
Turės Įvykti Komunizmas? Jos 
kaina 10 centų, išleido dienraš
tis “Laisvė”. Tą knygelę rim
tai studijuoja draugai savitarpi
nio lavinimosi mokyklose. Ją 
reikia rūpestingai platinti visur. 
Rengdamiesi prie vasarinių pa
rengimų, žiūrėkime, kad litera
tūros platinimas nebūtų apleis
tas.

Mary Van Kleeck Prakalbos
Penktadienį, bal. 19, Car

negie Auditorijoj, • Federal ir 
Ohio Sts., N. S., įvyksta didelis 
masinis mitingas. Kalbės Maly 
Van Kleeck, iš New Yorko, 
pagarsėjusi kalbėtoja, rašyto
ja ir veikėja. Pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga 25 centai. Ren
gia Lyga Prieš Karą ir Fašiz
mą. Visi kviečiami dalyvauti, 
išgirsti gerą kalbėtoją' ir sy
kiu kovoti prieš karą ir fašiz
mą.

Parengimas Pagerbimui E.
Kline

chorų dar dalyvaus gerai iš
lavintas Vokiečių Vyrų Cho
ras, Rusų Stygų Orkestrą ir 

Zigmantienė dainuos 
solo, Grace Palevich, solo. 
Taipgi dalyvaus jauna lietu
vaitė šokikė Ruth Zigmonth ir 
visa eilė kitų musų meno spė
kų. Gi iš Chicagos atvažiuoja 
draugė Darata Kvedarienė, tai 
viena iš maloniausių soprano 
balsų. Na, ogi mūsų žymiau
sias chorų vadovas Amerikoje 
lietuvių tarpe, draugas A. P. 
Kvedaras irgi atvažiuoja pa
linksminti mus detroitiečius. 
Apart draugų Kvedarų, su jais 
atvažiuoja garsus operos dai
nininkas Samas Babin. Mes tu
rėsime progą išgirsti jį dainuo
jant. Tai, kaip matome, pro
grama pilnoj to žodžio pras
mėj bus visu šimtu nuošim
čių verta išgirsti ir visiems pa
sigrožėti.

Man rodos, jau nereikia 
daug mūsų visuomenei aiškin
ti, kokią didelę ir svarbią rolę | 
vaidina mūsų darbininkiška 

Darb.! spauda. Ypač mūsų dienraš- 
rengia-jčiai “Vilnis” ir “Laisvė”, po 

draug ir kiti mūsų darbo žmo
nių palaikomi ir leidžiami lai
kraščiai. Bet, draugai ir drau
gės, atminkite, kad mūsų 
spauda turi labai daug išlai
dų, o įeigos per eilę šito kri- 
zio metų labai mažos ir tuo

SUNKIAI SERGA DRG.
VEGELA (

Drg. Vegela po sunkios ope
racijos randasi miesto ligoni
nėje, ant antrų lubų, No. 5. 
Draugas Vegela yra geras

darbuotojas ir rėmėjas mūsų 
organizacijose.
draugą.

Aplankykite
Miesčionis.
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bus paskelbtas karo stovis ir f arba ir visiems sykiu.
Newark, N. J

Fpritraukta milicijos. Greta to, 
jie dar išgavo nuo gub. turėti 

« su juomi kitą konferenciją bal.
15 d. ir priversti jį, kad jis ne
darytų spaudimo į aukščiausį

Neišsisukinėjančiai ir neati- 
dėliojančiai, o kuogreičiausiai 
turime stoti kovon visi už visų 
bendrus reikalus.

Požeminis.

East Side High School 
Streikas prieš Karą ir 

Fašizmą

Inkerman, Pa.
Gyventojų Užsiėmimas

Vargai
ir

dieną ir 
nes be

Šioje angliakasyklų “pečėje” 
gyvena virš 300 lietuvių šei
mynų. šeši metai atgal, kol 

^kasykla dirbo, gyventojai šiaip 
taip stumdavosi. Bet užėjus 
nedarbui, gyvenimas ėjo blo
gyn ir vis, žinoma, tebeeina, 
^uo tarpu šią angį, “pečę” 
niekaip negalima pavadinti ki
taip, kaip tiktai rooseveltinio 
gerbūvio ubagyne.

Pittstone yra valdžios šal-. 
pos skyrius, kuris primeta po 
kelis judošiškus grašius. Taigi 
vyriausias gyventojų užsiėmi
mas ir beliko tiktai vaikščioti 
po dvi mylias kas 
maldauti tų grašių
maldavimų ir be “sunkesnių” 

* susikirtimų negausi. Taip ir 
traukia žmonės pilnu keliu, 
Vg tai būtų “šidlavos” atpus- 
kai”.

