
Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Prūseika “N. Gadynėj” rašo, 
kad komunistai turėtų daryti 
vienybę su sklokininkais “nuo 
apačių iki viršūnės.”

Bet andai jis Brooklyne kai-! 
bėjo, kad nenorėjęs eiti į vir
šūnes, bet eiliniai sklokininkai j 
jį “privertę.” Mes manome, kad 
darbininkiški “opozicijos” na
riai galėtų dabar priverst to
kias “viršūnes” sustabdyt jų . 
žalingą revoliuciniam judėjimui 
darbą arba priverst išsinešdint, 
kur jų širdis traukia.

KRISLAI
Viršūnės ir Apačios. 
Nori Naujo “Bargeno. 
Ant Dviejų žirgų. 
Karalaičio Daina.

Rašo Komunaras

Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Pasaulį!

I
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Japonijos valdžia norėtų at- 
pirkt nuo Sovietų Sąjungos 
šiaurinę pusę Sachalino salos, 
turtingą žibalo šaltiniais, kasy
klomis ir miškais. N. Y. “Daily 
News” atranda, kad jeigu So
vietai neparduos, tai Japonai 
galės ir taip sau pasiimti tą sa
los dalį.

Bet tegul Japonijos imperia
listai perdaug nespekuliuoja 
Sovietų Sąjungos nuolaidumu. 
Japonija, tiesa, per pusiau-ka- 
riškas provokacijas privedė

100,000 ABYSSINĮJ Užpuolime Bedarbiu Naziai Nunuodiję 2 ĮNEŠIMAS DRAFTUOT Linkini Naudingiausių
Darbininkam ŽingsniųKARO PRIEVOLĖMS 

DARBININKUS
WASHINGTON. — Jung-

Ou Asmenys Žuvo Vokiečių Politines
Pabėgėles Londone i

BERN. - Šveicarijos vai- Uni.lJ Valstijų kongrese da-

SU ITALIJA?
ADDIS ABABA. — Pra

nešama, kad Abyssinijos 
(Ethiopijos) karalius Selas
sie sumobilizavo 100,000 sa
vo kareivių ir siunčia juos į 
pasienius Italijos kolonijų 
__________  ir Eritrėjos. 
Jie esą gerai aprūpinti kul- 
kasvaidžiais ir šautuvais. 
Abyssiniečiai bijo, kad Ita
lija gali greit pradėt atvirą 
karą prieš jų šalį. Apart jau 
esančios 70,000 Italų kariuo
menės Somalilande, Musso
lini siunčia ten dar 100,000 
vyrų.

prie to, kad Sovietai pigiai par- soma]j]anclo i
davė savo gelžkelį Mandžuri- 
joj. Tas padirgino Japonijos 
apetitą daugiau “pirkti.” Bet 
panašiai belįsdami prie naujų 
“bargenų,” Japoniški akiplėšos 
kada nors gali susilaukti, ko 
nenorėjo.

Kaip praneša iš Londono, An
glijos sosto įpėdinis, Prince of 
Wales išmoko dainuoti ir ant 
bandžio skambinti /evoliucinę 
dainą “Raudonąją Vėliavą.” 
Matyt, prie visko vyrukas ren
giasi.

Šeši Sužeisti
GALLUP mieste, New 

Mexico valstijoj, per bedar
bių' susikirtimą su šerifais 
balandžio 4 d., tapo nušauti 
bedarbis mainierys Ignacio 
Velarde, pasaulinio karo ve
teranas, ir šerifas M. R. 
Carmichael, o šūviais iš re
volverių sužeisti trys mai- 
nieriai, vienas pasalinis 
žmogus ir spėcialis šerifas 
E. L. Wilson. Gavo nuo

*

džia suėmė Vokietijos fašis
tą Hans Wesemanna. Nu
žiūrėjo, kad jis su kitais 
hitlerininkais pagrobė iš v .. 
Šveicarijos 1 a i k r aštininką 
B. Jacobą ir slapta išgabeno | 
jį į Vokietiją. Jis dabar ten 
įmestks kalėjimam 

. B. Jacob, kaipo fašistų 
priešas, buvo pabėgęs nuo 

_ _..........     | Hitlerio keršto į Šveicariją,
darbininkų apkulti ir kitas ! šveicarų policija sako, kad

bar svarstoma McSwain 
įnešimas neva “prašalinti 
pelnus iš karo.” Vienas to 
sumanymo punktas duoda

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Anglijos valdžia vėl pila van-į 
denį ant Hitlerio malūno: ] 
kvietė jį “lygiomis teisėmis 
dalyvauti ateinančios vasaros Į 
konferencijoj del karo laivynų 
apribojimo. O kaip iš pirmiau 
žinoma, Anglijos politikieriai 
sutiko, kad Vokietija įsitaisytų 
400,000 tonų įtalpos karišką 
laivyną. Hitleris gi, iš savo pu-

PROVOKATORIŲ A. KAR-

“spešialas,” R. Bogges.
Kova prasidėjo, kuomet 

darbininkai norėjo atimti iš 
šerifo keturis areštuotus be- J '
darbius, vedamus iš teisma- 
bučio. Trys iš jų buvo su
imti už tai, kad atgal su-

pa" I TEISMAS NU-: kraustė į namą vieną bedar-
iis” BAUDEI METUS KALeTI u; vlly,;A „niiLao

šiomis dienomis Kauno apyg. 
teismas Alytuje sprendė tokio 
turinio bylą.

1933 m. rugp. 27 d. 19 v. Va
rėnos Valst. džiovininkų sanato
rijos sargas Alfonsas Karpavi
čius su tos sanatorijos ligone

sės, sako, kad Vokietijai ieikia ,p. juozapaitiene važiavo per 
gana stipraus laivyno, idant ga-! Varėnos miestelio,
lėtų kontroliuot Baltijos Miške, prie “Margojo” tilto pa-
prieš bolševikų pavojų. sigirdo šūvis ir į dešinę koja

Taigi Anglijos imperiahstai buvQ su2eistas Karpavičius. Tol 
bando ant dviejų aikbų kį pranešimą^ padare policijai

pats Karpavičius.
Tardomas Karpavičius pa

reiškė, kad miške matęs per ke
lią perbėgant nepažįstamą vy- i 
ra, kuris tarp medžių pasislė
pęs. Kai sužeistas jis krites iš 
vežimo, pamatęs tris nepažįsta
mus vyrus. Karpavičius sakė į- 
taręs pasikėsinusius Salva Man- 
keliūną iš Pabeznegių km., Mar- 

; tyną Jakeliūną iš Varėnos m. ir

dineti: jie neva susirūpinę tai-1 
ką palaikyti ir tuo pačiu laiku 
remia pavojingiausią karo pro- 
vokuotoją—Hitler j.

bį, kurio baldus policija bu
vo išmetus į gatvę del neuž- 
simokėjimo už kambarius. 
Areštavo ir išmestąjį.

Po kovos su šerifais visi 
keturi bedarbiai liko nu
tempti į kalėjimą. Malšinti 
tolesniems darbininkų išsto
jimams už bedarbių reika
lus, vietinė valdžia pašaukė 
6.000 fašistinių legionierių. 
Medžioja visus kovingus 
darbininkus kaipo “komu
nistus.”

Wesemann jau prisipažino 
kaipo dalyvis Jacobo pagro
bimo. \

Wesemann lankydavosi ir 
ITondone. Ten jis bandė su
siartinti su dviem iš Vokie
tijos pabėgusiom Hitlerio 
priešininkėm: Dora Fabian,

, imt į “neorganizuotą mili- 
I ei ją” visus darbininkus, taip 
kad jie verstinai turėtų 
dirbt jiems paskirtus dar- 

I bus tose, o ne kitose vieto
se. Sumanymas sako, kad 
prezidentas nustatys ir “at
lyginimą” už darbą. Ir su
lig tokio kariško į įstatymo 
darbininkam nevalia būtų 
reikalauti jokių sąlygų pa
gerinimo. Kaip nurodo kon- 
gresmanas Wm. P. Connery, 
darbo komisijos narys: “Jei
gu darbininkas pareikalau
tų net, ,10 centų daugiau al-

filosofijos daktare, ir Ma--g0S> jis galėtų būt baudžia- 
tilda Wuim, rašytoja, kuri mas kalėjimo ir pini- 
per 12 metu buvo Vokjetijos iška pabauda iki $ioo,000.
fiAiwin ntfd-ATT/A I Inhnv* nnrhn <-? X . '

Nazių Protestas prieš 
Kauno Demonstracijas
BERLYNAS. — Praneša- ■

ma, kad Vokietija oficialiai i
v T • . • •VI VJUU u A u 11C4 IO V CUV41V0 III* 11užprotestavo Lietuvai prieš kažkokj vinca ig Geniūnų km. 

demonstracijas, kurios Ą- - 
vyksta Lietuvoje prieš Hit- kad jam"

Juos Karpavičius įtaręs todėl, 
, Karpavičiui, esant 

1932 m. slaptos policijos agen- 
Pagal pirmesnes žinias, tu ir dirbant nustatęs juos prieš 

Lietuvos valdžia rengėsi save. Be to, Karpavičius, tų tri- 
protestuot Vokietijai prieš jų asmenų prašomas, parašęs 
tenaitines hitlerininkų de- j Varėnos klebonui .kum Vilučiui 
monstracijas, a t k r e iptas grūmojanti anoniminį laišką,

kad kun. Vilutis iš sakyklos ne
peiktų 
pie tą 
ir del

kai Balsuoja Streikuoti pyp!

prieš Lietuvą.

Akron Gumos Darbinin-
Sovietų. Karpavičius a- 
laišką 
to tie

pranešęs policijai 
vyrai ant jo dar

“Laisvės” ' administracija. draugus ir pritarėjus į “L.” 
ir redakcija širdingai svei-j vakarienę, koneretą ir šo
kina šio darbininkų dienraš-, kius, kurie įvyks po Šėrinin- 
čio šėiininkų suvažiavimą, suvažiavimo, toj pačioj 
kuris jvyks rytoj, balandžio j 
7 d., Grand Paradise svetai
nėje, 318 Grand St., Brook
lyne, N. Y. Dvasioje sveiki
na šį suvažiavimą ir tūks
tančiai klasiniai sąmoningų 
lietuvių darbininkų apskri
tai. žino, kad “Laisves” šė
rininkų suvažiavimas yra 
draugų mobilizacijos punk
tas savo dienraščio stipri
nimui ir gerinimui, idėjiniai 
ir medžiaginiai. .

Visi mes linkime, kad šis 
suvažiavimas padarytų 
žingsnių, kuriais “Laisvė” 
galėtų pasiekti dar plates
nes darbo minias ir juo tiks
liau padėti joms kovoje už 
būklę ir už galutinąjį pasi- 
liuosavimo reikalą. 
J UŽKVIEČIAME Į 

PRAMOGĄ j
Sykiu kviečiame Didžiojo 

New Yorko ir apygardos

patalpoj. Dedama yra visos 
pastangos, kad turėtumėte 
kuo geriausią pažmonį.
PRADEKIME SUVAŽIA
VIMĄ, DRAUGAI, LAIKU

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas jau čia; jis prasi
dės sekmadienio ryte kaip 
10-tą valandą. Kurie važiuo
site ar eisite suvažiaviman, 
—tad nelaukite iki laikrodis 
išmuš 10-tą valandą namie, 
bet stengkitės pribūti sve
tainėn laiku pradėti suva
žiavimą.

Suvažiavimas, kaip pa
prastai, nusitraukia I visą 
dieną ir be jokių pavęlavi- 
mų, o šis turi būti sutrum
pinta, ,nes vakare bus balius 
ir vakarienė; turi būti dau
giau laiko ir pasisvečiavi
mui.

I mas nikais kalėjimo ir pini-
■ n

Ir toks įstatymas taiko
mas ne tik karo laikui, bet 
bile atsitikimui, kur 
kongresas pripažins, 
gresia karo pavojus.

seimo atstove. Dabar jodvi 
savo kambariuose Londone 
atrastos negyvos, mirusios 
ųuo nuodų.

Sakoma, kad jas bus nu
nuodiję hitlerininkai. Mat. 
jos pranešė atvykusiam į 
Londoną Šveicarijos val
džios prokurorui Dr. Gan- 
zui, ka jos žinojo apie hitle- 
rietj Wesemanna, ir Ganz 
turėjo su jomis kelis pasi
kalbėjimus.

Pirm tų moterų mirties, 
nežinia kas padarė kelis Įsi
veržimus į jų kambarius. 
Spėjama, kad tai Hitlerio 
agentai buvo įsilaužę, jieš- 
kodami kokių priešingų Hit
leriui dokumentų bei įpilda
mi nuodų į kavą ar kitus 
maisto daiktus.

šalies
kad

NewAlbany, N. Y. —
Yorko valstijos seimas pri
ėmė sumanymą, kad tea
trai galėtų vaidint bet ko
kius sceniškus veikalus sek
madieniais. Iki šiol buvo lei
džiama tik vodevilus vaidin
ti tą dieną, o ne reguliarius 
dramatiškus veikalus.

