
KRISLAI
Vilniečiai.
Tautininkai su

Klerikalais.
Popiežius.
J. Schlossberg.

Rašo L. Prūseika.

Vilniečių suvažiavime daly
vavo apie 250 delegatų. Aukų 
dienraščio paramai sukelta virš 
tūkstančio dolerių. Patiekta ir 
užgirta planai didesnės, geres
nės ir įtakingesnės “Vilnies”.

Smagu, kad daugiausia aukų 
buvo iš Brooklyn©.

Vilniečiai kablegrama bom
bardavo Smetoną. Pažangioji 
Chicaga smarkiai pradėjo reng
tis prie Amerikos Lietuvių Kon
greso.

Brooklyno tautininkų mani
festas prieš lietuvių “raudonąjį 
frontą,” kaip koks gaivinantis 
eleksyras, paveikė į “Darbinin
ko”—“Draugo” klerikalus. Tau
tininkai, kurie vadina save lais
vamaniais, stoja petys petin su 
romiečiais prieš Amerikos Lie
tuvių Kongresą.

Ar J. šliupas paims 
sies savo vaikus?

už au-

Popiežius Pijus nesenai pasa
kė, kad greit jis persiskirs su 
šiuo pasauliu. Bet užgrabinis 
gyvenimas jam mažiausia terū
pi. Kol jo liežuvis jam tarnauja, 
jis jį vartoja kovai prieš komu
nistus.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 113 Telephone STagg 2-3878

Sovietai Atrado Senai Užmir
štą Aukso Kasyklą

SOCHI, geg. 11.—Sovieti
nės aukso kasyklos darbi
ninkai palei Sochi upę gi
lumoj atrado auksinių vielų 
ir šiaip apdirbtų aukso ga
balų. Tie radiniai liudija, 
kad čia buvo auksas kasa
ma jau šimtai metų atgal, 
tik paskui kasykla liko už
miršta. Jinai yra arti Juo
dųjų marių rytinio pakraš
čio.

CHINIJOS FAŠISTAI ORO 
BOMBOMIS ATAKUOJA 

RAUDONARMIEČIUS
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Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos Sekretorius už 

Darbo Partijų
C A LI F O R N UOS EPIC REMIA DARBO PARTIJĄ

Arkliais Nuvažiavo 70 Myliu 
per Septynetą Valandą

Darbininkai Visų šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Metai XXVI, Dienraščio XVIII | 
................ ............................ ........

Alkani Pennsylvania 
Maršuotojai Išreikala
vo Maisto iš Valdžios
----------------------------------------------------------S 

LAKEWOOD, N. J., geg. 
11. — Ponia Florence E. 
Dibble’ienė didžiuojasi, kad 
jos karieta su dviem porom 
arklių per nepilnai septy
nias valandas atvažiavo 70 
mylių iš New Yorko. Sako, 
tai įrodymas, kad ir arkliais 
galima gana gerai važiuot, 
nežiūrint automobilių. Šios 
arklines keliones galas bus 
Atlantic City, N. J.

FEDERALIS TEISMAS 
Už SKOLINGŲ ŪKIŲ IŠ

PARDAVIMĄ
REIKALAUJA $121,000,000 <
BEDARBIŲ PAŠALPOMS

IKI NAUJŲ METŲjos EPIC organizacijos su
važiavimas nutapė remti ju
dėjimą sukūrimui Farmerių 
-Darbo Partijos visai ša
liai. EPIC (“skurdo panai
kinimo partija Californi- 
joj’) yra vadovaujama gar
saus rašytojo Uptono Sin- 
clairio.

Trenton, N. J., geg. 11.— 
Susidarė Far merių-Darbo 
Partija kongresmanų rinki
mams ketvirtame valstijos 
apskrityje.

