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šachmatų Turnyras SSSR
Gabusis Botwinnik.
500,000 šachmatistų.
Pas Lietuvius. i
LDS 5-tos Kuopos

Pažmonyj.
Laisvieciai, Tėmykit!

Rašo R. M.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

THE LITHUANIAN DAILY
Pereitą savaitę Maskvoje už

sibaigė tarptautinis šachmatis
tų turnyras, kuriame ėmė daly- 
vumą toki žymūs to sporto spe
cialistai, kaip Čekoslovakijos 
Flohr, Anglijos dr. Lasker, Ku
bos Capablanca ir kt. Turny
ras tęsėsi apie porą savaičių 
Maskvos Meno Muzėjaus salė
je. Kasdien žiūrėtojų susirink
davo tiek, kiek tiktai tilpdavo 
svetainėje.

No. 68 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo (March) 21, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVI

SŪLIIMU GRIESTUMŪ PRIES HITLERĮ
Griežta kova pasireiškė del

Geriausiai pa-pirmos dovanos.
sirodė jaunas Sovietų, Sąjungos 
Šachmatistas Botwinnik. Iš-' 
karto jis supliekė visus ir jau 
buvo manyta, kad jis pasiims 
čampiono vainiką. Deja, pačioj 
rungtynių pabaigoj, paaiškėjo, 
Botwinnik atlėžo; jis prakišo 
porą partijų ir Flohr jį pasivi
jo. Galutinos pasekmės buvo to
kios, kad Botwinnik ir Flohr 
turėjo po lygų skaičių: po 13 
punktų laimėjo ir po 6 pralai
mėjo. Tuo būdu, abu šitie vy
rai stovi lygiom ir abu pasiima 
dovanas (pirmą ir antrą) ir jas 
pasidalina.

Sekanti iš eiles stovi: Las
ker, Capablanca, Spielmann, ir 
kt. Gerai pasirodė senis dakta
ras Lasker. Prieš keliolika metų 
jis buvo šachmatistij čampio- 
nas pasaulyj, bet pastaruoju lai
ku kažin kaip jis nusilpnėjęs 
buvo. Dabar, Maskvoje, virš 
60 metų amžiaus senis supliekė 
savo oponentą Capablanca ir' v 
kad kiek būtų pasiekęs Botwin- žmogžudys buvo nusmerk- 
niką—tik pusės punkto berei
kėjo.

Anglijos Kariškiai IŠSIUNTINĖTA ŠAUKIMAS VISUOTINO 1,074 Caristai Tapo[HITLERIS ŽADA STATYT TVIRTOVES 
Nušovė 23 Mahom. LIETUVIU DARBININKU SUVAŽIAVIMO Areštuoti Sovietuos PRIEŠ FRANCUI; DARO DIDELIUS 

SAVO KARO ORLAIVYNO MANEVRUS
Nušovė 23 Mahom. IJOIVIII DARBININKU SUVAŽIAVIMO Areštuoti 'Sovietuos
Sekėjus, Sužeidė 97

KARACHI, Indija. — An
glijos kareivių būrys pasto
jo kelią demonstruojančiai 
20,000 mahometonų miniai 
ir papliūpos šūviais 23 de
monstrantus užmušė ir 97 
sužeidė. Minia, susirinkusi 
iš visos apygardos, maršavo 
j šį miestą ir nešė augštai 
iškeltą lavoną mahometono 
Abdul Kayamo, kuris buvo 
pakartas, pagal teismo nuo
sprendį, už nužudymą vieno 
induso rašytojo.

Minimas rašytojas savo 
knygoje “įžeidė pranašą 
Mahometą.” Už tai jį Ab
dul Kayamas užmušė. Tad

Visuotino Amerikos lie
tuvių darbininkų suvažiavi
mo klausimu jau išsiuntinė
ta atsišaukimas į visas lie
tuvių kolonijas. Tatai pra
neša suvažiavimo šaukimo 
sekretorius J. Siurba.

Gavę atsišaukimą, drau
gai visose kolonijose tuojau 
privalo stoti į darbą ir kuo 
plačiausiai paskleisti tarp 
lietuvių darbininkų.

Taipgi, vaduojantis atsi
šaukimo nurodymais, reikia

lidesnėse lietuvių kolonijo
je šaukti konferencijas ap
svarstymui suvažiavimo ir 
šdirbimui planų, kaip pa
siųsti kuo daugiausia dele
gatų į suvažiavimą. Į konfe
rencijas reikia kviesti visas 
vietos lietuvių draugijas, 
organizacijų kuopas, cho
rus, sporto, kultūrines orga
nizacijas ir tt.

Suvažiavimas įvyks bir
želio 30 ir liepos 1, š. m., 
Cleveland, Ohio.

Viso Sovietų Sąjungoj randa
si apie 500,000 šachmatistų. 
Ten šis sportas bandoma visaip 
plėsti, nes tai dalykas, kuris la
vina žmogaus smegenis.

Pas mus, lietuvius darbinin
kus, šachmatai labai mažai te- 
prasiplatinę. Keletas laisviečių 
kadaise smarkokai lošė, bet da
bar gan apsalo; mažai tepasiro
do. žinau, kad neblogai lošia 
Newarko Dobinis (pereitam 
“Laisvės” vajuj pirmos dova
nos laimėtojas), mūsų bendra
darbis, eastonietis Senkevičius, 
pittstoniečiai (f o t o g rafistai) 
Rauduvės, keletas draugų So. 
Bostone, clevelandietis Mažeika 
su sūnum, na, ir dar šian ir ten 
vienas kitas draugas.

Iš kitų sriovių žmonių, man 
rodosi, brooklynietis daktaras 
Valukas geriausias šachmatis- 
tas.

tas pakarti.
Pati Anglijos valdžia kur

sto indusus prieš mahome
tonus, o mahometonus prieš 
indusus. Nes kuomet jie 
tarp savęs njaujasi, tai An
glų imperialistams lengviau 
apsidirbti su darbininkais ir 
valstiečiais, b r u z d ančiais 
prieš pavergėjus.

Beje, kadaise lošdavo ir Prū- 
seika, bet jis labai nemėgdavo 
prakišti partiją. Užteko to, kad 
j j Buknys porą kartų gerokai 
sušveitė, kaip tas ponas atsiža
dėjo daugiau lošti. Didelis bai
lys tas žmogus. (Ar ne del 
baimės jis pabėgo ir nuo de
batų su d. Bimba?)

Daugiausiai smagumo maty
ti Buknį su Siurba lošiant, de
ja, pastaruoju laiku, jiedu ne- 
susiima. Petras Taras, beje, 
jau pradeda į akis kibti!

Gerai karts nuo karto palošti 
viena kita šachmatų partija. 
Aišku, tiktai nereikia tame pa
skęsti.

Jei Hitleris Užpultų 
Soviet., Nariai būtų 
Visai Šalin Nušluoti

MASKVA. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” rašo, kad jeigu 
Hitleris, įvedęs visuotiną 
kariuomenėje tarnybą, už
pultų Sovietų Sąjungą, tai 
“jo apginkluoti darbininkai 
žinotų, kaip tinkamai pa
naudot ginklus”—prieš jį 
pati; o karštai savo darbi
ninkišką tėvynę mylinti So
vietu darbo žmonės dar su 
negirdėtu k a r ž v g iškurnu 
griebtųsi už ginklo ir “nu
šluotu fašistinius plėšikus 
nuo žemės veido.”

MUKDEN. — Japonija 
jau perima Rytini Chinų 
Gelžkelį, kurį Sovietu Są
jungą pardavė Mandžūri- 
jai.

Kovo 10 d. man teko būti pa
žmonyj, kurį suruošė LDS 5-ta 
kuopa Philadelphijoj. Tai bu
vo didelė ir graži pramoga 
(koncertas, prakalbos ir ban- 
kietas). Drgg. Smitas, Rainys, 
ir kt. draugai gražiai pasidar
bavo ir todėl ketvertą šimtų 
žmonių turėjo pramogoj. LDS 
5-ta kuopa ten nedidelė, bet 
žiūrėkit, kokias pramogas ji su
ruošia. Puikus jaunai ir nedi
delei kuopai pasigarsinimas!

Pirmu kartu girdėjau dai
nuojant Mickūnaitę. Taip, pir-

maeilė ji dainininkė! Ten pat 
teko sueiti ir su dainininku An
tanaičiu, su kuriuo prieš 16-ką 
metų prisiėjo drauge lankyti tą 
pačią muzikos mokyklą.

Sovietai Šiemet Užbaigs 2,000 Naujų 
Fabrikų; Atidarys 41 Didelę Kasyklą 

_____ k 
mas pakils 80 nuošimčių. 
Gorkio ir Stalino vardo au
tomobilių fa'brikai šiemet 
duos 55,000 naujų mašinų. 
Lauko ūkis gaus; iš Sovie
tinių fabrikų dar 80,000 
traktorių ir 1,000 kombainų. 
Per metus bus pagaminta 
27,000 ^vagonų. • Lengvoji 
pramonė, kur dirbama kas
dieninio naudojimo daiktai, 
šiemet pristatys 738,000,000 
rublių vertės produktų, tai 
yra, beveik antra tiek dau
giau, lyginant su 1934 me
tais.

Jokia kapitalistinė šalis 
negali net svajot apie tokią 
milžinišką kūrybą. Visame 
buržuazijos pasaulyje pra-

tretiems me- 
A n tros Penkmetės •
Pagal. ta programą, 
bus užbaigta 2,000 

naujų fabriku ir

MASKVA.—Sovietų Liau
dies Komisarų Taryba už- 
gyrė programą stambiųjų 
darbų šiems 
tams 
Plano, 
šiemet 
didelių
pirm metų galo bus 1,178 jų 
paleista darban.

Naujos elektros stotys 
šiemet padidins elektrinę 
pajėgą 750.000 kilovatų. 
Bus atidaryta 41 nauja ka
sykla. ir vien šios naujos 
kasyklos duos 23 milionus 
tonų anglies nėr metus. 
Plieno ir geležies andirbi- 
mas šiemet bus nakeltas 18 
nuošimčių aukščiau abelnai. Fa,o«v.i,y,tc
Aliumino" fabrikų pajėgu-'monė smunka ir alpsta.

Delei Finansų Pakriko 
Belgijos Ministerija
BRUSSELS. — Atsista- 

tydino Belgijos ministerių 
kabinetas, kurio pirminin
kas buvo Theunis. Ministe
rija iškriko iš priežasties 
ginču del vertės popierinių 
Belgijos pinigu, vadinamu 
belgų. Belga dabar skaitosi 
verta 23 centu ir pusės, am
erikoniškais pinigais. Mini
sters pirmininkas Theunis 
norėjo išlaikyti tokia belgos 
verte, bet seime kilo didžiau
sias lermas prieš1, Theuniso 
politika, kas liečia pinigus. 
Paskutiniais laikais sustip
rėjo šalininkai poiperinių 
pinigų nupiginimo (infliaci
jos).

Theuniso ministerijos iš
krikimas liudija apie finan
sų krizi ir Belgijoj. Sako
ma, kad nauja minister!ia 
būsianti sudaryta iš katali
kų, socialistų ir liberalų.

Panaikinsią N. Y. Vaisi 
“Meilišką” Graftą

Draugai šėrininkai ir mūsų 
dienraščio rėmėjai: atsiminkit, 
kad balandžio mėnesio 7 dieną, 
š.m., Brooklyne įvyks “Laisvės” 
bendrovės šėrininku metinis su
važiavimas. Ruoškitės kiekvie
nas ir kiekviena.

Beje, tą pačią dieną turėsime 
ir bankietą su koncertu. Greta 
kitų dainininkų, girdėsime Bo
rutą Ramoškaitę, mūsų jauną ting 
dainininkę, chorvedę ir gabią Reikalauja pridėti 
veikėją Hartforde! šimčiUS algos.

Yorko valstijos seimo sena
tas 36 balsais prieš 9 pri
ėmė J. J. McNaboe^ įnešimą, 
kad merginos ir moterys to
liau negalėtų užvesti bylas 
teismuose prieš vyrus už to
kius dalykus, kaip “sulau
žymas prižado apsivesti,” 
“meilės atšaldymas” bei 
“kriminalis s u v i liojimas.” 
Daugumos, senatorių many
mu, patvirkusios merginos, 
bei moterys užvesdavo to
kias bylas daugiausia dęl 
“juodrankiško” (blackmail) 
pasipinigavimo.

2 Trentono Policistai 
Nuteisti už Šmugelį 
TRENTON, N. J.—Pri- 

saikintųjų teismas pripaži
no kaltais policijos galvą W. 
P. Walteri ir policijos ser
žantą W. J. Marreną. Jiedu, 

Malden. Mass. — Strei- mat, ėmė kyšius iš gengste- 
kuoia 200 darbininkės ir rių varomų loterijos šmuge- 
darbininkai Malden Knit-jlių. Už tai jiedu būsią nu- 

x fabriko. | bausti užsimokėt $1.000 ar- 
25 nuo-jba eit kalėjiman iki trijų 

'metų.

(mezginiu)

Kaipo Priešu Šnipai
LENINGRADAS. — Di

dėjant karo pavojui iš Vo
kietijos pusės, prisieina So
vietų valdžiai pašalinti iš 
Leningrado caristinius gai
valus, kurie tarnautų prie
šui kaipo šnipai, sabotaž- 
ninkai ir kt. Todėl Sovietų 
vyriausybė padarė apvaly
mą ir suėmė 1,074 tokius 
asmenis, kurie, beje, netu
rėjo nei pasportinės teisės 
gyventi Leningrade.

Tarp suimtų yra: 41 bu
vęs kunigaikštis, 33 buvę 
grafai, 76 buvę baronai, 35 
buvę stambūs fabrikantai, 
68 kadaise dideli dvarinin
kai, 19 buvusių turtingų 
pirklių, 142 buvę caro mi
nisterijų valdininkai, 547

Francijoj Verda Sujudimas prieš Ligšiolinį Vyriausybės Nuo
laidumą Kas Del Verstinos Kariškos Tarnybos įvedimo 
Vokietijoj; Anglija įkaitus Visokeriopai Ginkluojasi
LONDON.—Anglijos už

sienio reikalų ministeris J. 
Simon sekmadienį keliauja į 
Berlyną derėtis su Hitle
riu, kas liečia įvedimo vers
tinos armijoj tarnybos Vo
kietijoj. Francija ir Italija 
iš pradžios priešinosi Simo
no važiavimui pas Hitlerį 
šiuo laiku. Bet Anglijos di
plomatams pavyko perkal
bėti Francūzų ir Italų poli
tikus. Anglų vyriausybė 
tad sutiko ne tik pati per 
savo pasiuntinį Simoną 

I “protestuot” Hitleriui prieš
buvę augšti oficieriai caro verstino kareiviavimo įve- 
ir , baltagvardiečių armijįų, • dima, bet išreikšt protestą 
tame skaičiuje daugelis ge^įr Francijos ir Italijos var-' 

Tačiau iš pirmesnės 
. “pro- 

” notos, pataikaujan-

nerolų, ir 113 buvusių slap-'du. - ei
tosios caro policijos virši- Anglų valdžios neva 
ninku. . . testo _ __________

Kaip pranešama, tie po- čios Hitleriui, galima spręs
tai būsią. išsiųsti kur to- ti. kad Simon ir Berlyne 
liau i rytinę šalies dalį, o draugiškai pasikuždės su 
tūli iš jų tyrinėjami kaipo Hitleriu, 
svetimom šalim tarnaujanti j 
šnipai

Amerika Rengias 
būk “Pigiam” Karui
WASHINGTON. — Sena

torių amunicijos, komiteto 
paskirta tyrinėjančioji ko
misija su J. T. Flynn nrie- 
kyje išdavė raportą, kalban
ti apie “pelnų prašalinimą 
iš karo.” Raportai reika
lauja, kad: valdžia turi pa
imti pusę Delno tų karo 
reikmenas dirbančių kom
panijų,, kurios turės 6 nuo
šimčius grynų įplaukų; o vi? 
sas pelnas virš 6 nuošimčių 
turi eiti valdžios iždan; 
joks asmuo, tarnaujantis 
bei dirbantis karinėje pra-

Nematydami rimto prie
šingumo iš Anglijos nusės, 
hitlerininkai juo labiau 
smarkauja ir jau andirbinė- 
ja planus statymui tvirto
vių palei Franci jos siena, 
nors Versalės sutartis tatai 
uždraudžia. Bet juk, spjau
damas ant tos sutarties, 
Hitleris įsteigė galinga sau 
kariška orlaivvna. ir i vedė 
konskripciją delei 600,000 
kareivių nuolatinėje armi
joje; ir jokių griežtesnių 
žingsniu prieš jį nedaroma: 
tai ko jis ir toliau bepaisys?

