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Nepasiduokim Senatvei 
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Legalis Alus 
Hitleris ir Klaipėda

Rašo L. Prūsei K A

“Laisvės” šėrininkų suvažia
vime chicagietė d. Grigienė 
šūktelėjo: “Nepasiduokim se
natvei, tai ir nepasensime.”

Didžiumos mūsų žmonių am- Į 
žius tarp 40-50 metų. Tai vi- 1 
sai neperdaug metų, kad pasi- 
liuosavus nuo visuomeninio dar
bo.

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

t

Kodėl paprasti šiaip sau žmo
nės vis labiau pradeda skaityti 
“Laisvę”?

Į tą klausimą atsakė eliza- 
bethietis drg. Skairis.

“Ką ‘Laisvė’ sakė, tai išsipil
do. Sakė, kad Sovietų valdžia 
ne tik išsilaikys, bet ir stiprės. 
Sakė, kad iš NRA nieko neišeis. 
Sakė, kad lietuviškos bendrovės 
nuneš daug pinigų.

“Ir ką sakė, tai vis išsipildė.”

Lenkijoj Pradeda Baust 
Žydų Pogromščikus
LODZ, Lenkija, Bal. 6.— 

Vieniems iki keturių metų 
kalėjimo liko nuteisti 24 
jauni lenkai kraštutiniai fa
šistai, kaip kruvini žydų 
užpuldinėtojai.

Sausio mėnesį jie išsprog
dino bombas trijose žydų 

| krautuvėse, tuom sužei- 
džiant keturis asmenis. Jie 
taipgi kėsinosi išbombar- 
duot leidyklą žvdų leidžia
mo laikraščio “Respublika.” 

Tai švelni bausmė to
kiems piktadariams. O dau- 

- guma fašistinių pogromšči- 
čiaus, čia pat, jis reikšmingai kų-žmogžudžių dar visai nė- 

neat®j° lai‘ ra baudžiami.

Drg. Dirba, varde partijos, 
ačiavo “Laisvės” darbuotojams 
ir simpatizatoriams, kad jie ne
sigaili nei laiko nei pinigų, sti
prindami savo laikraštį. Ta-.

pridūrė: “J
kas pasilsėti ant liaurų.

Darbo bus daugiau.

Vakar suėjo trys metai, kaip 
mes, Amerikoj, geriam legalį 
alų.

Atsimenat, kiek buvo prana
šavimų, kad alus nušluos visas 
ekonomines bėdas, ir darbų at
sirasią tiek ir tiek.

Putų tai buvo, bet ne darbų.

Prancūzai Priešingi
Naziy Pasiūlymams

Naziai Vis Ruošiasi
Grobt Klaipėdą, Nors

Ir Derisi Su Lietuva
HITLERIO SIŪLOMA SU
TARTIS LIETUVAI YRA

APGAVINGA
MASKVA, Bal. 6.—i 

tų vyriausybes organas “Iz- 
viestija” rašo, kad Hitlerio burge pastate Vokietijos 
siūlomos nepuolimo sutar- LaįVų Fabrikantų Sąjunga, 
tys Lietuvai,..cechoslovaki- į j0 atidarymo ceremonijas

burge atidarė ir pašventino 
vadinamą “Klaipėdos Na
mą.” Jis reikš pastovų pri-

Sovie- kad Klaipėda turi
būt sugrąžinta Vokietijai.

Klaipėdos Namą Ham-

Syios Ethiopai Kariausią,Šalies Pilietybės
WASHINGTON, bal. 6.— 

Labai pakilo skaičius išsi- 
imančių pirmąsias Ameri
kos pilietybės popieras. Žy
dai ateiviai sudaro didžiu
mą dabar reikalaujančių tų 
popierų.

Daugelis jų pirma svajo
davo apie grįžimą Europon, 
bet dabar, nujausdami įvai
rius ten neramumus, žada 
galutinai apsigyventi Jung
tinėse Valstijose.
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Iki Bus Išvyti Visi ' 
Fašistai Iki Vienam

f

Prostitucijos Biznieriaus 
Luciano Didžiuliai Pelnai

ETHIOPŲ ŪPAS STI
PRUS; JIE PASIRYŽĘ Į

ŽŪTBŪTINĘ KOVĄ 3

Hamburge pastatyta puošnus 
“Klaipėdos Namas,” lyg ir sim
bolis hitlerininkų prisiekos, kad 
Klaipėda bus grąžinta trečia
jam reichui.

Namo įkurtuvėse hitlerinių- j 
kai smagiai patriukšmavo.

Pasirodo, kad Hitlerio siūly
mai sudaryti sutartį ir su Lie
tuva yra vėju pamušta propa
ganda.

. . Kodėl laisviečiai negalėtų 
bendradarbiauti “Vilnyj,” o vil
niečiai ^‘Laisvėj”?
• Abudu dienraščiai pasidarytų 
daug įdomesni ir įvairesni.

; Iš Springfield, Ill., praneša, 
kad. atstovai 60,000 unijistų 
įsteigė Illinois Labor Party. Už 
kelių mėnesių, tartie pat Spring- 
fielde, įvyks daug platesnė La
bor Party konvencija.

Illinois darbininkus galima 
nuoširdžiai pasveikint, pradėjus 
didžiausią darbą.

Francijos gyventojai abel- 
nai yra nusistatę prieš Hit
lerio pasiūlymus daryti 
naujas sutartis su Vokieti
ja vietoj senosios Locarno 
sutarties, kurią naziai su
laužė, atsiųsdami savo ar
mijas į Francijos pasienį. 
Žmonės supranta, kad savo 

I pasiūlymais Hitleris tik ma
nevruoja, idant nebūtų jo 
armijos išvytos iš Rheino 
srities, Francijos pasienyj.

Kairieji ir dešinieji (tik 
apart nedidelės šaikos ąr- 
ęiausių fašistu) mato, kad 
po priedanga dabartiniu įle- 
va-taikos pasiūlymų Hitle
ris rengiasi karui. Todėl 
jie būtinai reikalauja, kad 
naziai atšauktų savo armi
jas iš Rheino krašto, ir sa
ko: kol Hitleris to nepada
rys, neverta su juom derė
tis.

jai ir Austrijai yra apga- 
vingos, tik “popierio skudu
rai.” Tokias sutartis jis 
nori padaryt atskirai su 
kiekviena šalim, kad paskui 
galėtų tas šalis užnulti ’deną 
po kitos. Pavyzdžiui, jeigu 
naziai pradeda karą prieš 
Austrija, tai čechoslovaki- 
ja, naPTil tokia sutarti, ne
turi teisės ginti Austriją.

BERLYNAS, Bal. 6.—Vo
kietijos valdovai dabar veda 
dervbas del nepuolimo su
tarties su Lietuva. Kaip 
tip šiuo laiku naziai Ham-

sugužėjo nazių agitatoriai 
iš “Klaipėdiečiu Sąjungos,” 
iš “Vokiškųjų Rytų Lygos” 
ir kitu tokiu organizacijų.

Jų prakalbose buvo grau
denama. kaip vokiečiai °są 
“persekiojami ii skriaudžia
mi” Klaipėdos krašte.

Del to net New Yorko 
Times koresnondencas iš 
Berlyno pastebi, kad “vokie
čiai natvs - dabar išimtinai 
knntroliuoia Klaipėdos val
džia be Lietuvos dalyvavi
mo. nore; šis kraštas pri
klauso Lietuvai.”

Drausmės Labai Nupul- 
dė Italijos Pramonę

Aukščiausias Teismas Užtarė 
Meklerį prieš Valdžią

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Nauja meno spėka nušvito 
mūsų padangėj, kai “Laisvės” 
jubilėjiniam bankiete pasirodė 
Ona Leonavičiūtė, pirmu kartu 
dainavusi lietuviams.

Ją gyrė visi dainų mylėtojai.

Vilniečiai labai gerai užsire
komendavo “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavime. Chicagos svečius • 
visi pamylėjo. O juk jie ir su 
gausiom dovanom atvažiavo.

Rytiečiai privalo gerai įsitė- 
myt, kad 10 d. gegužės įvyks 
“Vilnies” bendrovės suvažiavi
mas.

“Lentos” Iš Atmatų
BERLYNAS, Bal. 6. — 

Vienas didelis vokiečių fa
brikas pradėjo gaminti 
dirbtinas “lentas” iš miestų 
visokių atmatų ir nešvaru
mų. Jos, sakoma, “tinkan
čios” kambarių atskyrimo 
sienoms. Šis skurdus išra
dimas parodo, kaip labai 
stokuoja Vokietijai medžią-

WASHINGTON, bal. 6.— 
Aliejaus Šerų mekleris J. 
Ed. Jones buvo užsiregist
ravęs savo šėrus valdiškoj 
komisijoj, kaip kad reika
lauja įstatymas. Paskui, 
kada komisija patyrė, kad 
jis neteisingai užregistravo 
tuos Šerus, tai Jones atgal 
atsiėmė jų užregistravimą. 
Del to komisija pašaukė ji į 
kvotimą, patirt, kokia čia 
suktybę jis daro. Bet Jones 
atsisakė pasiduot kvotimui; 
ir klausimas, pagalinus, at
sidūrė Augščiąusiame Teis
me.

Dabar Augščiausias Teis
mas šešių teisėjų balsais 
prieš tris nalaikė meklerio 
nuse ir išreiškė valdiškai 
komisijai pa neikim a, kad, 
girdi, jinai “tironiškai” el
giasi.

Išeikvojimo Byla Teisme
Kovo 10 d. 'Marijampolės 

apygardos teisme buvo baigta 
nagrinėti Vilkaviškio ūkininkų 
smulkaus kredito banko vedė
jo Mato Dabrllos byla už iš
eikvojimus tame bankelyj, sie
kiančius arti 15,000 litų. Tei
siamųjų suole atsidūrė dar du 
ūk. sm. kredito banko tarnau
tojai, kurie byloj beveik nefi- 
guravo.

Ūkininkų sm. kred. bankas 
įkurtas 1925 metais. Ligi 1927 

į m. banko vedėju buvo St. 
Kuišys, kuris, kiek padaręs 
bankui nuostolių, dingo Bra
zilijoj. Nuo 1927 m. tikrų 
banko šeimininku liko M. 
Dabrila. 1930 metais likvida
cinė komisija kasoje rado tik 
9 lt. su centais ir didelę ne
tvarką knygose. M.' Dabrila 
buvo patrauktas teisman.

Teisme kaltinamasis parodė 
šaltumą, orientaciją, bet tat 
jam nepadėjo. Dabrila buvo 
nubaustas 3-mis metais s. d. 
kalėjimo, o bankui priteista 
26.5 tūkstančio litų civilinio 
jieškinio. Iš tarnautojų tik vie-i 
nas—knygvedis buvo nubaus
tas 3 mėn. kalėjimo, bet nuo 
bausmės atleistas, jei laike 1 
metų nenusikals.

padarė pranešimą apie sky- 
I riaus veiklą per praeitus me- 
,tus. Laisvų kapinių įrengimui 
.buvo surinkta iš įvairių asme
nų pasižadėjimų 325 1h su
moj. B. Jakubauskas perleido 
šiam tikslui savo sklypą nau- 
jamiestyj, bet kadangi skly
pas randasi miesto ribose ir 
jame negalima bus įrengti 
kapinių, tai nutarta šį sklypą 
iškeisti į kokį kitą už miesto

I ribų.
Po valdybos pranešimo bu

vo išrinkta nauja ‘skyriaus va
dovybė : V. Mockus, S. Kon
trimas, žalimas. Visuotinis na
rių susirinkimas priėmė dvi re
zoliucijas: vieną civilines me
trikacijos reikalu, o kitą dėl 
laisvamanių vaikų atleidimo 
nuo tikybos mokymo mokyklo
se . Nutarta pirmą rezoliuciją 
nusiųsti vidaus reikalų minis- 
teriui, o antrą—švietimo mi- 
nisteriui. Sumanymuose buvo 
iškeltas pageidavimas pakvies
ti į Telšius daktarą L Šliupą 
su paskaita.

WASHINGTON, Bal. 6.— 
Jungt. Valstijų prekybos 
ministerijos skaitlinėmis, 
sustabdymas daugelio žalių
jų medžiagų išvežimų iš 
Tautų Lygos šalių į Italiją 
trečdaliu nupulde jos meta
lo gamybą, apie 35 nuošim
čiais—bovelnos audimų pra
monę ir žymiai nusilpnino 
įvairias kitas gamybos ša
kas.

Tautų Lygos šalys, apart 
Austrijos, tiesioginiai nieko 
nenerka iš Italijos.

Tos bausmės yra skirtos, 
idant verst fašistus sustab
dyt jų. karą prieš Ethiopiją. 
Bet svarbiausią karo me
džiagą—aliejų vis dar ne
užkerta Italijai.

LITTLE ROCK, Ark., Bal. 
6.—Prostitucijos biznieriaūs 
Ch. Luciano sėbrai siūlė 
$50,000 Arkansas valstijos 
vyriausiam prokurorui C. 
E, Bailey’ui, kad paliuosuo- 
tų tą baltųjų vergių vertei- 
vį iš po arešto.

Luciano prostitucijos liz
dai nešdavę jam iki $12,- 
000.000 įplaukų per metus. 
Jo biznio centras buvo New 
Yorke, iš kur jis pabėgo i 
Arkansas. Dabar norima jį 
nargabent atgal į New Yor- 
ką teismui,

Laisvė Politkaliniams--
Kalėjimas Hitlerininkams

va-

GAINESVILLE, Ga., Bal. 
7.—Jau suskaityta 401 žu-

175 000 FRANCUOS KA
RIU PRIEŠ VOKIETIJĄ

PARYŽIUS, Bal. 7. — 
Francijos valdžia isakė, kad 
175,000 armijos būtų “vis
kam priruošta.” Didesnė to 
skaičiaus dalis sustatyta na- 
lei Franci ios rubežių su Vo-.

Traukinys Suvažinėjo
ŠIAULIAI. — Pavenčio sto

tyje į Tryškius einantis trau
kinys ties jiešmais suvažinėjo 
20 metų VI; Kleinauską, no
rėjusį įlipti į einantį traukinį. 
Nelaimingajam nupjauta kai
rė koja. Kleinauskas, kilęs iš 
Kęstaičių k., Alsėdžių vi., bu
vo neblaivus ir 
Šiaulių, kur buvo 
lankyti sergančio 
atvykęs jau rado 
turėdamas pinigų
matyt, “zuikiu” grįžo atgal ir 
pateko po traukiniu.

keliavo iš 
atvykęs ap- 
tėvo, kurį 

mirusį. Ne- 
bilietui, jis,

vęs žmogus per viesulą. kietija. Francija nenaleis
1-OJlVrriirti ILTĮ— —! 1 1 ' .v i • — i •_

Laisvamanių Veikimas
TELŠIAI. — Kovo 14 dieną 

: Laisvamanių etinės kultūros

Išsprogdinus Gelžkelio 
Tiltą, žuvo 50 žmonių

VERA CRUZ, Mexico, 
Bal. 7.—Nežinia kas bom
ba išsprdgdino gelžkelio til
tą. Nukritus traukiniui į 
gilią tarpkalnę, žuvo apie 
50 žmonių. Be to, daug yra 
sužeistų.
NAZIAI TARIASI SU JA

PONAIS PRIEŠ SSRS 
SHANGHAI, Chinija, Bal.