NEW YORK, geg. 11. — 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos s e k r etorius-iždininkas 
Schlossberg važiuos Chica
go n į konferenciją steigimui 
Farmerių-Darbo Part i jos 
visai šaliai. Tą konferenciją 
šaukia Minnesotos Farme
rių-Darbo Partija. Schloss
berg sako: “Aš visados pri
tariau nepriklausomam po
litiniam darbininkų veiki
mui.”

Los Angeles, Cal., geg. 11. 
—Visos Californijos valsti-

KAIRIEJI ISPANU SOCIA
LISTAI KOVOSIĄ UŽ DAR

BININKŲ VALDŽIA

ST. PAUL, Minn., geg. 11. 
—Federalis apskričio teis
mas paskelbė “neteisėtu” ir 
“konstitucijai priešingu” iš
leistą 1935 m. Frazier-Lem- 
ke įstatymą, kuris trims 
metams sustabdo skolų ir 
nuošimčių išrinkimą pagal 
morgičius ant farmų. Tai
gi šis teismas užgyrė tuo- 
jautinį farmų išpardavinėji
mą per varžytines už neat
mokamas skolas.

HARRISBURG, Pa., geg> 
11.—Atmaršavo jau 1,000 
bedarbių del. iš visų Penn
sylvanijos kampų. Jų atsto
vai įteikė gubernatoriui 
Earle bedarbių reikalavi
mus ir išgavo iš jo pasiza-
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mus ir išgavo iš jo pasiža
dėjimą, kad bedarbių dele
gatai bus maitinami val
džios . lėšomis. Jiems patal
pa duota Valstijos Ūkiškų 
Parodų Tiame.

Vienas iš bedarbių pama
tinių reikalavimų yra pa
skirt $121,000,000 pašal
poms iki naujų metų. Gub. 
Earle sakėsi bedarbių dele
gatams, kad jis jau parei
kalavęs, kad valstijos sei
mas užgirtų $70,000,000 tam 
tikslui.

Bedarbiai taipgi reika
lauja, kad Pennsylvanijos 
seimas paremtu kongresui 
įneštą Frazier-Lundeen be
darbių ir darbininkų socia
lus apdraudos bilių.
St. Louis Bedarbiai Užėmė 

Miesto Valdybos Aikštę
ST. LOUIS, Mo., geg. IL 

—100 bedarbių delegatų ap
sigyveno miesto valdybos 
rūmo aikštėje, pareikšdami, 
jog tol iš čia neis, kol vąldy-

SIAN, Shensi, Chinija, 
geg. 11.—Chiang Kai-sheko 
fašistinė valdžia įnirto lėk
tuvų bombomis atakuoti 

j raudonar
miečius. Dauguma lėktuvų 
yra pirkti iš Amerikos. 
(Galima spėti, kad fašistai 
nesigailės ir nuodingų du
jų bombų.)

Tačiaus, peranksti Chiang 
Kai-shek giriasi, būk 
bombomis “ištaškysiąs” 
munistus.

Priimdamas Vengrijos mal-1 chinų Sovietų 
'iirvl/iin Lz» i n n i Ir TAXTA . *•dininkus, Pijus instruktavo 

juos kovoti prieš komunizmą 
taip, “kaip senovėje bažnyčia 
kovojo prieš turkus.”

Apie nuodų gazais troškina
mą Ethiopiją tas besarmatis nei 
neprisiminė.

200,000 ITALU ŠEI
MYNŲ KRAUSTYSIS 

Į ETHI0P1JĄ

T. LYGA DAR PRIPA
ŽĮSTA ETHIOPI JOS 

VYRIAUSYBĘ
Bolševikams popiežiaus ple

pėjimai visai nebaisūs. Bet su 
vargšais ethiopais kitaip.