Savo pasirengimą neva 
“apsigynimo karan” dabar 
Hitlerio valdžia demons
truoja didžiais orlaivvno 
manevrais, kurie jau kelios 
dienos daromi virš Berlyno, 
su visišku miesto užtemdv-

monėie, neturi gauti įau- mu nakties laiku ir su ki 
giau kaip $10,000' įplaukų tais, kariniais apsirūpini
per metus, iš to šaltinio; tu
ri būt apdėta kariškais mo
kesčiais visos įplaukos bei 
algos, kurios sieks bei vir- 
švs $1,000 per. metus. Ame
rikai stoius karan, tuoj tu
ri būti viešai paskelbta, kas 
gauna kiek algos iš tarnavi
mo kariniams reikalams, tu
ri būt uždrausta spekuliuo
ti (gelmbleriaut) pramonių 
Šerais. Įvairių reikmenų 
kainas nustatys valdžia.

Šis sumanvmas del panai
kinimo karišku pelnų tik 
smarkiai skambalo prakti
koje kapitalistai suras sau 
progų pelnagrobiauti taip 
arba dar labiau, kaip laike 
pereito pasaulinio karo.

mais.
Francijoj verda patrioti

nis pasipiktinimas prieš da
bartinės Flandino valdžios 
nuolaidumą, kas liečia Hit
lerio kariškų planų. Reika
lauja griežtumo prieš Hit
lerį. Ir jeigu Flandino mi
nisterių kabinetas pasirodys 
perdaug nuolaidus, tai gal 
bus laukan išspirtas.

Italijos atsinešimas į Vo
kietija taipgi griežtėja. O 
Anglija, naudodamasi tarp
tautiniu sujudimu del kari
nės Hitlerio politikos, juo 
smarkiau ginkluojasi. Ang
lų orlaivyno ministerija rei
kalauja, kad šalies seimas 
Ipaskirtų $100,493,000 pini-

gų vien tik karo orlaiviams; 
ir jau dabar statoma dau
giau kaip 1,000 naujų karo 
lėktuvų.

Vengrija, Bulgarija ir 
Austrija taipgi ketina įvesti 
visuotiną kariuomenės tar
nybą.

Labiau negu bet kada nuo 
pereitos pasaulinės skerdy
nės, vėl gręsia karas, kur 
Vokietija stovi imperialistų 
priekyje žygiui prieš Sovie
tų Sąjungą.

Franci jos Ministeris I 
Maskvą

Paryžius. — Francijos už
sienio reikalų .ministeris P. 
Lavai rengiasi į Maskvą pa
sitarti su Sovietų vyriausy
be delei taikos apsaugojimo, 
ypač akivaizdoje naujų Hit
lerio kariškų pasinešimų.

Cincinnati Bedarbiai 
Užvaldė Pašalpų Stotį
CINCINNATI, Ohio. — 

Užvakar 150 narių Bedar
bių Tarybų užėmė pašalpos 
stotį po num. 528 Reading 
Road. Jie neisią iš ten, kol 
bus patenkinti bedarbių 
reikalavimai. Iš lauko pu
sės demonstruoja kiti be
darbiai su moterimis ir vai
kais. Užėmusiems stotį be
darbiams parūpina maisto 
pritariantieji darbininkai.

Paskutiniu laiku nusižudė 
trys Cincinnati bedarbiai: 
negalėjo ilgiau iškęst laips
niško mirimo badu, prie ku
rio privertė pašalpų maži
nimas. Nes šelpimo. stotys 
visai sustabdė tikietus mė
sos gavimui; sumažino* ir 
kitokį maistą; sustabdė iš
davimą anglies, drabužių ir 
nustojo davę čekius apsimo
kėjimui už kambarius.

Trečdalis Visų Mokesčių Iš 
New Yorko Apskričio

WASHINGTON. — Šalies 
valdžiai pereitais metais iš 
New Yorko apskričio įplau
kė 33 nuošimčiai visu gautų 
taksų, tai yra, trečdalis vi
sos sumos, kuri buvo išrink
ta ištisoje šalyje nuo įvairių 
biznių pelnų.

Belgijos valdžia visiškai 
uždraudė išvežti bei išnešti 
iš šalies bent kiek aukso bei 
auksiniu pinigu. Ponieri- 
niai gi Belgų pinigai vis že
myn smunka.
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meratą ir 50c preso išmokė
jimui. Draugiškai, M. Moc
kevičius, Swoyersville, Pa.”

įvyksiančiam visuotinam Amerikos lie
tuvių darbininkų suvažiavime.
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• ATSAKYMAS: Po Ohio vals
tijos kompensacijos įstatymu, 
maksimum kompensacija del da
lino neįgalėjimo, yra $4,000. 
Kompensacija u? netekimą ko
jos bus 66 ir du trečdaliai nuoš. 
paprastos savaitinės algos per 
190 savaičių, ir maksimum sa
vaitiniai mokesčiai apriboti iki 
$18.75.

Paskolos ūkės Namo Page
rinimams

KLAUSIMAS: Noriu įvesti 
elektrą ir bėgantį vandenį ant 
ūkės, ar aš galiu gauti pasko
lą tokiems pagerinimams nuo 
valdžios?
; ATSĄKYMAS: Federal Hou
sing Administration ragina to
kius pagerinimus. Gali gauti 
mažą paskolą per FHA page
rinti savo ūkės namą ir kitas 
nuosavybes. Informacijų gali 
gauti iš savo vietinio banko.

Rompensacij os Industrįališ- 
kiems Sužeidimams Ohio 

Valstijoje
* KLAUSIMAS*. Vyras, dirb
damas . fabrike, Clevelande, 
Ohio, rimtai sužeistas ir nuvež
tas į ligonbutį. Galimas daik
tas, kad jis neteks kojos. . Jis 
turi žmoną ir tris vaikus. .Ko
kią kompensaciją jis gali gau
ti? '.L; ...

DR. J. X KASKIAUČIUS 
171 Lake Stpeęt Newark, 1
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Foreign*countries, six months______$4.00
Canada and Brazil, six months___ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Ką Pirmiausiai Grobs Hitleris: 
Austriją, Dancigą ar Klaipėdą?
Dabar, kuomet Vokietijos imperialis

tai vienu plunksnos pabraukimu panaiki
no Versailės sutartį ir paskelbė pasau
liui, kad jie ginkluojasi, tai klausimas 
kyla, už ko jie pirmiausiai grobsis? .Mes 
vakar rašėme, jog fašistų vyriausias tiks
las yra puolimas Sovietų Sąjungos. Bile 
dieną, bile valandą jie gali tai bandyti. 
Tačiaus, kad pulti Sovietus, reikalinga 
susistiprinti. Pulti Sovietų Respublikas, 
pagaliau, negalima nepalietus Lietuvos, 
Latvijos. Kita: fašistai dar neišpildė sa
vo pažadų, duotų du metai atgal, būk jie 
sugrąžinsią Vokietijai Klaipėdą, Danci
gą ir prijungsią prie Vokietijos Austriją.

Todėl galimas daiktas, kaip, nurodo 
Maskyęs spauda, fašistai bandys pir
miausiai pasiimti vieną iš paminėtųjų 
vietų. Kad jie darys kokius nors žygius, 
tai jau aišku. HitleriečiaL ginkluojasi 
ne juokams, ne tam, kad apsiginklavus 
pamaršuoti ir pasididžiuoti. Turint virš 
pusę miliono gerai išlavintų ir 'apgink
luotų kareivių, Vokietijos naziai lengvai 
galėtų Klaipėdą pagrobti, be didelio pa
sipriešinimo. Žinoma, čia įeitų tolimes
nis laužymas tarptautiškų sutarčių, bet 
juk to Hitleris nebepaiso. Jis mato,, kad 
Anglijau stipriausias Klaipėdos sutarties 
signatprius, palyginti,! labai švelniai at- 

i sineša, linkui visų Hitlerio žygių. Jis ži- 
j no, kad Klaipėdoj avantūra jam būtų 

lengva- pravesti. Sunkiau būtų su Aust- ■ 
rija ir su Dancigu (jei del pastarojo nė- 

/ ra kokių fiors slaptų su Varšuva su tar
čių). Ypačiai, jei Hitleris smagytųsi eiti 
Austrijon, tai, galimas daiktas, kad Ita- 1 
lija nepakęstų, o be to ir Balkanų tūlos 
šalys bandytų priešintis.

Kiek tai liečia Rumuniją, tai su ja, sa
koma, 'Hitlerio valdžia jau padarė sutar
tį. Rumunija gavo 800,000,000 markių 
paskolos iš Vokietijos. Pastaroji, beje, 
gaunanti Rumunijoj aliejaus monopolį. 
Išeina taip, kad Rumunija bile laiku ga
lėtų įstoti už Vokietiją su ginklu, pasta
rosios kariškosna avantūrosna.

Apie tai, kas privertė Vokietijos na- 
zius imtis šitų žygių, teisingai nurodo 
“Izviestija,” Sovietų vyriausybės orga
nas, _ $

“Jos (Vokietijos) užsienine prekybaI
puola žemyn,” rašo “Izviestijos.”,“Josios 

, auksą iždas išsisėmęs; Jinai ginkluojasi 
/ finansinėmis manipuliacijomis, kurios, 

augant ekonominiam sunkumam, prives 
bankus prie panikos ir paskleis paniką 
šitų bankų klijentuose.

“Xuo būdu fašizmas skubinasi. Be 
abejįjhno, kad tempai Vokietijos ginkla
vimosi ir nusistatymas, kuriuo Berlynas 

į atmeta visas diplomatines sutartis, yra 
simptomai, rodą, jog Vokietija pasiren- 

į| gusiįveįkląi. ’ ‘
“Ay,tąi. hus Austrija, apie kurią liitįę- 

ris nesenai sakę, kad ji eisianti Šaaro 
‘ keliais, ar tai bus Dancigas, kur senato 

pirmininkas užbaigia valstybinius doku
mentus su /'Hail Hitler” žodžiai^ tai 
bus ! Klaipėda—niekas negali pasakyti.

* Bet/yra aiškų, jog v.ėiesnįęji Vokiętijos 
! žingsniai nustato josios politinio užpuoli- 
| mo,;yeiks|nus.”
J Bęsirai vydamas krizio konvulsijose,

Į juodasis fašizmas dūksta, trankosi, ban- 
■ dydamas per plėšikišką karą surasti išei- 
I tį .iŠ- krizio. Milionai darbininkų, dėka < 
i tariif gali būti paguldyta karo lauke už 
^kapiįalistų interesus...... , .

MpSU uždavinių: mobilizuoti darbinin-
; kus kovai prieš karą ir fašizmą I

Amerikos lietuviai darbininkai ruošia- 
' si gųkonsęliduoti savo priešfašistines ir 

prieŠkariries pajėgas birželio mėnesį

Plepalas
Grigaitis “N^ujieųose” . tauškia, kad 

“Vokietijos militąrizmųi atgyti pirmiau
sia padėjo Rusijos bolševikai, kurie lei
do Vokietijos generolams ir ginklų fabri
kantams sovietų žemėje steigti ir operuo
ti slaptas amunicijos dirbtuves.*..”

Išrasti tokias nesąmones, tokius melus, 
žinoma, tegali tiktai žmogus, kuyis persi
ėmęs neapykanta prieš darbininkų val
domą šalį. Grigaičiui tai pritinka. Vis
kas,, kas tik kvailiausia, tas žmogus ims 
už auksą,, jei tik tai bus atsukta prieš 
komunistus!

Lietuvoje Užtraukiama Vidujinė 
Paskola

Smetonos valdžia užsimanę sukelti vi
dujinę paskolą, sumoj e, 18-kos milionų1 li
tų. Ji vadinsis “1935; m. 4.5% vidaus 
paskola.” Paskola būsianti atmokėta per 
sekamus devynerius metus, po du mil. 
litu kas me£ai;

Kokiais sumetimais paskolą užtraukia
ma? Pasak finansų vice-ministerio, J. 
Indrišiūno, pranešimu, paskolos svar
biausias tikslas “suteikti galimumų tie
sioginiai ir .netiesioginiai gerinti svar
biausios ūkį,o šakos—žemės ūkio būklę, 
ir, be to, iš dalies panaudoti paskolos lė
šas šiemet išpirktinai Lietuvos laisvės 
paskolai amortizuoti.” Toliau, tarytum 
pusiau lūpų, Indrišiūnas primena, jog 

, “krašto saugumo išlaikymas bei stiprini
mas—kaip tik Šiuo metu peikia valstybės 
finansų tvarkytojams įsakmių reikala
vimų.”

Nėra abejojimo, kad milžiniška dalis 
tos paskolos bus sunaudota užlaikymui 
šnipų ir kalėjimų statymui. Jau , ne kar
tą buvo pas inus pabrėžta, jog šiuo tarpu 
Lietuvoj padėtis, baisi: šnipas ant kiek
vieno žingsnio;, darbininkų .persekioji-, 
mas- baisus. Kalėjimai pilnį politinių 
darbininkų kalinių. Tas,. žinoma,. suėda 
nemažai finansų.Todėl tai Smetona nu
tarė užtraukti paskolą.

muun mjwwitMmiiriBHR.w

Ruošiasi Prie Komintęrno Septinto 
.. ' ‘ Kongreso
Liek Komunistų Partijos CK organas 

“Tiesa” rašo:
Šių metų pirmam pusmetyj turi įvykt 

Septintasis Komintęrno .kongresas. Nuo 
šešto kongreso jąu praėjo šeši metai. Per 
tą laibą, daug ko pasikeitė. Kapitalistinės 
šalyę įlindo į didžiulį ekonominį krizį, ku
riame jau. randasi 5 inetus. Tuo pat laiku 
Sovietų Sąjunga smarkiai, sustiprėjo. So
vietų Sąjungos proletariatas ir kolcho?;nin- 
kai jau pastatė < tvirtą sęęializmo ,pamatą. 
Per tą laiką pakilo revoliucinis judėjimąs; 
bet iš antros pusės Vokietijoj ir visoj eilėj * 
kitų kapitalistinių šalių įsigalėjo fašizmas. , 
Smarkiai padidėjo imperialistinio karo pa
vojus, ypač prieš SSRS pavojus. Vis dau
giau , darbininkų ir darbo žmonių įsitikina, 
kad tik suvienytomis jėgomis galima, su- 
mušt fašizmą, atmušt sužvėrėjusių naudo
tojų puolimą, ^sėkmingai kovot prieš karą.

Septintasis Komintęrno kongresas ir bus 
kovos už bendrą darbo žmonių frontą prieš 
fašizmą .ir karo pavojų kongresas. Kaip 
kitų šalių, taip ir Lietuvos Kompartija tam 
kongresui turi bolševikiškas . ruoštis.; Visi 1 
faikomai tuč tuojaus turi sušaukt aktyvo 
pasitarimų, kuriuose turi būt apsvarstyti 
klausimai, surišti su rajono padėtimi. Reik 
apsvarstyti, kaip eina masinis darbas, kaip 
einą profsąj un^inis , da^baš, kaip ; vykdomą' 
bendro fronto tąktiką įiį įt^tų ^^/pąžjyt-K* 
rėtį kokius- pasisekimjiš; hięįS)4ųtęjbni 
darbe nuo šęsto kong^eSQ^J^p^fcny),, į 
lygiai įręiiįą, apsvarstyti, vį?ųįįpl<^i|ū^ 
sų darbe, burių daug yrą įį įėš^oį-Jų 
kuinų priežasčių,, kad jas ateityj pašalint. 
Reikią, apsvarstyk, kaip t gėriau1 y^st, įoyą 
del darbininkų klasės vienybės. ir gėriau 
gyyeniman vykdyt bendrą, dąrbo masių fron
tą prieš, faąizmą ir karo paVdfų? 1 f- '

Po aktyvų pasitarimų, tie patys klausimai 
turi būt apsvarstyti vįšbsė kuopelėse,; kur 
viršminėtus klausimus rėikia rišt su kuope
lių darbu/ . h

Visi raikomai turi pastatyt sau uždavinį, 
kad jų rajonų organizacijos; iki 7 kongreso 
žymiai-padidėtų. Ruošimąsi Į septintam.kon- ' 
gręsųi turim . surišt su,- mūšų,’ darbo page- , 
rįnimu ; ir sustiprintii yėrbaViihu į partiją. , 
Verbavimo ^kampanija-duri\būt , surišta su 
obalsiu:. revoliuciniai darbininkai, stokite 
į savo partijos eiles.

Draugų Balsai Savo Įstaigos Reikalu
Rašo P. BUKNYS

1 j ' <•
Šiuo tarpu . musų įstaiga 

turi'panešti sunkoką sumą
. nepaprastų išlaidų. Smar
kiai išdilo kai kurios dalys 
Goss Fresso (mašina, kuri 
spausdina “Laisvę”). Pir
kome naujų dalių už $97.00. 
Sudėjimui dalių reikia, sam
dyti specialius mašinistus, 
kurie apsipažinę su tom ma
šinom. Kaštų bus apie po
ra šimtų dolerių.

Nuo Lorįmęr Street su
skilęs ir skylėtas šalygatyis, 
šimto pėdų ilgio; Apdrau- 
dps Kompanija verčia taisy- 

, ti tą šalygatvį. Padarymas 
naujo cementinio šalygatvio 
kainuotų apie $225.00. Prie 
dabartinių aplinkybių naujo 
šalygatvio įdėti negalėsime, 
reikės šiaip taip tą patį lo
pyti, ir tai kaštuos daug.