7.—Iš čia slapta išvažiavo į 
Japonijos sostinę Tokio dr. 
Otto Kiep, galva Hitlerio 
ekonominės misijos, kuris 
pirmiau buvo Vokietijos ge- 
neraliu konsulu New Yorke, 
šis Hitlerio pasiuntinys ap- 
dirbinės su Japonų valdo
vais galutinus planus kariš
kos ir prekybinės sutarties.

Pereitą savaitę vienas Ja
noniuos armijos vadas Man- 
chukuo krašte viešai Pareiš
kė. kad Japonija su Vokie
tija “su valdysiančios” So
vietus.

Juoda Duona Vokiečiam
BERLYNAS.— Nazių 

valdžia sušaukė savo “mity
bos žinovų” konferenciją 
neva išdirbti taisykles, kaip 
vokiečiai galėtų “geriau ir 
pigiau” maitintis.

Konferencija nutarė vi
sur įvesti naudojimą juodos 
duonos iš čielų grūdų mil
tų ir paskelbė, kad maisto 
produktai turi būt vartoja
mi natūraliame savo pavi
dale, vengiant dailinimų bei 
švelninimų.

Ištikro ne nazių rūpesnis 
apie geresnę žmonių mitybą 
priverčia juos daryti tokius 
nutarimus. Juos prie to 
priverčia vis didesnė ir di
desnė stoka valgių produk-

Netyrinėsią Valdininkų, Įvel
tų į Hauptmanno Bylą

TRENTON,\N J., bal. 6 
—New Jersey valstijos sei
mas atmetė įnešimus, rei
kalaujančius tyrinėti valdi
ninkus, turėjusius ryšių su 
byla B. R. Hauptmanno, ku
ris pereita penktadienį bu-

Fašistų valdžia, ryšy j su 
sario 16-tąja, amnestavo kele 
tą hitlerininkų ir ruošiasi pa- 
liuosuot iš kalėjimo likusiuo
sius.

1 ?•šimtai Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių kovotojų pūna 
kalėjimuose jau po 740 metų. 
Pareikalavę pagerint savo pa- 
dętį valstiečiai atiduodami ka
ro lauko teismam. O tuo tat- 
pu svetimos valstybės agentai, 
Lietuvos nepriklausomybės, 
Lietuvos liaudies priešai hit
lerininkui amnestuojami.

Su obalsiu: Laisvė politi
niam kaliniam—kalėjimas hit
lerininkam! reik stot į kovą 
prieš šį fašistų žingsnį plačiom 
liaudies masėm.

(“Tiesa”)

ADDIS ABABA, Bal. 6. 
— Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie griežtai at
meta šitokius italų pa
skleistus blofus: būk fašis
tai “sprendžiamai” sumušę 
pthionus: būk jis todėl ura* 
šas Italijos taikytis, ir būk 
etbionu apsigvnimo ūphš 
galutinai nupuolęs.

Haile Selassie pareiškė 
kad io šalis kariaus prieš 
įsiveržėlius, iki jie bus visi 
iki vienam išgrūsti iš EfKK 
opiios. Jis atžvmėio, kadį 
nežiūrint italu lėktuvų bom
bų ir nuodų duju. — nuo ko 
daugi ausip nukenčia pa
prasti civiliai gvventoiai ir 
neginkluoti miestai,—Ethio- 
niios armiia ir žmonės yra 
nnsirvže žūt-būtiniai kovot 
iki galo.

Haile Selassie tik prašo 
Tautų Lygos pasiskubint 
užkirst gabenimą Italijai 
aliejaus, geležies ir kitų ka
rinių medžiagų iš kitų ša
bų.

ASMARA, Eritręa, Bal. 
6.—Italų komanda garsilįa- 
si, kad jų eritriečiai karei
viai jau pasiekę Alamada 
miestelį, už 10 mylių į pie
tus nuo Quoramo, šiaurinia
me fronte, ir būk jie bombo
mis iš oro suardė ethiopų. 
apsitvirtinimus Saša Ba^- 
neh, pietiniame fronte.

Mažoji Santarvė Smerkia -
Viesulą Užmušė 350 A,,strijos Atsigfaklavimą

GAINESVILLE, Georgia, VIENA. Bal. 6.— Atsto- 
Bal. 6. — Viesulą šiame vai Mažosios Santarvės 
miestelyj užmušė ne mažiau (Rumunijos, čechoslovaki- 
kaip 145 žmones, sunkiai su-1 jos ir Jugoslavijos) įteikė 
žeidė 300, sugriovė daug na-1 protesto notas Austrijos 
mu ir padarė 5 milionus ministeriui pirmininkui ŠU- 
dolerių nuostolių, bėgyje tik šnigui del to, kad Austrų 
trijų minučių.

Tupelo, Miss., miestelyj 
nuo viesulos žuvo 134 as
menys.

Viesulą šėlo šešiose pieti
nėse valstijose ir viso už
mušė bent 350 žmonių, v

CHINŲ RAUDONARMIE
ČIAI ŽYGIUOJA PIRMYN

PEIPING, Chinija, Bal. 7. 
-Chinų Sovietų Raudonoji 

vo numarintas elektros ke- Armija maršuoja į Suiyan 
provinciją, kuri rubežiuoja- 
si su Išlaukine Mongolija. 
Paskutinėmis dienomis jie 
laimėjo eile mūšių prieš 
Chinijos fašistų Chiang 
Kai-sheko armijas.

Pranešimais iš japonišku 
šaltiniu, raudonarmiečiai 
žygiuoja ir linkui Hopei 
nrovincijos.—O dar tik va
kar fašistai buvo pasigyrė, 
būk lėktuvu bombomis jie 
“ištaškę” tūkstantį raudo-

dėie už lakūno Lindbergho 
vaiko pagrobimą ir nužudy
mą.

Seimas nenori atidengt 
viso to skandalo.

Washington, Bal. 6.—Pe
reita mėnesi iš Jungtiniu 
Valstijų išvežta i užsienius 
$204.177 vertės lėktuvu, jų 
dalių, ginklų ir amunicijos.

f

valdžia įveda visuotiną ver^ 
stiną kariuomenės tarnybą. 
Protestas nurodo, jog Aus
trija tuom sulaužo St. Ger
main sutartį ir elgiasi prieš 
Tautų Lygos taikos politi
ką.

Mažosios Santarvės at
stovai primena, kad 
ir ju šalys turės 
žingsnių, reikalingų 
saugumui.

todėl 
darjlt 

sav'd

ITALAI ŽADA
NEBOMBARDUOT
ADDIS ABABA

LONDON, Bal. 7.—Itali
jos valdžia vėl pasižadėjo 
Anglijai nebombarduot iš 
oro Addis Ababa, Ethiopi* 
jos sostinę. Pirma kartą 
Mussolinis tokį prižada pa
darė pernai spalio 20 d. O 
dabar kelios dienos atgal ' 
italų lakūnai iš kulkosvai
džių apšaukė ethipDų lėktu
vų pastogę Addis Ababoi

Georgijoj, Mississippi ir ke-1 iš kariuomenės vvru, kurių j draugijos Telšių skyriauą val
iusiose kitose pietinėsetarnvba užsibaigia š. m. ba- dyba sušaukė metinį visuotinį
valstijose. I landžio 15. narių susirinkimą. Valdyba

PADUCAH. Ky.. Bal. 6.;-____ v
— Per notvini vanduo čia j nu jų ir kelis šimtus jų iš- 
užliejo daugelį gatvių. I žudę.
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Drg. Krumbein
Balandžio 17 d. sugrįžta į kovingas ko

munistines eiles draugas Charles Krum
bein, Komunistų Partijos Antro Distrik- 
to organizatorius. Jis buvo įkalintas 
Lewisburg, Pa., federaliam kalėjime me
tus ir du mėnesiu. Ir kalėjime būdamas 
jisai sekė darbininkų judėjimą ir laiškais 
ragino draugus, drąsino juos prie smar
kesnio veikimo.

New Yorko darbininkai pasitiks drg. 
Krumbeiną milžiniška demonstracija. Jų 
meilė linkui to drąsaus kovotojo, užgrū- 
dyto ir pasiryžusio bolševiko dar dau
giau sutvirtėjo laike šios keturiolikos mė
nesių, nes jie žinojo, kad d. Krumbein sė
di kalėjime už jų reikalus.

Drg. Krumbein labai atsargiai seka 
Amerikos lietuvių darbininkų judėjimą ir 
daug kartų jisai davė mums savo patari
mus, kaip reikia veikti, kad laimėjus 
lietuvių darbininkų mases.

Su tūkstančiais kitų darbininkų, mes 
džiaugiamėsi ta naujiena, kad neužilgo 
drg. Krumbein vėl galės aktyviai daly
vauti kovotojų eilėse.

-
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liaudies laikraščiu.. Tai kilnus tikslas. 
Mes manome, kad ši konferencija pastū
mės mūsų dienraštį arčiau prie to tikslo. 
Konferencijos dalyviai apgailestavo, kad 
praeityje mes nešaukėme panašių konfe
rencijų ir išsireiškė, kad kitą metą ry
šyje su dalininkų suvažiavimu tokia kon
ferencija turėtų būti sušaukta. Redak
cija yra tos pačios nuomonės.

Gražiai praėjo dalininkų suvažiavimas 
ir korespondentų-bendradarbių konfe
rencija. Pasidalinome mintimis, “paakė- 
jome” trūkumus ir klaidas, pasidžiaugė
me laimėjimais, kurių, beje, turime ne
mažai, o dabar, draugai, tuo pačiu revo
liuciniu entuziazmu stokime darban. Lai 
visi mūsų tarimai, lai visos naudingos ir 
gražios išreikštos mintys įsikūnys mūsų 
kasdieninėse pastangose padaryti “Lais
vę” dar geresnę ir stipresnę! ♦

Trečiadienis, Bal. 8, 1936

Ką Sako Amerikonas 
Generolas Graves

Pasidžiaugę, Pasitarę, Dabar 
Dirbsime

“Laisvės” bendrovės dalininkų suva
žiavimas paliko visuose dalyviuose daug 
gražaus, sentimento ir gero ūpo. Pra
ėjo jis šklandžiai ir entuziastiškai. Ja
me dalyvavo nemažai draugų bei drau
gių, su kuriais buvome atsiskyrę ir smar
kiai persiėmėme ištisus penkis metus. 
Čia gal nebus pro šalį pažymėti, kad kly
dome tie iš mūsų, kurie manėme, kad 
opozicijoje buvę draugai, susivieniję su 
mumis, tūlą laiką pasiliks pasyviais, žiū
rės į viską pro pirštus. Dabar matome, 
kad jie, kaip ir mes, padavę mums ranką, 
energingai, bolševikiškai stoja į darbą. 
Tą puikiai parodė pereitą sekmadienį 
dienraščio dalininkų suvažiavimas. Mes 
tuos draugus bei drauges sveikiname 
nuoširdžiausiai.

Suvažiavimui buvo susiųsta daug gra
žių pasveikinimų, linkėjimų ir keletas 
šimtų dolerių finansinės paramos. Ne
apsirikome mes sakydami išvakarėse su
važiavimo, kad ir tie, kurie, del kokių 
nors priežasčių, negalės atvykti suvažia- 
viman, savo jausmais ir troškimais da
linsis su tais, kurie dalyvaus. Visiems 
laisviėčiams, kurių armija siekia daug, 
daug tūkstančių, rūpi tie patys darbai ir 
idealai: “Laisvė” turi gyvuotų stiprėti, 
pasiekti ir laimėti kovai prieš kapitalą 
naujas, platesnes lietuvių mases. Ir ačiū 
tai .didelei draugų-kovotojų armijai, jo
kios paskutinių kelių metų ekonominės 
audros “Laisvės” nugarkaulio nesulaužė. 
Ji gyvena, ji drąsiai neša į minias klasių 
kovos žibintą ir nenuilstančiai budina iš 
miega mūsų klasinius brolius ir seseris.

Negalima praleisti neprisiminus apie 
“Laisvės” korespondentų ir bendradar
bių konferenciją, kuri buvo laikyta šeš
tadienį. Tiesa, kad ji nebuvo labai skait
linga/ Del blogo oro, del potvinių ir abel- 
no ekonominio nualinimo, visa eilė mūsų 
gerų korespondentų nepajėgė pasiekti 
konferencijos. Bet keletas desėtkų drau
gu ir draugių, kurie dalyvavo, ištisas ke
lias valandas svarstė ir diskusavo klau
simą, kaip pagerinti “Laisvės” korespon
dencijas ir abelną dienraščio turinį, kad 
jis sėkmingiau atspindėtų visą Amerikos 
lietuvių gyvenimą, jų kovas, jų troški
mus, kaipo darbo žmonių ir kaipo atei
vių. _

Draugas Mizara redakcijos raporte pa
spaustai pabrėžė, kad bendromis spėko
mis redakcijos štabas ir korespondentai 
—bendradarbiai turime stengtis padary
ti “Laisvę” dar geresniu revoliuciniu

Visos! Visos Spėkos!
Audringai Amerikos darbininkai 

met rengiasi prie Pirmosios Gegužės. Vi
si didmiesčiai laiko konferencijas ir ruo
šiasi prie gegužinių demonstracijų. Šim
tai darbo unijų ir tūkstančiai šiaip įvai
rių organizacijų įsitraukia į prisirengi
mą prie demonstracijų.

Visi daviniai rodo, kad šiemet geguži
nės demonstracijos, jeigu oras nepa
kenks, bus tokios, kokių Jungtinės Vals
tijos iki šiol da nebuvo matę. Be galo 
džiugingas apsireiškimas, kad jau ke
liuose didmiesčiuose sudaryta bendras 
frontas tarp komunistų ir socialistų delei 
Gegužės Pirmos apvaikščiojimo. Juk šios 
dvi partijos yra tos, kurios tą istorinę 
dieną kasmet pamini. Jeigu jų spėkos 
bus sulietos į daiktą, tai paminėjimas 
įtrauks į savo eiles šimtus tūkstančių 
abiejų partijų simpatikų.

Lai visos progresyviškos, visos darbi
ninkiškos spėkos apsijungs tai iškilmin
gai, istorinei darbininkų klasės dienai !