N. Y. “Times’ui” praneša iš 
Vatikano, kad popiežius turi 4 
milionus dolerių savo kolonia-1

oro 
ko-

Senieji D. Federacijos
iiiuivnuo uvivnų oavv nviunic*- - e —.

liam fonde. To fondo iromis I y 3(^1 ICFSH KOOSCVelta 
užlaikomi misionieriai, kurie *
krikštija stabmeldžius ir kita
tikius. Dabar ir Ethiopijoj pra
sidės operacija ant dūšių.

Iš visų Amalgameitų Unijos 
vadų tiktai senis J. Schlossber- 
gis, nuoširdus socialistas, griež
tai stoja už Farmerių-Darbo 
Partiją.

Ųž tai Amalgameitų viršūnė
se senį vadina “negudriu diplo
matu, apsamanojusiu sena iš
mintim.”

Suklups tie gudrūs diploma
tai, kaip jie suklupo šlovindami 
New Deal.

Tai pasirodo, kad Haile Selas
sie važiavo j Jeruzolimą visai 
ne todėl, kad norėjo važiuoti, 
bet todėl, kad Anglija atsisakė 
duoti jam pastogę pas save.

Baldwin prisipažino, kad jojo 
valdžia sudraudė Haile Selassie 
važiuoti Anglijon.

Gėda!

WASHINGTON, geg. 11. 
— Amalgameitų S i u v ėjų 
Unijos prezidentas S. Hill
man, Spaustuvių Presmanų 
Unijos prezidentas G. L. 
Berry ir Jungtinės Mainie- 
rių Unijos prezidentas J. L. 
Lewis agitavo balsuoti už 
Rooseveltą į prezidentus, 
atidarydami centrą neva 
“darbininkų” N e partijinės 
Lygos. Užuot darbuotis 
įsteigimui Farmerių-Darbo 
Partijos, tai jie ir kiti de
šinieji unijų vadai sudarė 
šią lygą, kaip demokratų- 
Roosevelto politikos įrankį.

ROMA, geg. 11.—Musso- 
linio valdžia suplanavo pa
siųsti Ethiopijon apgyven
dinti 200,000 italų valstiečių 
šeimynų, išviso apie milioną 
asmenų.

Prasidės masinis vijimas 
vargšų ethiopų nuo žemių, 
kurias jie dirbo per tūks
tančius metų.

Finglas, Airija, geg. 11. 
—Airijos žvalgybininkai su 
kulkasvaidžiais užpuolė ke
lis susirinkimus respubliko
nų, reikalaujančių visiško 
atsimetimo nuo Anglijos. 
Areštavo 50.

GENEVA, geg. 11. Tau
tų Lygos Taryba atmetė 
Italijos reikalavimą, kad 
daugiau visai nebūtų svars
toma Ethiopijos klausimas.

Kada Lygos -Taryba pri
ėmė Ethiopijos delegatą M. 
Wolde, Mussolinio atstovai 
su baronu P. Aloisi prieky
je “pasipiktinę” išmaršavo 
iš posėdžio. Bet Taryba 
toliau tęsė posėdį; reiškia, 
pripažino, kad z Wolde yra 
teisėtas atstovas Ethiopijos 
imperatoriaus Haile Selas
sie valdžios. •

Sužeidė 6 Arabus Studentus

Prigrūsta Italy Kariy
Į Šiaurinę Ethiopiją

Zeppelino “Hindenburg” ko- 
mandieras Hugo Eckener susi
laukė nazių neloskos. Fašistų 
žiniose apie “Hindenburgo” 
skridimą net jo vardas nemini
mas. Sakoma, jis priešinosi pa- 
krikštyt dirižablį “Hitleriu.” 
Eckener, ligi 1933 m 
prieš hitlerizmą.

O pats senis von Zeppelin 
(jau miręs), dabartinių zeppe- 
linų tėvas, savo jaunose dieno
se, buvo Amerikoj,
piliečių kare, sykiu su 
Schurtzu, ir 
pagyrimo iš 
colno.