Draugai nuo Atlantiko 
iki Pacifiko savo įstaiga rū-. 
pinasi.. Todėl skaitome bū
tinu reikalu pranešti dien
raštyje, ką perkame, ką tai
some ir kiek kas lėšuoja. 
Lai būna visiem aišku, ko
dėl aukos yra reikalingos 
palaikymui įstaigos ir išlei
dimui dienraščio.

Pasiskaitykime draugų 
laiškus savo dienraščio ir vi
sos įstaigos reikalais:

“Gerb. ‘Laisvės’, Adm.: 
Čia rasite money order ver
tės $2.50, tai yra auka ‘Lai
svei’ nuo ALDLD 74 kp., 
APLA 9 kp. ir LDS 10 kp. 
Šios trys kuopos surengė 
kazyrių “parę”, pelno liko 
$9.60, tai komisijos nariai 
nutarė pasiųsti $2.50 į “Vil
nį”, $4.60 delegato kelionės 
lėšoms ir $2.50v ‘Laisvęi’. 
Konn narys, P. Kriščiūnas, 
New,Kensington, Pa.” , :

‘‘Gerb. ‘llaisyes’ Adm.: . 
Prisiunčiu $6.00. Pasilikit 
$5.50 už ‘Laisvės’ prenume
ratą ir 50 centų aukoju pre
so išmokėjiniui. Su pagar
ba, K. Shlomas, W. Hazle- $5.50 už dienraščio prenu 
ton, Pa.”

$6.50. Pasilikte $5.50 už 
“L.” prenumeratą, 50c į pre
so fondą ir 50c Lietuvos po
litiniams, kajiniąnjs,,. Su pa
garba, Ignas Lisajus, Sey
mour, Conn.”

“Gerb. ‘L.’ Red.: Čia rasi
te čekį $12.00 vertės. Pada
linkite sekančiai: Už ‘Lais
vės’ prenumeratą $7.00, pre
so išmokėjimui $4 ir $1 
Lietuvos politiniam kali-' 
niam. • Draugiškai, A. Kli
mas, Hartford, Conn.” 
: Kadangi*' “Laisvės” pre- 
'numerath yra’$5.50, tai nuo 
drg. Klimo aukų prėsui lie
ka $5.50, ir tai labai didelė 
auka. ; •

“Draugai: Šiame laiške 
rasite $7.00, $5.50 už ‘Lais
vės’ prenumeratą, $1.00 Lie
tuvos . politiniams kaliniams 
ir 50c į naujo preso . fondą. 
Viso labo, Peter Prayer, 
Summerlee, W. Va.”

“Gerbiamieji: Čia rasite 
money orderį ant $6.00. 
$5.50 už ‘Laisvės’ prenume
ratą, o 50c ‘Laisvės’ reika
lams. Ačiū, kad laukėte iki 
šiol. Draugiškai, Andrius 
Serbentą, Worcester, Mass.”

“Gerb. 1 La i s v ės’ Red.: 
Ačiū jums, kad nesulaikę t 
‘Laisvės’ siuntinėjimą. Da
bar prisiunčiu jums $6.00.' 
$5.50 už prenumeratą, o 5.0c 
į preso fondą. Draugiškai, 
S. Mack', Baltimore, Md.”

“Gerb. ‘Laisvės’ Red.: 
Prašau atnaujinti prenume
ratą,, kuri užsibaigė su pir
ma diena sausio. Čia rasite 
$5.50 ,už prenumerątą ir ŠOc 
naujam, presui. Su. pagarba, 
Adam Matthews, McDonald, 
Pa.” .

. “Gerb. ‘L.’ Adm. Mano 
prenumerata jau senai pa
sibaigė, tad šiuo kartu pri
siunčiu $6.00. $5.50 už ‘Lai- 
syės’ prenumeratą, o 50c 
procento, kad ilgai neužsi
mokėjau. Esu labai dėkin
gas už tai, kad nesulaikėf 
man laikraščio. 
sut .pagarba,, G. 
Hamden, Conn.”

Pasilieku 
Latvys,

< t “Gerb. ‘Laisvės’ Red.: 
Mano prenumerata yra toli 
atsilikusi, tai dabar prisiun
čiu $5.50. kaipo atsinaujini
mą ir 50c del aliejaus, kad 
patepti -naują presą. Drau
giškai, Joe Bender, Herrin, 
Ill.”

“Draugai: Įdedu į laišką če
kį vertės $6.50. Pasilikit 
$5.50 už prenumeratą ir 
$1.00 naujam presui. Drau
giškai, John Chesnius, Ozo
ne Park, N. Y.”

“Gerb. Draugai: . Prisiun
čiu jums $7.20. $5.50 už
prenumeratą, $1.00 naujam 
presui, 50c Lietuvos politi
niams kaliniams ir 20c už 
knygutę “Foundations of 
Lenįnisnų” Su ..pagarba 
John Minėikis, Montello,. 
Mass.”

, ?‘Gerb.‘Laisvės’ Adm.: Su 
šiuo laišku prisiunčiu $5.50 

i už pręnumeratą, 50c už 
į [Working Woman’, 50c poli- 
į- Įtiniams kaliniams, ir 50c į 
< Naujo Preso fondą. Drau
giškai, S. «Ketchin, Windsor

f Locks, Conn.”
,z r. -- ’

“Gerb. ‘Laisvės’ Leidėjai: 
Prisiunčiu. mpįey orderį -$6 
vertęs. Malonėkite pasilikt 
$5.50 už ‘Laisvės’ prenume
ratą 1935 ni., ei .50ę.aukoju 
dienraščio palaikymui. Tai 
bus bausme, už neątnaujini- 

,mą prenumeratos laiku. Su 
drąugiąkąis j.į n k ė j i mąis, 
Felix KaziĮiuhas, Brooklyn, į

1 Conn.”

“derb, .‘L.’ Adm.:, Prj- di$e,.„Šye|., 318 Gi-arid

-Šiuo kartu,aukų gavęjųe 
$15.50. Iš anksčiau turėjo
me $1,232.86. Viso aukų pre
so išmokėjimui jau gavome 
$1,248.36. Skdlos, dar yra 
$738.39^-. ■ . ' m ,

Augščiąu paduotieji drau
gų laiškai yra labai svar
būs. Jie parodo, jog. tie 
draugai supranta, kad “Lai
sves”: palaikymas yra visų 
darbininkų reikalas; kad 
spaustuvės palaikymas taip- 
pat yra mūsų visų reikalas; 
kad skleidimas darbininkiš
kos apšyiętos tai yra mūsų 
klasiniai sąmoningų darbi
ninkų būtina pareiga.

“Laisvės” suvažiavimas {ir 
bankietas .įvyks, 7 d. balan
džio (April),, .Grand Par,a-~ ’’i si.,:
Brooklyrie.

Imigrantų Problemos
Natūralizacijos Teisės Ame
rikos Pilietės Ateivio Vyro 

KLAUSIMAS: Aš išsiėmiau 
savo pilnas pilietystės popieras 
1932 m,, bet mano, vyras vis lįę- 
ka ateiviu. Ar yra teisybė, kad 
po nauju įstatymu jis gali gau
ti jo “antras popieras,” neišsi- 
imdamas “pirmų popierų”.

ATSAKYMAS: Yra teisybe, 
kur apsivedimas įvyko po gegu
žės 24 d., 1934 m., arba kur mo
teris,,tapo piliete.,.po ta diena. 
Tokiame atsitikime Amerikos 
pilietės vyras gali prašyti Ame
rikos pilietystės be išpildymo 
“pirm^ popierų.” ir tik po trijų 
metų rezidencijos Šuv. Valstijo
se. , , . , . •

• ■■ j ■■ ■ ’ ■ 'Y— ' r - *, -L
PersiskyrUsios Moterys Ne- 
:; pameta Pilietystęa ■.
,Klausimas: Tapku Am. piliete 

daug metų atgal, per savo vyro 
naturalizavimą. Du metai atgal 
persiskyriau su vyru. . Ar taip 
'.darydama pamečiau Amerikos 
pilietystę? Jeigu pamečiau, tai 
ką turiu daryti, kad vėl atgau
ti? <

ATSAKYMAS: Moteris, kuri 
įgijo pilietystę ištekėjimu už- 
Amerikos piliečio?—tas buvo ga
lima prieš rugsėjo 22 .d., 1922 
m.,—nepameta tą pilrfetystę,. jei
gu persiskyrimą gauna. Jeigu 
tavo vyras tapo piliečiu, po ap- 
sivedimo, bet prieš rugsėjų 22 
dft 1922 m., gali prašyti atskirą 
pilietystės certifikatą, tik reikia 
išpildyti aplikaciją ir pristatyti 
District Director of Immigra
tion and Naturalization.

ŠYPSENOS

' I •

Jis Manė, Kad Su Ja
Viena poniutė užpykusi 

bara savo išlepusį meilužį 
sekamai: “Tamista, grafe, 
kokią tiesą jūs turėjote va
kar, telefonuodamas mano 
tarnaitėj, taip begėdiškai ją 
įžeisti? Ji ant tiek įpykus, 
kad, man sugrįžus iš teatro, 
pasakius dalį tavo kalbos, 
davė rpan notas, kad ji ap
leidžia tarnystę pas mane.”

Meilužis: “Oh, mano my
limiausioji! Aš labai gai- 
liuosių. Mat, .aš maniau, kad 
su tavim kalbuosi.”

J. J. Butkus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Blogos Baltosios Mergaitei

Drauge gydytojau, aš susi
domėjusi seku Jūsų straip
snius “Laisvėje// o ypač man 
poris. daugiau dasižinot apie 
baltąsias.

Aš turiu 9 metų mergaitę, 
ir ji turi baltąsias jau apie, du 
metu. Aš ją važiojau po kli
nikas, ligonines ir gydytojus. 
Pati jai kas diena darydavau 
plovimus su sodės skiediniu. ,ir 
kitokiais skystimais, Kartais 
jai pasidaro jau,-rodos, gerai, 
bęt, žiūrėk ir vėl grįžta. Ją 
prižiūri ir, mokyklęs slaugė, 
bet vis nėra. gero. Buvom par- 
sitrąukę net iš jjętųyos tokių 
Žolių; Jai tos baltosios yra, 
rpatyt, dėl kokio bakterinio 
apsikrėtimo. šiaip šeimynoje 
niekas neturi tokios ligos.

Aš labaį rūpinuos jos atei- 
čia, kad jos ta liga nepagadin
tų. '' '■ ’• .•

Atsakymas
Taip, Drauge, nėra abejoji- 

4no,, kad čia, yra bakterijų 
darbas. Bet kokių? Įvairios 
skirtingps bakterijos gali pa
daryti baltąsias, ir gydymas 
esti skirtingas, sulyg kokia 
bakterijų rūšim. Manau, kad 
ligoninėje bei klinikoje, kur 
Jūsų mer^ąūę žiūrėjo ir gy
dė, yra surasta, kokios būtent 
bakterijos yra jai įsibingėję 
lyties .ęrganųose.

Sakysim, Jūsų mergaitei yra 
triperis ąrba gonorėja. Labai 
dažnąi apsikrečią mergaitės ir 
šita( liga, ar tai nuo apkrėstų 
išeinaųiųjų vietų ar maudynių, 
ar taip nuo kokių apkrėstų

daiktų. Gali būti ir lytinio pa
ėjimo. Mažoms mergaitėms 
ypač keblu esti triperis gydy
tis, peš jų ten pievukės yra 
plonutėlėj, liaunutės ir neturi 
tokio atsparumo, kaip kad 
nuaugusi moteris bei mergina. 
Tąčiau gerų pasėkų duoda 
naujoviniai liaukų ekstraktai. 
Klinikoj ar ligoninėj gydyto
jas galėtų mergaitei kas die
na leisti į kūną po oda po 
“5Q rąt units of Theelin,” per 
trejetą savaičių. Arba mergai
tė. gąletų imti panašaus pre
parato ir per burną, Amnio- 
tin, Squibb, for oral use.’’ Nuo 
tękių. preparatų mergaitei pa
sidaro storesnės ir atsparesnės 
lytinės plėvelės, ir bakterijos 
paskui jau jų nebegali įveikti 
ir išnyksta.

Triperis 'arba ir kitokios 
rūšies įkirios baltosios pagy
doma , ir dijatermija; “Diather
my treatments for. leukorrho- 
ea.” Čia ir gi geriausia būtų 
yieta lankytis į ligoninę bei 
kliniką. Nuo tokių šildymų 
pranyksta bakterijos.

Be to, galima dar gi ir plo
vimai daryti, iš smarkesnių 
antiseptikų, negu sode. Gauki
te “So.diųm perborate 1 1b.” Į 
stiklą šilto vandens ištarpinki- 
te po šaukštęlį tų miltukų ir 
paskui , plaukite, špricuoki- 
te mergaitei,, su nedidele ran
kine šmirkštynėle, apačias 
kiek paspaudusi palaikydama. 
Plaukite rytais ir vakarais.

Ir vis laikotarpiais tegul jai 
ištyrinėja gleivėtus jos skys
čius, ar da tebėra bakterijų ar 
jau jos visai dingo.

I

siunčiu money orderį ant
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Lietuvos Žemesnieji 
Tarnautojai

(Pabaiga)
Praktikantai

Kaip eksploatuojami jau
ni darbininkai, kaipo “mo
kiniai”, taip pat niekšingai 
eksploatuojami ir jauni tar
nautojai, kaipo “praktikan
tai”. Miestuose ir mieste
liuose įvairiose įstaigose— 
valsčių raštinėse, teismuose, 
pas antstolius ir visur, o 
ypač kooperatyvuose, ban
keliuose ir įvairiose bendro
vėse—visur rasime dirbant 
po keletu “praktikantų”. 
Dauguma jų baigę po 6-8 
klases, kiti baigę augštųsias 
komercijos mokyklas, dar 
kiti studentai. Jie raštinės 
darbų gerai gali dirbti per 
savaitę laiko, o buhalterijų 
vest po 1-2 mėnesių prakti
kos, bet jiems tenka ištisus 
mėnesius net po 1-2 metus 
dvigubai daugiau dirbti už 
visus tarnautojus už dyka. 
Tokia, mat, čia “praktika”, 
^inoma, taip vargstantieji 
yra 
gieji 
tai. 
kad 
nors 
kui, buhalteriui ar jo padė
jėjui — užims kuris nčrs iš 
praktikantų vieta. Tokios 
dienos negreit ir tik vienam 
kitam ateina po ilgo nežmo
niško naudojimo, ir tai dau
giausia nusveria žymesnis 
pasitarnavimas vyresniam 
buhalteriui ar vedėjui ky
šiais 
tine,

laikas ir panašiai. Tik to
kiu būdu kai kurie dar gali 
gaut bent po 15-35 litus 
vienkartinio arba mėnesinio 
“atlyginimo”. D a u g u ma 
praktikantų po ilgų mėne
sių eksploatacijos galutinai 
nubiednėję priversti pasi
traukt, geru atveju gauda
mi ištikimybės “pažymėji
mų”, su kuriuo siūloma pa- 
sijieškoti vietos kitur..., o 
kitur būrys senų prakti
kantų laukia... Toks dabar 
Lietuvoj žemesniųjų tar
nautojų kelias prie “vietos”.

veik išimtinai vargin- 
moksleiviai ir studen- 
Jie dirba tikėdamiesi, 
pasitraukus kokiam 

apmokamam rastinin-

Bedarbė
Vien Kaune inteligentų 

bedarbių sulig pernykščiais 
buržuazinių laikraščių davi
niais esu užregistruota virš 
2000 žmonių, o ištikrųjų da
bar visoj Lietuvoj, reikia 
manyti, yra virš 10,000, o gal 
ir žymiai daugiau. Bedarbių 
skaičius greit auga: viena, 
jų daugėja siaurinant įstai
gose tarnautojų skaičių; 
antra uždarinėjant kai ku
rias vidurines ir kitas augš- 
tųsias mokyklas, likviduo
jant i u s i b a n krūtavusias 
prekybos ir pramonės įstai
gas ; trečia, svarbiausia— 
daugiausiai inteligentų be
darbių eiles papildo kas met 
baigiantieji šiokias ar to
kias mokyklas ir negaunan
tieji jokio darbo. Fašistinis 
“Liet. Aidas” rugpjūčio 18, 
1934 m., rašo, kad “iš visų 
kas met apleidžiančių Lie-‘palakinimas” jų deg- 

ilgesnis “praktikos” I tuvos mokyklas mokinių

‘Laisves'Naudai Parengimai
Prašome Įsitemyti ir Būti Juose

BINGHAMTON, N. Y. KONCERTAS
Rengia L. D. S. 6-ta Kuopa

Šeštadienį, 30 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton St. Binghamton, N. Y.
Dainuos Menkeliuniute ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizis, armonistė; S. Smyk, 
smuikininkas; Jaunų Lietuvių Dainininkų Grupė. Po 
Koncertui bus šokiai. Įžanga 40 centų. Pradžia

7 :30 vai. vakare.

WILKES-BARRE, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir rėmėjai

Dainuos Menkeliuniute, Višniauskas, Shenandoah 
Mainierių Kvartetas, Vaineikis ir kiti.