šie-

i

Ne Strategija, bet Žioplumas
Chicagos “Vilnyje” drg. A. rimtai kri

tikuoja socialistų ir kitų pažangiųjų ne
mokėjimą SLA 36 kuopoj orientuotis, 
bandymą pataikauti tiems elementams, 
kurio taip atkakliai veda kovą prieš na
rių gerovę SLA, tai yra, smetoninin- 
kams. Jis sako:

Turėjau progos tėmyti socialistų ir tauti
ninkų “rungtynes” SLA 36 kuopoj. Tauti
ninkai laimėjo. Su tiek spėkų, kiek socia
listai turėjo, buvo galima laimėti, bet jų or
ganizacija prasta, o strategija dar prastes
nė.

Visa tai pataikavimas: į delegatus statė 
ir tautininkų. Pastarieji gi griežtai lai
kės .tik savo sąrašo ir laimėjo.
Kokia jau ten strategija: tai papras

tas politinis žioplumas. Smetonininkai 
ateina orgaųizuoti, kaip mūras, o pažan

 

gieji samarifoųiškai padalina savo fron

 

tą ir atiduoda \Įalį balsų už oponentus! 
Kas tos pažangių 
lu, tas nė mažiausid/supratimėlio neturi 
apie strategiją panašiose kovose.

pi plėtoti ir didinti savo ša
lies žmonių gerovę. Sovie
tai niekuomet nėra parodę 
bent menkiausio noro pasi
imt, kas ne jų. Sovietų tai
kos politika yra nuoširdi ir 
joje nepasireiškia jokio dvi- 
pusiavimo.

Generolas Graves plato
kai apsistoja ant klausimo, 
koks turėtų būti Amerikos 
žmonių nusistatymas aki
vaizdoje bręstančių įvykių 
Tolimuose Rytuose. Jis 
manąs, kad Amerikai turi 
rūpėti ne tik taikos išlaiky
mas. Amerikos žmonės tu
ri suprasti, kad šioj šaly ve
dama pikta propaganda ir 
tai tokia propaganda, kad 
apjuodinti Sovietus ir pa
statyti juos taikos priešais. 
Tuo būdu bandoma nubal
tinti Japonijos avantiūris
tai. Nors neįvardindamas 
Amerikos valdžią, generolas 
Graves duoda suprasti, kad 
jis ir Ameriką priskaito 
prie tų kapitalistinių vals
tybių, kurios sutiktų tole
ruoti Japonijos užpuolimą 
ant Sovietų, bile tik japo
niški agresoriai nepaliestų 
jų interesų.

Nors generolas Graves 
nepasako tą visai aiškiai, 
bet iš viso teksto jo pareiš
kimo matyt, kad jis norėtų, 
idant Amerika aktyviai 
bendradarbiautų su Sovietų 
Sąjunga taikos išlaikymui 
Rytuose. <

Wilsono politika 1918-19 
metais buvo aiškiai antiso- 
vietinė, antisovietinė ne tik 
sentimentu, bet ir darbais. I

Amerikos darbo minios 
privalo nedaleisti, kad kas 
nors panašaus įvyktų atei
tyje. D.

armijos buvo genero-

Žmogus Nusikalbėjo nuo Koto
Kovo 22 d. Toronte, Kanadoje, įvyko 

lietuviški debatai apie proletarinę dikta
tūrą. Prieš diktatūrą nuo socialistų kal
bėjo A. Frenzelis, už kalbėjo d. Raila. 
“Naujienų” korespondentas apie savo 
draugo išvadas paduoda sekamai:

Ar yra skirtumas tarp fašistinių ir Stali
no diktatūrų. Drg. Frenzelis nurodė, kad 
skirtumas yra tik spalvose, bet liaudis yra 
vienodai išnaudojama ir vienodai beteisė. 
Jisai dar nurodė, kad Sovietų Rusijoje šian
dieną yra valstybinio kapitalo sistema, o ki
tų valstybių diktatoriai kol kas nėra suvals
tybinę, kitaip sakant, nusavinę privatų ka
pitalą, taigi tik tame ir yra skirtumas tarp 
fašistų ir Stalino diktatūrų. :

Frenzelis, maįyt, paradavo savo neži
nojimą, neturėjimą nė mažiausio supra
timo, kaip' apie proletarinę, taip apie fa
šistinę diktatūrą. Žmogus kalbėjo nesą
monę. Už tai Toronto lietuviai gražiai 
iš jo pasijuokė, o “pabaigus debatus,” pa
sak to paties korespondento, “komisija 
pranešė, kad jie randą V. Railą laimėto
ju.”

“Daily Worker” išgavo 
labai reikšmingą steitmentą 
iš generolo Graves, kurį 
1918 metais Wilsono valdžia 
buvo pasiuntus Siberijon su 
nemenka ekspedicine armi
ja kovai prieš Sovietus.

Generolas Graves sako: 
“Ir vėl karo debesys renka- 
si Tolimuose Rytuose. Ir vėl 
piktosios pajėgos,t įsidrąsi
nusios, bando sudrumsti tai
ką. Japonijos kariuomenė 
veržiasi Mongolijon. Tan
kai, artilerija, kavalerija 
griūva ant ramių gyvento
jų.”

Prisiipinęs praeitį, prisi
minęs 1918 metus, generolas 
Graves aiškinasi ir bando 
teisintis, kad ne jis buvęs 
kaltas už Amerikos kariuo
menės pasįuntimą Siberi
jon. Jisai bandęs “būti 
neutraliu.” Bet padėties lo
gika buvo tokia, kad Wilso
no valdžia stūmė jį į rusų 
baltagvardiečių glėbius, ku
rie ėjo išvien su Japonijos 
civilės ir karinės valdžios 
atstovais. Net Amerikos 
konsulas sistematiškai pa- 
dėdavęs baltagvardiečiams, 
reiškia, solidarizavęsis su 
japonais.

Graves sako, kad tų laikų 
rusų baltieji generolai ir 
atamanai, Kalmykovai ir 
Semenovai, buvo tokie jau 
liaudies nevidonai, kokiais 
yra dabartiniai Japonijos 
militaristai ir avantiūristai.

“1919 metais Amerikos 
pinigai buvo naudojami pa
laikymui tų Siberijos avan
tiūristų. Prieš man atvyk- 
siant į Vladivostoką, japo
nų kc^piandieriai jau buvo 
išleidę įsakymą, kad Ameri
kos kareiviai turės būti po 
japonų komanda. Sovietų 
priešų kombinacija, šmeiž
tais ir intrygomis, bandė 
nuversti Sovietus.”

Dar kartą teisindamas 
save, asmeniškai, kad jis 
neterorizavęs rusų liaudies, 
generolas Graves aiškiai pa
brėžia, kad šiuo laiku Japo- 

i nija naujomis provokacijo- 
I mis bando bando padegti 

pasaulį. Generolas Graves 
specifiškai apsistoja ant to
kių įvykių, kaip Japonijos 
reidai Mongolijon. Japoni
jos militaristams reikia ne 
tik garbės, bet ir aukso. 
Jau 1919 metais buvo aišku, 
kad Japonijai rūpi nu
kniaukti geras pluoštas Ry
tų Siberijos. Dabar, žino
ma, jos apetitas dar dides
nis.
\ Generolas Graves visiškai 
pasitiki Sovietų taikos poli
tika. Sovietų valdžiai terū- ' Įrengta visokį patogumai.

ĮVAIRUMAI
Nauji Sovietų Orlaiviai

Civiliam naudojimui So
vietų Sąjungoje pagaminta 
ir baigiama gaminti visa 
eilė naujos konstrukcijos 
lėktuvų, čia biskį davinių 
apie tulus iš jų.

“ZIG—1”, baigiamas bu
davoti, kuris turės visus pa- 
rankumus pervežimui 12 
keliauninkų vienu kartu. Jis 
turės du “M-17” motorus, 
kurių pagelba galės išvysty
ti iki 330 kilometrų į valan-

“ARK—3”. šis lėktuvas 
baigtas budavoti. Jis turi 
įtalpą del 10 keliauninkų. 
Žiemos metu apšildomas.

New York» laivo “Cal.ifornia” darbininkai strei
kuoja ir ph^ietuoja. Jie paskelbė laivo savinin
kams kpv/prieš savo vadų valią.

Jis gali nusileisti ant že
mės, sniego ir vandens. 
Turi du motorus, kiekvieną 
650 arklių jėgos.

“STAL—7”. Šis lėktuvas 
išbūdavo tas pagal naujau
sią techniką. Jis bus išban
dymui, kaip lėktuvai gali 
greitai ir augštai iškilti. I 
Paprastai turi visus paran- 
kumus del 12 keliauninkų. 
Turi du galingus motorus.

“H AI—1”. Charkovo gru
pė inžinierių pagamino šį 
lėktuvą. Jis skiriamas vie
nu kartu pervežimui 5 ke
liauninkų. Jo greitis bus ne
mažesnis 320 kilometrų į! 
valandą. (Trys kilometrai 
sudaro dvi amerikoniškas 
mylias).

“AIR—11.” I n ž i n i e rių 
grupė vadovybėj Jakovlievo 
baigia įrengti lėktuvą “AIR 
—11.” Jis turi mažos jėgos, 
tik 120 arklių motorą.. Bet 
taip įrengtas, kad galės at
siekti didelio greitumo. Jis 
galės vežti iki 6 keliaunin
kų.

Sovietų Sąjungoje krei
piama atyda į orlaivių tvir
tumą, parankumą, greitį ir 
pakilimą. Mažiausiai orlai- 
vinių nelaimių yra Sovietų 
šalyje. Vairuotojai yra ge
rai išlavinami ir lėktuvai su 
didžiausia atyda pagamina
mi. Ir todėl Sovietų Sąjun
ga' o r lai vyno srityje stovi 
pirmoje vietoje pasaulyje.

i š—kas.

CINCINNATI, Ohio, Bal. 
6.—Nuo didelių liūčių taip 
pakilo vanduo Ohio upėj, 
kad gręsia naujas potvinis 
Cincinnati miestui.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Imigrantu Problemos
Ateiviai, Kurie Reikalavo 
Paliuosavimo nuo Karinės 

Tarnybos
KLAUSIMAS: Ateivis atsi

sakė tarnauti Amerikos armi
joje laike pasaulinio karo to- 

I del, kad jis buvo kitos šalies 
pilietis. Jo darbas reikalauja, 
kad jis būtų Amerikos piliečiu. 
Jo draugai duoda jam visokių 
patarimų. Ar negalite praneš
ti, ar šitas ateivis gali ar ne
gali tapti Amerikos piliečiu?

ATSAKYMAS: Įstatymas 
aiškiai sulaiko nuo Amerikos 
pilietybės tik tuos ateivius, ku
rie buvo piliečiai neutrališkų 

• šalių, ir kurie atitraukė jų in
tencijos deklaraciją (tai yra, 
pirmas popieras), vien tik iš
sisukti iš militariškos tarnys
tės. Kaslink kitų ateivių, ku
rie reikalavo paliuosavimo, bet 
kurie neatitraukė jų pirmų po- 
pierų, tai įstatymas juos nesu
laiko nuo Amerikos pilietybės, 
bet keliuose natūralizacijos teis
muose vis aplikantų užklausia 
apie militarišką rekordą, ir kai- 
kuriems pilietybė atsakyta to
dėl, kad jie atsisakė tarnauti 
Amerikos armijoj. Bet žmogus 
išanksto gali sužinoti apie savo 
distrikto natūralizacijos teismo 
nusistatymą šiame reikale; jis 
tas informacijas gali gauti nuo 
tinkamo natūralizacijos egzami
natoriaus.

Daugiausia Nuodingų Svai
galų Gamina Japonija

GENEVA, bal. 3.—Tautų 
Lyga paskelbė, kad Japoni
joj yra 13 fabrikų, gami
nančių opiumų ir kitus nuo
dingus svaigalus. Vokietija 
turi tokių fabrikų aštuonis, 
Franci ja — 6, Jungtinės 
Valstijos—5 ir Anglija 3.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Juodgalvės ir Pučkai

Gerb. daktare. Aš turiu 
daug vargo su savo oda per 
pastaruosius trejetą metų. Bū
čiau labai dėkinga, jei jūs ką 
man patartumėt.

Aš esu 20 metų mergina, 6 
pėdų ir 2 colių, 170 svarų. 
Ant mano veido oda atrodo 
skylėta, dideliais porais. Ir yra 
juodgalvių ir pučkų. Pučkų 
atsiranda greit po vienasi kito. 
Kiti parausta, o kiti pavirsta 
pūslikėmis. Visur jų yra man 
ant veido, už ausų ir net ant 
nugaros.

Ar tos skyles odoje kada 
•pranyks ar jos taip ir pasi- 

' liks ? Rodos, aš viso ko ban
džiau, bet niekas negelbsti. 
Atsakykite per “Laisvę” lie
tuviškai, nes aš paskaitau, tik 
rašyt nemoku. Kai kada man 
veidas atrodo lyg kad anglia
kasio.

Ir aš norėčiau daugiau 
sverti, jei galima, nes aš esu 
labai aukšto ūgio. Man ir vi
duriai daro nesmagumo. Ar 

i tiesa, kad nuo to paeina ir tie 
pučkai? Ar.......... yra gerai
vartoti nuo vidurių' užkietėji
mo ? Sako, kad tai nėra koks 
vidurių 
šiaip 
vaistas.

draskyto] as, bet tik 
vidurius reguliuojąs

Atsakymas.

Drauge, nieko nėra be prie
žasties. Jums tos juodgalvės 
ir pučkai paeina dėl tam tik
rų organizmo trūkumų—miti
nio trūkumų. Ir viduriai Jums 
nepaslankūs tiek pat dėl miti
nio trūkumų. Netiesa manyt, 
būk pučkai paeina nuo neti
kusių vidurių. Ir pučkai ir ne
tikę viduriai ir daugybė kito-

kių nesmagumų paeina nuo tos 
pačios bendros priežasties— 
nuo netikusio maisto, arba 
bent nevisai tikusio maisto,— 
nuo stokos vitaminų, minera
lų paprastam maiste.

Ir vartoti, vien tik kokius 
vaistus viduriams reguliuoti, 
nežiūrint atatinkamo maisto, 
taipgi vartoti mostis ir tepalus 
veidui, nežiūrint atatinkamo 
maisto—yra bergždžias dar- 
bar, tuščios pastangos.