Tiesa, čia yra susitvėrusi 
Unemployment LeAgue, kurios 
pagelba vargdieniai ubagai 
turėtų progą organizuotu bū- 

L dfl daugiau ko išreikalauti.
Bet kokia ironija! Ta organi
zacija nepadeda vargdieniams. 
Kaipo organizacija, ji, žino
ma, nėra kalta. Kalti žmonės, 
šie žmoneliai, apsiginklavę se
novės tėvų mokslu ir suprati- 
Mu, organizacijos susirinki
muose barasi ir pirštais bado 
vieni kitus, kad tiktai atimti 
nuo kito grašį, o sau pasi
glemžti. Kaip visur, taip ir 
tokiuose susirinkimuose yra 
valdžios šnipų, kurie duoda 
Raportus į šalpos stotį. Pasek- 
mes būna tokios, kad dvi su
sivaidijusios ir išsipasakojusios 
ypatos apie savo “turtus” lie
ka be šalpos visai.

Negana, kad yra užtenka
mai ir valdžios špiegų, dauge
lis bando suvaidinti špiegų ro
lę ir iš pačių šalpos jieškoto-

, tV* ,'h.

šeštadienį, bal. 20, 
Mokyklos svetainėj, 
mas gražus vakaras minėjimui 
d. E. Kline 63 metų sukaktu
vių ir 40 metų veikimo revoliu
ciniame judėjime. Pradžia 8 
vai. vakare. Vieta: 6 Steven
son St., prie 1400 Fifth Ave. 
Įžanga 10 centų. Kadangi d.
E. Kline čia veikia revoliuci- ’ būdu reikia mums dėti didžiau- 
niam darbininkų judėjime jau sias pastangas, idant sudrūtin- 
per 40 metų, tai jisai užsitar- tume mūsų vienintelį įrankį, 
nauja ir pagerbimo. Todėl vi- kuris neatlaidžiai kovoja už 
si dalyvaukime jo pagerbimo mūsų visų reikalus, prieš mū- 
vakare.

Darbininkų Mokykla Veikia

Bal.14 tarptautinė Darbinin- savo klasinį supratimą, kaipo 
kų Mokykla savo svetainėj, 6 darbininkai, paremkime mūsų 
Stevenson St., turėjo pokilį. dienraštį, atsilankydami kuo 
Publikos buvo prisikimšusi skaitlingiausiai į šį koncertą, 
svetainė. Buvo graži muzika- i 
lė programa, geros prakalbos
ir keikso laimėjimai. Labai pa- rengime bus įvairių 
tiko visiems masinis dainavi
mas ir trumpas lošimas. Pelno 
padaryta netoli $30.

Mokykloj kasdien lavinasi

sų išnaudotojus ir ponus ir 
kartu prieš visą šį netikusį su
rėdymą. Todėl parodykime

Po koncertui bus 
šokiai. Užkandžių

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėtu, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. i. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijbms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

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.

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
| N e n orrnalumai, 
į Odos Išbėrimai, 
I Nervų Lięos, 
J Bendras Nusilpi- 
T mas, Nervų Jė

gos išeikvojimai, 
I K a t a r i n iai ir 

Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 

, Žarnų L i g os, 
_____  __ Mėšlažamės 14- 

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau, nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. ‘ ‘ 1 -
Kraujo gyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, Serumų' Ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi. 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y. |linksmus 

šiame pa
ir skanių, 
nebus bė-Taipgi su gėrimais 

dos.
Newarko poneliai didžiausį 

triukšmą sukėlė sužinoję apie 
išdalinimą lapelių balandžio 12'18 studentų. Tai dar nedidelė 

|d., šaukiančių studentus į strei- ; grupė, bet jinai auga. Su bal.
- - v ką prieš karą ir fašizmą. Lape- ,21 atsidaro vakarines pamokos 

gauti pašalpos, jjaį buvo išdalinti tik trimis va- 
ofisan ir skun- ]andomis prieš paskirtą laiką 

streikuoti, o pirm to buvo vis
kas tyku. Todėl “tvarkos dabo- 

i” nė į galvą neatėjo, kad 
East Side High School studen
tai atkreips atydą ir eis į strei
ką. Jiems rūpėjo) tik nubausti 
tuos pašalinius “triukšmada
rius,” kaip jie vadino lapelių 
dalintojus. Tuo budu pasileido 
visur jų jieškoti, landžiojo ir po 
stubas, klausinėjo, bet nesurado. 
O paskirtu laiku studentai išėjo

jų. Daugelis nelaukia susi
rinkimo savo org., kad paša-1 
kyti, kad tą ir tą pddkrei del! 
ko neturėtum 
bet tuoj bėga 
džia.

štai vienas 
rinko anglies toną ir 
kitam vargšui, kuris nepajėgia 
pasirinkti.