KETURI APIPLĖŠĖ 40 
ŽMONIŲ TRAUKINYJE 

į CHICAGO, Ill. — Keturi 
piktadariai; suėję į ekspresi
nį traukinį kaip paprasti 
važiuotojai, su tikietais, pa
skui kiek pavažiavus ėmė 
pyškinti iš revolverių, liep
dami visiems virš 40 keliau
tojams sugulti ant. pilvų. 
Vienas keliautojas manė, 
kad tai tik juokas ir negu
lė, iki buvo pašautas. Vi
siems suguldytiems piktada
riai iškratė kišenius, nu
maustė žiedus ir išplėšė ki
tus brangumynus, laimėda
mi tūkstančius dolerių gro
bio. O tragkiniui besiarti
nant prie Kankakee, III., ir 
sumažinus greitumą, plėši
kai laukan iššoko ir pabėgo.

CHINŲ RAUDONIEJI
PAĖMĖ 4 MIESTUS

HONKONG. — Chinų So
vietų raudonarmiečiai at
ėmė iš Chiang Kai-sheko fa
šistų dar vieną miestą, Sih- 
fengą. Dieną pirmiau jie 
užėmė tris miestus. Rau
donieji žygiuoja linkui 
Kweiyango, Kweichow pro
vincijos sostinės. Chiang 
Kai-shek skubiai šaukia dar 
100,000 armijos prieš perga
lingus Chinų Sovietų darbi
ninkus ir valstiečius.

III. Elektros ir Geso 
Streikas Apėmė Jau 

Šešiolika Miestų
> CENTRALIA, Ill.—Strei
kas unijinių darbininkų 
prieš Illinois Power and 
Light Kompaniją jau apėmė 
ne tik Centralia, bet ir pen- 
kioliką kitų miestų ir mies
telių: East St. Louis, Peo
ria, Collinsvillę ir kt. Per 
Streiką žymia dalim pakriko 
elektros ir geso patiekimas.

Buvęs pasaulinio karo vete
ranas ir trijų mergaičių tėvas, 
Thomas McFarland, 236 Hum
boldt St., išžagino ir paskui 
nužudė Mrs. Kelly, savo miru
sios žmonos motiną ir jos anū
kę, Florence McVey, 18 metų 
merginą, 360 Marine Avė., 
Brooklyne. žmogžudys suim
tas. ''

Hlinojių Įnešta, kad 
Teismai Spręstų apie

Teisę Streikuoti
S P R I N GFIELD, III. — 

Illinois valstijos seimui įneš
ta išleist įstatymą, kad

Kariška Hitlerininką 1 • • 1 • f • 1 V j' « • bininkai turi atnešt savo
Paroda Danzige

DANZĮG. — Pereitą ket
virtadienį visai neatrodė, • 
kad šis “laisvas” :
Tautų Lygos kontrolėje, yra' dališkesnis dalykas, kad 
bendrai valdomas lenkų ir streiklaužišką s u m a n ymą 
vokiečių. Atvykus čia Hitle- remia atstovas Progresyvių 
rio -Orlaivyno ministeriui, Mainierių Unijos, Joe Pi

sek. Sumanyme, be kitko,

skundus ir reikalavimus į 
kapitalistinį teisiųą ir pasi
duot jo sprendimtii. Tą su- 

,! manymą įnešė seimo atsto- 
miestas, i Vas F. W. Fries. Dar skan-

Pasikorė ant Egles šakos
tyrinėjimai paro-Daktariški

dė Karpavičiaus kojoje dvi sky- 
darbo komisijos direktorius i les, bet šauta iš viršaus apačion 
R. A. Lind atmetė 35,000 ir kulka įėjo įstrižai 
gumos darbininkų reikalavi- pindama blauzdikaulį, 
mą, kad jiem būtų užtikrin-

AKRON, Ohio. — NRA

Tardomas, pagaliau,
ta teisė dirbtuvėse laisvai Pasipažino, kad pats
balsuoti, katrie nori eiti 
streikan, o katrie ne. Darbi
ninkai, todėl, daro balsavi
mus per savo susirinkimus 
kitur. Atrodo, kad bus nu
balsuota streikuoti, — nors 
gumos kompanijos per ka
pitalistų laikraščius skelbia 
savo padirbtas skaitlines, 
būk “7,000 pasisakė prieš 
streiką.”

sutru-

rio .orlaivyno ministeriui, Mainierių Unijos, Joe Pi- 
Goeringui, buvo suruošta sek. Sumanyme, be kitko, 
didelė demonstracija-marša- siūloma, kad bile grupė 500 
vimas ginkluotų nazių, apsi- darbininkų gali reikalaut, 
rengusių panašiai kaip Vo- kad teismas prašalintų dar- 

manymas. 1 kieti j os kareiviai. Maršavo , bininkų uniją, išduodamas
Karpavičius buvo kaltinamas (jr vokiška Danzigo policija.' indžionkšiną prieš ją. Tai- 

Žiūrovai, kurie neatidavė gi kapitalistai galėtų suda- 
naziškos pagarbos jų žen- ryt kelis šimtus savo paka- 
klams ir vėliavoms, buvo už- likų, ir pagal jų reikalavi- 
puldinėjami ir terorizuoja- mą teismas laukan išvytų 

darbininkų uniją.
Illinois mainieriai turi da- 

• ryti protesto susirinkimus j 
Elizabeth City, N. C. — ir siųsti valstijos seimui rei-

Graikijoj, Nusmerktas 
Sušaudymui Karininkas

ATHENAI. — Graikijos 
karo teismas nusmerkė t su
šaudyti vyresnįjį karinin
ką vardu S, Volanis už da
lyvavimą venizelistų sukili-

MARUAMPOLe. — Kovo 3^me prieš Tsaldario fašistų 
d. Liudvinavo — Krosnos pa
plentėje rastas po eglės šaka 
pasikoręs žmogus. Vėliau pa
aiškėjo, kad tai Jančiukynas 
Vladas iš Pankiškių kaimo, 
Simno valse. Jo istorija tokia. 
1923 m. už .brolio užmušimą 
kariuomenės teismo buvo nutei
stas kalėti iki gyvos galvos. Vė
liau bausmę jam sumažino iki 
12 metų. 1932 m. buvo visai 
paleistas laisvėn. Grįžęs na- 
mb, negalėjo sugyventi su žmo-

valdžią. Kiti 20 karininkų 
nubausti kalėjimu.

Francija Žada Arčiaus 
Sueit su Sov. Sąjunga

-PARYŽIUS. — Jeigu 
Franci jai nepavyks sudaryt 
drūtos sutarties su Anglija 
ir Italija prieš Vokietiją, tai 
Francūzų valdžia stengsis 

ną ir vaikais. Būdamas nelai-i užmegst stipresnius ryšius , 
mingas, pats savęs ėmė nekęsti su Sovietų Sąjunga, -— kaip

jis ir 
šovęsis.

Provokacijos griebęsis, pasienio 
policininko Volungevičiaus įkal
bėtas. Girdi, jeigu trys prieš
valstybiniai gaivalai (“bolševi
kai”) atsisęs, tų kaip nukentė
jęs gausi premiją ir paaugšti- 
nimą.

Liudytoju pašauktas, Volun- menys kėsinęsi prieš jo, kaipo 
gevičius kategoriškai pabrėžė, .agento, gyvybe.
kad jis niekuomet Karpavičiaus 1 Teismas Karpavičių pripažino
neįkalbinėjęs provokuoti, čia kaltu ir nubaudė 1 met. papras- Du kaliniai bebandant pa- .kalavimus, kad atmestų to- ir užbaigė gyvenimą po eglės | pranešama 
esąs grynas Karpavičiaus prasi-' to kalėjimo. bėgti tapo pašauti ir suimti., kio įstatymo sumanymą.

tuo, kad norėdamas nekaltus 
žmones apkaltinti didžiuoju nu
sikaltimu ir kaltei įrodyti tyčia 
šovęsis iš revolverio sau į koją, į 
paskui melagingai pranešė po-! 
licijai, kad aukščiau minėti aš-! mi.

šakar
f kapitalistinėje 

spaudoje.

i
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Sveikiname Draugus Šėrininkus!
Rytoj įvyksta “Laisves” metinis su

važiavimas. Kaip kas metai, taip ir šie
met suvažiavę šėrininkai, be abej\ visa
pusiai apsvarstys “Laisves” turinį ir pa
darys visą eilę naudingų nutarimų.

Suvažiavimas įvyksta šeštuos metuos 
kapitalizmo krizio; jis įvyksta, kuomet J. 
V. gręsia fašizmo pavojus ir antras im
perialistinis karas stovi prieš pasaulį; 
kuomet Sovietų Sąjunga pasekmingai 
stato socializmą, o kapitalistinių kraštų 
darbininkų klasė ruošiasi prie nuverti
mo savo buržuazijos ir įsteigimo Sovie
tų ! Mes pasitikime, kad draugai šėri
ninkai, svarstydami dienraščio reikalus, 
ims domėn tuos faktus ir sulyg jais nu
statys gaires mūsų dienraščio tolimesnei 
darbuotei.

Sveikiname draugus šėrininkus ir šėri- 
ninkes ir linkime mūsų suvažiavimui pa
daryti kuodaugiausiai svarbių mūsų laik
raščiui ir visam darbininkų judėjimui 
sprendimų.

Kame Priežastis?
Penkerių metų kapitalizmo krizis pa

darė nemažą atmainą galvose ypačiai vi
durinės klasės žmonių ir profesionalų. 
Eina milžiniškas pakairėjimo procesas 

’ Amerikos intelektualijoj, — mokytojuos, 
gydytojuos, rašytojuos ir kt. profesijų 
žmonėse. Daugelis jų prieš kelis jnetus 
nei sapnuoti nesapnavo, kad jiems prisi
eis šiandien daryti tai, ką jie daro: eiti 
su revoliuciniu darbininkų judėjimu.

Šitų žodžių rašytojas pereitą trečia
dienį Madison Sq. Gardeno didžiajam 
mitinge atydžiai klausė kalbų tokių žmo
nių, kaip metodistų-episkopalų vyskupo 
Francis J. McConnell, profesoriaus G. S. 
Counts, Mary Van Kleeck, Dr. Harry F. 
Ward, ir kt. Jie visi pabrėžtinai karto
jo: šiandien vienintelė išeitis, kad mušti 
fašizmą—susivienijimas intelektualų su 

'darbininkais. Intelektualai vieni bejė
giai. Jie nebegali sudaryti savo judėji
mo. Su išnaudotojais-samdytojais jiems 
nepakeliui. Vieninteliai sąjungininkai 
pasilieka darbininkai, žinoma, pirmiau
siai revoliuciniai darbininkai.

Tie žmonės puikiai žino, kad Ameriki
nė Sąjunga Kovai Prieš Karą ir Fašiz
mą yra artima komunistams, kad josios 
viršūnėse randasi nemažai komunistų, 
tačiau jie dirba išvien, padeda Sąjungai 
kovoti, veikti.

Kitais žodžiais, kitataučių profesiona
lai ir intelektualai padarė milžinišką pa
sisukimą pastarųjų kelių metų bėgyje. 
Bet kaip su lietuviais profesionalais? 
Kiek jų gyvenimas pasuko į revoliucinę 
pusę? Iki šiol, rodSsi, labai mažai. Visi 
jie jaučia sunkmetį ir krizis juos nei kiek 
nemažiau kočioja, k£tĮq) kitų tautų profe
sionalus. Bet į judėjimą jų ateina labai 
mažai, beveik nieko.

Dabar šaukiamas visuotinas Amerikos 
lietuvių darbininkų suvažiavimas kovai 
prieš karą ir fašizmą (įvyks Clevelande, 
birželio pabaigoj). Šiame darbe berods 
mūsų profesionalai galėtų gerokai mums

padėti. Bet iki šiol to nesimatė. Tie pro
fesionalai, kurie veikė su mumis seniau, 
veikia ir dabar, bet naujų į kovas neįsi
traukia.

Tūli jų, beje, užėjus krizini, kažin kaip 
tai labiau sudešinėjo, ar tai del reakcijos 
baimės, ar del kitų kurių priežasčių, neži
nia. Keista, bet tai tikrovė.

Būtų gerai, jei kąs bandytų parašyti 
plačiau, paanalizuojant tas priežastis, 
kurios neleidžia tiems profesionalams da
lyvauti mūsų judėjime. Gal kuris iš pa
čių profesionalų galėtų tai padaryti ?

Biržą Dekanas Kun. Kuprevičius 
—Jaunų Mergaičių Žagintojas 
“Keleivis” paima citatų iš “Mūsų Kra

što” apie kunigą-dekaną Kuprevičių, ža
gintoją ir tvirkintoją jaunų mergaičių, 
kurių vieną tas “dievo paslas” užkrėtė 
lytiškomis ligomis. ' “Mūsų Kraštas” 
rašo:

“Po Biržų kraštą pasklido skaudi ir neti
kėta, Lietuvoje dar negirdėta, naujiena. Bir
žų dekanas kunigas Kuprevičius, žmogus 
jau apie 60 metų amžiaus, turėjęs visai iš
krypusio pobūdžio santykių su mažametė
mis mergaitėmis, iš kurių viena pasirodė 
esanti apkrėsta lytine liga. Pats kaltininkas, 
dalykams išėjus aikštėn, prisipažino ir, su
mokėjęs, nukentėjusios mergaitės tėvams 
kiek pinigų, tuo tarpu išvažiavo į užsie
nius. . .