Jūs pučkų nbspaudykit: da 
blogiau esti. Jokių vaistų vi
duriams “reguliuoti” nevarto
kite. žiūrėkite labiausia mais
to, gyvo, nesugadinto maisto. 
Sulyg Jūsų ūgiu, reikėti^ tiesa, 
daugėliau ir svorio. Visa tai 
gausite iš gyvo maisto. Dau
giau visokių žalių, nevirtų 
daržovių ir vaisių. Reikia ir 
taip ko: kiaušinių, pieniškų, 
žuvų, šviežios mėsos, rūpios 
duonos. Jums reikia ir saldžių 
ir riebių daiktų, taipgi ir gyvų 
krakmolų. Tai ir valgykite jų. 
Netiesa, būk puČkai paeiną 
nuo saldžių ir riebių valgių: 
pučkai paeina nuo negyvų 
valgių, kame visai mažai tė
ra vitaminų. Vartokite džio
vintų mielių (Brewers yeast 
tablets) bent po 30 tablečių 
kas diena. Žuvų aliejaus arba 
jo kapsulių. lodo tinktūros. 
Viduriams paraginti galite 
dar ir sėmenų (flax seed) im
ti.

Odai vilgyti gaukite: 
Potassa sulphurata 2 drams, 
Zinc sulphate 2 drams, 
Rose water 8 ounces.
Vilgykite pučkuotas vietas kas 
vakaras ant nakties, ir nusi
mazgokite ant rytojaus. Būki
te dažniau ant saulės ir ore.
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^Trečiadienis, Bal. 8, 1936 Puslapis Trečias.

7-to, Worcester, M.

2-ro Apskr. Mot. 
Brooklyn, S. Kazo-

LAISVB

Darbininke ir Šeimininke
Rytinių Valstijų Lietuvių Motery 

Suvažiavimo Protokolas

atidarė d. Sasna 2 v. po 
Mandatų komisijon pa- 
draugės Makutėnienė,

Suvažiavimas įvyko 4 balan
džio, 419 Lorimer St., Brook

dyne.
Suv. 

pietų, 
skirta
Trasikienę ir Motuzienė.

** Pakol kom. peržiūrinėjo man
datus d. D. M. šolomskas, ALD 
LD Centro sekretorius pasvei
kino suvažiavimą ir pasakė 

Iįžanginę prakalbą. Jis trumpoj 
ir aiškioj formoj apibrėžė mo
terų gyvenimo praeitį ir dabar
tį, kaip iš ekonominio, taip ir 
iš politinio atžvilgio. Taipgi 
daug delegačių iš kolonijų ir 

• vietinių išreiškė savo mintis ir 
gerus linkėjimus šiam suvažia
vimui.

.(a) Moterų organizavimo ir 
švietimo klausimu.

(b) Už moterų teises dirbti, 
ir reikalaujant lygios algos už 
lygų darbą.

(c) Reikalaujant paaugu
siems jaunuoliams darbų ir 
protestuojant prieš kūdikių 
darba.

(d)
(e)

N.
Cibulskienė, A. 
ir O. Cedronie-

Pa., L. Raudu-

Pirmininke liko išrinkta d. 
Paukštienė, jos pagelbininke— 
Petkienė, sekretore—A. Daugė
lienė.

Į rezoliucijų komisiją apsi
ėmė šalinaitė, Pakalniškienė ir 
Sukackienė.

Prelegentė Dr. Cheri Appel 
davė gerą prakalbą apie apru- 
bežiavimą šeimynos ir skaitė 

etuo klausimu rezoliuciją, kurią 
suvažiavimas vienbalsiai užgy- 
rė.

Įnešta aprubežiuot kalbėjimo 
laiką; nubalsuota kalbėt po 5 
min.

Įvadą apie organizavimą mo
terų davė d. Sasna, o apie mo
terų apšvietą—d. Depsienė. Ir 
kuomet tie klausimai rišasi kar
tu, tai ir diskusuota kartu ir 
tame klausime buvo priimta re

voliucija.
Buvo trumpa pertrauka va

karienei ir laike vakarienės 
programa, kurią išpildė Man- 
tuškaitė, Žilinskaitė; brolis ir 
sesuo Naktiniukai, Klimaitė, 
šalinaitė ir LDS Vaikų Grupė, 
vadovaujant Sinkevičiūtei.

Antrą sesiją atidarius, skai- 
> tyti pasveikinimai suvažiavimui 

nuo sekamų organizacijų ir 
draugų:
t ALDLD 1-mo Apskričio Mo
terų Komiteto, Chicagoje.

Telegrama nuo 198-tos kuo
pos, Oakland, Cal.
Pasveikinimai Su Aukomis:
P. Antanuk, So. Boston, 

• Mass.,.........................
LDS 66 kuopa, Hudson, 

Mass.....................
*ALDLD Moterų Kliubas, 

Norwood, Mass.
Draugai Krasnickai, 

Waterbury, Conn. ...
LDS 19 kp. moterys, Elm 

Grove, W. Va.....
ALDLD 2 kp. Moterų Skyrius, 

So. Boston, Mass... :
♦K. Zinskienė, So. Boston, 

Mass.......................
P. Kubiliūnas, So. Boston, 

Mass.........................
Smulkių aukų nuo So. Bosto

no draugų ir draugių ..
T DLD 219 kp., Forest 

t City, Pa 
ALDLD 13 kp., Easton, Pa. 2.50 
•Pittsburgho ir apielinkės 

moterys .................
ALDLD 7-to Apskr. Moterų 

Komitetas, Worcester, 
Mass.........................

ALDLD Moterų Kuopa, 
Worcester, Mass.....

ALDLD 5 kp., Newark, N. J.

Sl

3

2

2

2

5

2
2

< Viso aukų su pasveikinimais 
prisiųsta..... $27.50

Įvedamąsias prakalbas pasa
kė: d. Senkevičienė apie mote
rų teisę dirbti, o d. Sukackienė 

Raibėjo socialės apdraudos klau
simu. Tais klausimais delegatės 
gana plačiai kalbėjo, taipgi 

♦plačiai palietė ir jaunuolių 
klausimą.

Skaitytos rezoliucijos:

Už i socialę apdraudą.
Už rėmimą Lietuvos po- 
kalinių ir jų šeimynų.

(f) Prieš karą ir fašizmą.
(g) Užginant šaukiamą Am.. 

Lietuvių Kongresą.
Visos virš minėtos rezoliuci

jos vienbalsiai suvažiavimo pri
imtos.

Buvo įnešimas pasveikint 
“Laisvės” jubilėjinį suvažiavi
mą nuo moterų suvažiavimo su 
$5 aukų ir draugės ant vietos 
suaukavo $12, viso $17.

Suvažiavimo pirmininkei at
sikreipus ir delegatėms išreiš
kus pageidavimą paskaitos mo
terų darbo klausimu, d. Senke
vičienė apsiėmė pagamint tokią 
paskaitą.

Suvažiaviman prisiųsta 91 
del. nuo 55 organizacijų seka
mai :

ALDLD kuopos ..............
LDS ....................................
Chorai .................................
Apskričiai ...........................
Įvairios lokalinės draugijos

ir grupės .................... 8
ALDLD Kuopų Delegates:

136-tos, Harrison, N. J., A. 
Ješmontienė, F. Šimkienė, ir 
B. Kušlienė.

30, Chester, Pa., P. Dudo- 
nienė.

5, Newark, N. J., O. Stel- 
mokienė, K. Žukauskienė, M. 
Paukštaitienė ir Tylionienė.

20, Binghamton, N. Y., O. 
Girnienė.

10, Philadelphia, 
Mulokiutė.

17, Shenandoah, 
Motuzienė.

Bridgeport, Conn
reikienė ir J. Mųreikiutė.

13, Easton, Pa., B. Senkevi
čienė ir M. Meison.

24, C. Brooklyn, N. Y., P. 
Seman.

1, Brooklyn, N. Y., Paukš
tienė, Pranaitienė, Depsienė, 
Mikalauskienė, K a z akevičie-

nė, Levanienė, šolomskienė, 
Pranskaitienė ir Naktinienė.

138, Maspeth, N.
Kaulinienė, O. 
Kalakauskienė 
nė.

12, Pittston, 
vienė.

212, Bayonne, N. J., L. Kir- 
milienė ir P. Janiunienė.

141, Philadelphia, Pa., 
Pildis.

28, Waterbury, Conn., 
Strižauskienė.

219, Forest City, Pa., 
Navalinskienė.

155, Worcester, Mass., 
Trasikienė.

84, Paterson, N. J., 
Bimbienė.

2, Boston, Mass., P. Anta
nuk, A. Buivydienė ir H. Ta
mošauskienė.

185, E. New York, N. Y., A. 
Bieliauskienė ir A. Daugėlie
nė.

54, Elizabeth, N. J., L. šera- 
lienė.

72, Great Neck, N. Y., M. 
Smaidžiunienė.

50, ir LDS 11 kp., Roches
ter, N. Y., L. Bekešienė.

M.

Pirmyn, Great Neck, N. Y., 
J. Laužaitienė ir O. Bečiutė.

Trimito, C. Brooklyn, N. Y., 
Olga Petronis ir Olga Miku- 
lėnas.

Sietyno, Newark, N. J., F. 
Rogienė, M. Mitkuvienė ii’ A. 
Rudis.

Lyros, Shenandoah, Pa., M. 
Vailioniutė.

Apskričių Delegates:

ALDLD
Komiteto, 
kytė.

ALDLD
Sukackienė.

ALDLD 9-to, Minersville, O. 
šemberienė.

ALPMS 3-čio, N. Y. ir N. J., 
J. Burkauskiutė ir Stella 
Rochka.

ALDLD 4-to Moterų Grupė, 
Pittsburgh, Pa., M. Janavičie
nė.

47
19
11
.,6

Pa

Pa

A. Mu-

LDS Kuopų Delegatės:
26, Bayonne, N. J., P. Mu- 

įzikevičienė.
49, Waterbury, Conn., P. 

Stankienė.
5, Phila., Pa., J. Šmitienė.
67, Montello, Mass., J. Be- 

niulienė.
33, Elizabeth, N. J., B. Ma

kutėnienė.
13, E. New York, N. Y., E. 

Jeskevičiutė ir P. Leikienė.
24, Great Neck, N. Y., A. 

Bečienė ir S. Petkienė.
79, Hartford, Conn., O. Vi- 

sockienė.
1, Brooklyn, N. Y., O. Ta

mošiūnienė. ’
62, So. Boston, Mass., J. 

Kavoliunaitė. .
16, New Haven,. Conn., S. 

Masionienė.
14, Maspeth, N. Y., E. Bim

bienė. .
200 Jaunuolių kp., Brook

lyn, H. Kaunas, M. Sinkevi
čiūtė, A. Jeskevičiutė, A. Kai
rytė.

Chorų Delegatės:

Vilijos, Waterbury, Conn., 
N. Burauskiutė.

Laisvės, Boston, Mass., M. 
Zaviskienė.

Bangos, Elizabeth, N. J., M. 
Bieliauskienė.

Draugijų ir Grupių Delegates:

Dukterų ir Sūnų, Great 
Neck, N. Y., A. Plakštienė.

Liet. Sūnų ir Dukterų, Hart
ford, Conn., M. Pilkauskienė.

Birutės, Montello, Mass., 
V. Bartkienė.

Birutės, Newark, N. J., D.
Gabalienė.

APLA k^. Brooklyn 
Kaulinienė.

Am. Kom. Partijos Liet.

M. Paukštiene,

Brooklynietė, pirmininkavo R. V. Liet. Mote
rų Suvažiavime. Būdama LDD Centro Komi
teto nare ji stipriai laikėsi už vienybę LDD 
su ALDLD ir už tai buvo išmesta iš komite
to ir organizacijos per jankauskinę-strazdinę 
vadovybę. Didžiumai LDD susivienijus su A 
LDLD d. Paukštienė tapo paskirta į ALDLD 

C. Komitetą ir jo moterų komitetą.

Dėtuvių Motery Suvažiavimui Praėjus
Įvykęs rytinių valstijų lietuvių moterų masinis suvažiavimas 

nušvietė mums daugelį dalykų, supažindino su tūlomis meto- 
domis darbui tarp moterų, taipgi įgijome tarpusavyje artimes- 

H. plius ryšius. Visa tai duoda mums daugiau galimybių ateities 
darbe. ' 4'į’^iį|.

Ne viską atlikom prieš suvažiavimą ir pačiam suvažiavime,
Frakcijos, Wilkes Barre, Pa.,! kaip kad pageidautume. Daug dalykų liko tik dalinai apdis- 
M. Valinčienė. ~

Brooklyno moterų draugiš
ko vakaro, A. Pakalniškienė ir 
J. Stankaitienė.

Suvažiavimas užsidarė 10 
v. vakaro.

Sekretorė A. Daugėliene.

kusuota. Bet praeities neverkšlensime. Kaip daugelis delega
čių pasakė: “žiūrėkim ateitim” Suvažiavimas mums davė 
daug sveiko ūpo ir energijos. Ir yra ko džiaugtis. Trumpu lai
ku ir visai mažomis pastangomis sudarėm masinį suvažiavi
mą. Pridėsim daugiau pastangų ir darbas šuoliais eis pirmyn.

Dabar Laikas Veikti

Verą Stretz Išteisino
Yorke ėjusi Veros 

byla visame nuogume 
buržuazinės teisdary- 

dvipusį mastą—viehas
bur-

Dabar kaip tik laikas panaudoti suvažiavimo ūpą organi
zaciniam ir švietimo darbui. Suvažiavimo nusakytas pareigas 
nušvies plačiau rezoliucijos ir kiti kalbėtos programos klausi-, 
mu raštai. Trumpai galima pasakyti tiek:

1. Kiekvienoje kolonijoje surengkim masinius mitingus iš
klausymui delegačių raporto. Delegatėm raportuot galėtų pa
gelbėt naujai išleista paskaita apie šeimynos apribavimą, kuri 
maž-daug aiškina taip, kaip D-rės Cheri Appel suvažiavime 
pasakyta prakalba tuo klausimu.

2. Kiekvienoje kolonijoje įsteigkime komitetą darbui tarp 
moterų, jei galima, įtraukiant į jį visokių organizacijų ir pa- 
žvalgų moteris. Rengimasis lietuvių kongresui turėtų būt komi
teto dienotvarkyje.

3. Pasistengkim gaut naujų narių, kad Pirmą Gegužės už
baigtume vajų su dideliais laimėjimais.

4. Kur reikalinga ir yra tam ūpas—sudarykime moterų kuo
pas.

5. Pradėkim pastovius lavinimosi vakarus. Rašymas į Moterų 
Skyrių taip pat yra apšvietos darbas—jūsų raštas pagelbsti

socialisčių, komunisčių, tautiš
kai nusistačiusių ir tt. ALDLD 
1-mo Apskričio ribose lietuvės 
atsistojo pačiose pirmose eilėse 
tame klausime. Tai rezultatas 
tinkamo įvertinimo darbo tarp, 
moterų, kuris mūsų apskrity] 
tinkamai sutvarkytas nuo su
jungimo ALDLD ir LDSA. 
Kuone visose mūsų apskričio 
kuopose veikia moterų komite
tai, šaukiant moterų susirinki
mus lavinimosi ir kitais klau
simais.