Šibs organiz. komiteto narė, 
duktė ubago, pirkusio anglį, 
nubėga ofisan ir paškuridžia, 
kad, esą, neteikia tam žmogui 
pašalpos, nes jis biznį daro iš 
anglies. Paskųsta—pašalpa
sustabdyta. Skundikas jautė- į streiką. Kapitalistų laikraščiai 
si tokį gerą darbą atlikęs, kad rašė, kad-buvo išėję penki šim- 
negalėjo dalaikyti,nepasisakęs tai. Tai labai gerai del vieno 
ką atliko. Pasekmė to, įskųs- atsišaukimo, 
tas vargšas, anglies “biznie
rius”, užpykęs nuėjo ir įskun
dė skundikės tėvą, kad ir jam 
nereikia šalpos, todėl, kad jis 
turi pinigų ahgliai pirkti. To 
tik ir reikėjo šalpos agen
tams—šalpos nėra skundikės 
tėvui. Tai bent komitetas, 
draUgučiai!

Tos pačios skundikės gimi
nė taip gi užsiima /panašiu 
darbu, tai vaktavime žmonių, 
kurie ar tai išeitų kur darbo 
jieškoti, ar anglių pasirinkti, 
bėga pranešti, kad šalpą su
stabdytų tam ar 
“žino”, kad tas 
“dirba”.

Pasekme tokių 
įkliudo savo vyrą ir' tas pra
randa savo darbą kasyklose, 
nes bosas pasakęs/“tegul ir ji 
žino, ką reiškia būti, bedar
biu.”

bedarbis prisi-. _ i tojamr pardavė T, .

tam, nes ji 
ar tas jau

liežuvavimų,

Šie du atsitikimai yra imti iš 
šimtų jų. Tai va, ką gero ve
lija tamsumas bile organizaci
jai ar vyro moteriai.

Bet kas juos pamokins? Jie 
visi “daug žino” ir sau Už gar
bę laiko tokį jų apverktiną li
kimą. Gal, laikui bėgant, li
kimas išmokins.

Ubagų Draugas.

žinoma, streikas nebuvo orga- 
Inizuotas, įvyko į trumpą laiką, 
todėl įvyko pora nesusipratimų. 
Kas tai provokacijos tikslais ar 
per nesusipratimą išmušė mo
kykloj langą ir du sykiu buvo 
iššaukti gaisrininkai. Tas davė 

i progą policijai įkišti savo sna
pą ir, žinoma, sugužėjo jų dau
gybė visokiais civiliais ir uni- 
fdrriiuotais drabužiais. Tik ne
klausė, kas išmušė langą ir šau
kė be reikalo gaisrininkus, ale 
puolė ant studentų ir mokytojų, 
klausinėjo, kas buvo pirmas, 
kas buvo lyderis. Ne visi stu
dentai išdavė savo draugus, 
sakė kad jie nekreipė atydos ir 
nežino. Bet daug pasitarnavo 
policijai ir išdavė, tai negerai. 
Bet studentai pasiryžusiai ko
vojo ir nedavė savo draugus 
areštuoti. Vėliau policija išėmė 
varantą dek50 studentų jų areš
tavimui. Kai kas sako, kad jau 
du areštavo, bet tikrai neteko 
sužinoti. Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas tvirtai ruošiasi 
studentus ginti. Studentai irgi 
rengiasi protestui.

Beje, kapitalistinėj spaudoje 
Buvo rašyta, kad East Side High 
School studentai O. K., ale tik 
pašaliniai agitatoriai visą "trini- 
belį” padarę. .Jeigu taip, tai

*r > •

Butkus.

Svhrbus Susiririkimas ir 
Prakalbos

kas vakaras. Kurie nori dau
giau prasilavinti, tuojaus gali 
užsiregistruoti bile dieną ar 
vakarą Darb. Mokykloj, 6 
Stevenson St., arba Liet. Darb. 
Kliube, 1335 Medley St.
APLA Pirmo Apskričio Kon

certas ir Vakariene
Sekmadienį, bal. 28, LMD 

svet., 142 Orr St., APLA Pir
mo Apskričio kom. rengia kon
certą ir vakarienę su šokiais 
labai naudingam tikslui — pa
siuntimui delegatų į APLA 
Seimą. Tai bus priešseiminis 
parengimas. Įžanga tiktai 25 
centai už viską. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Reporteris.

Detroito Žinios
Didelis “Vilnies” Naudai Kon
certas, Darbininkų Užduotis 

Jame Būti

! šaukia pereitos Lansingo 
Konferencijos delegatai, ba
landžio 20 d., subatoje, 4:30 

'v. po pietų Draugijų svetainė
je, 4097 Porter Str., Detroit, 
Mich.