“žinia stebinanti, kaip žaibas iš giedro 
dangaus...” i
Ten pat toliau:

“Juk tas asmuo, apie kurį čia dabar kal
bame, turėjo mūsų vyskupijos aukštosios 
vadovybės didelį pasitikėjimą. Tas asmuo 
apsilankiusiam vyskupui vietos inteligenti
ją atestavo, kaip moraliai pūvančią. Tas 
asmuo stūmė nuo bažnyčios, kaip nevertus 
jos malonių,-tautininkų srovės narius. ' Tas* 
asmuo viešai iš sakykloj smerkdavo visus, 

. kurie valstybės dalykuose turėjo kitokias 
pažiūras. Ne tik pats smerk<įavp, bet ir ki
tus kunigus, būdamas perstatytas vyresniuo
ju, mokė taip daryti. Argi šiandien ne ^skau
du visiems tiems, be jokių į pagrindo ir be 
jokios kaltės iš sakyklų viešai įžeidinėja
miems, kai paaiškėjo, kokio moralinio, lyg
mens 'asniuo juos taip slnerk&i ir niekino. 
Štai dėlko negalime šiandien to riemklbnaus ? 
įvykio visai nutylėti.

“Ir dar. Kiek pasmerkimų iš to paties 
asmens teko išgirsti skautų organizacijai! 
Net jų uniformos paliekami pliki keliai bu
vo nurodomi, kaip nepadorumo žymė. Smer
kiant skautus, buvo aukštinama ‘angelai
čių’ vaikų organizacija, kuri tikrai vaikus 
vedanti tikėjimo ir doros keliu. Ir vyres
nioji dvasiški ja tuos pasmerkimus ir išauk
štinimus kitiems patvirtindavo, net pakar
todavo. O dabar pasirodo, kad ta nelai
mingoji nukentėjusioji mergaitė kaip tik 
buvo ‘angelaičių’ organizacijoje ir, grei
čiausiai, tos organizacijos 'priedanga buvo 
pavartota jai privilioti.”

Tai, ką papilde kunigas-dekanas Kluk 
revičius, yra nenaujlena. Pralotas Al- 
šauskas “geresnių darbelių” atliko. Kle
bonijos nuo senai žinomos kaipo ištvir
kavimo vietovės. Beveik kiekvienas pa
rapijietis, kuris tik gauna progos arčiau 
prieiti prie klebonijos, tuoj patampa be
dieviu.

Šis senio kunigo Kuprevičiaus darbas 
turėtų atidaryti daugeliui parapijiečių 
akis: jie turėtų liautis rėmę tuos, kurie 
viešame gyvenime nusiduoda angelais ir 
šaukia parapijiečius nekreipti domės į 
pagerinimą savo reikalų ant žemės, bet 
žiūrėti į pomirtinį gyvenimą, o privatiš- 
kam gyvenime—atlieka dažnai baisiau
sius darbelius. • * * ’ • '* •’ į

Beje žiūrėsim, kiek apie šiuos Kupre
vičiaus baisius žygius patašys So. Bosto
no “Darbininkas,” kuris tiek daug melų 
ir keiksmų spausdina prieš ^Sovietu,. Są
jungą. Parapijiečiai turi priversti ^Dar
bininko” redaktorius parašyti Kuprevi
čiaus “dorų darbų” istoriją!

LAISVE

Draugės Kapsukienės Laiškas Apie V. Kap 
suko Paskutines Gyveninio Dienas
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Montreal, Canada
Montrealo Lietuviai Mano Su
daryti Bendrą Sąjungą Vasa

ras Piknikams-Gegužinęms 
Rengti.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
5-to Apskričio I Rajono Ko
mitetas sušaukė visas Mon- 
trealo organizacijas "į konfe
renciją, kaip tai: Literatūros 
Draugijos 137 ir 47 kuopas, 
K.D.A.L.L. Skr., šv. Kazimie

ro Pašalpinę, šv. Jono Pašal- 
pinę, Vytauto Kįiubą, M.D.S. 
P.D. ir Montreal Jaunimo 
Chorą. Visos organizacijos 
prisiuntė delegatus ir Valdy
bos dalyvavo. Drg. Kilikevi- 
Čius,’ ALDLD komiteto sekre
torius, paaiškino tikslą šio su
sirinkimo. Paskui ėjo diskusi
jos.

Šv. Kazimiero ir šv. Jono 
atstovai pasisakė už sudary
mą tokios sąjungos ir rengi
mą suvienytų piknikų. Pelnas, 
žinoma, būtų ant lygios dali
namasi tarpe visų organizaci

jų. Vienas ar du delegatai ar
gumentavo, kad toks suvieny
tas frontas būs nepraktiškas ir 
taip toliau. Bet didelė daugu
ma delegatų nutarė, kad visos 
Montrealo organizacijos dirb
tų išvien, išskyrus kunigą Bo- 
biną ir jo mažą saujelę pase
kėjų. Susirinkimas išrinko ko
mitetą, jieškojimui piknikams 
vietos.

Aš manau, kad šitas žygis 
yra gražus atsiekimas Mon
trealo lietuvių ir gali būti pa
vyzdžiu ne tik kitiems kana
diečiams,- bet' ir amerikiečiams.

žemiau telpąs laiškas yra 
draugės Elenos Tautkaitės- 
Kapsukienės, rašytas d. R. 
Mizarai, apie p a sk u>t i n e s 
draugo V. Kapsuko gyveni
mo dienas.

Brangus Draugai:
Turėjau jau senai parašy

ti jums laišką, nes tai tokis 
buvo man įsakymas d. Kap
suko.

Apie 23 d. sausio buvo 
gautas laiškas nuo dr. Kaš- 
kiaučiaus. Aš jį nuvežiau 
pas Kapsuką 24 d. sausio 
(Kapsukas tuomet buvo už 
miesto taip vadinamoj “Ar- 
c h a n ge 1 s k e” vietoj; tai, 
Kremliaus ligoninės skyrius 
sveikstantiems ligoniams). 
Bet tą patį rytą jam ir vėl 
pablogėjo, včl atsibartojo 
širdies priepuolis.

Gydytojas Ramina
Iš pradžih jo sveikata ėjo 

geryn, ir gydantis gydyto
jas man sdkė, yra vilties, 
“kad mes jį pastatysim ant 
kojų.” Taip kalbėdamas gy
dytojas vis tik pabrėžė, kad 
ligos stdvis rimtas, nes yra 
pablogėjimds visose jo ligo
se, būtent: plaučiuose, inks
tuose ir širdyje.

Gydytojai turėjo vilties 
todėl, kad pats Kapsukas 
mokėjo savo valia reguliuo
ti savo sveikatos stovį. Visi 
gydytojai, kurie susidurda
vo su Kapsuku, buvo užin- 
teresuoti jo sveikatos sto
viu: Jiems būdavo labai 
nepaprasta, kad žmogus, 
sirgdamas taip sunkiai ir 
daugybe ligų ant syk, gali 
dirbti, kaip sveikas, ir net
daugiau, negu sveikas. O 
jis dirbdavo labai daug^ bet 
apie tai kitą sykį.

Bet vistik viltis buvo. Ir 
pats Kapsukas tą viltį turė
jo. Jam visą laiką, rūpėjo, 
kad greičiau pasveikti. Jam 
rūpėjo, kad .artinasi laikas 
šaukiamo Kominterno kong
reso ir jam reikia jame da
lyvauti. Jis man ne vieną 
sykį buvo sakęs, kad tas 
darbas, kurį jis veda, tai jo 
gyvenimas.

Nuo 6 d. vasario jam ir 
yėl pablogėjo. Prie visų li
gų prisidėjo angina. Už po
ros dienų pasidarė intoksi
kacija ( u ž s i n u o d minias 
jkiĮafųjo) ir jis dąžnąi pracįė- 
jjp' hustoti sąmones, i. . ,

J-
• Vis Domėjosi Amerika

Paskutinės dienos nuo va
kario 12 d. buvo labai sun
kios. ; Bet vis tik jis 12 ir 
13 dd.i vasario mėnesio kal
bėjosi ir’reagavo į kalbą.

Dvyliktą dieną aš jam pa
valdžia, aš jau senai būčiau Į sakiau, kad yra laiškas iš 
po žeme...”

27 d. sausio, kada jis tru
putį sustiprėjo po priepuo
liui, mes jį pervežėm į mieš
to ligoninę, nes jo sveikatos 
stovis reikalavo priežiūros 
gerų specialistų.

Tai buvo ketvirtas prie
puolis per pastaruosius 2 
metus. Kada jam pasidarė 
biskelį geriau, aš perskai
čiau jam laišką nuo drg. 
Kaškiaučiaus. Laiškas su
teikė jam malonumą. Jis 
džiaugėsi, kad drg. Kaškiau- 
čius išpildė jo prašymą (aš 
čia kalbu apie pagelbą 
draugafns) ir draugai inte
resuojasi jo sveikata. Ir jis, 
šypsodamasis, man tarė: 
“Matai, kaip draugai ame
rikiečiai interesuojasi ma
nim; dabar aš jiems, atsaky? 
ti negaliu; parašyk tu 
jiems mano vardu. Pasakyk'1’ 
jiems smulkiai apie mano', 
sveikatos stovį, kąd. jie [tju-' 
retų persistątymą^pieifeftįąi; 
rimtą mano ’sveikatos stovį. 
Pasakyk jiems ačiū už rjų 
draugišką norą man; kuo 

‘hoi’s padėti, bet man'.nieko 
nereikia. Pasakyk jiems/ 
kad Sovietų valdžia, matte 
viskuo aprūpiną užtektinai, 
kad aš sveikčiau ir galėčiau 
dar dirbti. Jei ne Sovietų

vo matyti, kaip jis išbrisda
vo iš ligos. Šį kartą liga 
buvo taip sunki, kad išbristi 
iš jos neužteko jam spėkų.

Jaučiau ir pagal jo svei
katos stoviu paskutiniais 
metais, kad Kapsukas neil
gai bus su mumis, bet nesiti
kėjau, kad taip greit... 
Daug sykių mintyse man 
norėjosi, kad jis nors kokius 
penketą metų dar pagyven
tų. Per tuos metus jis bū
tų užbaigęs daug pradėtų 
savo darbų ir būtų padėjęs 
man paauginti mūsų šeimy
ną...

Va, ir prabėgo mėnuo, 
kaip nėra tarpe mūsų Kap
suko. Mes visi pergyveno
me daug skaudžių ir sunkių 
valandų... Kapsuko nėr... 
Neteko jo Lietuvos Kom
partija, kurios jis buvo tvė
rėju, vadu ir auklėtoju. ’ 
Neteko jo Lietuvos darbi-' 
ninkai ir kaimo biednuome-j 
nės masės, kuriom jis atida-: 
vė virš 30 metų savo am- i 
žius. Neteko jo mūsų au-! 
gautieji kadrai, kurių mo
kinimui ir auklėjimui jis 
atidavė tiek daug savo ži
nių ii1 sveikatos. Netekote 
ir jūs, draugai, savo moky-< 
tojo, patarėjo ir draugo. 
Netekau ir aš brangiausio 
žmogaus, draugo, mokytojo 
ir tėvo.

Padaryta milžiniška spra
ga. Per metus darbų ir ko- 
vų vis bus. jąūčiama ta 
•spraga. Ilgai, ilgai jaus di
delius skausmus širdis to, 
kam buvo Kapsukas arti
mas, brangus ir neužmiršta
mas ... Likusiems reikia ■
gyventi ir tęsti kovą. Pa
vyzdžiu ir kelrodžiu tos ko- Į

vos bus mūsų visiems bran
gus draugas Kapsukas. Jo 
nėra, bet jis paliko mums 
tiek daug savo raštų, darbų 
pavyzdžių, kurie bus mums 
naudingi amžinai. Jo ta
kais eis jaunieji! Jo mokslu 
ir pavyzdžiais auklėsis nau
joji karta!

Mums dabar reikia dau
giau skaityti, dirbti ir gy
viau nagrinėti Kapsuko raš
tus, darbus, kad iš jų moky
tis. Reikia arčiau spiestis 
apie Lietuvos Komunistų 
Partiją ir viskuo, kuo išga- 
lim, padėti jai. Jei mes tai 
atliksime, tai bus geriausias 
paminklas drg. Kapsukui, 
kuris tam dirbo, tuo gyveno 
ir tam atidavė visą savo gy
venimą!

Su komunistiniais 
linkėjimais,

Elena Tautkaitė.
Maskva, 111-23, 1935.

ŠYPSENOS
Nenori

“Vaikei, nori dar pyra
gaičių?”

“Ne, ačiū! Aš nenoriu ir 
tų, kuriuos jau suvalgiau.”

Obuoliai
Mažai mergaitei motina 

žadėjo duęt obuolį.
Vakare, einant gult, mer

gaitė pareikalavo žadėtą 
obuolį.