Tas viskas
rodos, kad Eckenerio opozicija 
prieš Hitlerį paeina iš seno 
aristokratiško unaro. O juk Hit
leriui įsigalėti daugiausia ir pa
dėjo ta hindenburginė aristo
kratija.

ROMA, geg. 11.—Fašistai 
pristatė savo kareivių į 
kiekvieną miestą, miestelį ir 
kaimą šiaurinėje Ethiopijoj 
iki linijos, einančios nuo 
“angliško” Sudano, per Ta
ną ežerą iki “fancūziškos” 
Somalijos. Bet likusioji mil
žiniška didžiuma Ethiopijos

Popiežius Ragina Melstis 
Prieš “Komunizmo Pavojų”

ROMA, geg. 11.—Priim
damas piligrimus iš Vengri

jos, popiežius Pijus pasakė 
prakeiksmo pamokslėlį 
prieš komunizmą, kaipo “vi-1 pįotodar nėra taip “apsau-

JERUZALĖ, geg. 11. • 
Anglų policija užpuolė di
delę arabų studentų ir dar- 
b i n i n k ų d emonstraciją, 
traukiančią į kapines, kur 
palaidoti arabai, žuvę per 
susikirtimus su anglų poli
cija ir žydais. Policija šau
tuvų buožėmis sužeidė šešis 
arabus studentus.

buvo

dalyvavo 
Carlu 

susilaukė didelio 
prezidento Lin-

tvarkoj. Tik man

Farmerio riekė darosi vis 
plonesnė. 1919 metais iš kiek
vieno dolerio, kurį vartotojas 
mokėjo už miltus, farmeriui 
tekdavo 70 centų. Dabar—tik

sų priešą.” Jis ypač dejavo, 
kad yra žmonių, suprask ir 
katalikų, kurie “nesužiniai” 
paremią komunistus. Ragi
no “melstis, melstis ir mels
tis prieš milžinišką komu
nizmo pavojų.”

Popiežius deklamavo 
prieš k o m u n i z mą, kaip 
“pragaištį” pačiai civilizaci
jai, užmiršdamas fašistinę 
Italijos civilizaciją Ethiopi
joj.

gota” italų kareiviais.
Gen. Badoglio šiaurinė 

armija padarė susisiekimą 
su gen. Grazianio pietine 
armija ties Diredawa, gelž- 
kelio stočia. Iš čia jie žy
giuosią užkariaut didžiu
lius dar italų neužimtus plo
tus piet-vakarinėj Ethiopi
joj.

30 centų. Iš kiekvieno dolerio I 
už duoną farmerys dabar gau
na 17 centų, o 1919 metais jam 
tekdavo 35 centai.

Kongresmanas Dunn (iš 
Pennsylvanijos) įnešė bilių, 
kad nukentėjusiems nuo potvi- 
nių Vakarinėj Pennsylvanijoj 
būtų išmokėta 25 milionai.

Jei šioj šalyj būtų- stipri Dar
bo Partija, tai nukentėjusieji 
tikrai gautų atlyginimą.

MADRID, geg. 11. — Su 
didelėmis iškilmėmis užėmė 
Ispanijos prezidento vietą 
M. Azana, kairus respubli
konas. Jį išrinko Liaudies 
Fronto atstovai. Vietoj pa
prastos priesaikos, jis tik 
pasižadėjo ištikimai tar
naut respublikai ir saugoti 
konstitucines teises. Mažiau 
negu pora metų atgal Aza
na buvo įkalintas kaipo ko
votojas prieš tuometinę fa- 
šistuoiančią valdžią.

Marksistų seimo atstovų 
nokilyj kalbėdamas, Fr. 
Largo Caballero, kairiųjų 
socialistų vadas, pareiškė, 
kad jis darbuosis suvienyt 
socialistus, komunistus ir 
sindikalistus į viena didelę 
darbininku partiją, kuri ga
lėtų paimti visą valdžią į 
savo rankas.