Draugai ir .draugės, Detroi
to darbininkai! 24 dieną šio 
mėnesio bus svarstomas R. H. 
Bilius ir senatvės apdraudos 
bilius, paduotas į valstijos sei
melį. Taipgi yra paduota ke
letas lygiai bilių reakcionierių 
prieš darbininkus, kaip tai, 
deportavimas ir suvaržymas 
ateivių darbininkų, suvaržy
mas susirinkimų ir spaudos 
laisvės. Visi Michigano darbi
ninkai'" ir farmeriai tą dieną 
rengiasi užplukdyti valstijos 
kapitolių ir priversti valstijos 
atstovus priimti R. H. 2827 Bi
lių ir atmesti visus bilius, pa
duotus prieš darbininkus. Kad 
geriau susiorganizuoti dalyva
vimui Lansingo demonstraci
joj, yra šaukiamas šitas susi
rinkimas. šiame susirinkime 
kalbės keletas kalbėtojų, nu- 
piešdami visą padėtį, kokia 
mus laukia. Po prakalbų bus 
svarstomas šitas dienotvarkis.

1. • Kaip ‘paši’ųšti kuoskait- 
lingiausią delegaciją nuo lie
tuvių organizacijų.

2. Finansai ir transportaci- 
ja, ir siuntimas protestų atsto
vams ir senatoriams.

! 3. Rinkimas komiteto su-
viena iš šaukti susirinkimą išdavimui

Sekmadienį, 21 dieną balan
džio įvyks Detroite, o ypač 
Hamtramcke, • International 
Workers Home, 3014 Yemans 
St., nepaprastai gražus,' įvai
rus ir milžiniškas koncertas. 
Pradžia 6 valandą • vakare. 
Pasipirkite visi iš anksto įžan
gos tikietus, kurie • parsiduoda | 
po 45c. iš kalno perkant, prie ' 
durų 50c.; o dnt šokių tik 25c. j 
Įžanga Visiems prieinama. I

Programa šio gražaus kbn-j 
certo yra ruošiahia 
įvairiausių. Mūsų darbininkiš- delegatų raporto, 
kas Laisvės Choras deda visas 
pastangas, kad dar sykį šiahie 
sezone Sinkiausiai palinksmin
ti atsilankiusią rhūsų Detroito 
ir iš apielinkes darbininkišką 
publiką. Apart LaisVės’Cho
ro, kurį dabartiniu laiku hlok 
kiną naujas mokytojas, dalyb 
vaus šiame koncerte Detroito 
didžiulis Aido Choras, kiirį rūl 
peštingai ihbkina mūsų jaunas 
draugas W. Gugas. Prie šių

, • 1DraUgai-gės darbininkai!! 
Šaukite masinius susirinkimus,, 
sudarykite bendrą frontą ko-j 
Vai prieš gręsiantį darbinin-.' 
kams pavojų. Išdirbkite kovos’ 
planus, kaip sėkmingiau at-į1 
mušti buržuazijos pasimoji-! 
mūs, išskersti arba badu iš--' 
marinti darbininkus. Todėl,J 
būkite 'visi šiame susirinkime, j

Atšišaiikia Lansingo
Suvažiavimo Delegatai.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUŠKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

Painters and Carpenters

“MAČIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio

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

Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad nešlankiotų 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—Dėwey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir is lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
VIETOS ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJA DEL 

APVAIKŠČ10JIM0 GEGUŽES PIRMOS
Balandžio 14 diena, vietos 

lietuvių darbininkų organiza
cijų delegatai atlaikė konfe
renciją “Laisvės” svetainėj. 
Konferenciją, kurios tikslas 
buvo išplanuoti apvaikščioji- 
mą augščiau minėtos šventęs, 
atidarė Sąryšio pirmininkas, 
P. Taras, 10:30 v. ryte. Konf. 
pirmininku išrinktas J. Kurai
tis. Mandatų peržiūrėjimui 
paskirta: Weiss, Balčiūnas ir 
Pakalniškis. Delegatų buvo 31 
nuo 15 organizacijų :

šv. Jurgio Draugijos dele
gatai—A. Balčiūnas, Ig. Vasi
liauskas, V. Škėma; Lietuvių 
Darbininkų Draugijos — J. 
Kuodis, Cibulskis; Amerikos 
Lietuvių Darbininkui Literatū
ros Draugijos 1-mos kp.—A. 
Bimba, T. Sherry, J. Zajan- 
kauskas, Kovas, Baltrūnas, J. 
Baras; ALDLD 24-tos kp.—J. 
Juška J. Bartašius; Aido Cho
ro—Niek, Pakalniškis, Joe. 
Zdanas; Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo—J. Steponai
tis, K. Kreivėnas; Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 13- 
ta kuopa—S. Brusokas. Kom. 
Part, vienetą 3—J. Kuraitis; 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje 49-ta kp.— 
Bieliauskas, Grigas; Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
17 kp.—Višniauskas, Bepirš- 
čiutė; L.D.S. 50 kp.—Weiss, 
Milinkevičius.