Sekmadienį, 31 Kovo (March)
DARBININKŲ CENTRO SALĖJE

325 E. Market Street

SCRANTON, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisves” skaitytojai ir rėmėjai

Pirmadienį, 1 Balandžio (April)
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wilkes-Barrio ' <Rochester, n. y. vakariene
Rengia “L^vės” Skaitytojai ir Rėmėjai

Šeštadienį, 27 Balandžio (April)
GEDEMINO SVETAINĖJE

Bus Puiki Dailės Programa
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

skaičiaus (iš viso mokosi 
36,000) nedaugiau 25 % j’J 
turi šansų (progų) gaut 
valstybinę tarnybų.” Prileis- 
kime, kad kiti 25% jų gau
na darbų privatinio pobū
džio įstaigose, tai kita pu
sė (50%) jų, kas sudaro 
apie 3,000 apleidžiančių mo
kyklas neišvengiamai lieka 
bedarbiais; daugelis jų turi 
šeimas. Šitai samdytojams 
ir fašistų valdžiai ateityje 
garantuoja dar platesnę, 
dar sunkesnę ir žiauresnę 
žemesniųjų-vargingųjų tar
nautojų eksploatacijų.

Inteligentais bedarbiais 
fašistų valdžia taip pat “su
sirūpino”. 1934 m. pavasa
rį Vidaus Reikalų Ministe
rija išsiuntė viešų darbų re
ferentų Rimkų užsienin 
(Bulgarijan, R u m u n i jon, 
Italijon, hitlerinėn Vokieti
jon) susipažint ir pasimo- 
kint, kaip kurt darbo sto
vyklas, kaip jose pelnin
giau išnaudot ir fašizuot 
bedarbius. Po to fašistai ir 
nutarė steigt inteligentų be
darbių stovyklų, sulig ku
rios projektu turėjo tuoj 
surinkt dalį bedarbių ir už- 
kinkyt juos už 50c. dienai 
plento darbams ruože Kau- 
nas-Šakiai. Fašistai susirū
pino, kad neprileistų jų prie 
gręsiančios revoliucinės ko
vos, kad ir toliau dar žiau
riau išnaudotų. Štai kas 
laukia vargingųjų tarnauto
jų, pašalintų nuo darbo. Vi
sa tatai rodo, kad žemesnie
ji tarnautojai samdytoju ir 
fašistų valdžios vis labiau 
smaugiami ir vargingoji in
teligentija kartu su savo 
šeimomis skaitlingai slinks- 
ta į skurdų. Jau dabar dar
bo biržoj galima rast įvai
riausiu profesijų inteligen
tų bedarbių, nesenai buvu
siu tarnautoju. Bet jiems 
uždraudė tiesiog tartis su 
samdytojais: mat, nori už
dirbt tarpi n inkaujančios 
“globos” draugijos.

Kova

CLEVELANDO ŽINIOS

ir 
su

augft, 
Bedar- 
mažais 
bendrą

“Smulkiosios buržuazijos 
prietarai ir praeitis riša jų 
su buržuazija, bet jos są
monė, jos ateitis veda ir ri
ša ja prie proletariato” 
(Lenin), šis trumpas smul
kiosios buržuazijos padėji
mo nusakvmas pilnai tinka 
ir tarnautojams ir. apskri
tai, varginga jai inteligenti
jai. Iš vienos nusės—iie vis 
dar tenkinasi x iliuzijomis, 
kad pagerins sa 
individualiniai 
gudravodami ir 
miesi prie fašistines val
džios—be kovos prieš savo 
uzurpatorius ir jų fašistinę 
valdžių, iš antros pusės—iie 
vis daugiau nustoja vilčių 
oadaryt karjerų ir del spar
čiai augančios ju eksploata
cijos stumiami į skurdo pa
dugnes, pasijunta vis ar
čiau eksploatuojamu darbi
ninkų ir darbo valstiečių.

Niekas kitas, kaip augan
ti eksploatacija (neribota 
darbo diena, niekingas už
mokestis) ir naudotojų sau
valė jau išmokino taip at
kakliai kovot Kauno taksi 
ir auto šoferius ir visus ki
tus žemesniuosius tarnauto
jus kartu su darbininkais: 
1934 metais jie kartu iš
vystė du vienas už kitų aš
tresnius ir geriau paruoštus 
streikus. Jie po ilgų klai
džiojimų pirmieji suprato 
maldavimo iliuzijų niekin
gumų ir pirmieji pralaužė 
tarnautojams vieningos ko
vos kelių prieš nepasotina
mus naudotojus, kaip vie
nintelę išeitį iš skurdo. Ir 
kad iki šiol dar nematom ki-

padėjimą 
įvairiausiai 

aižyda-

Rengiasi Prie Terorizavimo 
Darbininkų; Policijai Kelia
mos Algos; Perkama Nauji 
Kruiseriai; Išmatom Nėra 
Pinigų; Išnaudotojai Be 
Skirtumo Spalvos Vieni Ki
tiems Rankas Spaudžia.
Kovo 15 d. majoras Davis 

policijai ir tiesų (law) skyriui 
pakėlė algas. Kodėl dabar ke
liama alga policijai, perkama 
jai nauji automobiliai-kruise- 
riai, o miesto apvalymui nuo 
išmatų, sako, “nėra pinigų”? 
Aišku, kad miesto ponai, per 
šniukštinėjimą “7 slaptųjų”, 
gerai žino, kad darbo masės 
kovingėja. Streikai plečiasi ir 
žada išsiveržti automobilių ir 
plieno industrijoj. Kova prit^š 
“sales tax” vagystę 
kaip gaisras pavėjui, 
biai ir dirbantieji su 
biznieriais buriasi į
kovą prieš bendrą priešą — 
išnaudotojus. Taip pat kova 
vis labiau ir plačiau išsisiū
buoja bendro fronto vadovys
tėje už Darbininkų Apdraudos 
Bilių H. R. 2827 federalėj 
plotmėj ir II. B. 136 Or io 
valstijoj. Visur plačios darbo 
masės reikalauja, kaip fede- 
ralės, taip valstijos valdžių ir 
savo atstovų, priimti tuos di
delės svarbos bilius.

Kaip valdančiai klasei, taip 
jųjų taniams, iš to viso masių 
veikimo, sus* daro rimtas pavo
jus. štai kodėl jie rengiasi 
rimtai, kad policija būtų išti
kima puolimui ir terorizavimui 
kovingų darbininkų. Kas mies
to valdžiai, kad visu*’ nešvara 
ir išmatomis užversti kiemai 
ir jardai, kad didžiumos gy
ventojų gyvenimas žymiai pa
blogėjo ? Daviams nerūpi ap
saugojimas ir aptarnavimas 
tų žmonių interesų, iš kurių 
jie tunka ir turi perteklingą 
gyvenimą. Jiem rūpi mažos 
saujelės interesai, interesai 
bankierių ir stambių industria- 
listų iš Prekybos Buto. Kad 
būt užtikrintai policijos ap
sauga, tam jai ir pakelta al
ga. Juk šioji tvarka ir rymo 
ne ant ko kito, kaip ant po
licijos buožės, teismų ir kalė
jimų.
Milionierių ir Ju Tarnu Tarpe 
Del Spalvos Nėra Skirtumų
Areštavo (per klaidą), 

Benny Mason’ą, “policy” ka
ralių, kuris pernai meta, kaip 
jojo knygos parodo, išviliojo iš 
biednuju negrų (daugiausiai) 
ir baltųjų masių $1.500,000. 
Teisėjui Bear ji susitikus teis
mo kambaryj, štai kaip jie 
vienas kitą sveikino:

Teisėjas Bear į Masona: 
“How do you do, Mr. Mason?”

Masonas teisėjui Bear: 
“Mighty proud to meet you, 
Judge!”

Kuomet taip gražiai viens 
kitą užkalbino, kartu viens ki
to ranką kietai paspaudė. Ka-
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pitalistinių laikraščių raporte- 
riai nesistebi, kad čia vienas 
juodas, o kitas baltas rankas 
kratė. Pas išnaudotojus 
priimta ir paprasta, be
darbininkais, tai krs kita. Juos 
visur pajuokia, kuomet 
bendrai ima savo klasės 
kalus ginti.

Reikia žodis tarti, kas 
teisėjas Bear? Jis yra 
mas, kaip didžiausis reakcio
nierius ir “injunction” išdavė
jas. Maži namų ir žemės sa
vininkai jį gerai žino, ypač'tie, 
kuriem reikėjo savo namelį 
ginti nuo “foreclozavimo”; be
darbiai teisėją žino, kaipo be
darbių didžiausį persekiotoją 
ir baudėją jų kovoje prieš 
evikcijas ir kapojimą pašal
pos; streikieriai žino skebų iš
teisinime, o streikierių baudi
me. Na, ir tasai baisus 
bininkams teisėjas Bear 
švelni šilkinė pirštinaite 
ny Masonams ir kitiems 
bininkų ir varguolių 
tams, kurie jį susitikę teisme 
sveikina ir su klasės šypsą sa
ko: “Mighty proud to see 
you, Judge!”
Lietuviai Darbininkai Turime 

Gerai Tą Galvon įsidėti

Daugelis lietuvių, dar ir to
kių, kurie mėgsta save vadin
tis “susipratusiais” ir “pro
gresyviais,” į negrus darbinin
kus žiūri taip, kaip bosų kla
sei yra iš to naudos. Būna kar
tais mūsų svetainėj tarptauti
nis parengimas-šokiai. Ateina 
vienas kitas mūsų “progresy- 
vis,” pamatęs negrus darbi
ninkus kartu, lūpą tampo: 
“kam čia tie negrai, ar neturi 
jie savo vietos.” Arba pasiū
lyk ženklelį su paveikslėliu 
Scottsboro jaunuolių teismo 
vedimui, kaip matant, rodos, 
jį širšė įgylė?: “Aš tiem neg
ram, neduosiu!” Keno čia nuo
dai, kuriais yra užsikrėtus da
lis darbininkų ? Ogi valdančio
sios klasės, kuri mus visus ly
giai išnaudoja ir lygiai terori
zuoja. Ji labiausia bijosi mūsų 
susivienijimo; ji labiausia grie
žia dantį, pamačius mus ben
drai: ant pikieto linijos, be
darbių demonstracijose ir mū
sų parengimuose. Tuom pačiu 
kartu, kuomet mums darbi
ninkams valdančioji klasė 
skiepija, kad mes, balti, esa
me iš geresnio “molio” pada
ryti, negu juodos spalvos dar
bininkai, jie to skirtumo ne
pripažįsta, kuomet susieina jų 
klasės Masonai, Longai, Bear’- 
ai ir jiem panašūs. Jie vieni 
kitiems rankas spaudžia ir ly
giai tariasi, kaip mus, darbi
ninkus išnaudoti.
Tarpe Jų Klasės ir Mūsų Tėra 
Skirtumas, Kurį Jie Pripažįs

ta, ir Kurį Turime'ir Mes

jie
rei-

yra 
žino-

dar-
yra 

Ben- 
dar-

parazi-

darbūs teismas. Ją nuteisė 5 
metams kalėjimam Už ką, ar 
ji buvo panaši raketierė, kaip 
Mason, kuris išviliojo arti pus
antro miliono dolerių iš neg
rų biednuomenės ? Ar ji buvo 
būtlegerką, kuri visiem saliū- 
nam vietoj “Dėdės Šamo” pa
rūpino degtinę? Oi, kad ji bū
tų buvus viena iš jų, tai vie
ton gauti 5 metus kalėjimo, 
būtų atėjus į teismą gražiai 
apsimainius žodžiais su teisė
jais, pastarieji būtų paaiškinę, 
kad čia kur nors klaida įvyko. 
Laikraščiai išgarsinę, kad buvo 
didelių žmonių teismas, bet 
niekas neišėjo.

Bet dabar jos asmenyje bu
vo Julia Jubach, motina dvie
jų mažų kūdikių. Ją nuteisė 
už tai, kam jį kovingai ir per- 
šiurkščiai reikalavo savo kai- 
mynkai, Martinienei ir jos ma
žiem kūdikiam drabužių. Miss 
Newman, “snooperis,”, ją 
įskundė, ir teisme liudijo, kad 
Jubach ją privertus orderį iš
rašyti, Martinienės stuboje. 
Teisė kartu ir bedarbę Marti
nienę, bet pastarąją išteisino. 
Juk ne Jubach drabužius ga
vo, bet jos kaimynka. Bet bo
sų t.eismui bedarbė Jubach 
yra didesnė prasikaltėlė, kaip 
toji, kuri aplaikė drabužius. 
Kodėl? Todėl, kad ji atstova
vo Bedarbių Tarybą, kovingą 
organizaciją. Aiškiaus sakant, 
be savęs, išdrįso dar kitiems 
padėti kovoti. O tas prieš bo
sus yra didžiausiu prasižengi
mu. Už tai Tom. Mooney nus- 
merktas viso amžiaus kalėji
mam Sacco ir Vanzetti buvo 
sudeginti elektros kedėje. Vien 
už tai, kad išdrįso už savo 
klasės reikalus kovoti ir dar
bininkus organizuoti, štai kur 
bosų ir mūsų klasės linija ski
riasi. Bosai teroru nori darbi
ninkų klasę atgrasinti nuo ko
vos. Jiem nedaro skirtumo 
spalva, rasė, tikyba arba par
tija. Jei tik esi darbininkų 
klasės išnaudotojas, tai ir jųjų 
klasės žmogus. Bet kodėl jie 
mum skiepija žeminti kitos- 
spalvos ir tautos darbininkus?, 
Aišku, kad mus silpnais pada-Į 
rius. O silpnus, išsiskirčiusiūs, 
neorganizuotus darbi ninkus 
buržuazijai lengviausia išnau
doti.

Darbininkų pareiga kuoge- 
riausia link viens kito atsineš
ti ir jungtis į vieną bendrą 
kovą prieš bendrą priešą- 
pitalistus. Reikia šimtais
pildyti mūsų kovingos Julijos 
Jubach vietą. Parodykime bo
sų klasei, kad darbininkų kla
sė po vienybės rasių ir spalvų 
vėliava maršuoja nepergali
ma prie panaikinimo šios su
puvusios tvarkos.

J. M-ka.

liks pelno. Choras

ka 
už

gjrdėt, kkd paskutiniu laiku 
nebuvo priimami nauji nariai; 
į chorą, nes buvo mokytasi 
operetė “Vestuvės Pušyne,” 
tad dabartiniu laiku chore yra; 
36 nariai. Operetės komisija 
pranešė, kad lošimas įvyko ko
vo 3 ir kad viskas išėjo gerai. 
Publikos atsilankė skaitlingai 
ir chorui
yra labai dėkingas, kaip vie
tos, taip 
draugams 
skaitlingą atsilankymu.

Po raportų kilo diskusijos 
apie minėtą operetę, ar ji yra 
tinkama mūsų darbininkiš
kiems chorams, kuomet Meno 
Sąjunga nesutiko ją išleisti, 
paskaitė persilpna. Išdiskusa- 
vus klausimą, prieita prie to 
supratimo, kad operetė yra 
tinkama mūsų scenai.

Choro mokytoja draugė Ju- 
dzentavičienė taip gi išsireiš
kė, kad ši operetė yra gera ir 
dar galima lengvai kaikuriuos 
dalykėlius pataisyti, vieton 
liaudies dainų, galima įdėti 
revoliucinių dainų. Aš nuo sa
vęs turiu pasakyti, kad ši ope
retė yra gera ir tuomi, kad 
nesunki perstatyti scenoje, nes 
nereikalinga įvairių scenerijų, 
yra labai pilna gyvumo ir pub
likai labai patinka. Kurie bu
vo jos pažiūrėti, tai* sako, kad 
jeigu būtų antru kartu lošia
ma, jie vėl ateitų.

Tik labai nepatiko vietos 
klebonui. Atėjus sekmadieniui, 
bažnyčioje iššaukė, kad labai 
“nedoras lošimas” buvo suloš
tas, girdi, tik gyvuliai gali ves
tuves kelti pušyne, o nė žmo
nės ir dar, girdi, prisirinko 
pilna svetainė , pasižiūrėtu 
Mat, tenai parodoma, kaip su
simylėjo vaikinas ir mergina 
skirtingų tikėjimų ir neturė
dami pinigų, kad papirkt dva
siškus tėvelius, kad leistų 
jiems apsivesti, ima laisvą 
šliubą. šis veikalas parodo, 
kad galima apsivesti ir be ku
nigų laiminimo.