Graikijos Darbininkų
Visuotinas Streikas

ATHENAI, geg. 12. —
(Graikijos Darbininkų Fede-

dl-__ _____________ b.n.7

$3,000,000,000 Pigiy 
Pinigu Faunom Šelpt
WASHINGTON, geg. 11. 

—Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmas 220 
balsais prieš 153 nusprendė 
imti svarstymui Frazier- 
Lemke's bilių, reikalaujantį 
paskirt tris bilionus dole
rių pagelbai farmoms, ap
sunkintoms morgičiais. Jei
gu šalies iždas neišteks lė
šų, tai siūloma išleisti vals
tybės bonus, kuriuos turėsią 
pirkti ypač bankai. Bonams I 
gi atmokėti, sakoma, neiš
vengiamai reikės prispaus- 
(Jint bilionus dolerių naujų 
popierinių pinigų. Tatai vėl 
labai nupuldytų dolerio per- 
kančiąją vertę.

racija paskelbė visuotiną 
streiką, išreikšdama para
mą streikuojantiems tabako 
darbininkams ir protestuo
dama prieš kruviną valdžios 
terorą, kur desėtkai 
kierių liko nužudyta.

Salonikuose tabako 
tuvių savininkai jau 
priversti pakelt savo darbi
ninkams algas 20 iki 30 nuo
šimčių.

strei-

dirb
tai) o

N. Y. Gubernatorius už 
“Socialį Aprūpinimą”

ALBANY, N. Y., geg. 11. 
—New Yorko valstijos gu
bernatorius Lehman vėl as
meniškai atsišaukė į seimą, 
kad užgirtų bedarbių ir se
nių apdraudą pagal federa- 
lį “socialio aprūpinimo” 
įstatymą. Tokį sumanymą 
jau du sykiu pirmiau buvo 
atmetę valstijos seimo at
stovai, kurių didelė didžiu
ma yra republikonai.

Gub. Lehman už tą įstaty
mą kovoja svarbiausia to
dėl, kad New Yorko valsti
ja prarastų daug piniginės 
paramos iš Washingtono be
darbiams šelpti, jeigu jis 
butų galutinai atmestas.

Kalbamasis “socialis ap
rūpinimas” bedarbiam labai 
menkas—tik po dali jų bu
vusios algos per kelioliką 
savaičių į metus, ir tai tik 
naujiems bedarbiams, bet ne 
dabartiniams.

darbiams šelpti.

Pilsudskio Širdies Lai
dotavęs Vilniuje

______
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Ethiopų Dvasinis “Gal
va” Nusilenkia Italam
ADDIS ABABA, geg. 11. 

—Vyriausias ethiopų (kop
tų) bažnyčios galva Abuna 
Kirilas pasižadėjo veikti iš
vien su fašistų valdžia Ethi
opijoj. Tai šis dvasiškis bu
vo ir karūnavęs imperato-1 cionalio Republikonų, Kliu- 
rių Hailę Selassie. Italai bo susirinkime jo pirminin- 
pasižadėjo “nevaržyt” (?),kas A. P. Osborn smerkė 
senosios ethiopų krikščionių1 Rooseveltą už Sovietų Są- 
tikybos. ‘ jungos pripažinimą.

Bolivia Šaukiasi Ateivių
EL PAZ, Bolivia, geg. 11. 

T. Sorzano valdžia Bolivijoj 
kviečia ateivius iš daugu
mos europinių šalių. Boli
vija turi dar milžiniškų ne
apgyventų žemės plotų. At
eivių darbininkų reikią nau
jiems vieškeliams ir gelžke- 
liams tiesti ir žemdirbystei 
išvystyti, ypač rytinėj ša
lies daly j.

Išlėkė “Hindenburg”
NEW YORK. — Pirma- 

dienio vidurnaktį išlėkė at
gal į Vokietiją baliūninis 
orlaivis “Hindenburg;” išsi
vežė 48 keleivius, tarp jų 
vieną 86 metų senę, ir 150,- 
000 pašto siuntinių.