Buvo perskaitytas dieno- 
tvarkis ir priimtas. Laikino 
komiteto atstovė SheiTy rapdr- 
tavo iš Taptautinės Konferen
cijos, kurioj dalyvavo vienuo
lika šimtų ir 60 delegatų, 
raportas priimtas^

Nutarta parašyti Socialistų 
Partijos konferencijai laiškas 
delei bendro fronto. Konfe
rencija nutarė leisti draugi
joms nešti savo iškabas Ge
gužinės demonstracijoj. Iš
rinkta komisija, kuri surengs 
prakalbas, atspausdins lape
lius, pasirūpins muzikantus 
demonstracijai ir tvarkys lie
tuvių darbininkų demonstraci
ją. ’’IW

Komisija: Steponaitis, A. 
Balčiūnas, J. Juška, Zdanas, 
Brusokas, Bieliauskas, Bepirš- 
čiutė, Kovas ir Cibulskis.

Gegužės Apvaikščiojimo 
konferencija uždaryta 12:30 
vai.
Didžiojo New Yorko Organi
zacijų Sąryšio Konferencija

Viršminėtoj konferencijoj 
dalyvavo šie delegatai:—J. 
Kuraitis, A. Bimba, Milinkėvi- 
Čius, Bepirščiutė, Višniauskas, 
T. Sherry, J. Juška, Konferen
ciją atidarė Sąryšio pirminin
kas, P. Taras, 12:30 vai. Ra
porto sekretorius negalėjo iš-

Iš Šalaviejaus Dirbtuvės

apielinkėje, pereitą antradienį 
nutarė pilnai remti 700 strei
kuojančių elektristų, kurie rei
kalauja unijinės algos. Dabar 
jiems moka po $15 ir $18 į 
savaitę, kuomet to amato uni
jinė skalė yra $11.20 į dieną.

i nėra, 
bant,

Po $12 į savaitę uždir- 
po užsimokėjimo važinė-

duoti, nes užrašų knyga prą- 
žuvus. Kadangi buvo perma- 
ža delegatų, tai nutarta su
šaukti kitą Sąryšio konferenci
ją, kurios, sušaukimu rūpinsis, 
komisija: Kuraitis,' Taras ir 
Levanąs. 4 . 4 . . . ....

Konferencija uždaryta 
vai. po pietų.

Sekretorius, S. J.

1:30

B

Keturios Studentės Nubaus
tos už Pikietavimą

Teisėjas Eilperin dabar nu
teisė 4 studentes už pikietavi
mą po $50 pabaudos arba po 
5 dienas kalėjimo. Jomis yra 
Ruth Harrison, 20 metų, 400 
Pennsylvania Ave.; Dorothy 
Bloom, 21 m., 1,632 Bay 20th 
St.; Helen Sweeting, 19 m., 
1,655 W. 7th St.; ir Netta 
Bremer, 20 m., 122 Metropo
litan Ave., visos Brooklyne.

Merginos teisme pareiškė, 
kad jos yra narės Nacionalės 
Studentų Lygos. Jos prisipaži
no buvę susirinkime vasario 13 
d. ir ten sužinoję, kad Dean 
Kavinės, 577 Fulton St., dar
bininkai streikuoja dėlto, kad 
jie tegauna bado algas. Jos 
nusprendė, kad. darbininkai 
turi gauti -žmoniškam pragyve
nimui algąs ir sekamą , dieną 
nuėjo pikietuoti ir ten buvo 
areštuotos. < 

t

Visos merginos teisme pa
reiškė, kad baušfnė jas nėsu- 

i laikys nuo pikietavimo ‘kitą 
syk, kur sąlygos to reikalaus. 
Tokiu būdu teisėjas jas pa
siuntė kalėjiman, dar pridė
damas, būk jos esančios “dur
nelės” ir dėlto įsimaišiusios 
į darbininkų “triubelius.” Mer
ginos tik nusijuokė iš teisėjo, 
kvailo pamokslo ir nuėjo ka
lėjimai!. Yra prakilnaus. jau-, 
nimo tarp moksleivijos.

| r. . , ■ 7 k

šalavijus, kaipo užlaikan- jimo darban išlaidas, nelieka 
tis kriaučiij dirbtuvę per 20 iš ko 
metų—pusėtinai, gerai dirbda
vo ir tūli kriaučiai džiaugda
vosi, kad pas šalaviejų dir
bant visada verdanti višta lai
kys iš puodo iškišus koją, 
kaipo ženklą riebių laikų. Bet 
per ’pastaruosius kelis metus 
pradėjo labai mažai dirbti, 
nes šio krizio laiku sunku 
įtikti • firmom ir ;jų dizainie- 
riam (madų nustatytojam), 
kurie, norėdami padaryti dar
bą pigiau ir gražiai, tai jieško 
visokių' nesąmonių pas( darbi-; 
ninkus. Ir gal būt, delei tos 
priežasties ir šalaviejus nusto
jo pastovios firmos, nes pra
dėjo siųsti darbą Newarko 
kontraktoriui.

nei žmonišką valgį nusi
pirkti. »

Taigi, visi privalo įsitėmyti, 
kad vėliausias valdžios nusi
statymas šalpos klausime yra: 
kuo mažiau pašalpos, daugiau 
verstinų darbų, kurie valdžiai 
ir buržuazijai yra labai pel
ningi, o darbininkams reiškia 
vergiją ir badą, štai delko kla
siniai; sąmoningi darbininkai 
dabar taip ..griežtai stato, rei
kalavimus unijinių algų prie 
šalpos darbų. , • . . .