“Miegok, miegok,” tarė 
motina. “Jau vėlu. Obuo
liai nuėjo miegot. Ir tu 
miegok!” • ‘ .

“Ney”-* -atsakė mergaitė. 
“Maži obuoliai, žinoma, mie
ga, bet dideli obuoliai dar 
'neatsigulė. Jiems dar anks
ti. Duok man didelį!”

Surinko P.' S.

La

urath, kuris daug dirbo, 
kad Versailės sutarti pa

vertus Į šiukšles.

Vasaros laike visi galėsime su
ėję linksmintis ' ir draugiškai 
laiką praleisti vieni su ' kitais 
be skirtumo mūsų pažiūrų.

Vienybes Mylėtojas.

Amerikos nuo drg. Mizaros. 
Jis manęs prašė papasakoti 
jam, ką rašo drg. Mizara. 
Išklausęs, tarė: • “Parašyk 
drg. Mizarai’ kad aš džiau
giuosi jo pasisekimais dar
be B... Labai man malonu, 
kad ir sunkiose sąlygose 
dirbdami, draugai turi ge
ras pasekmes....”

i Tą vakarą, pakilus tem
peratūrai, jis pradėjo klajo
ti. Tarp kito ko vis šaukė: 
“Aš žinau Ameriką.«*. Aš 
žinau Amerikos darbininkų 
judėjimą...”

Paskutinės dienos buvo la
bai sunkios... Buvo labai 
stebėtiną, kad tokis ligotas 
organizmas galėjo taip ilgai 
kovoti su mirčia. 16-tą die
ną: kelis kartus pasirodė iš 
gerklės kraujas. Dienos lai

ške jis dar buvo sąmonėje ir 
dažnai kartojo: “Aš jaU... 
aš jau...” bet pabaigti šį 
sakinį nebegalėjo. Ar jau 
jam spėkos neužteko, ar 
sunku buvo ištarti paskutinį 
žodį... Vakare jis buvo be
veik’be sąmonės ir vis ėjo 
silpnyn.

Dvyliktą valandą, 55 min. 
pirmos vai. jo širdis visai 
sustojo plakus...

Aš žinojau, kad neišven
giamai bus katastrofa, bet 
sykiu 'kažin kokia tai viltis 
žibėjo, kuri man nedavė re
aliai persistatyti tragingą 
galą. Turėdama vis šiokią 
tokią viltį į geresnę pusę, 
nerašiau ir jums. Daug sy
kių pirmiau man prisieida-

DARBININKŲ
SVEIKATA '

DR. J. J. KASKIAUČIUS
171 Lake Street Ne war

Telephone: Humboldt 1-7964

KOJOS UŽTIRPSTA

Drauge gydytojau, daug 
randu visokių patarimų mūsų 
“Laisvėj.” Prašyčiau ir aš jū
sų patarimo, 'už ką būsiu la-c 
bai dėkinga.

Aš esu 40 metų amžiaus mo
teris, 5 pėdų ir 3 colių ūgio, 
147 svarų. Taip sau jaučiuos 
nieko. Bet kažin kas man ko
jos—taip neskauda, bet dau
giausia nakties metu, kaip tik 
atsigulu biskį užmigti, tai kad 
jau .užnięfnsta, kad'' net po 
Širdžia negerai >■ pasidaro. Ir 
turiu keltis ir vaikščiot; trinu 
alkoholiu ir tam panašiai, bet 

• i nieko negelbsti. Kas tas galė
tų būt? Aš dirbu ligoninėj, 
grindis valau ant kelienių, o 
grindys iš marmuro. Gal 
nuo to, ar kas nors tokio.

Mano viduriai gerai nedirba. 
Ir mes saugojamės nuo dides
nės šeimynos, gal netinkamai.

Atsakymas.

Kad Jums taip kojos užtirp
sta, veikiausiai tai paeina nuo 
silpnos kraujo apytakos.. Ban
dykite kraują kojose išjudinti, 
prieš gult eisiant. Apsiverški- 
te kūliu (ragočiūm) bent ke
letą kartų kas vakaras. Gali
ma taip pasivartalioti ir kada 
dieną. Prieš patį gulima, sta
čia stovėdama įtempkite kojų 
raumenis, bent 15-30 sekundų. 
Atsigulusi lovon, giliai pakvė
puokite pilvu kelioliką kartų. 

'Ir pėi’ dieną taip pakvėpuoki-

te., kada tik užeina ant min
čių.

Masažuoti kojos, trinti, 
braukyti yra ir gi gerai, taip 
gi ir pamaudyti šiltai. Vis tai 
yra fizinės priemonės—nieko 
nekenkia, ir daug palengvina.

Dažnai tokie užtirpimai pa
eina nuo netikusio guolio, jei 
šienikas duobėtas 
nos iškraipytos, 
nuspaudžia kurią 
Dėl tokio vietinio 
susitrukefo kraujo bėgiojimas 
toj vietoj ir nervų veikimas. 
Kojos užtirpsta ir nuo netiku
sio sėdėjimo, nuo nelygios 
kėdės,-taip gi, jei sėdėdamas 
laikai koją ant kojos užmetęs: 
čia ir gi labai blogas paprotisf, 
silpnina nervų ir kraujo dar
bą.

Užtirpimai bendrai dažniau 
pasitaiko, jei yra kokių orga
nizme trūkumų. Vartokite ata
tinkamą maistą, dažniau pasil
sėkite. Imkite bent kelis mėne
sius pieno" kalkių, “Calcium 
lactate, 10 grs., 100 tablets,” 
po vieną (arba ir po dvi) tab
letę po valgio, su vandeniu, 
sutrintą arba ištarpintą. Po 
truputį žuvų aliejaus, iode, 
saulės, mielių, kad '•atpildžiūs 
organizmūi labai paprastus 
trūkumus.

Kai kada da labai gerai esti 
imti ir skydinės liaukos po 
truputį: A'Thyroid tablets, gr. 
34, 100 Tablets,”—po vieną 
prieš valgį, per keletą mėne
siu. *’• t

ir sprenži- 
išsišovę ir 
kūno dalį, 
nuspaudimo
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“PRAVDA” APIE SOV. ŠALIES INDUSTRIJOS stovi .K^em15^iųkyri turSj0__  savo i-eiksti karinę ca-
LAIMĖJIMUS

Centralinis VKP (b) or
ganas “Pravda” vasario 2 
d. redakcijos vedamajam 
rašo apie Sovietų industri- 
jo.% laimėjimus:

'“Draugo O r d ž o n ikidze 
pranešimas Vll-tam Sovie- spręsti savo likimą. Nebu

vo nei jėgų, nei priemonių, 
nei vadų, kad išnaudot ir iš- 
vystyt šalies turtus.

“Šį tragedija charakterin
ga ne tik senosios Rusij 
valdovams. Ji ne mažiau 
'charakteringa ir kvaišams 
carams ir kiaurai supuvu
siam carizmui. Todėl senoj 
Rusijoj užsienio kapitalo va
riagai tvarkė didžiąją rusų 
žemę, eksploatuodami jos 
turtus ir apiplėšdami di
džiąją tautą. Italai ir grai
kai statė jai cerkves ir mal
dyklas. Holandai ir danai 
statė pirmas domnas. Ura

‘ tų ^.įvažiavimui yra vienas 
iš ryškiausių socialistinės 
industrializacijos g a d y nės 
dokumentų. Skaičiavimas 
mifijardais, kurį darė iš tri
būnos d. Ordžonikidze, be 
kurio negalima išreikšti nei 
tų didžiulių lėšų, valstybės 
įdėtų industrijos išvysty
mui, nei produkcijos, kurią 
ji yradeda kasmet duot vis

rų galybę, buvo nulieta iš 
špižiaus, atvežto iš užsienio, 

kaip žinoma, prasideda nuo Juk beveik % kapitalų, įdė- 
aprašymo didžiausios rusų tų iki karo į juodąją meta- 
tautos tragedijos. Tautai— 
milžinui linko kojos, c 
bejėgis klūpčiojo prieš va
riagus, atiduodamas jiems

į_ i lurgiją,* buvo užsienio. To-
jis'del senoji Rusija daug kar

stų buvo mušta savo istori
niam kelyj...

“O mes—naujoji valdžia 
ir naujoji visuomenė—neno
rim būt muštais! Mes

galimas. Ekonominė kapi- į šių. Praeitais metais sun- 
talistinių šalių istorija pa-kiosios pramonės produkci- 
rodo, kad atsilikusiose ša- ja viršijo 20 miliardu rub. 
lyse tiktai ilgaterminine, Tai—džiaugsmingas skait- 
šimtamilioninė paskola dole- muo. Jame šalies darbo ma

sės vaizdžiai mato industri-

tiktai ilgaterminine,

riais ar rubliais būtų prie-
monė pakelti sunkiąją pra- n£ šalies galybę.
monę. Pas mus šitų pasko-
lų nebuvo ir mes iki šiol jų 'užėmė II-rą vietą pasaulyj 
negavome.’

“Sočia lizmo industriją III-čia vietą sulig plieno pa
mes pastatėm savo lėšomis, gaminimo. II-rą vietą ele-

“Praeitais metais SSRS

sulig spižo pagaminimo,
■ \z • • I 1 • *1 •

Detroito Žinios
Detroito Lietuvių Darbininkų 

Konferencijoj Priimtos 
Rezoliucijos Užgyrimui 

Apdraudos Biliaus 
H. R. 2827

Mes, Detroito organizacijų 
ir pašalpinių draugijų atstovai, 
atstovaudami virš 2,000 narių, 
laikytoj konferencijoj kovo 17 
d., 1935 m., Draugijų svetai
nėje, 4097 Porter, St., nutaria
me :

Kadangi bedarbė,

nui out muštais i ivies —i Proletariato valdžia sugebė- ktroplieno pagaminime ir 
partija ir šalis, kurie savo jo pas save šalyj rasti di- II-rą vietą pasaulyj galingu, 
ekzistavimu ir pasisekimais, džiules lėšas tam, kad pa-[kokybinio plieno gaminimu.!.

■ paskelbėm pasauliui naujos statyt socializmo ekonomi-,Tas davė mums galimybę jyjfTrTos* galo* nesimato'- 
'1 . Tiktai per paskutinius taip išvystyt mašinų garny- | 
,4 metus sunkiojoj pramonėj bą, kad sulig jos produkci- 
< įdėta 30 su viršum miliardu 
rublių. To rezultate pa
grindiniai sunkiosios prą- 
monės fondai išaugo beveik 
iki 29 miliardu rub. A

. v A W v* Vz* A J VV V A * V-V A. W j £ J VA- VzV * A VU -*• A JI VV UI J W | V V VV

e tik senosios Rusijos gadynės žmonijai atėjimą. įką. 
Prieš mus istorija pastatė 
vienintelį uždavinį—laimėt!

“Valstybės valdžią ir kar
tu su ja šalies likimą pa
ėmė į savo rankas bolševi
kų partija. Ji atnaujino, 
atstatė ir iki giliausių pa
grindų pertvarkė šalį, pare-

skaičiavimas kelia džiaugs
mo ir pasididžiavimo. Pasi
didžiavimo—nes šalis galu
tinai atsikratė pramonės at
silikimo ir skurdo. Džiaugs
me)—nes mums dabar nebai
sūs joki išbandymai ir sun-Ją ir Pietų—šitas industria- 
kumai, nes jau sudaryta j lizacijos atramos bazes uz- 
mmjausios technikos bazė ir .grobdavo anglai, francūzai, 
išauklėti brangūs žmonių vokiečiai. Turtinga geležim 
kadrai, kurių pagelba mes ir kitom iškasenom Rusija 
pajėgiam išrišti kiekvieną dėvėjo medį, šiaudus ir tū- 
istorijos mums keliamą už- nojo molinėse lindynėse, 
davinį.

“Senosios Rusijos istorija, 'ras-armota,
“Charakteringa, kad ca- 

kuri iki šiol

kapitalistų klasė rengiasi įstei
gti fašizmą ir skiria milžiniš
kus turtus, kad sukurti pašau- . 
linį karą. Amerikos valdančio
ji klasė šuoliais žengia prie 
fašizmo. Prezidentas Roose- 
veltas savo veikimu ir fašisti
niai vadai: II. Long, kun. 
Coughlin ir W. It. Hearst su 
savo melais prieš Sovietų Są
jungą ir komunizmą deda vi
sas pastangas, kad greičiau 
įvykdžius fašizmą Amerikoje.

Todėl mes, varde organiza
cijų, protestuojame prieš to
kius melus ir organizavimą 
fašizmo. Mes užgiriame lietu-

skurdas vių šaukiamą kongresą Cleve- 
:ir badas darbininkų tęsiasi to- land, Ohio, kuris įvyks birže

lio 30 ir liepos 1 dd., 1935 m.
Mes pasižadame remti savo 

bendru darbu šaukiamą kon
gresą ir kviečiame visas lietu
vių organizacijas siųsti delega
tus j Visuotiną Suvažiavimą 
Prieš Karą ir Fašizmą.