Lyros Choro nariai mano, 
kad Meno Sąjunga galėtų iš
leisti operetę “Vestuvės Pušy
ne.” \ %* • » . ' L,

šiame susirinkime choras 
išrinko dėlėgatus į bedarbių 
konferenęiją, kuri įvyko kovo 
17 d. Girardville, Pa. Konfe
rencija bųyų'• sujaukta užgyrfc 
mui^apdraudos biliaus HR 28> 
27. Delegatai^, išrinkti J. Wa- 
revačiukas ir. J. Svęnsdpas. 
Nutarta užsimokėti metinę' 
mokestį į Centrą $5. Priimta1 
rezoliucija užgyrimui biliaU^ 
HR 2827. . / / ; '

Choro/pamokos bus laiko
mos' kaip, ir pirmiau—kiekvie
no sekmadienio vakarą. / 

Korės. E. M. •

plačios apielinkės 
ir draugėms už

Shenandoah, Pa
BROOKLYN LABOR LYCEUM

tu šakų tarnautom panašiu 
išstoiimu, tai svarbiausia tov 
priežastis vra anaiptol ne 
ių patenkinama padėtis, 
kaip plepa fašistinė spauda, 
bet tas smulkini buržuazi
nis trumparegiškumas, bai
lumas, tie jų nrietarai. ku
rie iuos dar stipriai riša su 
buržuazija ir fašizmu ir 
akademiškas ju apakimas. 
Bet smarkus aštrėjimas kla
sių kovos prie vis gerėjan
čio Liet. Komunistų Parti
jos vadovavimo, milžiniš
kas paskutiniu laiku SSRS 
i takos augimas ir kitos ap
linkybės verčia ir privers jų 
padoresnių j ą, sveikesnių j ų 
dalį nutraukt ryšius su bur
žuazija, išstot kovon prieš 
savo naudotojus ir parazi
tinę fašistų valdžių pade
dant proletariatui užka
riaut sovietų valdžia.

V-jas.

Kovo 9 d. Clevelande įvyko 
kovingos bedarbės, baltos be-

IROOUSSIVE (WIG CO.

»" ''■ /J
•;. > . ...JL

5-12-34.

Ir vaistinių darbininkai or
ganizuojasi ir streikuoja; 
paveiksle matom vienų New 
Yorko vaistines darbininkų 

pikietuotojų.

Iš Lyros Choro Susirinkimo

Kovo 10 d. įvyko choro su
sirinkimas. Labai smagu pažy
mėti, kad choristai, ypač jau
nuoliai, labai domisi choro ei
ga ir skaitlingai lanko susirin
kimus. Iš komisijų raportų buvo

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Are.
Tel., Stagg 3847

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

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

8701 JOS CAMPAU A VII, DETROIT, MJCH.'
. . . . . ---------- --------- ■ —

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

maųęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone*—Main 1417



į*.

Ketvirtas Puslapis

Z. C. Mažeikienė Kalbės Sekamose Vietose
Kovo 28, New Kensington, 

1126—3rd Ave.
Ypatingai draugės moterys 

skaitlingai daly-

Kovo 21, Hartford, Conn., I
7:30 vai. vakaro, Laisvės Cho- Pa
ro svetainėj, 57 Park St.

Kovo 22, Waterbury, Conn., raginamos
103 Green St. Apart d. Mažei- j vauti. Meskite, drauges į šalį
kienės kalbės jauni draugai, visus kitus reikalus ir eikite į 
Medelis ir Strižauskas. , prakalbas, veskite savo kai-

Kovo 23, New Britain, minkąs. Išgirsite iš draugės 
Conn., Lietuvių svetainėj, 354 Mažeikienės daug ko naujo. 
Park St. Pradžia 7:30 vai. va- Ji iš savo turtingo klasių ko- 
karo. įžanga veltui. I voje patyrimo nurodys jums,

-LAlSV.fi
3

Ketvirtad., Kovo 21, 1935

ją politiniam susivienįjime del 
rasės ir persitikrinimų; už pa
šalinimą Paul Devis, galvos iš 
San Francisco Šalpos Adminis
tracijos, kuris kooperuoja su 
pono Hearsto kampaniją prieš 
darbininkų klasę ant šalpos 
surašo; už parėmimą naciona- 
lio Bedarbių Apsaugos Biliaus
H. R. 2827;‘ už atšaukimą kri- 
minalio šindikalizmo įstatymą, 
paliuosavimą 16-kos R. S. ap
kaltintų, Tom Moonęy, ir at
šaukimą visų valkatystės įsta
tymų, kurie buvo ir yrą įna
giu prieš organizuotus darbi
ninkus.

Kalifornijos darbininkų yra 
trys svarbiausi reikalavimai:
I. Sutriuškinti Sacramento Kri-

• - ‘ .I . .•» f, •

minalio Šindikalizmo suokal
bį. šitas teismas yra ne vien 
persekiojimu 15 apkaltintų; 
jis taipgi yra bandymu įsteig
ti tvirtumą K. S. įstatymo, kai
po ginklo prieš organizuotus 
darbininkus.

2. Sumušti priešdarbininkiš- 
kus bilius, įneštus į valstijos 
įstatymdavystę ir reikalauti 
priėmimo Assembly Biliaus 
419 del visiško atšaukimo K. 
S. įstatymo.

3. Reikajauti priėmimo Dar
bininkų Bedarbių Socialės Ap
saugos Biliaus 791. Šitas vie
natinis šalpos bįlius, (turis pri
pažįsta del visų darbininkų 
pragyvenimą ir gyvenimą.

f Pacific.

Waterbury, Conn.
Kas Reftiia Lietuvos Politi- /i • *•• < • ■ 4■ m •.i *< 1 (mus Kalinius f

Papeikimas Los Angeles Progresyviams 
Lietuviams 

t * v y

Progresyviai Los Angeles 
lietuviai mėgsta didžiuotis sa
vo veikla. Sla, iš dalies ir tie
są, veikia: ALpLp kuopa gy
vuoja gerai, dar ir kokį tai 
kliubą palaiko; pastaruoju lai
ku moterys sutvėrė savo loka
lų Lygos Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą. Nors didžiumoj h’ tie 
patys žmonės figūruoja visose 
Šiuose lokaluose, bet visgi 
duodą pamato manyti, jog tai 
norima veikti. Praeitą metą 
buvo pasiųsta atstovė į Pary
žiaus konferenciją prieš karą 
ir fašizmą, dabar rengiamas 
piknikas “Daily Worker’’ pre
so naudai. Tai pagirtini daly
kai; bet nedovanotina ir šių 
dienų pražiopsotieji didžiai 
svarbūs dalykai, kaip štai: 
Tiek daug visuomenės kalbė
ta, rašyta ir veikta suvienytu 
frontu visokių srovių organiza
cijų atsispyrimui prieš 
kapitalistų užsimojimus 
darbininkų klasės. Bet 
kada visos svettimtaučių 
nizacijos išėjo į atvirą 
suvienytame fronte, tai 
vių organizacijų jokios
vybęs nesimato. Tai kas-gi su 
jais atsitiko, juk lietuviai turi 
išsirinkę komisiją sėkmingam 
tarptautiškam veikimui ?

Reikia pažiūrėti, kas tokio 
atsitiko. Nueinu į susirinkimą 
vasario 20 ir klausau: Iš ka- 
leinos ir tarptautiško judėjimo 
komisija užklausta, 
pranešti. Komisija 
“Nenuėjau ir nieko 
Tai daugiau, negu 
mas!

'Kiek 'galėdama,

visus 
ant 

štai, 
orga- 
kovą 
lietu- 
atsto-

Draugė Z. C. Mažeikienė, iš Cleveland, Ohio
Kovo 24, Philadelphia, Pa., ką moterys darbininkės

928 E. Moyamensing Avė
pradžia 2 vai. po pietų.

Kovo 24, Phila., Pa., ‘
vai. vakaro, Lietuvių Muzika-1 voliuciniam darbininkų judęji 
lėj svetainėj, 2715 Allegheny 
Ave. Apart d. Mažeikienės a- 

kalbės ir d.
iš “Laisvės“

biejose vietose 
Tauras, vienas

Kovo 26, Baltimore, Md., 
Lietuvių svetainėj, 853 Hollins 
St. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Kovo 27, Pittsburgh, Pa., 
142 Orr St.

atsiekti, kuomet jos dalyvauja 
j klasių kovoje, kadangi ir ji pa- 
l ti yra darbininkė ir savo žino- 

7:30 jimą ir prasilavinimą įgijo re-

me. Kalbės ir abelnais darbi
ninkų reikalais, todėl ne vien 
moteriams, bet ir vyrams bus į- 
domu išgirsti.

Draugai ALDLD nariai-na- 
rės ypač turėtų panaudoti tuos 
susirinkimus gavimui naujų 
narių į ALDLD. Kur tik drau
gai darbavosi, visur turėjo pa
sekmes.

S. s.

Bedarbiai Reikalauja Užtikrinimo nuo 
Californijos Valstijos

SACRAMENTO, Calif. — 
Kovo 11 d. bedarbių konven
cijoj tūkstančiai darbininkų 
parodavo gatvėmis iki valsti
jos kapitulos ir išreiškė reika
lavimą dešimčių tūkstančių 
Kalifornijos darbininkų už 
priėmimą Biliaus 791, už Be
darbių Socialę Apdraudą. De
legacija iš 35 užėmė grindis su- į

dar-

Carlisle, utopistų grupės, taip
gi išreiškė būtinumą ir rei
kalingumą dalyko. Dewey An
derson, pirmininkas “Assem
bly” komiteto davė atsakymą 
delegacijai, kad konvencija 
išrinktų kalbėtoją del biliaus 
apkalbėjimo bedarbių apsau
gos.

Delegatai ir bedarbiai atgal
sirinkimo kambaryje ir prida- grįždami gatve nuo kapitulos 
vė reikalavimą specialiam se- i į konferencijos salę reikala- 
nato ir susirinkimo komitetui. 
Klausimas buvo pakeltas ant 
pareikalavimo pirmosios
bininkų delegacijos, kuri ap
silankė įstatymdavystėj pir
miau. šimtas darbininkų pri
pildė balkoną, pasilikę šimtai 
lauke laikė atvirą susirinkimą- 
—mitingą ant trepu kapitulos. 
Delegatai kalbėjo nuo Ameri
kos D. Federacijos lokalų, smul
kių farmerių, moterų, ir jau
nuolių organizacijų. Alex No.- 
ral, pirmininkas valstijos Be
darbių Komiteto, vadovavo de
legaciją susirinkime ir kalbė
jo 30 minutų “asemblima- 
nams.” (Alex Norai pereitą 
metą buvo Komunistų Parti
jos kandidatas į U. S. senato
rius). Jis kalbėdamas palietė 
šių dienų augančias ir nepa
kenčiamas gyvenimo aplinky
bes bedarbių ir neturėjimą už
tikrinimo nuo darbdavių. Kal
bėtojas išanalizavo visus neti- 
krus-utopistiškus bedarbių ap
saugos 
su 791 
teikia 
njnkų. 
čia ne 
kenčiančių, bet tikras reikala- 
vjmas organizuotų darbininkų 
klasės.

Delegatai Nora - Conklin

bilius ir palygino juos 
bilium, kuris tikrai su- 
užtikrinimą del darbi-

Noral pasakė, kad 
malonės prašymas del

DarŲi-Amerikos Lietuvių 
ninku Literatūros Draugijos 
28 kuopa buvo surengus va- 
karje^ę,Lietuvos politinių kali
nių, naudai. Reikia pasakyti, 
kad ir waterburieciai biznie
riai gausiai prisidėjo su auko
mis ir maistu prie šios vaka
rienės. L. Žemaitienė ir J. Vai
tonis pavaikštinėjo pas biznie
rius ir gavo sekamų aukų :

P. Krugelis ^aukavo 15 svarų 
mėsos; Sunnyside Market au
kavo $2; K. Besasparis — 8 
svarus mėsos ir 6 kvortas bin- 
zų; Stankienė
—bulves; J. Rędečkis 
sos; J. Jakimavičius - 
Staskevičius ir Rakauskas, Ųe- 
keriai, aukavo duonoj; 
smulkesnėmis aukomis: J. Ta
mošaitis, Z. Adomavičienė, U. 
Vaisjięnė, B. Sadulienė, L. 
Mankienė, K. Jenkelįunienė, 
Grinienė ir Norkuvienė.

Vakarienė buvo pasekmin
ga. Maisto beveik užteko su
aukoto, bet atskaita (įąr nepa
daryta, todėl tikrai nežinoma, 
kiek iielno liko. Bus paskelbta 
spaudoje.

mon ir Wabs Sacramente. Re- 
zol. prieš mokyklose vertimą 
vaikučius atidirbti už rankš
luostį ir gaunamus pietų už
kandžius. Už perleidimą be
darbių socialės apdraudos H. 
R. 2827 Biliaus ir 791 biliaus. 
Už eks-kareivių bonus.

Tai su šiais reikalavimais 
virš* 50 delegatų iš suvienyto 
fronto išvažiavo į Sacramento 
pas ponus; gi likusioji minia 
griežtesniam spaudimui savo 
reikalavimų, 10 d. kovo ma
siniai susirinko ant Plaza, at
kartojo protestus ir bedarbiai 
išrinko iš savo tarpo komitetą, 
susidedantį iš 6, kuris įeis į 
Citizens Relief Committee ir 
turės teisę dalyvauti sutvarky
me bedarbių pašalpos.

O jūs, lietuviai, seni darbuo
tojai, sakote, kad tas viskas 
tik bedarbiam priklauso rū
pintis. O jūs ar visi esate su 
darbais ir kaip ilgai? Nejau
gi ant tiek atsilikote, jog ir 
savo reikalų nepajėgiate su
prasti; netėmijate spaudos, ne
studijuojate svarbius klausi
mus ir nejučiomis apleidžiate 
kovos lauką?

Palaukime, draugučiai, 
ateis mūsų kaleina 
linę“ atsistot, tai 
mums iškovos!

Tai daugiau, negu
Rytinių valstijų draugai pa

siekė Washingtona su 
reikalais, o mes nei savo 
se work’’ nepasidarom.

kol 
į “bread 
gal kiti

peiktina!

(nębiznierka) 
— mė- 
-rpės0s;

Kovo 22 d. yra rengiamos 
prakalbos su muzikąle progra
ma. Kalbės draugė Mažeikie
nė, iš Cleveland, Ohio. Be į>o, 
dar kalbės du jaunuoliai: d. 
Afedeliš iš New Haven ir d Kl. 
Strižauskas, waterburietis. 
Tad, watelburieclai, nepamirš
kite dalyvauk. Prakalbos pra
sidės 7:30 vai. vakare. •♦J. * • • -f t ••

vo, “mes norim septynių-de- 
vynių-vieno!” Vakare laiky
tame masiniame susirinkime 
tūkstančiai darbininkų daly
vavo. Kalbėtojas buvo assemb- 
liman Pelletier (Epic demo
kratas), kuris įnešė bilių 791 
į valstijos susirinkimą; L.' 
Ross nuo Komunistų Partijos, 
assembliman Ritchie (Epic de
mokratas), pastorius Lane ir 
Alex Norai; Nora Conkjin, vie
na nuo apkaltintų kriminaliam . v, < , T , t ■
sindikalizme, buvo pirmininkė. sl Vjlpos CĮiora?
Konvencija, susirinko į Plazą 
Teatro salę ir išdirbo konstitu
ciją del valstijos Federacijos 
Bedarbių ir Apvienytų Orga
nizacijų; į pastovų komitetą 
įėjo 38 delegatai, kuris vėla 
susirinks po 3 savaičių laiko. 
Konvencijoj buvo 228 akre
dituoti delegatai nuo 147 or
ganizacijų, įskaitant 13 Ame
rikos Darbo Federacijos loka
lų. Neoficialių delegatų buvo 
penki šimtai.

Tarpe svarbių rezoliucijų ir 
reikalavimų, priėmė už Bilių 
791, už unijos algas prie šal
pos projektų; (dabar 20 pro
centų algas apkarpė, vieton 
15 njilionų, gavo 9' milionus 
del bedarbių šalpos), už pa
kėlimą budžeįio del visų sky- 

ir rių šalpos; prieš dįskriipinaci-

Taip pat waterburieciams 
reikia temyli, kad Kovo 24 d.,

. Dai
nininkai bus' šie: A. Mickevi
čiuje iš Prdvidence, R. I. ir A. 
Višniauskas, Iš Bayonne, N. 
J. l’rie jo, ir pajš choras pil
dys programą. Po k on cerio tę
sis šakiai. ' ? ■

Patąrjina nė vienam wątęr- 
burięčiui bei ąpieiįnkės lietu
viui nepamiršti šio Vilijos 

> . ...» f f,
koncerto. 
» G V /•

vi ui nepamiršti
Choro parengimo— koncerto

Koncertas prasįdęs 7:30 y
Vajcąre; įžanga 35 centai.

J. Vaitonis.

BUDAPESf. Vengri
jos fašištąi sveikina Hitle
riu nbsį>ręndim^' įVęst 
kiėtijoj ’ verstinį k^ręlyiavi- 
mą. Jie politikoj einą išvien 
su * 'Hitleriui

ką turi 
pareiškė: 
nežinau.“ 
apsileidi-

šiais 
hou-

B.

rėmimui anglų kalboj darbininkišką 
dienraštį Daily Worker. Prasidės 8:00 
vai. vakare, Rusų, ir Lietuvių Liau
dės Name, 701 N. 8th St. Įžanga 15 
centų.

Bus skanių užkandžių ir alaus. 
Grieš gera orkestrą. Taipgi duos 
raportą vienas pančekinės darbinin
kas kuris nesenai sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos. Kviečiame visus skaitlin- 

dalyvauti.
Komisija.