Yorko miesto adminis- 
praleidžia po 5 tūks- 
dolerių kas mėnesį pa-

New 
tracija 
tančius 
dėjimui Lee Line Bus kompa
nijai apsaugoti streiklaužius. 
Tos linijos darbininkai strei
kuoja, reikalaudami pripaži
nimo unijos, pakėlimo algų ir 
sutrumpinimo valandų.

Tačiaus x pagelbstint unijai 
ir delegatui, K.

dar

Jūreiviai Laimėjo Dviejų 
Dienų Streiką

Pereitą penktądienį 250 
skandinavų jūrininkų nutarė 
užstreikuoti visus laivus, kurie 
priklauso , Amerikos kompani
joms, o plaukioja po skandi
navų vėliava. Tačiaus čia 
buvo ne vėliavų, bet algos 
klausimas. Skandinavų algų 
skalė yra žemesnė, tai dėlto 
Amerikos kompanijos ir prisi
dengė skandinavų vėliava, kad 
apgauti darbininkus, šiuo kar
tu nepavyko. Pirmas toks lai
vas Ankara buvo užstreikuo- 
tas pereitą šeštadienį, o pir
madienį jau pasirašyta sutar-

Jankai
čiui, ta firma likosi netik su
grąžinta šalaviejui, bet 
užregistruota jam ir siuvimas
“sekantų”. Bet padirbus lo-. 
tą-kitą—unijos viršininkai su
stabdė, pareikšdami, kad pa
gal tokį praisą per gerai siu
vate ir instruktavo tik maši
nomis dirbti juos, kur pir- 
miaus buvo įdedama daugiau 
darbo rankomis. Vienok vėr- 
auzininkui tas mašininis dar
bas nepatinka ir jo daugiau 
neduoda. Reiškia, unija ne
duoda darbo, kad gerai siuvą- - - -j
ma.; o firma, kad prastai ir m_gnesl Pi,nai atsakomingiems 
darbininkams reikia nukęsti | j®1 ev,ams- 
nedarbu ir visokiais gyvenimo į ' *' 1 '
trūkumais.’

Kada-užeina sezonas . ant 
“topkąųčių,” ir > Uovęr^autų”.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI ;

Sykj Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Sėkmėj masinio spaudimo 
negrų darbininkų Harleme, 
majoro komisijos tyrįnėjimui 
Harleme padėties advokatė 
Mrs. Carter, komisijos sekre
torė, nuvyko į Albany, kur 
ji reikalavo įstatymų įvedimui 
sekamų pagerinimų : leisti tei
sėjams sulaikyti evikcijas, tei
sę gauti pataisas, visuose ap- 
artmentuose. įvesti toiletus, 
kiekvienam miegamam kam
baryj langus ir tt.

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, labiausia pasitikima, žemiausiom kainom. 

Svaiginančių gėrimų krautuvė Williamsburge.
264 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

; Velykų bankietani pirkitėj vynus ir likerius.

MANHATTAN LIQUOR 
KRAUTUVĖJ

Mūšy Pardaviniai yra legalizuoti 
ir geri; Pasirinkimas yra didelis.
Mes importuojame iš 14 skirtingų 
šalių; taipgi turime dektinės tiesiai 

iš Lietuvos.

darbinin-
Workers

.United 
Workers

Virš 400 batsiuvių 
kų, Boot and Shoe 
Unijos narių, taipgi 
Shoe and Leather 
Unijos narių vienbalsiai pa
smerkė B and SWU lokalo 
654 viršininko elgesį, kam jis 
pasirašė sutartį su Bilt-Rite 
Footwear kompanija, nors į 
darbininkai tam priešinosi, ir; 

.kam jis siuntė streiklaužius 
tis, sulyg kuria pakeliamą. jū-! užimti vietą unijos narių. Dar- 
reiviams alga nuo $16 iki $30 , t)ininkai nebetoleruoja virši- 
į mėnesį, ir nuo $35 iki $45 įjninką suktybių.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

.Daily Worker Specialė Laida i Viktoras- Saclllyn-SAkalaus- 
“Daily Worker”’' specialė kas> 3’/2 metų amžiaus, 971-

. u ; .s,, 1 Gogu ž ės 1 ai d a išeis iš spau- 5 St., Bfook 1 yn,, m ir ė b a- j
tai. darbininkai būną paspirti dos 26 balandžio; apie ‘9 vai. audzm 17, United IsraeLZion