Rezoliucijų Komisija:
J. K. Alvinas,

J. J. Butkus, 
J. Jacobson.

i

Kadangi milionai darbinin
kų randasi kritingoj padėtyj 
ir jau tūkstančiai bedarbių iš-jos mes išėjome į II-rą vie

tą pasaulyj, O sulig trakto- sižudė del neturėjimo iš ko 
rių—pirmoj.

«<"* - -
drg. Stalino pažymėta gruo-! bedarbių

! na,—
Todėl mes reikalaujame, 

'kad Jungtinių Valstijų kongre
sas padarytų įstatymu dabar 
ten svarstomą bilių II. R. 2827 
Bedarbės, Senatvės ir Socialės 
Apdraudos.
* (Ši rezoliucija anglų kalboj 

pasiųsta j Washingtoną, D. C., 
ir į Lansing, Mich.).
Užginant Lietuvių Darbininkų 
Visuotiną Kongresą Prieš Karą 

Ir Fašizmą
Kad palaikyti kapitalizmo 

viešpatavimą nors kiek ilgiaus,

’ “Sulyginkite šiluos nuo- ^žio pasikalbėjime su meta-

įgyventi, o saujelė turčių kla
psės krauna sau milžiniškus 

Šitų faktų reikšme buvo turtus iŠ darbininkų truso pr 
i šelpimu nesirūpi-

miant jos ekonomika galin- ™us skaitmenis su 20 mi- lurgais: 
u ' I n it ntttk-v i r t t t/it t t /-\ ft I z~\ Vi i vi n 1 . . . —— «

ga socializmo industrija. Ji 
apvilko rubežius, atkovotus 
iš eksploatatorių ir šalies 
liaudies priešų, plieno šar
vais.

“12 metų atgal, IV Ko- 
minterno kongrese, Leninas 
sakė: ‘Kapitalistinėj šalyj 
sunkiosios pramonės page
rinimui būtų reikalinga 
šimtų milionų paskola, be 
kurių pagerinimas nebūtų

lionų rub., kuriuos Lenirias 
pasaulinio proletariato aki
vaizdoj, 1922 m., pavadino 
pirma didele suma sunkio
sios pramonės atstatymui, 
ir pasidarys aišku tas dide
lis šalies įsibėgėjimas, pa
darytas per paskutinius 10- 
12 metu, v tz

“Susirūpinimas socializ
mo industrija jau dabar 
duoda savo ilgai lauktų vai-

“ ‘Dabar juk negalima skai
tyt, kad mes šalis “medinė” ’ 
.... Dabar mes šalis “meta
linė.” ’

“Taip SSSR tapo metali
nė! Ir tas galima buvo tik 
todėl, kad šaliai vadovauja 
bolševikai—revoliucijos au
kštos kokybės plienas. SS
SR tapo metalinė ir neper
galima tik todėl, kad ją ve
da Stalinas!”

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Puikiausias
KONCERTAS

Visi Artistai ’Laisvės’

S18 Grand St., B’klyn

K. MENKELIUNIUTĖ, 
Kuri žinoma visoj Amerikoj, 

kaipo dainininkė.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

=3OI=3OE

Koncertas Prasidės
9:30 valandą vakaro

A. VIŠNIAUSKAS, 
baritonas, iš Bayonne, duos 

puikių solų.

aisvčs” Banketas, Koncertas ir Šokiai
.................      M..............................<........              X ..................................................... .................................. ........................................ ............................. ................

JL

Paukštienos
VAKARIENE

Valgių Bus
Pagaminta

1,000 Asmenų
IGNAS KUBILIŪNAS, ' 

Iš Boston, pasižymėjas ko
miškom dainom.

Skaitytojai ir 
Rėmėjai

Biruta Ramoškaite, 
Sopranas iš Hartford, Conn. Pirmu 

kartu pasirodys New Yorke.

ALDONA KLIMIUTĖ, 
koląratura soprano, dainuos 

duetus su Kavaliauskaite.

ĮVYKS n BALAND SEKMAD. t APRIL
Pradžia 7 Vai. Vak

AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLE, 
dainuos specialiai šiame^hrengime pritaikytas dainas,

GRAND PARADISEBALLROOM
Konvencija
Prasidės 10 valandą ryto

William Norris 
6 Kav'alky Orkestrą 

Grieš Šokiams

*

V < A ’ A

Aido Choro Vyrų 
Oktetas

Irgi Dainuos Šioje Iškilmėje.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ 
mezzo sopranas, dainuos 

duetus su Klimiute.

ĮŽANGA ŠOKIAMS 40 CENTŲ; VAKARIENH-60 CENTŲ; KARTU: ŠOKIAM IR VAKARIENEI-$1.00 
i—im inr-inr ini-rnL inF-inr——tai iąt—tąi   wi—inr~—tnr

.1
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AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

Waterbury, Conn
ALDLD 29 Kuopos 

Susirinkimas
Lite-

45-ta Kuopa Pralenkė Kitus 
Kuopas Naują Narvą Gavime

Šiuo laiku nesiranda nei vie
nos APLA organizacijoj kuo
pos, kuri galėtų susilyginti su 
45-ta kuopa naujų narių gavi
me. Tik pamislykite! Kuopa 
randasi visai mažam miestely— 
Treveskyn, Pa. Pradžioj 1934 
metų turėjo tiktai 10 narių. Net 
susirinkimų reguliariai nelaikė. 
Bet pabaigoj 1934 metų prisi
rašė dd. J. Padilboms, U. Na- 
čajienė ir A. Naęajutė, taipgi 
kiek vėliau A. Slova. Kuopa pa
didėjo keturiais naujais nariais.

Bet tai dar neviskas. Nača- 
jienė ir Padubonis ėmėsi už 
darbą gauti daugiau naujų na
rių. Ir va—1935 metų vasario 
mėnesy gauta net penki nauji 
nariai—P. Papieka, B. Papieka, 
V. Plieta, J. Plieta, M. Andri
jauskienė. Apart vieno, visi ki
ti jaunuoliai. Dabar kuopa jau 
turi 19 narių.

Kuopos sekr. M. Savukaitienė 
rašo, kad kuopos nariai tuo ne
pasitenkinę. Jinai užsakė dau
giau įstojimo blankų. Sako, dar
buosis .ir’gaus daugiau naujų 
narių. Tą patį sako ir dd. Na- 
čajienė ir Padubonis.

55-ta kuopa, Washington, Pa., 
bando nepasiduoti 45 kuopai. 
Kovo mėn. gavo du nauju na
riu — C. Dollish ir J. Alsko— 
abu jaunuoliai. Taipgi ir jie už
sisako aplikacijų ir rengiasi 
daugiau darbuotis. Bet jie turi 
ganą smarkiai pašokti, jeigu 
nori pasivyti 44 kuopą.

O kaip su kitomis kuopomis? 
10 kuopų gavo po 1 naują na
rį. Kitos šiemet dar nieko ne
pasidarbavo. Kas pasidarė su 
50 kuopa, N. S. Pittsburgh? Ji
nai vajuj buvo pralenkusi visas 
kitas kuopas, bet dabar pasiliko.

Ką Kiti Rašo? 
■4

Draugas Chas. Strauss iš 
^homas, W. Va., rašo, jogei 

aplaikė naujų narių gavimui 
blankas ir bandys gauti naujų 
narių. Toj apielinkėj mainie- 
riai dirbą po 5 dienas į savaitę. 
Tai dar gali ir užsimokėti į 
draugijas. Jisai suorganizavo 
kuopą ir dabar darbuosis gavi
mui daugiau naujų narių. Lin- 
kėju jam geriausio pasisekimo.

Strauss betgi bara ir kitus, 
kurie nieko nedirba delei AP
LA. Ypatingai jis bara Balti- 
morės draugus, ^kuriuos pažys
ta. Sako, kad ten galima kuo
pą suorganizuoti, bet niekas ne- 
sidarbuoja. Gera draugo pasta
ba. Baltimoriečiai turėtų pasi
darbuoti. O kaip su Philadel
phia? Tiek daug ten lietuvių, o 
nėra kuopos. Galima ir ten su
organizuoti, jeigu tiktai kas 
nors pasidarbuotų. Kodėl d. 
Žaldokas negalėtų pasidarbuo
ti?

Drg. P. J. Malinauskas, per
sikėlęs iš 58 kuopos į pavienius 
ir apsigyvenęs E. Rochester,

N. Y., rašo: “Kas link suorga
nizavimo čionais kuopos, tai E. 
Rochestery nėra medžiagos, nes 
nėra lietuvių, o Rochestery 
bandžiau, bet kol kas dar nega
liu. Matysiu vėliaus.

“Kitas dalykas. Rochesterie- 
čiai turi Darbininkų Susivie
nijimo kuopą ir pusėtinai delei 
jos dirba. Gaila, kad tos dvi or
ganizacijos kol kas vis negali 
susivienyti. Būtų daug geresnis 
veikimas.”

7 kuopos sekr. J. Sliekas taip
gi užsisakė įstojimo blankų ir 
žada daugiau darbuotis gavimui 
naujų narių.

Smarkiau Renykimės prie 
Seimo

Balandžio mėn. įvyksta rin
kimai delegatų į 26 Seimą, taip
gi Centro Komiteto rinkimas. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti 
susirinkimuose ir daugiau rū
pintis, kad daugiau delegatų į 
Seimą pasiuntus. Kol kas, tik- 

| tai 49 kuopa turi išrinkusi vie
ną delegatą. Man rodosi, perma-

žai. Kuopa didelė. Kodėl nega
lėtų daugiau išrinkti?

APLA Pirmas Apskritys iš
dirbo gerus planus, kaip dau
giau delegatų į Seimą pasiųsti 
is Pittsburgho apielinkės. Visi 
tarimai telpa “Laisvėj.” Kaip 
girdėt, APLA Antras Apskri
tys, pietiniam Illinois, irgi lai
kė konferenciją ir veikiausia 
tarėsi, kaip daugiau pasiųsti de
legatų į Seimą iš tos tolimos 
apielinkės.

APLA Trečias Apskritys, kie
tosios anglies apielinkėj, dar
buojasi priėmimu delegatų. 
Taipgi jis ragina visas toj apie
linkėj gyvuojančias kuopas pa
siųsti pilną skaičių delegatų.

Seimas bus labai svarbus. 
Gegužės 30 d. vakare bus pra
kalbos su programų. Ant ryto
jaus, vakare, bus skani vaka
rienė, o birželio 1 d. vakare pui
kus koncertas. Viskas bus Dar
bininkų Centre, 325 East Mar
ket St., Wilkes Barre,"Pa.

APLA Centro Sekr.,
J. Gasiunas.

Balandžio 9 d. įvyks 
natūros Draugijos 20 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Nariai 
turėtų atkreipti domę. Pirmas, 
kad nepavėluoti ateiti į susi
rinkimą, nes yra nutarta su
sirinkimus pradėti lygiai 7 va
landą vakare. Antras, kuomet 
dabar eina vajus už naujus 
narius, tai kiekvieno nario par- 
ėiga atsivesti į susirinkimą 
nors po vieną naują narį. Tre
čias, mūsų kuopos nariai ma
žai kreipia domės į susirinki
mų lankymą. Pavyzdžiui, ke
letas draugų visuomet priside
da su darbu parengimuose ir 
tt., bet nežinia del ko jie ne
mato reikalo dalyvauti kuopos 
susirinkimuose.

Mano supratimu, jeigu mes

esame organizacijos nariais, 
tai mūsų pareiga nepamiršti 
jos susirinkimų, ypatingai da
bar, kuomet artinasi vasarinis 
veikimo sezonas. Jau turime 
pradėt ruoštis prie vasaros pa
rengimų ir šiaip prie kitų da
lykų. Nepamirškite, draugės ir 
draugai, kad bendromis spėko
mis veikdami būsime galinges
ni.

■ ...."T-r;- įrr-rw— ----------------

PRANEŠIMAI E KITUR
> j

Kuopos Sekretore.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

A.LD1.D. REIKALAI
ALDLD II Apskritys ir 

Pirmoji Gegužes
Draugės ir draugai!

Viso pasaulio proletariato 
šventė Pirmoji Gegužės arti
nasi sparčiais žingsniais. Šie
met Pirmoji Gegužės turi ypa
tingos reikšmės darbo liaudies 
judėjime.

Dar niekuomet darbininkai 
nebuvo taip skaudžiai paliesti 
ekonominiai ir moraliai, kaip 
šiemet. Dar niekuomet prole
tariatas nebuvo taip skaudžiai 
plakamas per pašėlusį ir nie
kuomet neprisotinaAią impe
rializmą, kaip šiais metais. 
Tačiaus proletariatas irgi ne
snaudžia; kerta smūgį po 
smūgio kapitalizmui. Streikai, 
demon stracijos, kalėjimai, 
persekiojimai, tai nuolatinis 
apsireiškimas. Tai nuolatinės 
kovos klasės prieš klasę. Ir he- 
stebėtina, kad kovos verda, 
kad kovos aštrėja visu plotu, 
visu įsisiūbavimu.