Yra pas mus ir trūkumų. Vie
nas iš svarbiausių, tai visiškas 
apleidimas didžiųjų skerdyklų 
darbininkių. Mes žinome, jog 

• ALDLD 1-mo Apskričio ribose 
randasi pačios didžiausios 
skerdyklos, pats tvirčiausias 
maisto trustas, kuris ne tik 
krauna milionus, lupdamas di
džiausias kainas už maistą, bet 
ir baisiausiai išnaudoja tūks
tančius moterų, kurios dirba 
sunkius ir pavojingus darbus. 
Tų darbininkių tarpe randasi 
šimtai lietuvių moterų. Mes iki 
šiol, turim prisipažinti, nedė
jome pakankamai pastangų pa
siekti tas moteris ir organizuo
ti-jas delei kovos už savo ir visų 
mūsų reikalus. Tas lieka mums 
kuogreičiausiai atitaisyti.

Mes, vidurvakarinių valstijų 
moterys, taipgi rengiamės prie 
suvažiavimo, kuris bus taip 
greit, kaip galima bus tinkamai 
prie jo prisiruošti. Mes užtai 
su žingeidumu tėmysime jūsų 
suvažiavimo darbuotę, kuri, ti
kime, suteiks mums ne tik gerų 
pavyzdžių, bet ir didesnės ener
gijos toliau veikti, kad suben
drinus visų lietuvių moterų jė
gas už moterų reikalus, prieš 
karą ir fašizmą, iš ko išplaukia 
visokis moterų paniekinimas ir 
priespauda.

Lai gyvuoja Moterų Su važią; 
vimas!

Lai gyvuoja bendras frontas 
prieš karą ir fašizmą!

ALDLD Pirmo Apskričio 
Moterų Komitetas:

Ą. Jonikienė, 
O. šaikienė, 
A. Kvederienė.

Philadelphia, Pa.

iš Worcester, Mass., tos valstijos ALDLD Aps
kričio Moterų Komiteto narė ir jo delegatė Ry
tinių Valstijų Lietuvių Moterų Suvažiavime. Ji
nai veikliai dalyvavo jame: raportavo socialės 
apdraudos klausimu, dirbo rezoliucijų komisi
joj ir gyvai dalyvavo diskusijose įvairiais klau
simais. Tai viena iš daugelio veiklių Naujosios 

Anglijos moterų.

New 
Stretz 
iškelia 
bes
darbininkams, kitas tik 
žuazijai. Kokia skirtumą tarp 
teismo Šerwoodienės, kuri pa
ti save išdavė prigirdžius ma
žytį sūnelį, nes negalėjo pa
kęsti matymo jį badaujant, ir 
teismo Veros Stretz, kuri bu
vo suimta po nudėjimo neišti
kimo meilužio. Šerwoodiene— 
Sing Sing mirties kameroj, 
Vera Stretz—išteisinta.

Veros Stretz teismas, kuris kitom sužinoti lig šiol joms nežinotus dalykus, o jūs pačios, 
tęsėsi per 15 paskutiniųjų die- ’ 
nų, pasibaigė penktadienio | 
vakarą josios išteisinimu. Ji
nai pereitą rudenį nušovė sa
vo buvusį neištikimą meilužį 
Fritz Gebhardt. Teisme ji at
virai prisipažino šovus. Bet ji 
tą padariu savęs apgynimui, 
kadangi jis norėjęs prievarta 
turėti su ja lytiškus santikius 
po to, kada jinai atsisakė nuo 
jų, kuomet patyrė, kad jis jos 
nemyli, tik naudojasi, kaipo 
įrankiu, turėdamas tuo pat sy
kiu daugiau meilužių.

Gebhardt’as buvo žymus 
Hitlerio agentas. Jo nuožiūrai 
buvo pavesta stambios finansi
nės transakcijos šioje šalyje. 
Po tų finansinių transakcijų 
priedanga jis ypatingai buvo 
susirišęs su nazių propagandos 
reikalais. Vera buvo jo sek
retore ir padėjėja. Sakoma, 
jos žinioj buvę daugelis na
zių propagandos kontaktų. 
Tų dalykų žinovai iš anksto 
spėjo, kad Vera nebus sunkiai 
nubausta, kadangi ji galėtų iš
kelti naziams ir jų’ pasekė
jams daug nemalonių dalykų.

Gebhardtas Verai plepėda
vęs apie meilę ir žadėjęs ją 
vesti, nors Vokietijoj turėjo 
žmoną ir vaikus. Pirmą žmo
ną jis žadėjęs divorsuoti, ka
dangi, kaip jis aiškindavęs— 
jinai žydė—ir jo padėtyje 
esanti netinkama ir sulyg. Hit
lerio dekreto neleistina turėti 
ne ariško kraujo žmona.

Kaip ten buvo su priežas- 
čia šoyimo—sunku pasakyti—

rašydamos, lavinatės rašyboje ir abelnam žinojime.
Darban, drauges, už lietuvių moterų švietimą, organizuo

tumą ir už išgavimą iš valdančiosios klases sau ir visai darbo 
žmonijai šviesaus ir laimingo gyvenimo!

Sveikinimas Lietuvių Motery Suvožia 
vimiri, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
Brangios Draugės:

Jūs susirenkate svarbiu mo
mentu. Kaip Lietuvos, taip ir 
Jungtinėse Valstijose gyvenan
čių lietuvių moterų padėtis 
šiandieną reikalauja visų mūsų 
kuorimčiausio s u s i r ū pinimo. 
Mes pilnai tikime, kad jūs, 
draugės, pajėgsite iškelti suva
žiavime svarbiausius dienos 
klausimus, liečiančius lietuvių 
moterų gyvenimą, kaip Lietu-

tik ji viena žino. O ji liudijo, 
kad save gindama šovė. Tuo- 
mi ir išteisinta. Vienas^ ta
čiau, įdomus dalykas, kad pa
skelbimas jos išteisinta klau- 
sytuojuose sukėlė demonstra- 
tyvį užgyrimą. Gi moterys, 
desėtkai jų, ašarodamos svei
kino, džiaugėsi, dievui dėka- 
vojo; žodžiu, džiaugėsi, kaip 
išmanė. Iš to matosi, kad ne
žiūrint moderniškumo laikų— 
meilės klausimas moterims 
visgi tebėra ta pati sena, jaut
ri problema.

Rep.

voj, taip ir Jungtinėse Valsti
jose ir nustatysite ateičiai tin
kamą veikimo planą.

Mums labai malonu tas fak-' 
tas, kad suvažiavime < 
draugės, su kuriomis per ilgus 
metus kartu budavojome šioj 
šaly lietuvių moterų judėjimą. 
Mes 
ges, kurios pasekmėj vienybės 
tarp ALDLD ir LDD organiza
cijų, vėl kartu tą judėjimą plės 
ir tobulins pagal šių dienų rei
kalavimą.

Sveikindamos šuva žiavimą, 
norime pabrėžti, kad vidurva- 
karinių valstijų lietuvės mote
rys kartu su kitų tautų mote
rimis maršuoja klasių kovos ir 
apšvietos darbe. Į kiekvieną die
nos klausimą, mes gan tinka
mai ir pasekmingai atsakome. 
Kaip streiko lauke, taip kovoj 
už bedarbių reikalus, lietuvės 
neatsilieka nuo kitų.

Bendro Fronto idėja pradeda 
pasiekti vis platesnes lietuvių 
moterų mases. Kovoje prieš 
augštas maisto kainas lietuvės 
nekuriose kolonijose sudarė 
platų bendrą frontą katalikių,

Bruožai Iš Drauges A. B6- 
sanavičienes-Rimkūnienės

Gyvenimo
Kovo 20, 5 v. ryto, mirė id. 

Agota Rimkūnienė. Paliko di
džiausiame nuliūdime gyvenimo 
draugą Antaną Rimkflną, duk
relę Juliją, sūnus: Kazimierai 
Gediminą, Joną ir augintihį 
Antaną Rimkūnuką. Taipgi pa
liko Lietuvoje seserį ir brolį, o 
Amerikoje brolį ir tetą.

Draugė Rimkūnienė buvo 
dar jauna, vos sulaukus 47 m., 
linksmo būdo ir dar tvirtos 
sveikatos. Vienok įvyko nelai
mė, vasario 3 d. paslydo ant ap
šalusių trepu ir taip susižeidė, 
kad turėjo nešte į stubą įnešti. 
Pašauktas gydytojas gydė na
muose per 6 savaites. Neinant 
geryn, išvežė ligoninėn. Po visų 
egzaminacijų pripažinta, kad 

dalyvaus i^auž^as dešinės kojos kaulas ir

karštai sveikiname drau-

nugarkaulis. Dėtos didžiausios 
pastangos, padaryta didelė ope
racija, vienok nedalaikė. Po 
operacijos gyveno vos 22 valan
das.

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos, Vilkaviškio apskri
ties, Vitkabalių kaimo. Į šią šalį 
atvyko dar jaunutė pas savo te
tą į Kingston, Pa.

Kaip daugelį mūs Amerikos 
kapitalistiniai agentai atviliojo 
skelbdami šią šalį turtinga, kad 
čia darbininkai gerąi gyvena ir 
greit praturtėja, kad 'ik čia di
džiausia laimė, taip atviliojo ir 
Agotą. Bet ji, kaip ir tūkstan
čiai kitų, vietoj laimės, rado 
skurdą, vargą ir didžiausį iš
naudojimą.

Susipažinus su Jonu Basana
vičium apsivedė, pradėjo būda
vot: šiokį tokį gyvenimą. Susi
laukė keturių šeimynos. Bet ne
ilgai teko džiaugtis. Draugas

(Tąsa ketvirtam puslp.)



Puslapis Ketvirtas.
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Ligonė Motina Deportuojama Italijon
Kovo 28 d. Amerikos Ateivių 1 nigai,” susirūpinusiai tarė vai- 

Gynimo Komitetas New Yorke kutis. Jis atidarė bankutę ir 
gavo pranešimą, kad už trijų išpylė ant deskos centus. Sus- 
valandų bus išdeįtartuota laivu kaityta šimtas ir keturi centai, 
“Conte Di Savoia” Mrs. Hen- jam išduota pakvitavimas. Jis 
rietta Vendemmia. Komiteto 
advokatas Irving Schwab dar 
suspėjo išgauti laikiną sustab
dymą ir veda kovą už galuti
ną sulaikymą jos deportacijos.

Mrs. Vendemmia šiuo tarpu 
guli Ellis salos ligonbutyje. Ji
nai yra trijų naturalizuotų pi- kas. 
liečiu motina. Darbo Depart-! 
mentas bando ją 
dėlto, kad j i
Valley valstybiniam ligonbu- 
tyje, kuomet susirgo ir tokiu 
būdu tapo “visuomenei našta.” 

Vendemmia byla bus argu
mentuojama Federaliam Dis- 
trikto Teisme, New Yorke; ar
gumentuos advokatas Schwab. 
Ateivių Gynimo Komitetas, ku
ris veda jos gynimą, ragina

namų

Gedi-
garbiai pasiėmė kvitukę ir dar 
paklausė:

“Ar jie ištikrųjų siunčia tuos 
žmones lauk?”

“Kartais išsiunčia, Jonuk,” 
atsakė raštininkė.

“Bet kodėl?” žingeidavo vai-

Jonuko motina buvo sykiu su, 
išdeportuoti įjuom. Paaiškėjo, kad Mrs. Gug- 

gydėsi Harlem 1 ger skaitė 
! mą aukų
ir apie tai pasakė Jonukui.

komiteto atsišauki-

kapus. Buvo gražių gėlių nuo 
draugysčių ir nuo pažįstamų. 
Velionis buvo pamokytas iš 
Lietuvos, nes būdamas Lietu
voj sekretoriavo rusų raštinėj. 
Tai ir čia gyvendamas vis šį 
bei tą parašydavo į laikraš
čius. Jis buvo “Keleivio” skai
tytojas per daugelį metų. Se
nelis pasimirė sulaukęs 68 me

Wilkes-Barre, Pa.už nemorali gyvenimą. Tad 
Brooklyno kriaučiai apie tai 
ir vesdavo diskusijas. Besi
klausant tokių diskusijų, ir ve
lioniui Vincui pradėjo ateit į 
mintį, kad neviskas taip yra, 
kaip jis buvo įsitikėjęs Lietu
voj apie kunigų neklaidingu
mą.

Iš Brooklyn, N. Y., 1901 
m. persikėlė į Mahanoy City, 
Pa., jau laisvas nuo religinių 
prietarų. Padirbus kiek laiko 
prie kito kriaučiaus, velionio 
brolis nupirko visus įrankius 
nuo nusenusio ir bankrutuo
jančio kriaučiaus Jurkšaičio 
ir įsitaisė nuosavą šapą, ku
rioj dirbo iki 1926 m.

Pasekmės jo amatiniam už
siėmime buvo geros. Prieg 
tam da palaikė drapanų ir ap- 
siavų, su viskuom gerai sekėsi 
verstis ir gavo progą viduti
niai praturtėti. Bet prie tam 
reikia priminti, kad buvo 
duosnus visokiems darbininkų 
reikalams paaukoti, todėl tu
rėjo geras pasekmes ir pa
rinkt aukų kaip pats aukau
davo.

5LA 68 Kp. Balsavimai
Balandžio mėn. 5 d. įvyko 

SLA 68 kp. narių susirinki
mas, kuriame buvo nominuota 
Pild. Taryba. Gavo balsų se
kančiai :

tų ir paliko 2 dukteris ir sa
vo gyvenimo draugę dideliam 
nuliūdime.

Ilsėkis, drauge, šios šalies 
šaltoj žemelėje.

Senas Grinorius.

SKAITYK “LAISVĘ”
IR KITIEMS UŽRAŠYK.Į Prezidentą:

Bagočius............................. 22
Rastenis ..............  12

Į Sekretorių:
Vinikas ............................. 13
Jurgeliutė ......................... 21

o atlyginimas mažas—metė. Ga
vo prie cigarų, čia irgi tas pats. 
Julijai gavus darbą, jau susi
laukė pa'ramą.

Vėliau susipažino su Antanu 
Rimkūnu ir 1927 m. apsivedė. 
Drg. Rimkūnas nuoširdžią! at
jautė jos vargingą gyvenimą ir 
mylėjo jos šeimyną. Velionė ne
bėjo dirbt—likos prie 
ruošos.

Sūnūs, Kazimieras ir
minas, yra gabūs ir troško 
siekti augštesnį mokslą. Suben
drinę visi spėkas pagelbėjo 
jiem užbaigt ne tik augštąją 
mokyklą, bet Kazimieras užbai
gė Pennsylvanijos Universitete 
inžinieriaus kursą, o Gediminas 
dar įstojo.