(68-70)

gai

masinis susirinkimas.
C. Mažeikienė iš 

Gyvenus Sovietų 
ir Lietuvoj, Ener- 
ir veikėja, pirmu

ganizacijos del politinių kalinių ir, 
streikierių. Todėl draugai ir draugės 
būkite visi skaitlingai šiame bazare, 
paremsite kalinius ir streikierius. Pa
aukokite daiktais ar pinigais. Šitas 
parengmas įvyks labai gražioj vietoj, 
Ambassador Hall, 1704 North Broad 
Street, šokiai prie geros orkestros.( 
Įžanga 10c. vieną vakarą, dviems va
karams 35c. Autetcmfwypetaoincmf 
atnešt j svetainę, kur Įvyks bazaras.

Kviečia Komisija.
(67-69)

WATERBURY, CONN.
Kovo 22, vakare, įvyksta Lietuvių 

Darbininkų 
Kalbės drg. Z.
Cleveland, Ohio. 
Sąjungoj, taipgi 
ginga kalbėtoja 
kartu šioj apielinkėj pasitaikė pro
ga ją gauti, ;

Kalbės ir du. lietuviai jaunuoliai: 
B. Medelis iš New Haven ir C. Stri- 
žauskas, choro vedėjas. Abu daly
vavę prieškariniam ir priešfašisti- 
niam kongrese Washington, D. C. 
Dainuos ir choras. Įžanga dykai. 103 
Green Street.

(68-69)

WORCESTER, MASS.
Vėžių ii’ silkių balius su šokiais. 

Rengia Tarptautinis Darbininkų Ap- 1 
sigynimo 13 kuopa. Kovo 23 d. Lie- I 
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. ' 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečia vi-: 

skitlingai atsilankyti. Komisija.
(67-69)

sus

DETROIT, MICHIGAN
Jaunuolių LDS 208 kp. sulos an

glišką veikaluką “Oscar Sapp,” nedė- 
lioj, March 24, 1935, 7:00 vai. vaka
re, Draugijų svetainėje, 4097 Porter 
St. Po lošimu bus šokiai prie geros 
“Harlem Orchestra”. Įžanga tiktai 
20c ypatai.

Kviečia visus dalyvauti
Rengimo Komitetas.

i (67-69)

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
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-K APS ŪKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

1.

aiškinau, 
paduodama pirmininkui kele
tą lapelių; štai, rytoj vakarą 
protesto mitingas prieš nužu
dymą dviejų streikierių Impe
rial Walley; 22 vas. protesto 
mitingas prieš Hearsto iššauk
tą War Defense demonstraci
ją (kurioje maršavo moterys 
ir kūdikiai, abieji kareiviškai 
įrengti, policijos daugiau bu
vo negu maršuotojų.)

Viena draugė reikalavo pir
mininko lapelius skaityti, bet 
pirmininkas sugniaužęs lape
lius pareiškė, kad nėra reika
lo, o draugai pakilę pradėjo 
skirstytis. Aš, aiškindama 
svarbumą dalykų, griežtai rei
kalavau pasiųsti tarpt, judėji
mo komisiją į suvienyto fron
to mitingus ir rinkti delegatus 
į Sacramento konferenciją 10 
ir 11 dienomis kovo, 
mininkas su likusiais 
paskyrė mane nueiti 
nyto fronto mitingą, 
susirink ir neškis, iš

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WATERBURY, CONN)

Kovo 24 d. vakare, 103 Green St., 
įvyks choro didelis Koncertas ir šo
kiai. Programe dalyvaus A. Micke
vičiūtė iš Providence, R. I. ir A. 
Višniauskas iš Bayonne, N. J. S. 
Valentinas sulos “Sacco-Vanzetti ka
lėjime” ir pats choras dainuos gra
žių dainų. Tai bus vienas iš puikiau
sių parengimų Waterbury. Visus už
kviečia dalyvauti Vilijos Choras.

R. K.
(68-70)

29 Endicott Street, 
moterims ir

WORCESTER, MASS.
Pėtnyčios vakare, kovo 22, įvyks 

didelės ristynės. Durys atsidarys 7-tą 
vai. Ristynės prasidės 8:15 vai. Lie
tuvių svetainėj,
Įžanga vyrams 40 c., 
vaikams 25 c.

Risis keturios
lin su Charlie Rice, Allen Jackson 
su Stanley Orczyk, Bull Berini su 
Joe Bakšys ir Ivan Kižoff su Red/ 
Chander. Visus sporto mylėtuojus 
kviečiame atsilankyt.

poros. Sailor Hanib-

NORWOOD, MASS.
Du Dideli Žaidimai Sporte 
d. kovo, Finų svetainėje, 37

NEW BRITAIN, CONN.
Kalbės Mažeikienė

Seniai pas mus buvo rengta pra
kalbos, nes vis nebuvo tokios geros 
progos gauti kalbėtojų. Šiuo kartu 
pasitaikė, kad d. Z. C. Mažeikienė 
važinėdama po Naująją Angliją su 
prakalbų maršrutu sutiko sustoti ir i 
mūs miestelyje. Pas mus ta drau- i 
gė da niekuomet nėra kalbėjus ir ji 
be abejo daug naujo pasakys. Teko 
girdėti, kad publikos būsią dikčiai 
ant ■mūs/.jp.v'akalbų. ■ • • '■

Prakalbos įvyksta subatoj, kovo 23 
d., Lietuvių Svetainčjje, 354- Park St., 
kai 7:30 vai. vakare. Įžanga visiems^ 
veltui.

Komisija.
(67-69)

i

GREAT NECK, N. Y.
Great Necko darbininkiškos orga

nizacijos rengia parengimą kuriame 
bus rodoma judžiai “Deserters” (Pa- j 
bėgeliai) ir “Life at the Bottom of 
the Sea” (Gyvybė Jūrų Dugne). Abu
du labai įdomūs paveikslai ir verta 
kiekvienam matyt. Po judžių bus ir 
šokiai prie Charlie Kwarren’s sau
nos orkestros.

Įvyks kovo 24 u., 1935 m., H. and 
M. Sabenko svetainėj, 87-91 Steam
boat Road. Pradžia 6:00 
Įžanga suaugusiems 40 
kam 15 centų. Užkviečia 
lingai dalyvauti.

vai. vakare, 
centų, vai- 
visus skait-

Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 12-tą ir 13-tą, 1935 m. 

bus didelis bazaras. Rengia visos or-

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

ŽDviejy Svary Dėžė 7 H 
6 Skirtingų Rūšiy • "c

Persiun Urnas A p mokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

: ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuo.se 
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.

t

Tai pir- 
draugais 
į suvie- 
Reiškia, 
kur at

ėjai, o mums tie. reikalai sve
timi, tokiu būdu neformališ- 
kai viskas atmesta.

Aš, skaudžiai atjausdama 
šioms klaidoms ir nenorėda
ma, kad lietuviai pasiliktų už
pakalyje kitų, dėjau pastan
gas sušaukti specialį susirinki
mą, kad nuo lietuvių pasiųsti 
delegatus į Sacramento kon
ferenciją, kas lengvai buvo 
galima padaryti per lygietes 
moteris. Ir lygiečių pirmininkė 
prižadėjo tuojaus tai padary
ti, bet potam jos surado, kad 
viskas esą buvę apsvarstyta 
ALDLD susirinkime, todėl ne
likę reikalo tuomi rūpintis 
daugiau!

0 kąš gi buvo veikiama tuo
se suvienyto fronto mitinguose 
ir kokiii^tikslu organizacijos 
siuntė delegaciją į Sacramen
to? štai tie dalykai :

Buvo pagamintos ir perleis
tos šios rezoliucijos:

Rezoliucija prieš karą ir fa
šizmą. Ręzol. prieš Criminal 
Syndicalism w Law. Rezol. prieš 
Hearsto melagystes ir užsipul
dinėjimą ant Jaunųjų Komu
nistų Lygos organo. Rezol. už 
pąliuosaVimą Tom Mooney ir 
kitų 17 darbininkų Sacramen
te., pežol. prieš gubernatorių 
Merriam, prieš Otis Babcocks 
District Attorney, Judge Le-
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Chapel Court, LSU “Basket Ball” 
“tymas” iš Brooklyn, N. Y. imsis su 
Norwood LSU “tymu”. Tai bus ką. 
pasižiūrėti, kaip sportininkai loš už 
proletarinę garbę. Ateikit kas tik ga
lit! Po žaidimų bus šokiai. Įžanga 
suaugusiems 25 c., vaikams 10 c.

23 d. kovo taipgi Finų svetainėje, 
bus lošis tarpe Norwoodo LLR Cho
ro Merginų ir Worcester Aido Cho
ro merginų. Taipgi bus ii’ vaikinų 
“tymai”. > Norwoodo LLR Choro mer
ginos dar nėra pralošę nei vieno lo- 
šio, nors jau lošė su įvairiais “ty
mais.” Jos užtikrina kad) duos gerą 
lošį ir šį sykį. Būkite visi kas tik 
galite. Po žaidimo bus šokiai. Įžan
ga suaugusiems 25 c., vaikams 10 c.

Myliantis Sportą.
(68-70.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks 31 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, 40 Ferry Street. Kaipo 
kvoterinis susirinkimas tai yra svar
bu, kad visi nariai dalyvautų skait
lingai.

Šiame susirinkime reikės nutarti 
ar kviesime chorą ir kalbėtoją per 
Decoration Day (May-Gegužės 30). 
Taip pat katrė nėra užsimokėję as- 
esmentus už lotus, ateikite į susi
rinkimą ir užsimokėkite, ’ nes reikia 
rinkti darbininkus dęl pjiovimo žo
lės, o pinigų daug nėra.

LKKR.
(68-70)

PLYMOUTH. PA.

Lietuviu kapiniu Korporacijos Valdybos 
v . tlai ir adresai:

Pirm. J, Uagdriunas, 228 Duffy Alcy,
\ . . . Plymouth,

Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St.
' Telf,: 32511 Wilkes Barre, 

Kasieriua K, Randarčikas, 813 Main. St.
n ‘ Tel, 74037 Edwhrdavifle.

var-

Pa.

Pa.
____  ,___  Pa. 

Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane
' Wilkes Barre, Pa. 

Prot. raSt. J. Sankevičius, 10 Melrose Av, 
Tel,: 34625 Wilkes Barre. Pa. 

Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 
tel, 91840, nas Aug, Stravinską,

40 Ferry St„ Plymouth, Pa.

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 23 Komunistų Partijos kuo

pelė 50X rengia linksmą vakarėli, pa-

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DA IMANTU
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILI U—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
.v. .. V ’ •

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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Mažeikienės Prakalbos
;Kovo 10 d. įvyko Z. C. Ma

žeikienės prakalbas, kurias 
rengė Darb. Org. Bendras Ko
mitetas. Nors oras buvo pras
tu—lynojo, bet publikos atsi
gink ė vidutiniai. Mažeikienė 
pasakė gerą prakalbą dienos 
klausimu. Nurodė reikalą ko
vo# už Bedarbių Apdraudą, 
kovos prieš karą ir fašizmą, 
už bendrą frontą, už kasdieni
nius, visus darbininkus apei
nančius reikalus. Prakalba 
klausytojams patiko, apart po- 
lOs sklokininkų, kurie , klausi
mų eigoj statė (nepamatuotus 
klausimus, į kuriuos kalbėtoja 
tinkamai atsakė, kad net pub
lika turėjo gardaus juoko.

Priimta rezoliucijos, reika
laujančios Bedarbių Apdrau- 
dos H. R. 2827 ir pasiųstos 
a!4em Connecticut senatoriam, 
šio distrikto kongresmanui, 
chairman Connery Com. on L. 
ir Ways and Means Com. Taipgi 
priimta rezoliucijos su reikala
vimu, kad valstijos legislatu- 
ra svarstytų ir priimtų įneš
tu į Connecticut legislatūrą 
Bedarbių ir Socialės 
dos bilių panašų HR 
liui.
t Lėšų padengimui
po $50c.: B. Bartkevičius, V. 
Navašinskas, J. Jasiunas, G. 
Vajatka, M. Valatkienė ir J. 
Petrušaitis. Po 25c.: A. Jocis, 
A. Mureikienė, A. Sabas, M. 
Baltrėnienė, M. Kairys ir S. 
Tamošiūnas. Su smulkiais, 
$6.70. Aukotojams tariame 
širdingai ačiū.

Darb įninkąs. .

rūpinimui darbininkų bedar
bėje, senatvėje, ligoje ir ki
tuose priepuoliuose. Išgirski
me svarbias prakalbas ir ra
portus iš kongresų. Prakalbas 
rengia bendrai LDS 220 Jau
nimo kuopa ir ALDLD. 28 kuo
pa. Įžanga visiems dykai.

Koncertas

Apdrau-
2827 bi-

aukavo:

• Waterbury, Conn
ALDLD Nariams ir

» Simpatikams
Amerikos Lietuvių Darbi- 

<ninkų Literatūros ^Draugijos 
28 kuopa savo susirinkime, 
laikytam kovo 12 d., nutarė, 
kad minėtos kuopos mitingai 
įvyks kožno mėnesio antrą 
antradienį (utarninką), 7 vai. 
vakaro, 775 Bank St. Sekamas 
susirinkimas įvyks balandžio 

d.
Gerbiami nariai-narės, ma

lonėkite ateiti į sekamą susi
rinkimą ir atsivesti po naują 
n,arį. Jūs gerai žinot, kad da
bartiniu laiku yra ALDLD va
jus, taigi ir mes turim pasiro
dyt, kad vajaus laiku neatsi- 
liekam nuo kitų kolonijų nau
jų narių gavime. ALDLD-tai 
yra vienintelė lietuvių apšvie
tus draugija Amerikoj. Ji lei
džia moksliškas - darbininkiš
kas knygas, nurodo, kaip pasi- 
iiuosuoti iš kapitalistiško jun
go. Mes tik per darbininkišką 
apšvietą, vienybę ir kovą lai
mėsim, tad arčiau prie vieny
bės. Įžanga visiems dykai.

Visų atydai! ALDLD 28 kp. 
sekretore šiemet yra d. M. 
Vaitopaitė, $99 Highland Ave
nue, Waterbury, Conn.

Lietuvių Masinis Mitingas- 
Prakalbos ir Daįnos

Nė vienas nepraleiskite pro
gos! Kovo. 22, 7įt30 vakaro, 
Venta svetainėj, 103 Green St., 
Waterbury, Conn., kalbės dd. 
Z. C. Mažeikienė, iš Cleveland, 
Ohio; jaunuolis B. Medelis, iš 
New Haven, Conn; ir KI. Stri- 
žauskas, » C-h°r<>, vedė
jas. Dainuos Vilijos Choras. 
Kviečiame visus lietuvius į šį 
mitingą.

Draugė Z. C. Mažeikienė 
yra gyvenus Sovietų Sąjungoj, 
taipgi buvo Liet., dabar gy
vena Clevelande. Ji dar pir-. 
mu kartu kalbės šioj apielin- 
kėj. Draugai B. Medelis ir Kl. 
Strižauskas. dalyvavo .pradžioj 
sausio mėnesio Jaunimo . Kon
grese Prieš Karą ir Fašizmą, 
taipgi buvo. , delegatais nuo 
Rietuvių organizacijų ir aps
kričių Washingtone, Darbi
ninkų Kongrese, kuris priėmė 
Darbininkų Bilių HR 2827, ap-

Dainuos Radio Dainininkai 
A. Mickevičiūte, iš Providence, 
R. I., ir Ig. Kubiliūnas, iš Bos
ton, Mass. Įvyks kovo 
(March). 24, >7:30 vakaro, 
Venta Hali, 103 Green St., 
Waterbury, Conn. Rengia Vili
jos Choras.

Programa bus labai turtin
ga, tik nesivėluokit ateiti, kad 
nesigailėtumėt. Dar tokis kon
certas Waterbury pirmu sykiu 
rengiamas ir publika bus tik
rai užganėdinta. Bus ir ko
miškų programos punktų, tad 
juoko turėsite lig valiai. O į- 
žanga visai pigi, tik 35 c. Ne- 
sivėluokite įsigyti tikietus, 
kad nesiliktumėt negirdėję 
koncerto. Tikietus galima gau
ti pas Vilijos Choro narius.

Mane klausė iš kitų koloni
jų draugai per laiškus apie ši
tą įspūdingą koncertą ir sykiu j 
teatrą. Matyti, kad ir kitų ko
lonijų draugai ir draugės susi
domėję būt šiame iškilminga
me koncerte kovo 24 d., Wa
terbury je.

Korespondentas T. L.

Lowell, Mass
Kas Daroma Vajaus Laike?
Dabar turime vajaus laiką 

verbavimui naujų narių į A- 
' merikos, Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugiją.. Kokis 
prakilnus tikslas! Organizuo
ti. didinti, stiprinti pažangos, 
kultūros ir apšvietos organiza
ciją. Bet ar ALDLD 44-tos kp. 
nariai ir jos simpatikai bei 
priturėjai jau atliko savo pa
reigas, kuomi nors prisidėda
mi, kad šis vajus už sustipri
nimą draugijos būtų kuopa- 
sekmingiausias ? Atsakymas 
yra sekantis: Turime gerą bū
rį draugų, simpatizuojančių 
mūsų Literatūros Draugijai, 
kaipo darbininkiškai kultūri
nei organizacijai ir abelnam 
darbininkiškam judėjimui. Ir 
jie mūsų darbus gerai pare
mia. Bet reikia prisipažinti, 
kad patys ALDLD 44-tos kp. 
nariai ne užtektinai darbuo
jasi, kad plačiau susisiekti su 
daugiau žmonių, simpatizuo
jančių mūsų veikimui; kad 
juos užinteresuoti ALDLD 
naudingais darbais ir jos sie
kiamais dideliais tikslais. Va
jus už įtraukimą daugiau nau
jų narių į Literatūros Draugi
ją einasi prie pabaigos, ir to
dėl, kas neatlikta pirmiau, tu
rime Visi sukrusti prie darbo, 
nors užbaigiant vajaus laiką.