Europoj Hitleris, juodasis 
kraugerys Hitleris su Pilsud
skiu gali bile dieną, bile va
landą užkurti pasaulinį gais
rą, karą. Azijoj Japonų im
perializmas taip pat kuria gai
srą ir šaukia, kad Azija pri
guli geltonai japonų rasei!

Tas viskas aiškiai rodo, kad 
pasaulio imperialistai nusita
rę, kad ir kaip nebūtų pulti 
vienintelę pasaulio darbininkų 
tėvynę, Sovietų Sąjungą, ir 
darbo klasės krauju išlipti iš 
šio baisaus krizio. Matant šį 
baisų vaizdą, ar mes, draugės 
ir draugai, privalom sėdėti ir 
laukti kolei mus užpuls, ir ge
ležiniais pančiais apkaustys? 
Sakykim drąsiai, kad mes ne-1 
lauksim, kol priešas sustiprės 
ir mus prispaus visu sunkumu.

Todėl Literatūros Draugijos 
II Apskritys šaukia visas sa
vo ribose kuopas ir visus ki-

tus darbininkus mest darbą 
Pirmąją Gegužes, apleisti 
dirbtuves, ir visas kitas įstai
gas, kokios jos nebūtų ir eiti

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 k), susirinkimas įvyks 

7 vai. vakare, 775 
Bank Str. Visi įtariai malonėkite būt 

yra mūsų pačių nu- 
vexvv. ....v. jt'.v.w.t mitingą minėtu lai
ku. Taipgi turiįn daug svarbių rei
kalų, kurie reikia užbaigt svarstyt, 
ir griebtis už m uju planų darymo, ir 

t parengimus reikia

9 d. balandžio,

laiku, nes taip 
tarta kad prade

vasarinio sezon 
išplanuot.

Sekr., J. Žemaitis.
(82-83)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 20 kp. ąusirinkimas įvyks 11 

d. balandžio, 7 
60 Hale St. Vi^i nariai dalyvaukite, 
nes turim daug 
siu nuo pereit^ mitingo ir būtinai 
reikia jie visi 
ir naujų narių.

vai. vakare, Kliube,

svarbių reikalų, liku-

užbaigti. Atsiveskite

K. Peslis.
(81-82)

DETROIT, MICH.

svarbių reikalų apsvarstyt. Delegatas 
išduos raportą iš Lencing, Mich. N£» 
pamirškite atsivest ir naujų narių.

(81-82) f
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NEPAPRASTAI JUOKINGA KOMEDIJA
BUS SULOŠTA NEVVARKĖ

“Moterims Neišsimeluosi”
Ypatinga Trijų Veiksmų Komedija

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

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

. Šeštadienį, 6 Balandžio (April), 1935
: LIETUVIŲ SVETAINĖJE
į 180 New York Ave., Newark, N. iJ.

* ? Pradžia 7:30 Vai. Vakare; Įžanga 50c ir 35c

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

atsivesti į šį perstatymą.

į masinius susirinkimus, į de
monstracijas reiškiant protes
tą išnaudotojų klasei. Parodyt 
savo solidarumą, savo vienybę. 
Skelbkite kovą ir tiktai kovą 
juodajam fašizmui.

II Apskr. Sekretorius, 
G. A. Jamison.

ALDLD II Apskričio Kuopų 
Reikalais

šiuos žodžius rašant, beliko 
keturios savaitės mūsų Litera
tūros Draugijos vajaus gavi
me naujų narių.

Prie progos turiu pasakyti, 
kad spaudoje nesimato mūsų 
apskričio kuopų, .kad jos dir
ba verbavime naujų narių!

Pranešimą turiu po ranka 
nuo centro sekretoriaus d. šo- 
lomsko, kad tik trys kuopos 
mūsų apskrityje dalyvauja va
juje, tai Brooklyno pirmoji, 
kuri gavo jau 34 ar 40 naujų 
narių. Newarko 5, kp. gavo 
12 naujų narių ir Great Neck 
kuopa kelis. Klausimas kyla, 
ką daro visa eilė mūsų apskri
čio kuopų; t. y., kur dar 17 
kuopų ir jų darbo vaisiai?

Ar jūs, draugės, ir draugai 
Nematot, kas šiandien dedasi 
kapitalistiniam pasaulyj ? Ar 
jūs nematot, kas dedasi po 
mūs pačių akimis šioj šalyj ?

Valstija po valstijai svars
to ir Uždarinėja Komunistų 
Partijos skyrius, padaro juos 
nelegališkais. Juodasis fašiz
mo debesys slenka vis artyn ir 
artyn ant darbo klasės, kad 
galutinai užsmaugti darbo 
klasę ir įvesti juodas, fašizmu 
pašvinkusias dienas.

Už tad, kol dar nevisai vė
lu, kol dar galutinai mes ne- 
parblokšti, stokifne prie dar
bo. Organizuokime mūsų ap- 
švietos-kultūros organizaciją 
stipria, galinga su kurios pa- 
gelba bus daug lengviau at
mušti juodasis priešas, impe
rialistinis fašizmas.

II Apskričio pusmetinė kon
ferencija, kuri įvyks liepos 14 

i dieną, West Orange, N. J., pa
reikalaus iš jūs, draugės ir 
draugai, ką jūs nudirbot be
giu šio vajaus?

Kiek jūs narių gavot į savo 
kuopą? Nebus pasiteisinimų 
imama į atydą,-kodėl jūs kuo
pa negalėjo gauti naujų na
rių.

Jeigu 1 kp. gavo, 5 kp. ga
vo ir kelios kitos gavo, tai ga
lima visoms kuopoms gauti 
naujų narių, tik pasistengkit 
nors šiomis paskutinėmis die
nomis pasivaryti pirmyn ir 
dar pirmyn, nes revoliuciniams 
darbininkams nevalia, negra
žu trauktis atgtfl.

II Apskr. Sekr.,
c G. A. Jamison.

............ ......... V --
Tel. STagg 2-3438 

Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Ave. 

karai priveža.

TDA Karolio Požėlos kuopos su
sirinkimas įvyks 10 d. balandžio, 
7:30 vai. vakarti, Draugijų svetainė
je, 4097 Porter St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug

j Harry’s Cafe | 
w Kur Geri Draugai'’Susieina 8 
I 1701-03-05 No. Dover St. | 
| PHILADELPHIA | 
K Ant Columbia Ave., tarpe 8 
g 28th & 29th g
8 Smagiausia Vieta Mieste g 
« Specializuojasi įvairiais žuvų 8 
8 Valgiais (Sea Foods) 8
8 MOTERIMS STALAI g
8 BUSINESS MEN’S LUNCH g 
g HARRY SLOBODIAN 8g Savininkas g
8 Bell Phone Poplar 9257 g

-------- -------------------------- Į---------------------------------------------

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Naudokite Sovietų Saldainius 
parėse ir kitokiose 

parengimuose

2Dviejy Svaru Dėžė7fi
6 Skirtingi] Rūšių ■ ve

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis. ••

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, , 

Brooklyn, N. Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

| PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS g
8 Senai dirbąs graborystės pro- 8 g fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu o 
8 mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim | 
8 Parsamdo automobilius Serme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
8 ir kitokioms parems g
r? Šaukite dieną ar naktį 8

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

y V

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

j kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

MATTHEW P. BALLAS, Ine.
I

Undertakers and Embalmers )
NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

Bieliausko Graborystės {staiga
TEL. STAGG 2-5043 

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

4

$225

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

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

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

‘už prieinamą kainą. \

Tik už $150 'Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto Medžio, su 

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

$150 
ar 

mažiau

e
a -r

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nubudimo valandoj; o patarnavimas bus kuo. tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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LAISVE Penktas Puslapis

VII Sovietų Suvažiavimas — So
cializmo Pergalės Suvažiavimas
Maskvoj—viso pasaulio proletarų, vi

sų darbo žmonių ir pavergtųjų tautų tė
vynės širdyj—susirinko, dirbo ir ką tik 
užsibaigė VII Sovietų suvažiavimas. Į 
suvažiavimą suvažiavo darbininkų ir kol- 
chozninkų, inžinierių, mokytojų, raudon
armiečių ir jūrininkų, tarnautojų ir mok
slo žmonių 2,542 delegatai. Į suvažiavi- 

•mą suvažiavo 58 tautų, visų respublikų, 
kraštų, sričių, rajonų, miestų ir kaimų 
delegatai. Kalbėta buvo desėtkais kalbų, 
kurias jungė viena bendra kalba—revo
liucijos kalba. Suvažiavime susirinko de
legatai, tai yra tie, kurie yra tikrieji So
vietų Sąjungos šeimininkai ir susirinkus, 
jie kartu su mūsų didžiuoju Stalinu dir
bo planus tolimesnei socialistinei staty
bai, išdirbo planus antrojo penkmečio 
įvykdymui, planus socialistinės beklasi- 

<nės visuomenės pastatymo užbaigimui.
VII Sovietų suvažiavimas—tai socializ

mo laimėjimo suvažiavimas, socializmo 
•pergales suvažiavimas, susirinkęs ir dir- 
>bęs po Sovietinių Socialistinių Respubli
kų Sąjungos vienybės vėliava, po Lenino- 
Stalino vėliava.

4 <
Suvažiavimas įvyko ypatingu svarbiu 

momentu. Jis, pirma, vyko proletarinės 
involiucijos pakilimo periodu, vyko kapi
talizmo krizio gilėjimo ir tebesitęsiančio 
kapitalistinių šalių ekonominio krizio pe
riodu. Jis vyko, antra, tokiu laiku, ka- 

< da Sovietų Sąjungoj patys didieji sunku
mai jau praeita, kada socializmas jau 

^pavirto viešpataujančia jėga.
Milžiniška yra suvažiavimo istorinė 

l’eikšmė. Suvažiavimas parodė, kad So
vietų Sąjunga yra vienintelė šalis pasau
lyj, kuri yra tokia stipri ir galinga, kaip 

anė viena kapitalistinė šalis. Suvažiavi
mas parodė, kad tiktai Sovietų respubli
ka yra vieninga savo socialistinės staty- 

• bos kūryboj ir vieninga prieš apsupantį 
kapitalistinį pasaulį.

VII suvažiavimas, sako dr. Enukidze, 
įeis į Sovietų valdžios ir socializmo sta
tybos istoriją kaipo vienas ir pački svar- 

’ <biausių suvažiavimų, ir jis užims Sovietų 
w istorijoj tokią vietą, kokią užėmė XVII 

VKP (b) suvažiavimas proletarinės dik
tatūros laimėjimų istorijoj.

VII Sovietų suvažiavimas tarnaus nau
ja masių mobilizavimo jėga, nauju im
pulsu stūmimui pirmyn prie naujų lai- 

•mėjimų, stums pirmyn prie tolimesnio 
Sovietų Sąjungos vystymo, del antro 
penkmečio įvykdymo, del beklasinės so
cialistinės visuomenės pastatymo.
t VII Sovietų suvažiavimas dar kartą 
įrodo, kad tokių laimėjimų buvo galima 
pasiekti tiktai vieningoj, susispietusio]

milioninių darbo žmonių kovoj už socia
lizmą Socialistiniij Sovietinių Respublikų 
Sąjungoj, vadovaujant Lenino-Stalino 
bolševistinei partijai.

VII Sovietų suvažiavimas išklausė 
Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 
d. Molotovo pranešimą apie vyriausybės, 
darbus. Sovietų vyriausybė atsiskaitė 
prieš milionines Sąjungos darbo mases.

Drg. Molotovo pranešimas yra didžiau
sios istorinės reikšmės. Jo klausėsi ne 
vien suvažiavusieji delegatai. Jo klausė
si visa Sovietų Sąjungos šalis, milionai 
darbininkų ir kolchozninkų, raudonai’-* 
miečių. Jo klausėsi užsienis, ten esančių 
draugų ir priešų. Į d. Molotovo kalbą 
atsiliepė visa pasaulinė spauda.

Ir tikrai buvo ko klausytis. Drg. Mo
lotovas pranešė apie tuos milžiniškus So
vietų Sąjungos laimėjimus ir pasiekimus, 
kuriuos šalis pasiekė už paskutinius me
tus, ir kurie išreiškia tuos didžiuosius so
cializmo laimėjimus, kuriais partija ir 
vyriausybė atvedė šalį į VII Sovietų su
važiavimą.

Sovietų Sąjungos vyriausybė galėjo at
eiti į VII suvažiavimą tokiais laimėji- 
ėmais, nes ji tikrai yra revoliucijos vy
riausybė, vyriausybė didžiausių istorinių 
pertvarkymų, didžiausių istorinių užda
vinių rišėja. Remiantis visapusiška pa
rama ir aktinga kova desėtkų milionų 
darbininkų ir darbo valstiečių, partija ir. 
Sovietų vyriausybė pasistatė sau tikslą 
paverst Rusiją—praeityj atsilikusią, pus
laukinę, nuskurdusią—į pačią priešakinę, 
galingą ir kultūrinę socializmo šdlį. Ji 
pasistatė' sau uždavinį,—Lenino ir Stali
no suformuluotą uždavinį — trumpiausiu 
laiku praeiti tą atstumą, skiriantį Sovie
tų Sąjungą nuo priešakinių kapitalistinių 
šalių, pavyti ir pralenkti jas, kad užimti 
pačią priešakinę vietą pasaulyj.