Nors velionė buvo religinių 
tėvų ir religiniai išauginta, vie
nok pamačiusi gyvenime skriau- 

l per
tekliuje gyvena, kiti skurde—ji 

"i darbinin
kiškos literatūros. Iš tos litera
tūros ji aiškiai suprato, kad kol 
yra dvi klasės—darbininkų ir 
kapitalistų—tol bus ir neteisy
bė. Ji taipgi persitikrino, kad 
ir religija kapitalistams tarnau
ja, ir su ja persiskyrė.

Velionė buvo no tik “Laisvės” 
skaitytoja. ir rėmėja darbinin
kiško judėjimo, bet buvo narė 
LDSA .80 kp. (seniau), LDS 5 
ir ALDLD 10-tos kuopų. Jos 
karstą puošė 20 gyvų gėlių vai
nikų nuo šeimynos, giminių, 
draugų ir vainikas—tarsi orga
nizatorius dar neorganizuotų 
darbininkių—nuo ALDLD 10 
kuopos. '■

Tapo palaidota 24 kovo. Į 
į kapines lydėjo apie 14 automo- 
įbilių. Iš namų išlydint ir ant 
j kapinių d. M. žaldokas palakė 
labai atatinkamą prakalbą. 
Taipgi ir man prisiėjo pas,akyti 
kelis žodžius.

Drauge Agota, tave žiaurioji 
mirtis išplėšė iš mūsų tarpo. Tu 
užbaigei gyvenimą, vargus, 

* skriaudas, kančias! Tu nuėjai 
1 ilsėtis amžinai. O mes, likę gy
venimo sūkuryje, dar turim or
ganizuotis ir kovoti prieš 
skriaudas ir neteisybę, už per
galę darbininkam.

Taipgi reiškiam nuoširdžią 
užuojautą likusiai liūdnai šei
mynai ir kviečiam, kad jūs, jau
ni draugai, sektumėt savo my
limos motinėlės keliu, nes tai 

i teisingas darbo žmonių pasi- 
liuosavimo kelias.. . .

J. J. Potienė.

Į Iždininką; • 
Gugis ................................. 21

Į Iždo Globėjus:

lj į deportuojamų fondą das, nelygybę kad vieni

’Jis sake, kad jis nori pagel- j nurodymus iš
bėti ir reikalavo manęs atvesti 
jį čion,” pasakojo motina. Ma
tomai, sumani motina, kad pa
jėgė taip jauną, vaiką suintere
suoti svarbiu (klausimu. Tai ge
ras pavyzdis, kaip išauginti Politinis Nusistatymas

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Mikužiutė ......................... 25
Miliauskas ......................... 27
Dr. Stanislovaitis ............ 24
Kiti kandidatai gavo kur kas 
po mažiau.

Seattle, Wash.

Vietos ir impor
tuotos d'egtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis,. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

I .<.«*! Alt. ...............«<■< ..... .1 Į . ■ ■ ■ - -    -- II - - - ■ , - ■ -

siųsti peticijas Darbo Depart- : nmerikonus priešingais dcpor- 
mento sekretorei Perkins, rei- i 
kalaujant; kad deportacija prieš į 
Mrs. Vendemmia būtų panai-! 
kinta ir leista jai pasilikti su 
vyru ir vaikais. Taip pat labai 
svarbu paremti Ateivių Gynimo 
Komiteto darbą aukomis.

. Newyorkieciam bus proga pa
remti Ateivių Gynimą atsilan
kymu į tam tikslui ruošiamą 
vakarą, kuris bus penktadienio 
vakarą, 10 balandžio, Webster 
Hali, 119 E. 11th St., New- 
Yorke. įžanga iš anksto 25 c., 
prie durų—35 c. Bus puiki pro
grama. Suloš specialiai paruoš
tą veikalą “Haven of Refuge.” 
Kalbės kongresmanas Vito Mar- 
cantonio.

Philadelph. Žinios

vclionis buvo jos 
Komunistų 

taip

Jauniausias Deportuojamu 
Gelbėtojas

: Mažytis 7 metų Johnny Gug- 
ger aną dieną įėjo Ateivių Gy
nimo Komiteto raštinėn su cen
tų bankute rankutėj.

“Aš noriu pagelbėti deportuo
jamiems, bet tai visi mano pi-

(Pabaiga nuo pusi. 3)

Basanavičius buvo angliakasys, 
kaip ir tūkstančiai kitų, kurie ■ 
rausiasi požemiuose kasdami 
anglį, kraudami- anglies kara-' 
liams didžiausius turtus, o savo 1 
gyvybę statydami į didžiausį 
pavojų. Per skubinimo sistemą, 1 
per kompanijos gobštumą tūks
tančiai angliakasių žūsta. Ir 
1918 metais kasykloje žuvo ir 
Jonas Basanavičius. Drg. Ago
ta neteko gyvenimo draugo, ne
teko šeimynos duonpelnio. Ant 
jos pečių puolė vargo našta.1 
Miestukas mažas, darbą gaut, 
sunku.

1925 m. atvyko su šeimyna 
Philadelphijon. čia gavo virvi
nėj darbą, bet darbas sunkus 
dar ir sveikatai kenksmingas,

“Laisves” Sidabrinio Juhilėjaus
Koncertas ir Banketas
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GiRARD MANOR SALEJE
911 W. Girard Ave., Philadelphia, Pa.

Kalbės A. Bimba

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.

KONCERTAS IR BANKETAS
Bus Sekmadienį, 19 Balandžio (April)

Kiti Dalyviai Programoje Yra:
Lyros Choras, vadovaujamas J. Bulaukos, Mai- 
nierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.; Vera ir 
Nože Fripowitz, šoks rusiškus šokius. K. Men- 
keliūniūte—mezzo sopranas, A. Višniauskas— 
baritonas, R. Merkiu te—soliste ir K. Kuzmickas

* . . . —baritonas.
M. Gailiuniutė šoks klasiškus šokius; A. Bimba 

sakys prakalbą-ir bus dar extra solistų programoje.

Minersville, Pa

(ne- 
ant

pat 
tuo
ca-

Minersvillėje, Pa., liūd
na žinia pasklydo kovo 27 
dieną, kad d. Vincas žemai- 

, tis, geras rėmėjas susipratusių 
darbininkų reikalų, mirė 

\ianoy City, Pa., po kelių 
nėšių sunkios ligos—vėžio 
vidurių.

V. žemaitis paėjo iš Lietu
vos, Suvalkijos, Marijampolės 

■ apskričio, Padovinio kaimo, gi
męs 1872 m. Iš jaunų dienų 

Į mokinosi siuvėjo amato, ir 
tuom darbu užsiėmė visą savo 
gyvenimo laiką. Subrendus į 
metus senoji carinė valdžia 
paėmė į kariuomenę ;• tarnavo 
Suomijoj, kuri tam laike taip 
pat buvo po caro globa. Ka
riuomenėj būdamas taip 
siuvėjo amatą pildė ir gal 
laiku plačiau susipažino su 
ro valdžios žiaurumais.

Atitarnavęs kari uomenėj 
1899 m. pribuvo į Amerikos 
Jungtines Valstijas, į New 
Yorką, apsistojo Brooklyn, 
N. Y. ir apie 2 metu dirbo 
prie siuvėjų. Brooklyne bū
damas susipažino su to laiko 
laisvamaniais k’riaučiais, dau
giausia susirenkant pas kar- 
čiamninką Martinkaitį, kur 
daugiausia kritika eidavo apie 
religiją, ir tų laikų kunigą 
Varnagirį, kuris klebonavo 
Brooklyne ir visais pasielgi
mais labai panašus į savo dė
dę kun. Varnagirį, kuriam 
Plymouth, Pa., 1889 m., vys- 

| kūpąs kunigystės teises atėmė

Susitvėrus 
hanoy City, 
nariu visą laiką. 
Partijai susiorganizavus,
pat buvo jos nariu ir visuo
met laikėsi kairiojoj pusėj. 
Tik frakcijiniam laikotarpyje, 
suskilus į visokius ekstrinius, 
liko su “baltrušaitiniais”, bet 
kada ir “baltrušaitiniai” pri
ėjo prie likvidacijos, nuo to 
laiko -nepriklausė prie parti
jos, bot svarbiausiuose darbi
ninkų reikaluose visuomet fi
nansiniai rėmė ir dalyvauda
vo visuose darbininkų paren
gimuose. III Internacionalui 
niekuomet nebuvo priešingas, 
tik, deja, da nebuvo ant tiek 
išsitobulinęs suprasti vietinės 
JVA Komunistų Partijos auk
lėjimą ir tobulinimąsi į masi
nę partiją, nesuprato to dar
bo praktikos ir ’principų, kad 
partija neužgema tvirta ir ne
klaidinga, kad tik periodinis 
laikas, pačių narių ištobulini
mą atlieka. Tas visas klaidas 
prieš mirtį prisipažino ir jei
gu jam būtų lemta" pasikelt 
iš tos ligos, pasižadėjo būt iš
tikimas K. Partijai ant visa
dos, kaipo ištikimam darbi
ninkų vadui.

1927 m. d. V. ž. vedė už 
moterį našlę Pajaujienę ir per
sikėlė į Minersville gyventi, 
šeimyniškas gyvenimas nebu
vo draugiškas del skirtingų 
religinių pažvalgų. Iš katros 
pusės buvo kaltė, iš pašalies 
negali būt teisėjų, todėl apie 
tai daug ir neminėsiu. Vasa
rio 7 d. išvažiavo iš Miners- 
villės į Philadelphią į ligoni
nę, bet peregzaminavus, kad 
jokios pagelbos nėra del pa
gydymo, ligoninėj nelaikė ir 
tuomet velionis jau negrįžo į 
Minersvillę, bet nuvažiavo į 
Mahanoy City pas savo seno
vės draugus ir ten mirė kovo 
27 dieną. Kovo 30 d. palaido
tas Shenandoah lietuvių laisvo
se kapinėse—laisvai. Ant ka
pų atsisveikinimo prakalbą 
pasakė K. P. sekcijos organi
zatorius d. Mileris, 
laidotuvių apeigomis 
dd. Baniuliai.

Artimų giminių
pusbrolį, kuris 
valstijoj ant 
vaiką Sulčių, 
barzdaskučio 

amatu taip pat Mich. valstijoj,
bet ant laidotuvių nepribuvo 
nė vienas. Paskutiniam patar-l

Visbmis 
rūjnnosi

Amerikoj
velionis turėjo 
gyvena Mich.
ūkės, ir sesers
kuris užsiima

25 d. kovo mirė Alex Kal
vaitis. Jis paėjo iš Lietuvos 
Šakių apskričio, Sintautų pa
rapijos, Indilų kaimo. Išgyve
no šioj šalyje 44 metus. ' Iš 
Lietuvos atvažiavo į Shenan
doah, Pa., ir ' dirbo kietųjų 
anglių kasyklose per 14 metų. 
Velionis tuose laikuose buvo 
pirmas šliuptarnis, kaip pir- 
miaus vadindavo. Būdamas 
Shenandoah jis dalyvavo su 
dr. J. šliupu, varydamas pir- 
meivybę tuose laikuose. 30 me
tų atgal atvažiavo į vakarines 
valstijas ir apsistojo miestelyj 
Renton, Wash., 10 mylių nuo 
Seatties. Čia gyvendamas Kal
vaitis dirbo minkštųjų anglių 
kasyklose ir keletą metų lai
kė saliūną prieš blaivybės lai
kus. Dabar, per pereitus pen
kis metus nieko nedirbo. Vie
na priežastis—tai bedarbė, o 
antra—jau velionio spėkos 
mažėjo. Apie 8 mėnesiai, kaip 
pradėjo gaut senių pensiją— 
$22 į mėnesį, kurią Washing- 
tono valstija moka seniem, 
žmogelis ir gyveno iš tų pini
gų. Kaip tik atvažiavo į vaka
rines valstijas, Seattle sutvėrė 
draugystę po vardu LDK Ge- 
demino ir jis buvo tos draug. 
sekretorium iki numirė. Jis 
prigulėjo prie LSS 182 kuo
pos, Seattle, kolei kuopa gyva
vo. Kaip socialistų kuopa iš
nyko, tai nuo to laiko nepri
gulėjo prie darbininkiškų or
ganizacijų.

Velionis buvo Rusijos darbi
ninkų pritarėjas ir su aukom 
visada prisidėdavo pagal savo 
išgalę. Buvo labai geras žmo
gus—su visais sutikdavo. Bu
vo smarkus kovotojas prieš 
religiją. Bet kaip numirė, tai 
jo šeimyna palaidojo su baž
nytinėm ceremonijom. Kaip 
žmogus neteko spėkų pasi
priešint, tai ir tempė žmogelį 
į bažnyčią, prieš kurią velio
nis visą savo gyvenimą kovo
jo. Jis ir prašė, kad nelaidotų 
su bažnytinėmis ceremonijo
mis, bet gyvieji pasielgė, kaip 
jiem geriau patinka. Velionis 
prigulėjo ir prie SLA, ir prie 
Vytauto Draugystės, Tacoma. 
Tapo palaidotas 28 d. kovo, 
Greenwood kapinėse, Renton. 
Apie 50 automobilių lydėjo į

navime laidotuvėse dalyvavo, 
apart moteries,- tik draugų ir 
pažįstamų gerokas būrys mi- 
nersvilliečių ir mahanoyiečių.

J. Ramanauskas.

SLA Pažangiųjų Narių Kandidatai
UŽ JUOS PADĖKITE KRYŽIUKUS!

Prezidentas ABV. F. J. BAGOČIUS
Vice-Prezid. J. K. MAŽUKNA
Sekretorė, P. JURGELIūTĖ
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS
Iždo Globėjai: E. MIKUŽIŪTĖ, J. MILIAUSKAS.
Dr.-Kvbtėjks, J. S. STANISLOVAITIS.

.™,U-.----- ...

Juozas 
Kavaliauskas f 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLI AMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. , Brooklyn, N. Y<
arti Taylor St..

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

v LAISNUOTAS GRABORIUS 
660 GRAND STREET 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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Lietuva Prieš 75 Metus
ST. MATULAITIS

(Paminėjimas 75 Mėty Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
Miestiečiai.