Iki šiol ALDLD vietinės kuo
pos atlikta tiek: Jau veik visi 
seni nariai pasimokėję meti
nes duokles už šiuos 1935 me
tus; paskleista truputis lite
ratūroskalbinta nauji nariai 
į draugiją, bet kol kas dar ne 
užbaigta, nors ir yra prižadė
jusių stoti. Čia reikia daugiau 
pasikalbėti su tais žmonėpiis ir 
gauti juos į mūsų eiles. Reikia 
pagelbėti jiems tapti tikrais 
draugais khltūrinip darbo ir 
draugais visos darbininkų kla
sės. Surengta vienos prakal
bos, bet apie tai bus parašyta 
atskirai. Ir dabar rengiama 
vieną vakarienė su šokiais. . , 

Štai ką dabar turime atlikti 
visi sykiu—bendrai, nariai ir 
pritarėjai mūsų, organizacijos: 
Vakarienė ir šokiai, griežiant 
,Lowęllio Jaunuolių Orkestrai, 
rengiama ateinančią subatą— 
kovo 23 d., 8 vai. vakare, Dar
bininkų Centro Kliubo svetai
nėj, 338 Central St., Lowell, 
Mass. Visas pelnas bus su
naudotas šio vajaus reikalams, 
sustiprinimui o r g a nizatyvio 
darbo. Įžanga, ypatai 25c. 
Reiškia, pigiau jau negali būt,

. ....-r
ne? sykių yakarieųė ir šokiai. Išrinkti tvarkymui tos mokyklė

lės, laikys susirinkimą penkta
dienį, kovo 22 d. Lietuvių dar
bininkų svetainėje, 920 E. 79 
St., lygiai 8 valandą vakaro. 
Taįgi,.'delegatai, nepamirškite 
atsilankyti.

O sekantį nedėįdienį, kovo 24, 
10 valandą iš ryto, bus pirmuti
nės pamokos skaitymo , ir rašy
mo. Taigi tėvai ir motinos pa- 
sistengkite, kad jūsų vaikučiai 
būtų laiku svetainėje.

Laikinas Mokyklėlės Sekr., 
V. ^Romondas.

Taigi, draugai pritarėjai, vie
tiniai ir apięĮinkės, ypatinga;! 
arčios apielinkės, dalyvaukite 
šį sykį visi ir pasidarbuokite, 
kad ir jūsų kaimynai bei pa
žįstami dalyvautų šiame šau
niame parengime. Jūsų darbas 
bus, pilnai įvertintas, kaipo pa- 
gelbėjušių vajaus reikaluose. 
Taipgi dėęime pastangas, kąd 
kuopą naujais nariais sustip
rinti. Tik tuomet mes visi sy
kiu , galėsim jaustis atlikę .savo 
pareigas tinkamai ir galėsim 
apskaitliuoti, kokias pasek
mes bus atnešęs mūsų bendras 
pasidarbavimas.

Prie pabaigos reikia primin
ti, truputį ir. apie Lo'wellio Jau
nuolių Orkestrą. Ši orkestrą 
(iš septynių dalyvių) savo rū
pestingumu jau sugebėjo pa
daryti gerą progresą muziko
je. Ji pažengė ant tiek, . kad 
jau dalyvauja radio progra
mose ir su kiekvienu sykiu 
programos klausytojai jos mu
ziką vis daugiau myli. Bet tai 
garsas perduodama^ iš tolo, 
oro bangomis. Taigi lietuviškos 
programos mylėtojai visi daly
vaukite šioje vakarienėje ir čią 
visi pasiklausysite tos pačios 

I orkestros originalės-gyvos mu
zikos. O . šokikai, tai ir pasi
šoksite smagiai. Mes tikimės, 
kad No. Chelmsfordas, Bille
rica ir Dracutas, kaipo Lowel- 
lio priemiesčiai, mums daug 
pagelbės tą vakarą. Nes ir jų 
pareiga rūpintis 44-tos kuopos 
gyvavimu. Na, o. jeigu mus 
dar atlankys Nashua, Law
rence, Haverhill ir kiti, tai .ta
da mes pilnai išeinam laimė
tojais. Draugai, turinti maši
nas, leiskite darban kovo 23 d.

J. M. Karsonas.

Chicagos Masinis Protesto 
Mitingas prieš Hearštą
CHICAGO, Ill. — Coli- 

sąum svetainėje kovo 31 d. 
ruošiama didelis masinis 
mitingas protestui prieš He- 
.arstą, fašistinį laikraščių 
leidėją, kuris stengiasi su
kurstyti karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Vyriausi kalbėto
jai bus kongresmanas Lun-

deen, įnešėjas bedarbių ap- 
draudos biliaus H.R. 2827, 
ir J. B. Matthews, žymus

— . ....... . .. *
socialistas.. Mitingą šaukia 
Sovietų Sąjungos Draugų 
organizacija.

WATERBURY, CONN.

Cleveland, Ohio
Keletas metų atgal Cleve- 

lando visos progresyvės drau
gijos užsibriežė bendrai įsi
gyti nuosavą piknikams vietą 
ir kad tatai įvykinti gyveni
mam įsteigta Cleveland© lie
tuvių piknikų daržo bendrovė. 
Kol kas, tas darbas delei ne 
nuo mūsų priklausančių aplin
kybių dar nėra įvykintas, ta- 
čiaus pamažu varomas pir
myn. Kadangi tas darbas ne
priguli vien komisijai arba 
vienai kokiai draugijai, bet vi
siems Cleveland© lietuviams, 
todėl paskutiniame bendrovės 
direktorių susirinkime nutarta 
šiais metais visais galimais bū
dais tą darbą varyti pirmyn, 
atsikreipiant į visus Clevelan- 
do lietuvius. Kovo 24 d. įvyks 
svarbūs įvykiai minimos ben
drovės klausime, nuo kurių ga
li būti prigulės visa bendro
vės ateitis bei jos bujojimas.

2-rą vai. po pietų, Lietuvių 
Darbininkų svetainėje, 920 E. 
79th St., įvyks mass-mitingas 
apkalbėjimui bendrovės reika
lų.. Ten bus išduoti smulkme
niški raportai iš visų bendro
vės nuveiktų darbų ir nustatyk 
ta jos veikimas ateityje.
, 4-tą vai. po pietų bus “card 
pąrty” su keliais išlaimėji- 
mąis. 7-tą vai. vakare įvyks 
šokiai ir įžanga bus tik 15 c. 
ypatai. KviečiamQ .visus. (Clevė- 
lando lietuvius atsilankyti.

CLPD Bendrovės Sekr.,
J. Žebrys.

Gera Pradžią. Vaikų 
Mokyklėlės

*
Sekmadienį, kovo 17 d. į dar

bininkų svetainę susirinko apie 
1,6 yaįkučių į steigiamą lietuvių 
darbininkų vaikų mokyklėlę. 
Skaičius, tiesa, nedidelis, bet 
kąipo Į pirmą susirinkimų,. ir 
dar oras neląbai. palankus. bu-, 
vog tai, manau, pradžia gera.

Tėvai ir motinos, kurie atsi
lankė, išsireiškė, kad tokia mo
kyklėlė ręikalingat p . tas duoda 
vilties, kad bus galima turėti 
gana skaitlinga mokyklėlė grei
toj ateityj. Šiame susirinkime 
nųtąrta sekančią savaitę turėti 
skaitymo - rašymo pamokos, o 
toliau dainų ir. t. p.

Draugijų delegatai, kurie yra

Baltimore, Md.
' 7i

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

PUIKUS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį, 24 d. Kovo (March)

VENTA SVETAINĖJE
103 Green Street, Waterbury, Conn.
Nepasivėluokit — pradžia progrąmo 7:30 valandą vak.

PO PROGRĄMO TĘSIS ŠOKIAI IKI 11:30

(Sovietų Sąjungos Ląiyas Atvy
ko ,j\ „Baltimorę; . EĮizavętte 
Kuzpęcova, Pirmųtįpė/ Jūreivė 
Mergina Pąsiekė šį Portą; Ka
pitonas Sako, Ji Labai Gabi

Sovietų laivas “Max Hoelz” 
atplaukė į Baltimorę, Pier 3, 
Locust Point, Raudona Vėlia
va su kūjų', ir pjautuvu ant 
Jaivo plevėsuoja. Jauna mergi
na (kai vietinis anglų laikraš
tis ją už vadino “pretty”) ga
biai ir vikriai dirba su virvė
mis ir kitais laivo įrankiais, 
kaipo paprasta jūreivė.

Elizavette Kuznecova, pir
mutinė mergina atvyko į šį 
portą, kaipo- jūreivė. “Kabi
nete” sėdi diktokas kapito
nas Rięhakainėn, kuris plau
kioja jūrėmis 
ir jau turėjo 
ras dar prieš 
nuvertė caro 
nas Riehakainen kalba angliš
kai silpnai, bet gana supran
tamai. Jiš didžiuojasi su jo 
“crew” narsuoliais.

Kapitonas sako: “Šita mer
gina su mumis ant laivo-jau 4 
mėnesiai." Ji'studijavo moky
kloj laivo darbus, bet ji nori 
praktiškai darbą išmokt.” To- 
liaus kapitonas tęsė: “Jūs ma
tot, mūsų laive 2 jūreiviai turi 
sau kambarį, mergina jūreivė 
turi pati sau kambarį.”

Ant kapitono paliepimo visi 
jūreiviai užėmė savo vietas, 
merginą taip pat užėmė savo 
vietą. Kapitonas atšaukia, jū* 
rciviai palieka liuosi, dalis su
eina į “kabinetą,” jų tarpe ir 
Kuznecova. Ji angliškai kal
bėt negali, ramiai sau sėdi.

(Amerikos jūreiviai nei 
mąstyt negali, kad nueit į 
pitono kabinetą pasėdėt ir 
sikalbėt.)

Jie pasikalbėjo rusų kalboj, 
išėjo visi, užėmė savo vietas 
ant laivo. “Aš pats nesu ko
munistas,” kapitonas sako. 
“Bet aš galių jums tiek pasa
kyt, kad ant šito laivo geresnė 
disciplina ir geresnės sąlygos, 
negu po po caro rėžimu. Jū
reiviai turi sau kambarius, 
skaitymui kambarį, kur jie tu
ri pianą. Daug jų grajina ant 
skirtingų muzikališkų instru
mentų. Jų muzika eina į oro 
bangas, kuomet mes išplau
ki am ant jūrių.

“Oficieriai turi savo “mess-' 
room,” aš visuomet su jais 
kartu valgau, tik išskiriant, 
kada aš turiu svečių. Valgis 
tas pats oficieriams ir jūrei
viams.”

\ GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Pašelpinčs Draugys

tes Valdybos antrašai 1935 metams. 
Pirmininkas: K. Balsevičius, 10

Crawford St., ' Gardner, Mass.
Vice Pirm.: E. Miškinis, 77 Conant

St., Gardner Mass. ,
Prot. Sękretorius: M. Šleiva, 80 Len- 

,non St., Gardner, Mass.
Fin. Sekretorius: A. Nakutis, 172

Conant St., Gardner Mass.
Kasierius: J. Vaitiekus, 158 Water

ford St., Gardner, Mass.
Kasos Globėjai: J. Lekančinskas, 135

Logan St.; Gardner, Mass., J. Ya-
kuban, 228 Pine St., Gardner, Mass.

Maršalką: J. Anbrasas, 60 Emerald
St., Gardner, Mass.
Lietuvos Sūnų Pašelpine Draugys

tė laiko susirinkimus pirmą panedė- 
Ij kiekvieną mėnesį.

jau 34-tą metą 
kapitono popie- 
revoliuciją, kuri 
režimą. Kapito-

pa- 
ka-
pa-

Vitkus.

Nanticoke, Pa
, Rimtai-susirgo Amelia Ray 

(Šilinslputė) ir randasi - pas tė
vus namie,..po.num. 7W. Rid
ge St. Giminės, ir pažįstami 
prašomi ją aplankyti.., , .

Mrs. Stuble.

PRANEŠIMAS i
ADVOKATAS/ |

J. GEORGE LIPSIUS ] 
ir investigatorius.

C. W. BENSON ’ 
persikėlę raštinę į sekančią ( 

,... t .vietą: • > 
1324-30 Lincoln-Liberty |

Building
. Broad ir Chesnut, ’
PHILADELPHIA, ( 
,,TeL..Locust UWD. u ».

DETROIT, MICH.
D.L.K. Keistučio Draugijos Valdyba 

1935 metams.
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie
Vice-pirm. P. Jakštienė

Fin. Rašt. A.

Nut. Rašt. J.

Iždininkė Eva Vėgėlienė

Iždo globėjai: P.

M. Aranskienė

A. Višniauskas

Čia dalyvaus žmonių iš 
visos Connecticut Vaisę

Adelė Mickevičiūtė iš 
Providence, R. L, ir Anta
nas , Višniauskas, barito
nas iš Bayonne, ;N. J. Bus 
proga Išgirsti dainų, ku
rių dar čia niekas negir
dėjo, ir 
juokt.
Dalyvaus

ras

linksmai prisi-

ir Vilijos Cho- 
programe

RENGIA VILIJOS
CHORAS.

Įžanga tik 35 centai

Avė.

Avė.1462 Junction
Jakstys

1462 Junction 
Overaitis
4689 Brandon

7715 Dayton 
Petručionis, 
7527 Tappan

5260 Lumley Ave
J. Overaitis, Nut. Rast.

Avė.

Ave.

Ave.

Ave.

DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar; nes už mėnesio 

vėl bus f>ilna kainą.: ,
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS

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

. __ - ..-’.r . *

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas) \

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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. 

-/Pt m ?*>•"/ pnMryrr

' * -.‘■•f' . r . ;

2 Telefonas: Evergreen 7-7770 «
j PAUL GUSTAS I 

g LIETUVIS GRABORIUS |
5 Sena) dirbąs gr'aborystės pro- 8
3 fesijoje - ir Brooklyno apielin- 8 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar Q
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 8
3 balsamavimu ir- palaidojimu 8
2 mirusių. S

1 Veltui Chapel Šermenim |
3 Parsamdo automobilius šerme- 8 
5 niins, vestuvėms, krikštytoms g
2 ir kitokioms parems 8
5 , Šaukite dieną ar naktį g
| 423 Metropolitan Avė. 8

g Brooklyn, N. Y. g

Visas ir visus užkviečiam atsilankyti, o užtikriname, jog 
bū^it patenkinti.

Neužleiskite šalčio ar kosulio
Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.

f 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.

Mes perkame seną auksą 
VELTUI

Laike kovo mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON

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

Juozas JLevanda
(LEVAN DAUS KAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

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 72 

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257 .

' Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 
•. gydyme

Ausų, Akiy 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.
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ' ANGLIŲ KOMPANIJA.)

485 Grand Street. Brooklyn, N. Y.
....... Telefonas: ĘVer8reep 7-1661 ..

Lietiiviy Ahgliy Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Buržuazija ir Policija Norėjo Išprovokuoti 

Rasines Riaušes Harleme
Pereito antradienio popietį neprileisti riaušių. Milleris ir 

Harleme, negrais apgyvento- kiti areštuoti ir kaltinami “kė- 
je New Yorko miesto dalyje, 
buvo tikras karo laukas, ištisi 
policijos ir kazokų skvadai 
zujo po Harlemą švaistydami 
buožėmis ir šautuvais. Daug 
žmonių sužeista, desėtkai su
areštuota. Apie 200 langų iš
daužyta.

Incidentas prasidėjo, kada 
dešimties metų vaikas, Clive 
Rivera, negras, 272 Morning
side Ave., eidamas S. H. Kress 
krautuvėj, 256 —125th St., 
pijo saldainių stalą, neiškentęs, 
pasiėmė kelių centų vertės 
saldainių. Tartum kokį baisų 
piktadarį, krautuvės mandžė- 
ris, pasišaukęs du pardavėju, 
apsupo ir nusivarė į užpakalį 
krautuvės, “pamokyti.” Kaip
gi dabar biednas vaikas ir dar 
negras išdrįso saldainių užsi- 
manyt!

Tuo tarpu, apie 4 vai. po 
pietų, krautuvė pilna žmonių- 
pirkėjų. žmonės labai pasipik
tino ir susirūpino, kad vaiką 
neužmuštų-nenulinčiuotų. Kilo 
didžiausias protestas. Bema
tant pribuvo būrys policijos, ir 
puolėsi vaikyti žmones, išva
rė visus iš krautuvės.