Tokie tai tie milžiniški uždaviniai, ku
riuos uždėjo proletarinė revoliucija ant 
Sovietų valstybės ir todėl VII suvažiavi
me d. d. Molotov, Ordžonikidze ir kitų 
vyriausybės narių pranešimai kaip tik ir 
buvo demonstracija to, kaip ir ant kiek 
jau įvykdinta tie istoriniai uždaviniai.

Ir štai tie laimėjimai, apie kuriuos 
mums iš suvažiavimo tribūnos pranešė 
vyriausybės nariai, ypatingai d. Molotov.

1934 m. Sovietų Sąjungos liaudies pa
jamos siekė 56 miliardų rublių! 1935 m. 
liaudies pajamos pasieks 65 miliardų!

Sunkiosios pramonės gamyba siekė 
tais metais 50 miliardų rublių! prieš 28 
mil. 1931 m., tai yra 80% padidėjimas!

(Bus daugiau)

Newark, N. J.
Puikus Masinis Mitingas prieš 

Hearstą
Kovo 22 įvyko masinis mi

tingas prieš milionierių Hear- 
stą ir jo 'geltonos spaudos 
skleidžiamus melus prieš So
vietų Sąjungą. Mitingą rengė 
American League Against War 
and Fascism organizaciją.

Kalbėjo visa eilė gerų kal
bėtojų. Heywood Broun, Do
nald? Henderson, Columbijos 
U n i v e r s i teto instruktorius. 
Prof. Dr. Kingdom, Dana Col
lege, Helen Stevenson, nuo 
Newark Teachers Association, 
ir Frank Carlson, Jaunų Kom. 
Lygos organizatorius.

Visi kalbėtojai smerkė He
arstą ir jo politiką ne tik So
vietų Sąjungos linkui, bet ir 
kaipo Amerikos darbo liaudies 
priešą fašistą. Geriausia man 
patiko Dr. Kingdom, prof. 
Henderson ir Carlsono kalbos, 
kurie stačiai pasakė, kad jei
gu Amerikos žmonės, darbo 
žmonės, nesiorganizuos ir ne
ves nuolatinės kovos prieš sa
vo išnaudotojus, tai greit pa
sijus fašizmo užgulti ir su
trėkšti, taip, kaip Vokietijoj 
žmonės kenčia, stena po Hit
lerio režimu.

žmonių buvo tarp 500-600. 
Aukų nebuvo renkama. Mat,
vieta buvo gal dykai gauta 
South Side High School Audi
torium. Tokie mitingai verti 
didžiausio pagyrimo, didžiau
sios svarbos' ir atydos reiktų 
kreipti į juos. Mūsų draugų 
lietuvių buvo apie tuzinas, 
kas labai mažai. Tiesa, tų 
parengimų pas mus būna gana 
daug, o čia ir įžangos buvo 
25 centai, tačiaus tas neturė
tų pateisint nuo lankymo to-, 
kių svarbių mitingų.

Albinas.

MASSACHUSETTS UETUVIAI PAMATYS
Operetę "Spartakas”

Bal. 6 April
SUBATO J S0. BOSTONE
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Kam. E ir Silver Strs.

‘ Pradžia 7:30 vai. vakare.

/

ĮŽANGA 40c B. PETRJLGK, 
Choro vedėjas ir muzikos 

dirigentas.

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

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

je, nutarta sureng ateinančią 
vasarą piknikus sekančiai:

Manchester, N. H.
L. P. Kliubo piknikas įvyks 

birželio 2 d., 1985 m.
Haverhill, M ass.

D. L. K. Gedemino Kliubo 
birželio 23, 1935.

Lynn, Mass.
Piliečių Kliubo piknikas lie

pos 14, 1935.
Lawrence, Mass.

L. P. Kliubo piknikas rug
pjūčio 11, 1935.

D. L. K. Vytauto Kliubo 
piknikas rugpjūčio 25, 1935.

Raštininkas, Jonas Rusas.

Kam Nėra Krizio
MIAMI, Fla. — Floridos 

^biznieriai apskaitliuoja, kad 
šį sezoną jie turėsią $625,- 
000,000 biznio iš svečių, su
važiuojančių į šią turčių 
mylimą išdykavimo vietą. 
Kai kas, mat, turi įvalias 
pinigų, nežiūrint krizio.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails

NOTICE Is fioicby Riven that License No. 
B-8044 Jias been issued to the,undersigned 
to sell Iiccr at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6901

New Yorko miesto liaudies 
mokykloms duodamų pinigų 
suma numažinta $27,364,865 
nuo 1931 mettp Gi mokinių 
dabar yra 53,965 daugiau, ne
gu buvo 1931 metais.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus j
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

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

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks^ 
lūs ir krajavuš 
sudarau str 
amerikonukais.] 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, Ko
kio pageidauja
ma. Taipgi a£- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

3rd Avenue, Borough of Brooklyn! County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BASTO RESTAURANT. INC
6901 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8042 has been issued to the undersigned 
to sell l>ecr at retail under Section 76 o\ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1060 
Ocean Parkway Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP.
10G0 Ocean Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Third St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS RAFFAELE 
DOMENICK'S BAR & GRILL

119 Third St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8050 has been issued to the undersigned 
♦o i sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 176 
Tompkins Ave./Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES NER'ZIG 
PARK BAR & GRILL

.176 Tompkins Ave.,I Brooklyh, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. . 
A-11193 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail.- under Section 75 of . 
the Alcoholic Beycr^gę [Control Law at 427 
.Wythe Ave., Bofough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

MARINO RODRIGUEZ ' 
(LOS LATINOS)

427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 392 Empire Boulevard, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ANGELO DE MEVO
392 Empire Boulevard, Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIU 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 AVE., DETROIT, MICH.

Notary Public Tek STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”

<♦>

<♦>

MMMM Ml MV VW WV fUIMIMIM M MIIWWI*
£

E
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Telephone: Algonquin 4-1199 
series of lectures on special topics relJt- 
ing to present-day problcrps. Comrades 
Hathaway, Ramsey and others arc to be 
among the lecturers.

REGISTER NOW!

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkąmiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančįų,jimrašu:
1439 South 2nd Street,

INFORMATION BLANK
WORKERS SCHOOL, 35 Eaįst 12th Street, New York, N. Y.

Kindly mail a copy of your Spring Term catalogue to: 
NAME: 
ADRESS

Kovo 17 d., 1935, čionai 
įvyko suvažiavimas-konferen- 
cija Naujos Anglijos lietuvių 
piliečių kliubų, kur dalyvavo 
sekančių kliubų atstovai:

L. P. Kliubas, Lawrence, 
Mass.

D. L. K. Gedemino Kliubas, 
Haverhill, Mass.

L. P. Kliubas, Lynn, Mass.
L. P. Kliubas, Peabody, 

Mass.
D. L. K. Vytauto Kliubas, i 

Lowell, Mass.
L. P. Kliubas Manchester, 

N. H.
Susirinkimo vedimui pirmi

ninku išrinktas L. P. Kliubo 
narys, šnapsauskas, iš Law
rence, Mass. Raštininku iš
rinktas D. L. K. Vytauto Kliu
bo narys, Jonas Rusas, iš Lo
well, Mass.

Apsvarsčius svarbesnius rei
kalus kas link veikimo ateity-

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS i ( 

J. GEORGE LIPSIUS ( 
ir investigatorius

C. W. BENSON I 1 
persikėlę raštinę į sekančią | 

vietą: • . ;
Building (

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty ’ 

PHILADELPHIA, j (
Tel. Locust 6100.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

35 East 12th St., New York City
Spring Term 1935 

April 15 to June 22
A SPECIAL FEATURE of the term 

will bo short-term courses, consisting

COURSES 
Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism-Leninism 
Organization 
Negro Problems 
Trade Union Strategy 
American Labor Movement 
Origin of Man & Civilization 
Historical Materialism

oi

FOR WORKERS
Current Strategical Problems? of 

the Revolutionary Movement 
Revolutionary Journalism 
Public Speaking 
English Russian 
Fascism and Social Revolution 
The Proletarian Novel in Europe 
Economics and Politics of World 

Imperialism.

Lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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 1-6101

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, ,N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661 )
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Į NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Vėliausios “Laisvės” Bankieto Ir 

Suvažiavimo Žinios
Istančio pabaigoj birželio mė
nesio, 1935, Clevelande.

Rep.

Artėjant “Laisvės” 
kų^ metiniam suvažiavimui, 
tankėja ir žinios laiškais, tele
fonu, asmeniškai. Paskutinę 
dieną jų bus gana daug, bet 
jas sužinos tik tie, kurie bus 
suvažiavime.

IŠ KUR SVEČIAI?!

—Dzr-r-r—, birzgia telefo
nas.

—Alio, ar bus kas iš Bos
tono? '

—Kaipgi, bus Ignas Kubi
liūnas, garsusis Naujos Angli
jos dainininkas, jis ir dainuos 
programoje.. .

—Apie tai jau skaičiau pra- 
žinoti,

_ _ _ _ _  Šiandien Demonstracija
dalinin- [ Grand Paradise Ballroom, 318 Į II" MdSlIlIS PlklCtdS 

---- : QrancJ Brooklyne. Suva
žiavimas prasidės 10 vai. ryto, bus vyriausiu kalbėtoju prieš- 
Jame gali dalyvauti ne tik šė- karinėj ir Sovietų Sąjungos 
rininkai, bet taip pat visi gynimo 
“Laisvės” skaitytojai ir prita
rėjai, svečiai ir vietiniai.

Bankietas prasidės 7 valan
dą vakaro. Jžanga vakarienei 
ir šokiams $1, vien šokiams 40 
c. Šokiams grieš gerai žinoma 
puiki Wm. Norris orkestrą.

Iki pasimatymo.
Rep.

džios agentai uždėjo jam ti
tulą: “Valkata No. I.” Taip 
visus biednus vadina, taip pa
vadino ir “princą,” kada pini- 
guotų valkatų—ponių užsidarė 
piniginės.

Kovingasis Robert Minor

► demonstracijoj prie 
Vokietijos konsulato, 17 Bat
tery Place. Įvyks šiandien, 6 
balandžio, 10 vai. ryto. Iš čia 
visi 
prie 
Soutjjj St.,' kur Sovietų Sąjun
gos

,demonstrantai maršuos
Hearsto raštines, 210

Nežinoma, apie 25 m. am
žiaus, moteriškė, pasirendavo- 
jo su rakandais kambarį 184 
E. 88th St., New Yorke. Sako
ma, ji užsimokėjo $10 rendos, 
bet vardo nesakius, nusiskubi
nus miestan su reikalais. Ji 
sugrįžo sekamą rytą. Už kelių 
valandų kambario savininkė 
rado ją gasu nusinuodijusią.

nešimuose, bet noriu 
kas bus apari jo?

—Bus P. Kubiliūnas, So. 
Bostono veikėjas. Kiekvienam 
bus labai įdomu susitikti seną 
veikėją, draugę Antanuk, ku
rios veikimas Tarptautiniame 
Darbininkų Apsigynime už
traukė ant jos buržuazijos 
kerštą. Ji pereitą metą buvo 
areštuota h* primetama jai iš- 
bombardavimas teatru. Baisia 
bombininke paskelbė tą ramią 
šeimininkę moteriškę, pasiry
žusiai kovojančią už politinių 
kalinių gynimą.

—Sakote, reikia nakvynių. 
Ar galiu paklausti: iš kur bus 
svečiai?—klausia įėjus rašti- 
nėn jauna šeimininkė?

—Ogi Viola Stankus, jauna, 
gabi LDS organizatorė, iš 
Worcesterio. Draugai Senkevi- 
čiai juk pribus ne su tuščiu ve
žimu iš Eastono; draugas Mi
kitas, iš Rochesterio, bet aš vi
su svečių vardų nežinau, vely 
klauskite administracijos, jie 
turi laiškus. ■'

—Lai bus kitą sykį, matosi, 
kad jie visi skubina, visokių 
reĮkalų prieš šventę.

(r taip viens po kito klau- 
simai-pasitarimai girdisi rašti
nėj A svetainėj prieš susirinki
mus,. restaurane pas Marcin
kus. Be abejo, apie tai disku- 
suoja ir kriaučiai,
lietuviškose šapose. Jie' tokių 
dalykų nepaleidžia iš atydos, 
jifems “Laisvės” reikalai gerai 
žinomi, šeimininkės skubiai 
užsakinėja produktus tūkstan
tinei vakarienei. Dainininkai 
mokinasi naujas dainas. Ren
giamasi visomis pusėmis.

DAUGĖJA SVEIKINIMAI

Šiandien Antra Harlem 
Tyrimo Komisijos Sesija

Antra sesija majoro paskir
to komiteto ištyrimui fyovo 
19-tos sukilimo Harleme ir są
lygų, kurios prie to privedė, 
jvyks šiandien, 6 balandžio. 
Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis 
iki 6 vai. vakaro. Ketvirtą va
landą bus rodoma filmą—pa
veikslai, kurie nušvies negrų 
biednuomenės gyvenimą Har
leme. Klausinėjimas būna 7th 
District Municipal Court, 447 
W. 151st St.