Etnografinė Lietuva, lygiai kaip ir 
gretimoji su ja Baltarusija, buvo grynai 
ūkio šalis. 1856 m. miestiečiai sudarė: 
Vilniaus gub. 13,6 nuoš., Kauno— 12,5 
nuoš. visų šalies gyventojų, kuomet la
biausia žemdirbiškoj Vakarų Europos 
šalyj Prancūzijoj miestiečių buvo virš 
30 nuoš., Ang'25 nuošimčiai, Vokietijoj 

lijoj net 50 nuošimčių.
Žemas miestiečių nuošimtis vaizdžiai 

parodo, kaip menkai buvo išsivystę tais 
laikais miestai. Vilnius (1860 m.) turė
jo 60,040 gyventojų; Kaunas—23,391, kiti 
dar mažiau: Ukmergėj—7,309; Šiauliuo
se—5,754; Panevėžy—5,991; Raseiniuose 
—12,754; Telšiuose —4,493; Trakuose — 
1,435; Šventėnuose — 3,437. Ir to mažo 
miestiečių skaičiaus didelė dalis vertėsi 
žemės ūkiu, ką parodo didelis priklauso
mos miestams žemės kiekis. Ukmergė 
turėjo 683 dešimtines ariamos žemės ir 
273 šienaujamų pievų; Panevėžys: aria
mos dirvos 628 dešimt., pievų 66 ir 100 
netinkamų; Šiauliai: žemės su ganyklo
mis 200 dešimt., šienaujamų pievų 1,000 
dešimt, ir 378 netinkamų; Raseiniai: dir
bamos 161 deš., šienaujamos 828 ir ga
nyklų 800; Telšiai: dirbamos ir šienauja
mos 26 valakus; Zarasai su 3,469 gyven
gtai miestiečių skaičius sulig 1858 

davinių
j Gubernija

Kauno 
Vilniaus
Gardino 
Minsko 
Vitebsko

m.

taisykles apie civilę tarnybą, kurios su
varžė galimybes nebajorams daryti tar
nybinę karjerą. Sulig tų taisyklių neba
jorams, arba kaip juos valdiškąja termi
nologija vadino “trečios rūšies pilie
čiams” (o į šitą rūšį pateko daugybė ki
lusių iš buvusios šlėktos, dabar to vardo 
netekusių) labai paliko apsunkintas kili
mas augščiaus tarnybos laiptais, nekal
bant jau apie kitus apsunkinimus. Sulig 
10 revizijos davinių Vilniaus gub. buvo 
1263 valdininkai, bet ta skaitlinė mato
mai daug žemesnė negu ištikrųjų buvo,- 
nes viename tik Vilniuje 1858 m. anot 
Kirkoro buvo 2392 tarnaujantieji civiliai 
valdininkai ir dar 549 esą dimisijoj. Kau
no gub. tuo pat laiku skaitoma buvo 2512 
valdininkų drauge su šeimynomis ir dar 
934 dimisijoj esamųjų. Nedidelis tai 
skaičius, tačiaus drauge su kitais laisvų
jų profesijų atstovais ir savo išsilavini
mu be abejonės turėjo įtaką į apsupan
čią visuomenę. Rusų valdininkų gabeni
mas Lietuvon, kad užėmus augštesnes 
vietas ir išstūmus tuo būdu čiabuvius, 
darė šituos pastaruosius dar labiaus ne
patenkintais svetimąją valdžia ir prie
lankiais sukilimui. Žemesnieji valdinin
kai, suvaržyti karjeros daryme, irgi bu
vo veiklūs rusų valdžios priešininkai. Bet 
būtų klaidinga manyti, kad vien tik šitai 
darė valdininkus veikliais sukilimo daly
viais.
su

Miešti cčių 
119,75/ 
105,636 
106,099 
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96,681

1P

Ten 
Rei-

Pirklių
1,931 
4,757 
1,325 
1,881 
3,935

tojais turėjo 240 deš. ariamų dirvų 
708 ganyklų. Kiti mažesnieji buvo veik 
išimtinai žemės ūkio miesteliai. Tą že
mės ūkio pobūdį daugumos Lietuvos 
miestų, išskiriant kai kuriuos didesniuo
sius, liudija ir mažas amatninkų skai
čius juose.

Mažų miesčiukų neminėsime, 
amatininkų maža buvo. Bet buvo,
kia pastebėti, kad Vilniaus gubernijoj 
amatininkai susispietę daugumoj Vilniuj 
—4,799, kuomet visuose kituose Vilniaus 
gubernijos miestuose ir miesteliuose tik 
990 amatininkų. Kauno gubernijoj amati
ninkai daug daugiau išsisklaidę po gu
bernijos miestelius. Labiau įtrauktas į 
kapitalistinį gamybos būdą kaimas dau
giau amatininkų darbu naudojasi.

Valdininkai, Dvasiškiai ir Laisvųjų 
Profesijų Asmens

Valdininkai bent augštesnieji, buvo di
džiulėj daugumoj kilę iš patentuotų bajo
rų. Sulig Rusijos įstatymų buvo dvi val
dininkų rūšys: vieną sudarė užimantieji 
vadinamas klasines vietas, tai augštesny- 
sis valdininkų klotas. Žemesnįjį suda
rė vadinamieji kanceliarijų tarnautojai. 
Augštesniąją grupę sudarė beveik išimti
nai bajorai, antrąją—neįrodę bajorystės, 
dalinai ir kiti luomai. Įstoję tarnystėn, 
bajorai žengė augštyn nustatytais laip
tais vis į augstesnius “cinus.” Nebajo
rams tas paaugštinimas buvo smarkiai 
apsunkinamas. 1844 m. buvo išleistos

Pittsburgh, Pa.
SLA 40-tos ir 86-tos Kuopų 

Balsavimai Pild. Tar.
Įvykusiuose savo susirinki

muose, SLA 86-ta kuopa ir 
40-ta (pastaroji yra tautinin
kų tvirtovė Pittsburgh e) se
kančiai balsavo į SLA pild. 
tar.

86 kp. 40 kp.
Ant Prezidento:

F. J. Bagočius 
N. Rastenis 
J. A. Čeponis

28
29

1

Augštesnieji valdininkai drauge 
“laisvųjų profesijų” atstovais (gyclyto-

Cechinių
1,953

11,526
12,186
10,310
4,209

veterinarais, juristais, žurnalistais,

Viso miestiečių
124,409
118,046
119,735
136,764
104,954

jais, 
mokytojais ir kitais) sudarė vadinamąją 
inteligentiją, kuri, kaip sako Marksas, 
yra “ideologiniai buržuazijos atstovai ir 
gynėjai.” Nors savo didžiumoj jie kilę 
iš smulkiųjų dvarininkų ir šlėktos, klasi
niai jie prigulėjo jau prie buržuazijos, su 
kurios gerbūviu ir vystymusi jie buvo 
tampriai surišti. Buržuazijos ypačiai 
smulkiosios (iš kurios jie buvo kilę) rei
kalai buvo jų reikalai, jos troškimai — 
jų troškimai. Jie buvo atspindžiu troški
mų smulkiosios šlėktos, miestų amatnin- 
kų, (tarp kurių nemaža buvo šlėktų) 
smulkiųjų valdininkų ir kitų nepatenkin
tų savo padėtimi smulkiosios buržuazi
jos klotų. Eidami kovon už smulkiosios 
buržuazijos reikalus, jie manė kovoją už 
visos “liaudies”, visos “tautos” reikalus. 
Kaipo buržuazijos atstovai, jie buvo pa
triotai, nacionalistai. Jų troškimas buvo 
atgaivinti nepriklausomą nacionalę Len
kijos valstybę, kurios sąstatąn privalo

. įeiti ir Lietuva ir Baltarusija. Tautų ap
sisprendimo lozungas buvo iškeltas tik
tai formaliai, tik teorijoj.

Dvasiškiai — gana skaitlinga ir įta
kinga lietuviškame kaime grupė sulošė J 
žymią rolę ir sukilime ir tautiškame judė
jime, kaipo atstovai katalikybės, giliai 
įleidusios savo šaknis lietuviškame kai
me.

(Daugiau bus)

Sekretorių

M. J. Vinikas
P. Jurgeliutė
W. J. Morris

Iždininku

8
21

2
18

2

BAYONNE, N. J

‘K. P. Gugis
J. S. Lopeta

Ižd. Globėju

S. Mockus
E. Mikužiutė 1
A. Zalatorius
J. Miliauskas !
K. Preytis

Dr. Kvotėju

Dr. J; Staneslow !
Dr. A. J. Valibus
Dr. M. Mikolainis

23
8

23
6

22

22
2

37
21

35
31
15
32

34

1441
17

30
2
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Vice-Prezidentu:
J. K. Mažukna 
A. O. šalna Koresp.

Mes, Bayonnės lietuviai vei
kėjai, susirinkę 1 d. bal., 10 
W. 22nd St., skaičiuje 20 
asmenų ir aptarę Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių reikalus, 
užgiriam idėją šaukimo Ame
rikos Lietuvių Visuotino Kon
greso. Mes pasisakome prieš 
Smetonos fašistinę diktatūrą 
ir stojame už grąžinimą Lie
tuvos liaudžiai demokratinių 
teisių. Mes raginame visas 
Bayonnės lietuvių organizaci
jas ir veikėjus prisidėti prie 
šio mūs visų bendro

Visais reikalais 
atsikreipti sekančiu 
K. Maziliauskas, 591

darbo. , 
prašome
adresu:
Avė. A,

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Luckies yra mažiau rūgštūs

■

Į BRAND Č

pimas į rūgštics-šarmu lygsvarą, su iš to 
sekančiu skonio pagerėjimu; ir sukontro
liuotas vienodumas užbaigtame gami
nyje.

Visa tai susideda, kad padarius pui
kesnį cigaretę — naujovišką cigaretę, ci

garetę pagamintą iš turiningo, brandaus- 
kūno tabako — Lengvą Užsirūkymą.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Per melų eilę tapo padaryta tūli pama
tiniai pagerinimai parinkime ir apdir
bime cigarctinio tabako Lucky Strike 
Cigaretams.

Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai pa
rinkto tabako; vidurinių lapų naudoji
mas; apdirbimas augštesniu tabako 
kaitinimu (“Toasting”); dėmesio krei-

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 

į; populiarūs cigaretę išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 

; nuo 53% iki 100% daugiau 
negu Lucky Strike.

IT’S TOASTED"

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

s.... s.... t... .j______
BALANCE Į Į ;
Į LUCKY STRIKE Į ! [

| » anos ' i i

Copyright 1936, 
The American Tobacco Company

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdati automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

GRABORIUS

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem

i-'.V

'•i-. BHRFJMN WWW

’ ’ 'VCi* * T"•’ '■;-YA;
:i-J? 1 ii* :■

Bayonne, N. J.
Laikinas Komitetas:

A. Lukaitis,
K. Maziliauskas,
F. Muzikevičius.

Naziai Pristatė Žvalgybos I 
Žydų Bažnyčias

BERLYNAS, Bal. 6. — 
Naziai pristatė savo slapto
sios policijos į žydų bažny
čias per jų velykų šventes. 
Ypač tėmija rabinų pamok
slus apie žydų pabėgimą iš 
Aigipto senovėj, lyginant 
su dabartiniu jų bėgimu iš 
Vokietijos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MAS

L L. D. kuopos susirinkimas atsi
bus nedelioj, 12 d. balandžio, 10 v. 
ryto, Taut. Namo kambariuose. Visi 
nariai dalyvaukite ir nepamirškite 
.užsimoket duokles.

Org.
(84-85)

SO. BOSTON, MASS.
Komunistų kuopa rengia smagų 

vakarėlį “Irish Night,” subatoj, 11 
d. balandžio, prieš Velykas. Pradžia 
8 vai. vakare, Liet. Piliečių Kliubo 
kambariuose, 376 Broadway. Įžanga 
veltui. Programa bus maždaug seka
ma: “Irish Pipers,” prelekcija pa
minėjimui 20 metų Irish sukilimo 
prieš Angliją, orkestrą šokiams ir 
“Irish Punch”. Kviečiam visus da
ly vaut ir linksmai laiką praleist.

(84-85)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras stato scenoj 5 veiks

mų operetę, kuri įvyks nedelioj, 12 
d. balandžio, Lietuvių svetainėje, 
6835 Superior Ave. Kviečiam visus 
vietinius ir apiclinkes lietuvius I 
skaitlingai dalyvaut ir išgirst gra
žių dainų ir pamatyt lošiihą. Pra- j 
džia 5 vai. vakare, įžanga 40c. iš- 
anksto; prie durų 50c.

Kviečia Lyros Choras.
(84-85) 

easton~paT
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedelioj, 12 d. balandžio, 1:30 vai. 
po pietų, Easton Baking Co. svetai
nėj, 34-36 N. 7th St. Visi nariai ma
lonėkite pribūti laiku, nes turėsime 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Rast.
(84-85)

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks seredoj, 8 d. balan
džio, L.D.P. Kliube 408 Court St., 
8 vai. vakare. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų., apsvarstymui. Taipgi visi ne
vilkinkite duoklių, bet greitai užsi
mokėkite, nes būsite suspenduoti.

Sekr. V. L. Sheralis.
(83-84)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia smagų vaka

rėlį su šokiais, po velykų, 13 d. ba
landžio, Najaus svetainėje, 302 So. 
Main St. šokiams grieš visiems my
lima Zeikų orkestrą. Įžanga 25c. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti, 
ir linksmai laiką praleisti.

Kviečia Lyros Choras.
(83-84)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 8 d. drg. Tenio sve
tainėj, Winnans Ave. ir 16 St., 8 vai. 
vakare.

Visi nariai, būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, taipgi pasisteng- 
kite 
ti.

su savim ir naujų narių atsives-

Kp. Sekr. C. Andri is.
(83-84)

u

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 9 d. balandžio, 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clinton St., 
8 vai. vakare. Malonėkite visi daly
vauti šiame susirinkime, išgirsti ra
portus iš trijų suvažiavimų. Moterį, 
Bendradarbių ir “Laisvės” šėrinin- 
kų. Kviečiame visus.

Sekr. II. Žakienė.
(83-84)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
ir 
kio dydžio, 
kio 
ma. Taipgi 
ma'liavoju į\ 
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

paveiks-

esant 
padidinu to

ko- 
pageidauja- 

at-

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., ta^pe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Une 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 6-6191

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus
LENGVAS UŽSIRŪKYMAS

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinijitno Grupių

Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėjimus 
—prieš kosulį

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidotu tin
kamai ir už prieinamą kainą.

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y,

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau 

38 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK, N. Y.

Room* 405-6-7 
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA 
Susisiekimo ir Ištyrimo
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“Laisves” Suvažiavime Atžymėta Direktorių 
j Pavyzdinga Veikla; Didžiuma Vėl Išrinkti

“Laisvės” jubilėjiniam su
važiavime buvo atžymėta, kad 
pereitą metą buvusieji direk
toriai darbavosi taip, kaip ne- 
Si'darbavo nei vieni direkto
riai prisimenamais laikais. Iš 
dvylikos direktorių niekad 
nebuvę susirinkimo, kuriame 
nedalyvautų mažiausia 10 di
rektorių, o tankiai ir visi bū
davę. Paminėdami tą faktą, 
kaip direktorių sekretorius J. 
Nalivaika, taip ir “Laisvės” 
gaspadorius P. Šuknys, pridė
jo,. kad tas pasirodė ne vien 
susirinkimų lankyme, bet ir 
praktiškam darbe ėmė dalyvu-1 
mą visi, o kai kurie ir labai 
daug dirbo.