Tuojau apie tai sužinojo 
Young Liberators organizacija 
ir pastatė pikietus su iškabo
mis, reiškiant- protestą prieš

lime riaušių.”
Sol Harper, Lygos Kovai 

už Negrų Teises komiteto na
rys išleido atsišaukimą į ne
grus ir baltus laikytis solida
riai, nesiduoti buržuazijai iš
provokuoti; bet organizuotos 
kovos keliu priversti kaltinin
kus atsakyti už savo žygius. 
Pareiškime reikalaujama atly
ginti tėvams už vaikučio nuo
skaudą, pastatyti negrus pri
žiūrėtojus ir. pardavėjus krau
tuvėse, paliuosuoti visus areš
tuotus darbininkus, taipgi pro
testuojama prieš policijos 
tališkumą.

bru-

Aplankymas Kapų Žuvusiu 
Draugų

Kovo 17 d., 10 vai. ryto su
sirinkome prie 220 East 14th 
gatvės, New Yorke. Prisirinko 
ant šalygatvio daugiau drau
gų. Pasirodė, jog visi čia su
sirinko, kad aplankyti 
draugų, žuvusių klasių 
lauke už darbo žmonių 
lūs. Atmaršavo po du
Tom Mooney kuopos jaunuo
liai. Pamatėme jauną merginą 
atnešant gyvų gėlių didelį 
pluoštą.

Visas būrys numaršavpme į 
14 gatvės linijos požeminio

kapus 
kovos 
reika- 
ir tris

Kress brutališkumą, sumušimą į traukinio stotį, nuvažiavome į 
negro vaiko. Daniel Miller, 
bedarbis, užšoko ant platfor
mos ir ėmė sakyti prakalbą, 
aiškindamas kaltininkus to. į- 
vykio. Ūmai susirinko tūkstan
tinės minios negrų ir baltų 
darbininkų. Kad gauti pasitei
sinimą suardymui naftingo, 
provokatoriai paleido gandus, 
būk vaikas nulinčiuotas ir tuo 
pat sykiu paleido butelius į 
krautuvės langus. Sykiu su 
tuo is visų užkampių pasipy
lė būriai jau iš anksto priruoš
tos policijos ir metėsi, tarsi 
vilkai, į kėliį tūkstančių dar
bininkų minią, ypatingai žiau
riai puldami tuos, kurie sten
gėsi aiškinti dalyką iš esmės 
Ir nedaleisti rasiniu riaušių. 
Gi būriai mušeikų ir provoka
torių švaistėsi po minia, užka
binėdami ramius praeivius.kad 
nukreipti masių pasipiktinimą 
vaiko užpuolikais į neapykan
tą vienos rasės prieš kitą.

Kaip visada, policija ir re
akcinė spauda bando suversti 
kaltę ant tu. kurie dėjo pa
stangas išaiškinti dalykus ir

Maspethą. Tenai kapinynas, 
kuriame keli mūsų klasės ka
reiviai yra palaidoti. Nuėjus 
pas kapų užveizdą,, tepajėgė
me surąsti vieną, nes nebuvo
me gerai susipažinę su laiku, 
tai yra, kūrį mėnesį ir dieną 
draugai palaidoti.

Suradus kapą narsaus ko
votojo Steve Katovis, padėjpm 
gėlių vainiką ant jo kapo, šu- 
dainavom “Internacionalą,” 
valandėlę tyliai pastoVėjom 
prie įšalto- - kapo • draugą,--žu
vusio už mūsų visų reikalus. 
Katovis buvo Nušautas ant pi* 
kieto linijos maisto krautuvių 
pardavėjų streike, sausio 16, 
1930 metais.

Stovint prie kapo suveržė 
krūtinę, kaip geležinėmis rep
lėmis ir iš akių ašaros išsiver
žė. Po trumpo laiko tas jaus
mas nuslinko, pradėjo mintys 
veržtis viena po kitai, kaip 
jūrų bangos. Kerštas tiems 
budeliams, nuo kurių kulkos 
turi žūti mūsų broliai!

Būrelis atsilankiusių draugų 
—tarptautinis; trijų gentkar-

“LAISVES” DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMO

KONCERTAS IR BANK1ETAS
Rengkites j didįjį savo dienraščio po- , , 
kilį. Dalyvaukite . suvažiavime ir 

būkite bankiete.

Sekmadienį, 7-tą d. Balandžio (April)
Bankietui bilietai jau gatavi, tuojaus įsigy
kite jų; užtikrinkite sau vietą bankiete

0 ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI ‘

GRAND PARADISE BALLROOM
318 GRAND ST., . BROOKLYN, N. Y.
Suvažiavimas prasidės 10-tą valandą ryto; Bankietas *

I prasidės 7-tą valandą vakaro.

MUZIKALĘ PROGRAMA DUOS:
Į Biruta Ramoškaite, sopranas, iš Hartford.
I A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.
I K. Menkeliuniute, visos Amerikos dainininkė';
I Aido Choro Vyrų Sekstetas, iš Brooklyn.
I Aldona E. Klimiutė ir Lillian Kavaliauskaitė,
I abi brooklynietčs, duos gražių duetų.

I

Ketvirtad., Kovo 21, 1935

čių: senų, pusamžių ir jaunų. 
Pasakiau—pasenęs kiekvienas 
numirsime, kad ir bailiai, bet 
ką tokie davė žmonijai?

ALDLD 1-mos kp. Delegatas

Dailydžią Darbai New Yorke
Kalbant apie dailydžių dar

bus, tai padėtis yra tokia. Va
saros laiku tėra mažai darbo, 
o žiemą beveik visai nėra. O 
su užmokesčiu taipgi prastai. 
Kad kur ir papuola kokią die
ną kitą padirbėti, tai mažai 
uždirba. Neunijistų darbinin
kų mokestis yra tarp 4-6 do
lerių už astuonių valandų dar
bo dieną. Bet didžiumoj bosai 
stengias priverst perdirbt taip 
vadinamą nustatytą laiką.

Nekurie kitos industrijos 
darbininkai gal manyt, kad 5 
ar 6 doleriai yra geras užmo
kestis. Bet reik žinot, kad dai
ly dėms reik turėt savus įran
kius mažiausia šimto dolerių 
vertės. Tie įrankiai, dirbant, 
taipgi nuolat dyla, kaip kada 
ir prapuola. O amatą išmokti 
irgi daug metų ima. Prie darbo 
paskuba taip pat reikalinga ir 
senesniam, nebe taip smarkiai 
galinčiam dirbt, mažai progos 
yra gaut darbą. Dirbt prisiei
na visokiam ore, ypač žiemos 
laiku. Tokiu būdu nuo peršali
mo pagauna reumatizmą ir ki
tokias. peršalimo ligas. Atsi
žvelgiant į visus tuos virš pa
minėtus dalykus, tai neunijis
tų darbininkų užmokestis yra 
maža.

Dabar pakalbėsim apie uni
jos darbininkus. Jų užmokestis 
yra perpus didesnė ir valandų 
yra prisilaikoma. O visos kitos 
darbo aplinkybės yra tos pa
čios. t - '

Nekurie ’draugai sakys, ko
dėl nestoti į uniją ir pagerint 
gyvenimo aplinkybes? Pasa
kyt lengva, o padaryt sunku. 
Pirmas dalykas, kad darbo ir 
unijos nariams, kaip ir neuni- 
jistams, nėra ir sunku gauti, o 
unijos duoklės yra didelės, po 
$T’į savaitę' ir dar visokių eks
tra mokesčių, kad susidaro di
delė suma ir mažai dirbant 
negalima išsimokėt, ypač žie
mos laiku. Antras dalykas, į- 
stojimas yra $150 (šimtas 
penkios dešimt dolerių).

Mat, Amerikos Darbo Fede
racija yra iš senovės apsiru- 
bežiavus tokiu būdu palaikyti 
augštesnes algas neįsileidžiant 
daug narių į uniją, kad nekil
tų tarp pačių unijos narių ’var
žytinės už darbus, nusimušant 
algas, nors iš dalies tas pasi
reiškia ir dabartiniu bedarbės 
laiku. Daugelyje vietų unijis- 
tai darbininkai dirba už ma
žesnes algas, negu unijos yra 
nustatyta, 
darbininkų 
organizuot 
priežasties.

Visiem Svarbi Konferencija
Kad pajėgus atmušti Hears- 

to spaudos ir fašistų agentūrų 
Jungtinėse Valstijose atakas 
ant Komunistų Partijos, K. P. 
New Yorko Distriktas rengiasi 
įsteigt stiprų apsigynimo fon
dą vedimui reikalingos agita
cijos ir propagandos.

Pradžiai to fondo Distrik
tas rengia bazarą, kuris įvyks 
.gegužės 22-26, New Star Ca
sino, 107th St. ir Park Ave. 
Bazaro pasekmės priklauso 
nuo visų masinių organizacijų 
ir partijai pritariančių asmenų 
paramos.

Tuo tikslu yra šaukiama vi
sų masinių organizacijų kon
ferencija šį pirmadienį, kovo 
25, 8 vai. vakaro, Manhattan 
Lyceum, 66 East 4th St. Ku
rių organizacijų delegatų ne
išrinkta, valdybos malonėkite 
pasiųsti delegatus minėton 
konferencijom

ir

Tėvą ir Vaiky Streikas 
Vedamas Sėkmingai

Flushing mokyklų tėvų
vaikų streikas prie? kamšą mo
kyklose, kuomet, naujai pasta
tyti mokyklos rūmai riogso 
tušti, eina sėkmingai. Majorui 
LaGuardia tėvų skundai atro
do tik “menkniekis” ir jis pik
tai išbumojo tėvus už “jieš- 
kojimą skandalo?’ Liepė “pri
silaikyti įstatymų” ir tylėti.

Bet tėvai mano, kad jiems 
nėra reikalo mokėti taksus 
statymą budinkų, paskui 
jų apšildymą ir priežiūrą, 
kant tuščiais, kuomet jų /
kai nuo susikimšimo parsineša 
vięokias ligas, važinėdami į 
tplimas mokyklas peršąlą, o 
neturinčius kuo važįugai viso
kios nęlaimes patinkat gatvėse. 
Ir jie atsakė ponui ‘TąG vardi
jai, kad kas jam atrodo “men
kniekis,” tas tėvams svarbu ir 
jie streikuos, kol naujos mo
kyklos durys bus atidarytos 
jų vaikams. Streike dalyvauja 
virš 6 šimtai vaikų.

uz 
už 
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Civilių Teisią Gynimas
Viso Didžiojo New Yorko 

organizacijos rūpestingai ren
giasi organizuotai-masiniai da
lyvauti Ateivių ir Amerikos 
Liaudies Civilių Teisių Gyni
mui šaukiamam susirinkime 
balandžio 3, milžiniškoj Ma
dison Square Garden svetai
nėj. Laikas svarstyti šį klau
simą ir lietuviųorganizacijo
se.

O neorganizuotų 
visai nesistengia 

del virš minėtos

G. Warison.

Metalistai Laimėjo 7-nią 
Savaičių Streiką

Metalo Darbininkų Industri
nės Unijos vestas streikas pa
sibaigė laimėjimu, Continental 
Silver Co„ 187 Broadway, su
tiko grąžinti atgal darban 16 
darbininkų, kurie buvo pra
varyti už unijinį veikimą. Iš 
jų 15 jau dirba,* o 1 gavęs 
darbą kitur. Pravarymu minė
tų darbininkų kompanija ma
nė sulaikysianti darbininkus 
nuo stojimo į uniją. Streikas 
tęsėsi ilgai dėlto, kad AF of 
L, ir Metal Spinners, neprigul- 
mingos unijos, viršininkai at
sisakė iššaukti ten dirbančius 
savo narius į streiką. '

Polly Adler ir visa eilė kitų 
raketierių biznio merginų ir 
vyrų patraukta teisman. Var
giai jie bus baudžiami, nes 
valdininkai ir patys nėra liuo- 
si: nuo visokių šmugelysčių.

C. Brooklyn, N. Y.
Jau gana senai iš šios apie- 

linkės nieko nesimato darbi
ninkiškoj spaudoj. Gal kiti 
rriano, kad mes apmigom arba 
pasidarėm tinginiai. Taip nė
ra. Čia mes turim darbininkiš
kų organizacijų kuopas, kaip 
tai Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 24 
kuopą, ‘ Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kp. ir Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
kp. . Dirbame 
kuopose, kiek 
konferencijose 
rėti delegatus,
ir iš iždo aukaujam.

Kovo 11 buvo ALDLD susi
rinkimas. Prie kuopos prisira
šė d. A. Šidlauskaitė. 
W. žvirblis išrinktas 
į “Laisvės” dalininkų 
vimą. Nutarta turėti 
mą> per .išvažiavimą,
vyks 9 birželio ,ir draugai ke
tino paaukoti gražių daiktų 
del laimėjimo.

Kovo 3 įvyko LDS kuopos 
susirinkimas; Prie kuopos pri
sirašė d. W. žvirblis ir W. 
Baltrušaitis. W. ■ žvirblis, dar 
jaunutis. Girdėjau, kad dar 
pora jaunuolių ketina prisira-

virš minėtose 
išgalim: visose 
stengiamės tur 
renkam aukas

Draugas 
delegatu 
suvažia- 
laimėji- 
kuris į-

1)1ENINIA1 
JUr SPECIALAI
KETVIRTADIENĮ, KOVO 21

Gryni Saldainiai
Citrinos Vaisiaus Lašai 1 q 

40c vertės—pilnas svaras
Juodo Walnut Brittle Oyflfi

50c Vertės—pilnas svaras^—
Broadway Skirtingi 
šokoladai

50c Vertės- pilnas svaras 
šokoladu Aplieti 
Molaso Plantations

40c Vertės—pilnas svaras
Namų Darbo žemuogių
Loaf Keksas 40c vertės

PRIE FONTANŲ
Slįced Chicken Senvičius

reguliariai
Pineapple Šundae

reguliariai
Pie a Irt Mode

reguliariai

19C

17C 
190

20c

15c

15c
1OC
1OC20c

Coffee Ice Cream Soda 
reguliariai 15c

DYKAI puodukas kavos su bile 
20c pirkimo

186^^ Krautuvės-Viena arti jus

1Oc

šyti. Beje, pas draugus kyla 
mintis, kad paimti kambarius. 
“1 hope so.”

M. Renkevičiutė.

D.N.Y. Organizaciją Sąryšio 
Susirinkimas

Ketvirtadienio vakare, kovo 
21 d., 7:30 v., “Laisvėje,” į- 
vykš viršminėtos organizacijos 
susirinkimas. Visi organizaci
jų atstovai, kurie esate Sąry
šyje, ateikite į susirinkimą.

S. J. B.

ALDLD 185 KP. NARIAM

ALDLD 185-tos kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, kovo 21 d., drg. Mockaus 
kambariuose, 411 Autumn Ave., 
East New York, N. Y. Pradžia 
8-ta vai. vakaro.

Visi nariai pribūkite.
M. Misevičiene, Sek r.

Trumpos Žinutės
Aštuoni gaisrininkai nušo

ko nuo vieno augšto namo 
stogo, 
mušė 
namo, 
klyne.
dė.’

kuomet liepsna prasi- 
virš stogo iš gesinamo 
prie 138—9th St., Broo- 

Nei vienas nesusižei-

Policija suareštavo jauną 
moterį, kuri iškeitinėio klas- 
tuotus čekius Crown Heights, 
St. Marks ir Flatbush distrik- 
tuose, Brooklyne. Jos vyras ar 
bendras suspėjo pabėgti au
tomobiliu.

Sulaikytas jaunas tėvas ir 
vyras Rudy Thomas, už pali
kimą savo 18 metu žmonos 
pereitą rugsėjo mėnesi. Jo 
žmona, negalėdama užlaikyti 
6 mėnesių kūdikį buvo pali
kusi ant laiptų prie 1,715 Pre
sident St., Brooklvne. Ji irgi 
buvo sulaikyta už pametimą 
kūdikio, bet prisaikintieji tei
sėjai ją išteisino. Sulaikytasis 
bus teisiamas. Tai prie ko pri
veda skurdas.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

ALDLD 23 kuopos susirinkimas 
vyks kovo 22 /March) 8-tą vai. vaka
re. 410 W. 33rd Street.

Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime nes vra. d!aug svarbių daly- 
kv apsvarstyt.

i-

Komisija.
(68-69)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA patalpos biz

niam, 20 x 60 pėdų, šildomas ga
ru. Randa nuo $25 iki $35. Galima 
matyt nuo 9-nių ryte iki 5 vai. va
kare. Uždaryta sekmadieniais. 401 
Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

(65-70)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda Grosemė ir Delicates
sen Krautuve. Gerai lietuviais apgy
vento] yietoj. Vietoje galima gražiai 
gyvenimą daryti. Randa pigi. Prie
žasty sužinosite ant vietos. Atsišau
kite šiuo antrašu:

428 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

(67-73)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

lo
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M
l | O O Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
I 111Į Į žinotos Kraujagysles, Kojų Reu- 
*■1 matizmas, Kelių Sustingimas,

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos Jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft f-6t01

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

W1LLIAMSBURGHE;
252 Berry St., Brooklyn, N; Y,

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

i
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) , 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.v

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sergančių Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Lig os£ 
Mėšlažamės Ia

gos, Hemorrhoidal, 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 kokĮ 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVI4KAI