Vakaro. Bus 24 puslapių’. Khi-1 Ji^nėj^Bus /palaidotas b a, 
««..... -e,-.. ___ e na $1.75 už šimtą kopijų. Or-

nimą uįi^irbti. /Tada-ir*N.R. j ganizacijJš ir pavieniai darbi- 
A. tvarko ir unija ,tvąrko, bet TnSikai galėtų puikiai pasitar- 
kada :mažai duodama darbo, mauti darbininkų judėjimui, 
tai nei vieni, nei kiti neišriša užsisakydami to puikiaus laik- 
to klausimo. Tuo pačiu sy- jaščio jr/pąskleisdami tarp kiti
kių koritraktorius nuverčia vi-( Šeškai kalbančių darbininkų, 
są bėdą ant darbininkų, šaky- ; Užsakymai sykiu su pinigais 
damas, kad nepadarote gerai turi būti priduoti ne vėliau 24 
darbą, už tai ir negaliu gauti balandžio. z,
jo pakankamai.

Tiesa, dirbame ir kitų fir
mų darbą, kaip Smitsono, ku
ris savo budulėlius tik nešte 
atneša, bet prisiunčia savo 
darbo prižiūrėtoją, kuris turi 
alkano žvėries balsą, kolioja 
darbininkus visokiais žodžiais 
ir net buvo iškėlęs savo purvi
ną ranką ant vieno kriaučiau's. 
Tasai kriaučius, ar tai jausda
masis silpnu prieš užpuoliką, 
ar nenorėdamas prarasti dar
bą—neparodė jokio pasiprieši
nimo ir tas baigėsi tik kitų pa
sipiktinimu, kad nepaisant, 
jog unijai moka duokles, bet 
vistiek jis laikomas vergu, o 
ne unijistu. ■ ■

. Baigiant Šalaviejaus apra
šymą, reikia pasakyti,: kad tą 

rių lietuvių maršuotojij eilėse dirbtuvę šį metą užpuolė; ir 
milžiniškoj Gegužės Pirmos vagių amaras.. Nors dirbame 
demonstracijoj • ' k .

Kas Daroma Del Gegužines
Tarptautinio Darbininkų 

Ordeno New Yorko -komiteto 
sekretorius d. N. Shaffer pa
reiškė, jog jie veda plačią 
kampaniją pirmučiausia tarp 
savo narių, kad visi 24,000 jų 
žinotų reikšmę Gegužės Pir
mos ir kaip vienas dalyvautų 
demonstracijoj. Varde savo 
organizacijos jie išleido 50,- 
000 lapelių keturiose kalbose, 
raginant darbininkus dalyvau
ti demonstracijoj. Vyriausiu jų 
obalsiu bus reikalavimas so- 
cialės apdraudos.

Be abejo, mūsų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos, kurios irgi gana -skaitlin
gos nariais^ sudarys didelį sky-

LD.S. 1 Kuopos Parengimas Perkeltas 
Iš Sukatos į Nedėlią

Šiuomi pranešama, jog L.D.S. 1-mos kuopos parengimas 
tampa perkeltas iš šeštadienio į sekmadienį.

Prašom įsitėmyti, kad įvyks

Balandžio (April) 21,1935
“Laisves” Svetainėje, 419 Lorimer Street 

Prasidės 6-tą valandą vakare
Prašome visus skaitlingai dalyvauti. Kurie turite pir

kę tikietus su pažymėta diena, 20-tą balandžio, su tais 
tikietais būsite įleidžiami nedėlioj, 21-mą balandžio. 
Jais pilnai galėsite pasinaudoti.
*; Šokiams grieš gera muzika

CHARLIE KWARREN’S ORKESTRĄ

Straight Good Whiskey pas mus gausite net už $1.29

daryti dąrbą pirmus rūšies, iš 
ko paskui, begali nei pragyve- landžio 2Q d., šv. Jono kapi

nėse. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius- Matthew 
P. Ballas (Bieliauskas).

ALDLD 185 KP. NARIAM

Trumpos Žinutės
Vienas senukas, Benjamin 

Freidas, pavojingai apdegė, 
kiti du pridusinti dūmais iški
lus gaisrui 186 2nd Ave., New 
Yorke, anksti antradienio ry
tą. Kiti 37 to namo gyvento
jai išsigelbėjo nesužeisti.

■ ‘ . ■ t . .. . .

Šį ketvirtadienį, b a 1 a n d žio 
(April) 18 d., įvyks ALDLD 
185-tos kp. mėnesinis susirinki
mas Kiburio Svetainėje, 950 
Jamaica Ave., 8-tą vai. vakare.

Visi nariai dalyvaukite ir 
naujų atsiveskite prirašyti.

M. Misevičienė, Sekr.

PARDAVIMAI
Reikalingas darbininkas ant fer

mos, kad galėtų karves melst. Dar
bas ant visados.