Turintieji laiko raginami 
būti. Jdomu pasiklausyti ir 
daug ko galima pasimokyti. 
Taip pat svarbu išreikšti soli
darumą. Minėkit, ne majoro 
komitetas, bet masių spaudi
mas privers valdžią suteikti 
negrams žmoniškesnes sąlygas 
ir paliuosuoti negrus ir baltus 
darbininkus, kurie tapo su
grusti kalėjiman pasekmėje 
kovo 19-tos įvykiu, kadangi 
valdžia nori savo kaltę už'tuos 
įvykius suversti ant “raudonų
jų.”

i ' Draugai (FStJ) šaukia 
masinį pįkietą protestui prieš 
Hearsto kurstymą prie karo ir 
fašizmo.

ypatingai

kukėsi Garsusis Lietuvis 
Grigas ' ' 1 : !

Pereita penktadieni lankėsi 
“Laisvėje” tas garsusis senelis 
lietuvis Grigas, kuris kadaise 
rado New Yorke vienos firmos 
virš $40.000 vertės brangių 
ponieru ir juos sugrąžino fir
mai. Jis čia nusinirko literatū
ros pasiskaitymui.

Prašome Suteikti Nakvynių
Į “Laisvės” suvažiavimą 

ir bankietą suvažiuos iš ki
tur daug svečių. Tolimes- 
niem, taipgi turintiem rei
kalų pasilikti dienai kitai, 
reiks nakvynių. Prašome vi
sų turinčių nakvynėms vie
tų pranešti “Laisvei” jūsų 
pilną antrašą ir kiek svečių 
vyrų arba moterų galite pri
imti. Telefonas: Stagg 2- 
3878.

“Laisvės” Adm.

Svarbus Pranešimas IDA 17 
Kuopos Nariams

Draugės ir Draugai! Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 17 kuopos susirinkimai 
tampa perkelti iš antros sere- 
dos kiekvieno mėnesio į tre
čią sereda. Perkeliama dėlto, 
kad ALDLD 1 kuopos susirin
kimai būna antrą ketverga 
kiekvieno mėnesio ir todėl 
daugeliui narių nėra, galimy
bės pašvęsti du vakaru iš, eilės 
susirinkimąms. Perkėlus TDĄ 
17 kp. susirinkimus bus vi
siem, nariam daug parankiau. 
Taipgi prašau. ,ir v valdybos 
išįtėmyti, kad nuo dabar 17 
kp. laikys sąvo susirinkimus 
3-čia trečiadienį kiekvieno ,rnėr 
nėšio. Sekamas susirinkupąs 
bus 17 d. balandžio 7 :$0 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėje.

Org., X Seeger. <

LDS I Kp. Vakarėlio 
Komisijai

LDS 1-mos kp. vakarėlio su
rengimo komisijos susirinki
mas ivyks panedėlio vakare, 
bal. 8 d., lygiai 6:30, ‘Laisvės’ 
svetainėje.

Visi komisijos nariai būti
nai dalyvaukite ir būkite lai
ku.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin- ' 
kimas jvyks pirmadienio vakare, 8 
d. balandžio, pas draugą K. Bender, : 
98 Talman St.,z7:30 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt, 
taipgi delegatas" išduos raportą iš 
“Laisvės” suvažiavimo. Atsiveskite ir 
naujų narių.

» Sekr., M. Renkevičiutė.
(82-83)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

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

Del tolimesnių informacijų 
katės laiškais arba ypati.škai galite 
matyt mane po šiuo antrašu: Ralph I 
Lamaitis, 87 Madison St., New York.

(81-87)
, ~ PARDAVIMAI 1

Kas dar turite pinigų įsigykite sau I 
užtikrintą duoną. Parduodu savo 53 : 
akrų farmą. Ūkė gerai išdirbta ir ge- j 
roj vietoj, yra trys karvės, arklys, j 
vištų, sodas, visos triobos naujai ir, 
drūtai subudavotos, stuboj įtaisyta1 
tekantis šaltinio vanduo. Taipgi yra 
ir miško su medžiais ir malkom ver
tės apie $3000. Ūkė verta $5000, o 
parsiduoda tik už $3,500, o jeicu 
kas mokės “cash”, tai bus tik $3;350. 
Dabar jau laikas pradėt sėt viskas. 
Skubinkite pirkt, atvažiuokite apžiū
rėt. • n, . •

S. Sinkevich,
Brushy Hill Rd. (Cattle Town),

• Southbury,' Conn.
• (81-83)

• DIENINIAI 
SPECIALAI

SI J BATO J IR NEDALIOJ, 
BALANDŽIO 6-tą JR 7-tą

Gryni Saldainiai
Šokolado ir Vanilla
Cocoanut Cream Kisses 171

4 0c vertes—pilnas svaras * x 
Pieninio šokolado 
Nut Clusters

60c Vertes—pilnas 
Labai Speciališki, 
Skirtingi šokoladai

70c vertės- pilnas 
šokoladu Aplieti 
Thynmints

50c Vertes—pilnas 
Namų Darbo Šokoladihis 
Angel Keksas 40c vertės č- lu

PRIE FONTANŲ
Deviled Ham ir Swisą 
Cheese Senvičiai ir Kava 

reguliariai 25c 
šokoladinis Marshmallow 
Sundae
Keksas ir

29Csvaras

34Csvaras

24Csvaras

20c

Chocolate 
Soda
I’aintč
I Tin
Fudge.

reguliariai
Ice Cream

reguliariai
Ice Cream

reguliariai, 15c
Loft Ice Cream
Šokolado reguliariai 25c
Sauce reguliariai 10c

35c

20c

ALDLD 39

’Suvažiavimo

Tuo tarpu “L.” Adm. prane
ša, kad pasveikinimai irgi ne
atsilieka. Vieni iš anksto at
siunčia, kiti su savim atsivežt 
ketina. Penktadienio rytą gau
ta pasveikinimai su aukomis:

Reading, Pa., aALDLD 143 
kuopa $2. (

Minersville, Pa., ALDLD 14 
kuopa $2.

Forest City, Pa., A. J. Na
valinskai $2.

Bridgewater, Mass., ALDLD 
71 kp. $5 ir atskiri draugai su
aukojo $5.

Benld, Ill., LDS 9 Apskritys 
$1 ir delegatai $1.

Detroit, A. M. 
$10.00.

Scranton. Pa., 
kuopa — $2.00.

Be abejo, po
bus paskelbta visų aukautojų 
pilnas sąrašas.
KAS PILDYS PROGRAMĄ?

Programos išpildyme daly
vaus svečiai dainininkai-solis- 
tai: Biruta Ramoškiute, iš. 
Hartford, Conn.; Ignas Kubi
liūnas, iš So. Boston; A. Vis- 
niauskas, iš Bayonne, N. J.; vi- 

, soj Amerikoj žinoma daininin
kė K. Menkeliuniutė. Taipgi 
dainuos vietinės dainininkės 
Aldona Klimiutė ir Lillian Ka
valiauskaitė. Aido Choro Mer
ginų Ensemblis ir Vyrų Sek
stetas senai mokinasi ir taupi- 
na geriausia dainas “Laisvės” 
bankietui. Akompanuos d. L. 
B. Šalinaitė.

Suvažiavimas ir bankietas 
jvyks rytoj, 7 balandžio,

Iš Buvusio Masinio Milingo
Pereita trečiadienį Madison 

Sq. Gardine įvykęs masinis mi
tingas pavyko visais atžvil
giais gerai. Dalyvavo anie 
18-ka tūkstančiu žmonių. Sa
kė prakalbas visa eilė libera
lu ir du nuo Amerikos DaYbo 
Federacijos—tekstiliečių u n i- 
jos vice-prezidentas Francis J. 
Gorman, ir smarkus kovotojas 
plieno darbininkų, Clarence 
Irwin. Pastarasis pasakė ge
riausią vakaro prakalba. Jis 
Iškėlė aikštėn ne tik tai. ka 
daro~Valdžia ir kapitalistai, 
bet ir jų agentai, toki, kaip 
Matthew Woll, Mike Tighe, ir 
kiti. *

Visi kaUjėtbjai? tačiau, stojo 
už tai, kad sudaryti bendrą 
frontą kovai < už išlaikyma ci
vilinių laisvių, kovai prieš fa
šizmą, kovai prieš tuos bilius, 
kurie dabar yra įnešta į J. V. 
kongresą.

Viso dalyvavo. vienuolika 
kalbėtojų iš kurių buvo-: Vito 
Marcantonio ir Paul J. Kvale 
—abu Jungtinių Valstijų kon- 
gresmanai; vyskupas Francis 
J. McConnell, prof. George S. 
Counts, rabinas Edward -J. 
Israel, Roger Baldwin. Elmer 
Carter. Dr. Harry F. Ward ir 
Mary Van Kleeck.

Masinį mitingą ruošė Prieš
karinė ir -Priešfašistinė Są
junga, ir Amerikos Civilinių 
Laisvių Sąjunga.

Nemažai teko pastebėti ir 
lietuvių darbininkų šitam mi
tinge.

Plačiosios amerikiečių ma
sės vis griežčiau ir griežčiau 
stoja į kovą su fašizmo pavo
jum. Lietuviai darbininkai tu
ri nuo to neatsilikti.

Mes privalome ruoštis prie 
Visuotino Amerikos Lietuvių
Darbininkų Suvažiavimo, įvyk-baudė. Dabar federates vai-

Komisijos Narys.

Matykite šj svarbų' veikalą

“Black Pit”
Civic Renertory Theatre

14th St. ir 6th Ave.
New York City 

Veikalas iš West Virginia Mainicritj 
Gyvenimo

Stato Scenoje Teatro Unija
Kiekvieną vakarą rodomas 8:45 p. m. 
Jžanga po pietų nuo 30c iki $?.OO 
Įžanga vakarais nuo 30c iki , $1.50.

Šis veikalas visiems svarbu pa
matyt, nes jis atvaizduoja mninierių 
skurdų gyvenimą ir kovas streiko lau
kuose. Net buržuaziniai teatro kriti
kai gerai apie jį atsiliepia.

Užgriuvo 4 Ugniagesius
Gesinant deganti anartmen- 

tinį namą, 503-507 ,E. 55 St., 
mūro siena užgriuvo inžiną su 
keturiais gaisrininkais. Subėgę 
kiti gaisrininkai greit juos iš
kasė iš po griuvėsių, bet visi 
tapo sužeisti, vienas iš jų la
bai pavojingai. , Griūvančios 
plytos numušė gretimai esan
čio* namo gaisrines kopėčias. 
Išsigandę žmonės bėgo gelbė
tis, kaip kas įmanydamas. Ka
dangi gaisras buvo ūmai pa
stebėtas ir įvyko dienos metu, 
tad iš gyventojų niekas nenu
kentėjo apart medžiaginių 
nuostolių.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antanas Daskauskas, 21 me

tų., 250—19th St., mirė kovo 
31, Benning, Ga. Laidojo ba
landžio 5 d., Jono kapinėse. 
Laidotuvių apeigom rūpinosi 
graborius Garšva.

Trumpos Žinutės
žavingasis ponių mylėtinis 

“Prince Mike” pateko į fede
rates valdžios agentų rankas. 
Kamantinėjo, iš kur jis paei
nąs. Visos bėdos prasidėjo po 
to, kaiD ponios sužinojo, kad 
jis nesąs princu. Buvo pat
rauktas teisman už nemokėji
mą rendos, bet dar susigraibė 
“geraširdžių” ir rendą apsi
mokėjo, tad už tą teismas ne-

Tel. Evergreen 7-9851 

Restaurant 
BAR & GRILL

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

Skanūs valgiai ir
Užkandžiai

• J. JZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

---
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BftOOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BEHRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707
4

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6lh STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare
Ir pagal sutari j

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
. < < MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

• Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040 

----------------------------------------
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Viską.

kreip-
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku į Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARčIUKAI

15C
1OC
1OC
1OC

abu 
už

27C
186^^ Krautuvės—Viena arti jus

Dainuotai

Teh Stagg 2-0783 NOTARY
Night Teh Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
i i žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

ŲETUVIU

Valizai Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbiniu šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
pan^ f moteriškų pockętbook’ų 
ir kitokių šiem panaŠiųį daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529, GRAND STREET
. BROOKLYN, N. Y.

NAMAI
Siemnių 

Laikrodžių 
Vedybinių

Laikrodėliai
_____________ i* C

■■I Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike kovo mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Aves.

• T" „...„in

t
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417 Lorimer Street 
SAVININKAI

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofido valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomla 
nuo 6 iki <-7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ifi ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenne J 

Kampas E. 23rd St.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, 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.

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom I

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., 1 Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1870 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.

o

il

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobilius vestuvėm, 

paržrn, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

| Sergančiu Vyry ir Motery ♦
Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, ( 
Nervų L i ę os, 

' Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai,1 • 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės 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 kok| 
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 virS 25 metai; 
Tarp 4 th A ve. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Chroniškos

GARSINKITĖS “LAISVĖJE

J