Pereitų direktorių sąstate 
buvo šie draugai:

Nalivaika
M. šolomskas 

Valatka
Bečis iš Great Necko 
Gilmanas
Duobinis iš Newarko 

Balčiūnas 
Kairys
Petkienė iš Great Necko 
Grubis 
Baltrušaitis 
Balčiūnas

"Alternatais buvo Stasiukai- 
tisiš Cliffsidės, Levanas, Mu- 
r$ka, Varaškevičius, Grybas 
ir Bernotą.

, Į šių metų direktoriatą iš
rinkta didžiuma tų pačių dar
buotojų, kurie sutiko darbuo
tis toje srityje toliau. Direk
toriatą sudaro sekami dd.:

J. Nalivaika išrinktas 153
D. M. šolomskas
P. Cibulskis
J. Grubis
J. Valatka

’A. Balčiūnas
J. Kairys
Š. Petkienė iš 

Necko
A. Lideikienė iš 

Necko
M. Duobinis iš 

Newark, N.
F. Kazakevičienė

Kasmauskas iš Great
Necko 97

Alternatais Išrinkti:

93
84
76
75

b.

b. 
b. 
b.
b. 
ir

G. Stasiukaitis iš 
z’ Cliffsidės

Skairus iš Elizabeth
K. Balčiūnas
V. Baltrušaitis
Visi naujieji direktoriai 

alternatai taipgi yra žinomi, 
kaipo nuoširdūs darbuotojai 
darbininkų judėjime, todėl rei
kia tikėtis, kad “Laisvės” rei
kalai bus vedami pagirtinai. 
Geriausios kloties!

Rep. i

jai ar tiesiog redakcijai. Mes 
norėtume atžymėti kiekvieną 
p a s i d a r bavusį. Praleidimų 
ypatingai šį metą galėjo įvyk
ti, kadangi del įvykusių ūmių 
pakaitų susidarė daug nenu
matyto darbo ir daugelis gerų 
draugų, matydami reikalą, 
ėmėsi darbo patys. Vienu to
kių darbininkų reikia pažy
mėti d. Klimą, eastnewyorkie- 
tį, kuris kažin kiek desėtkų 
“tripų” padarė tarp gatveka- 
rių stoties ir svetainės, mašina 
veždamas pribūnančius į ban- 
kietą, kad jiems nereiktų eiti 
per lietų ir balas.

Vardan dienraščio “Laisvės” 
visiems šiems udarninkams ta
riame širdingiausį ačiū.

Komisija.

balan-

Linksma LDS 1 Kp. Pramoga 
Šį Sekmadienį

Sekmadienį, 12 d.
džio, kaip*5 vai. vak., “Lais
vės” salėje bus 1-mos kuopos 
parengimas. Bus dainų, muzi
kos ir grajys gera George Ka
zakevičiaus radio orkestrą. 
Tą dieną pripuola taip vadi
namos Velykos ir žmonės iš 
senų papročių turi kokį tai biz
nį su kiaušiniais, šiame paren
gime galėsite susitikti visus 
savo senus frentus ir pažįsta
mus, kuriuos galbūt senai esa
te matę.

PARDAVIMAI
Į Parsiduoda restaurantas su alum, 
arba kas nori gali eiti į partnerius. 
Virš 6 metai, kaip dirbamas Šis biz
nis, ir galima geras pragyvenimas 
padaryti. Virš $400 pelno įplaukų 
kas savaitę. Vieta atdara dieną ir 
naktį. Jeigu nori įeiti kaipo part
neris, tai turi žinoti restauranto biz
nį ir kaip valgius sutaisyti. Del kitų 
informacijų kreipkitės asmeniškai 
arba per laišką sekamai: C. Frankus 
(Franckevičius) 216 Broadway, Bro
oklyn, N. Y., Paramount -Coffee 
Shoppe.

(79-85)

Parsiduoda restaurantas arba gali 
įeiti į partnerius. Atdara dieną ir 
naktį. Del kitų informacijų kreip
kitės į: The New Bedford Coffee 
Pot & Restaurant, 178 Bedford Ave., 
M. Sukauskas, sav. Brooklyn, N. Y.

(79-85)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

E. Bensonas.

Sugrįžo iš Lietuvos

. A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisves’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

ALDLD 1 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas Ketverge

“Novy Mir” 25-kiy Mėty 
Minėjimo Parengimas

Am. Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos 1 kuopos susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, 9 
kovo, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Šiame susirinkime delegatės 
išduos raportą iš sėkmingo 
moterų suvažiavimo, įvykusio 
pereitą šeštadienį. Taipgi mū
sų organizacijos vajus eina ga
lop, jis baigsis Pirmą Gegu
žės. Visiem nariam svarbu da
lyvauti ir kviesti ne
kad įrašyti į ALDLD ir 
dyti apskričio paskirtą 
tą naujų narių gavimui, 
ir kiti svarbus reikalai.

Valdyba.
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Liet. Jaunų Vyrų Sąjunga 
ruošia savo 19-tą metinį balių 
SęKinadienį, 12 
Prooklyne.

Vakaro vedėju 
Petri. Programoj
Dust Twins iš Arctic Kliubo, 
Kęnneth Ferguson iš Radio 
City ir John Blass iš Green- 
pointės. šokiams grieš Peter 
Lambert ir jo Royal Comman
ders. šokiai nuo 8 vakaro iki 
2 V. ryto. Įžanga moterims 
50 c., vyrams 75 c.

Rep.

MIRĖ

...Anthony Repinsky, 52 me
tų, 786 E. 34th St., mirė bal. 
6 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
ria.us Garšvos koplyčioj. Lai
dos balandžio 8 d., 2 v. p. p., 
Alyvų kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Vladas Daukšas, 36 metų 
amžiaus, gyveno 1530 East 
18th St, Brooklyn, N. Y., mi- 
rS balandžio (April) 6 d., 
1936.

Laidos balandžio 9 dieną, 
ll*tą valandą ryto, Trejybės 
kapinėse. Paliko nuliūdime: 
brolj Kazimierą Amerikoj, 
brol| Stasį Kanadoje, ir vieną 
sesutę Lietuvoje.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas.

Laidotuves prižiūri grabo
rius Juozas LeVanda.

Didžiulis “Laisvės” bankie- 
tas nebūtų galėjęs įvykti, jei 
ne būrys pasiaukojusių mote- 
rų-gaspadinių ir jų pagelbi- 
ninkų. Pasiaukojimas yra ne 
vien tame, kad prisieina jau 
iš Anksto mitingauti ir per dvi 
dieni po kelioliką valandų 
dirbti. Jų darbo sunkenybė 
yra dar ir ta, kad netenka su
sieiti ir linksmai laiką praleis
ti su svečiais, ko visi laukia 
per ilgą laiką prieš masinius 
s u v a ž i a vimus ir sulaukę 
džiaugiasi.

Tą didelį darbą šiam ban- 
kietui atliko sekamos draugės 
ir draugai:

Zablackienė 
Laukaitienė 
Lazauskienė 
Banaitienė 
Bernotienė 
Maželienė 
Višniauskienė 
Bitermonienė 
Malinauskienė 
Sinkevičienė 
Jumplot
Gaspadinių padėjėjais buvo 

V. Baltrušaitis ir Ch. Balčiū
nas.

Į Stalus Padavėjai:
O. Bečiutė
Z. Bečis ir
Carl (pavardė nesužinota), 
visi trys iš Great Necko.
A. Purvėnas
A. Klimas
E. Klimaitė
T. Sincus
M. Sinkevičiūtė
G. Wareson
Mn Krance
F. Yakštys 
A. Žilinskaitė 
V. Kunigėnas 
A. šolomskaitė.
Galimas daiktas, kad

daugelį darbininkų ir darbų 
kai kurie dirbusieji neužra
šyti liko. Mes prašome žinan
čius apie tai pranešti komisi-

Komunistų Partijos nariai 
draugai rusai mini 25-kių me
tų sukaktuves savo dienraščio 
“Novy Mir” (“Naujas Pasau
lis”). “Novy Mir” turi labai 
svarbią savo praeitį. Jo redak
cijoje yra dirbę draugai N. 
Bucharinaš^ Čudnovskis, Volo- 
darskis, Voikovas, Januševivas 
ir visa eilė kitų draugų, ku
rie rusų proletarinėje revoliu
cijoje suvaidino didelę rolę.

“Novy Mir” 25-kių metų su
kaktuvėms minėti rengia mil
žinišką parengimą—koncertą 
—prakalbas. Jis bus penkta
dienį, 10 d. balandžio, 8 vai. 
vakaro, Manhattan Hali, 66 
E. 4th St., New Yorke.

Kalbės visa eilė gerų kalbė
tojų. Nuo lietuvių kalbės drg. 
L. Prūseika. Dainuos Rusų 
Choras ir lietuvių Aido Cho
ras. šokiams grieš gera muzika 
įvairius šokius. O įžanga bus 
tik 10 centų ypatai.

Reikėtų, kad lietuviai ma
siniai dalyvautų šiame paren
gime, nes tokių parengimų la
bai mažai tebūna. Visi ir visos 
dalyvaukite!

“Novy Mir” Draugas.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Lietuvos brooklynietis Adol
fas Gudukas. Jis ilgoką laiką 
gyveno savo tėviškėj, Savilio- 
nių kaime, Merkinės valsčiuj, 
Alytaus apskrit. Pasakoja, 
kad Lietuvoj vargas labai di
delis. Valstiečiai vos velka 
sunkią gyvenimo naštą, žem
dirbystės produktai labai pi
gūs, o pramoniniai—brangūs. 
Sakysim, už gerą karvę vals
tietis gauna 40 litų, o už gerą 
porą batų—turi mokėti 35 ar 
40 litų !

žmonės labai nepasitenkinę 
smetoniška valdžia, sako Gu
dukas.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, NEW YORK

ALDLD 138 . kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 9 d. balandžio 
(April), 8 vai. vakare, pas W. Za- 
belskį, 61-38 56th Rd. (Clinton Ave.). 
Maspethe.

Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių dalykų 
aptarimui.

(84-85)

EAST NEW YORK
L.D.S. 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 9 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, Kiburio. svetainėj, 950 Ja
maica Ave. Visi tauriai malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi dabar 
vajus eina gavimui naujų narių, tad 
įstojimo kaina nupiginta, todėl pra
šome gauti naujų narių.

Org. J. Ruseckas.
(83-84)

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimi 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit 3 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas; širdies py- 

kimas, naudokite 
“ČASTRITONE”

D-RO L. GRYCZ
Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

BAR and GRILL

per

Išvyko Tolimieji Svečiai

Antradienio priešpietį išvy
ko vakarų link tolimieji sve
čiai chicagiečiai: A. Deikienė, 
U.Grigienė, Jagminas, Andru
lis ir jaunuolis Savickas. Jie 
grfšjdąmi sustos Clevelande ir 
Detroite, o gal dar ir vienoj 
kitoj iš mažesnių kolonijų pa
kelėj. Kiek galima buvo tuo 
trumpu laiku, draugės chica- 
gietės darbavosi gavimui pre
numeratorių savaitiniam mo
terų skyriui “Vilnyje.”

Draugai šarkiunai, tėvas, 
motina ir dukrelė Viola, taip
gi d. Petronis iš Rockfordo iš
vyko į Bostoną ir Worcester!, 
kur d. šarkiunas kalbės lietu
vių masiniuose mitinguose, o 
iš ten trauks atgal Chicagon ir 
Rockfordan.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Su-Amerikos Komisija del 
šelpimo Ateivių 

perstatys 
^Theatrecraft Lošėjus 

kurie suloš

‘‘Haven of Refuge”
Veikalas Apie Deportaciją 

parašytas
, Mariquita Villąrd ir Dwight 

C. Morgan
• 

Kalbėtojas bus
VITO MARCANTONIO

Įvyks Penktadienį

10 d. Balandžio (April)
8:30 vai. vakare.

WEBSTER HALL 
119 E. lllh St., New York 
Įžanga 25c; Prie .durų 35c.

Tikietus galima gauti:
, American Committee for Protec

tion of Foreign Born
100 Fifth Ave., N.Y.C. Room 1410

ĮĮTCgr* LAVINIMOSI KLASIŲ KOVOMS
WORKERS SCHOOL

35 East 12th Street, New York City
Telephone: ALgonquin 4-1199

PAVASARINIS 
TERMINAS 

1936 
BALANDŽIO 13 

iki 
BIRŽELIO 19

UŽSIREGISTRUOKITE
DABAR

Bus Sekami Darbininkams Kursai
Komunizmo Principai, Politinė Ekonomija 
Marksizmas, Leninizmas, Organizacija 
Negrų Problemos, Darbo Unijų Strategija 
Amerikos Darbininkų Judėjimas 
Marksistinė, Leninistinė Pažvalga į Literatūrų 
Istorinis Materializmas 
Social? ir Politinė Geografija 
Pamatinės Problemos Socialistinės Konstrukcijos 
Revoliucinis Žurnalizmas 
Prakalbų Sakymas 
Anglų ir? Rusų Kalbos 
Įžanga j Dialcktikinj Materializmų 
Marksizmas ir Kolonialis Klausimas 
Bėgančios Darbo Unijų Problemos 
Vakarų SocialS ir Politinė Istorija 
įžanga j Amerikos Politikų

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 
Svetaines, kur būna “Laisvės” Konvencijos.

MuVj įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
tad iš kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečiy

Vietiniai ar iš kitur atva-
x , žiavę į Brooklyną užeikit.

. ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

• * ■ - » » .1 ,
E------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;—:------------------------------------------------------------------------------------—.

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street)

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASARQFJ?

200 Second ’ Avenūe'■
tarpe U>th ir 13th Stt., N, f.,O.

Gydo odos, kraujo, pūslės—
Šlapinimosi iifeąs. ; , ■

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad, 111-1 dieną 
Tela Alronquln 4-8JH .

Telephone: E Ver green 8-9770

J. GARŠVA

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. I., N. Y.

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. 

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
23^ Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Velykos! Velykos!
NENURIMK, kol pamatysi gražiausius ir įvairiausiu 

papuošalus Velykų stalui!

VALGOMŲJŲ IR NEVALGOMŲJŲ
velykinių saldaininių gyvuliukų, paukščiukų ir margučių- 

kiaušinių didžiausias pasirinkimas J. GINKAUS

SALDAINIŲ PALOCIUJE
495 Grand St., prie Union Ave., Brooklyn

Visi velykiniai papuošalai jau išdėstyti jūsų pasirin
kimui. Jūsų pasitenkinimas užtikrintas. Kainos žemos.

PALOCIAUS RADIO: pirmadieniais 1:30 po piet, antradieniais 
9:30 vakare, ketvirtadieniais 10:45 ry
to, šeštadieniais 10:30 ryto.

'Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės, 
i Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Kratf- 
I jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
' Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manes, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.

Valandos-—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.