Parsiduoda 4 akrai geros žemės; 
stuba 10 kambarių, didelė barnė ir

"MtuAfy

pilną kvortą. į 
Pure California Wines nuo 39 centai bonką ir augščiaus. Pirkite sau- 

gėrimus kur perka minios. Tam yra priežastis.

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street Tel. Evergreen 7-1645 Brooklyn, N. Y.
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Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 
nuo

1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
L. Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimag tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996
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■ mažai, bet ją apvogė’jau du 
sykiu, žinoma, tas darbininkų 
nepalietė, bet kas keisčiausia, 
kad durys apvestos . elektros 
vielomis; lauke garsus nakti
nis policijos’ šaukimo varpas; 
apielinkėj pilna dirbtuvių pa
naktinių, policijos ir 
vagių nemato, 
kokiam kampe 
mo velniukas?

niekas 
Ar tik netupi 
naminis vogi-

S. Marinka.

■ Dar Nukapos Pašalpas
New Yorko t miestas išleis 

pašalpoms pusę miliono dole
rių mažiau’ ateinantį mėnesį 
Majoras LaGuardia sakėsi 
tv.omi nenugązdintas, nes jis 
tą žinojęs ir to tikėjęsis. Tuo 
pat sykiu ramina bedarbius 
sakydami, kad ateityje būsią 
išleista daugiau pinigų. Šalpos 
darbams. Tačiaus kaip dabar 
yra šalpos darbai apmokami, iš
jų bedarbiams jokios naudosNew Yorke,

Teisiamas J.
vęs pirmininkas ir direktorius 
.State Title ir Mortgage Co. 
Jisai apgaudinėjo publiką, 
skelbdamas, būk jo kompani
ja gerai stovi, užkeldamas su
mą su virš 4 milion.us dolerių, 
kuomet jų nebuvo.

Policijos komisionierius Va
lentine paaugštino 28 policis- 
tus ir slaptosios policijos agen
tus, pakepdamas jiems algas 
nuo $2,810. iki $3,270. Argi 
stebėtina, , kad didžiuma po
licijos nesupranta delko. be
darbiai ir šapų darbininkai 
trukšmauja, kuomet jų įplau
kos vos siekia tarp 3 ir 5 šim
tų dolerių metams.

miliav/l h„ geradžius; netoli ežero ir mokyklos, 1 Uiti a a, O - cementfnis kelias. Graži vieta del .

Panelė Virginia Gilderslee
ve, Barnard Kolegijos viršinin
kė, kalbėdama studenčių susi
rinkime , sakė, kad pereito 
penktadienio streikas buvęs 
nesupratimas streiko tikslų, 
nes propaganda buvus paduo
ta studentėms iš lauko pusės, 
neatsiklausus viršininkų. Iš
moko tos šelmės studentes sa
vo protu / vaduotis, o tas bur
žuazijai- tarnaujantiems virši
ninkams labai nemalonu.

biznio $600. Atsišaukite,
G. M. KANTON

R. D. 3 Richfield Springs. N. Y, 
(90-92)

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.

^QiiiGiiioiiGiiisiiieiiionkiiisiitGtnei

Parsiduoda “Bar and Grill” labai > 
geroj vietoj, 360 Sumner Avenue, 
arti Jefferson Avenue, Brooklyn, N. 
Y. Galima atsišaukti ant šio antrašo. 
..............  • ; ‘ (90-92)

Parsiduoda farms 114 akrų žemės, - 
60 akrų dirbamos, likusi giria ir ga- ' 
nykios, didelip sojdas, iš 100 vaidinių' 
medžų, stuba su 10 kambarių, 2 bar- Į. 
neš, nauja saila, 2 jauni arkliai,'16 j 
raguočių (karvių). Visi žeųuįirbystės ; 
įrankiai, farma sale cementinio kebo 
(State Road), arti rtiiestelio North ( 
Brookfield, N. Į., ir. j didesnį npestą 
Uticą, 16 mailių. Į Binghamton 46 
mailės.

iParąiijuoda viskas pigiai, nes no
rime greit parduoti. Galima daryti 
gerą pragyvenimą, verčiamasi pienu, 
mat, dabar pieno kaina pakilo. Pieną 
atvažiuoja pasiimti.

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

(88-94)

7

Statybos Amatų Taryba, ku
ri atstovaują tų amatų unijas

Long Island ir |

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAR & GRILL

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus: 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas
■ ’ 321 Grand Street 
prieš Grand Paradise 

Brooklyn, N. Y.

b Lietuvių Anglių Kompanija
vi ■ . . .•fa- Pirmos klasės anglis, geriausios

■; rūšies ir pilnus Svoris—2000 svaru
• tonas, tai legal iškas Svoris. Prista-

* ' tome greit į jūsų namus. Prašome 
/ jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

GARS1NKITES “LAISVĖJE