“Hind enburgo” koman- 
dierium jau nėra H. Ecke
ner, garsus tokių orlaivių 
inžinierius ir lakūnas. Na- 
ziai vyriausią “Hindenbur
go” komandą pervedė tū
lam Ernstui Lehmannui. 
Nes Eckener nusikalto na- 
ziams tuom, kad jis atsisa
kė asmeniškai agituot už 
hitlerininkus laike pereitų 
“rinkimų” Vokietijoj.

1 VILNIUS, geg. 12.—Iš šv. 
Teresės bažnyčios rūsio ta
po iškeltas ir prie altoriaus 
pastatytas grabas Pilsuds- 
kienės, buvusio Lenkijos 
diktatoriaus J. Pilsudskio 
motinos. Su didžiausiomis 
ceremonijomis į tą grabą 4 
tapo įdėta Pilsudskio šir$s, 
kuri iki šiol buvo laikoma 
sidabrinėje dėžėje bažny-, tv 
čios sienoje.

Pilsudskienė mirė 52 Ine
tai atgal Lietuvoje. Peniai 
Smetonos valdžia leido len
kams jos kapą atkasti ir. pa
laikus išsivežti į Vilnių.

i .1

New York, geg. 11.—Na-

800 Lavonų Išimta iš 
Griovesių A. Ababoje

ADDIS ABABA, geg. 11. 
—Iš po degėsių ir griovėsių 
Ethiopijos sostinės išimta 
lavonai dar 800 ethiopų, žu
vusių per riaušes ir susikir
timus su kitų šalių atstovy
bių kareiviais ir baltaisiais 
biznieriais, pirm italams

Angly Tankai prieš Arabus

LONDON, geg. 11.—An
glų vyriausybė pasiuntė iš 
Aigipto būrį kariškų tankų 
kovai su arabais Palestinoj. 
Jie tęsia visuotiną streiką 
prieš anglus ir žydus, idant 
priverst Angliją sustabdyt 
tolesnį žydų įvažiavimą į

Judžiai ir Radio Negali" 
Pavaduot Gėry Knygų .

NEW YORK, geg. 11. — 
Pagarsėjęs Amerikos rašy- ♦ 
to jas Sinclair Lewis, kalbė
damas Knygų Pardavinėto
jų Sąjungos suvažiavime 
Pennsylvania viešbutyj, įro
dinėjo. kad nei radio nei ju
damieji paveikslai negali 
ir niekad negalės pavaduot
gerų knygų. Jis pašiepė 
tuos, kurie įsivaizduoja, 
būk žmonėms galima pa
siekti protinės kultūros per 
radio tarp Ex-Lax ir Lolly-
pop skelbimų

wMJ4Į).<
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žmogaus pareiga uoliai darbuotis, kad 
padarius šį istorinį Amerikos Lietuvių 
Kongresą įspūdingiausiu ir su didžiausia 
atstovybe. Tegul jo ištartas žodis bus 
tokis garsus, kad jį girdėtų visa Lietuva, 
kiekvienas ūkininkas, biznierius, inteli
gentas, kareivis ir kenčią Smetonos ka
torgose ir kalėjimuose šimtai geriausių 
Lietuvos darbo žmonių sūnų ir dukterų!

Kongresas tokis ir bus, jei mes visi 
atliksime savo pareigas, darbuosimės uo
liai, taktiškai ir neatlaidžiai!

Vėl Baisi Žmogžudystė Lietuvoje
Moteris su Savo Meilužiu Nužudę Savo Vyrą Pakišo po Ledu

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

of March 3, 1879.

Darban!
Pagaliau išleistas oficialis šaukimas 

Amerikos Lietuvių Kongreso Lietuvos 
.pemokratinei Tvarkai Atsteigti. Skaity
tojai, be abejo, matė jį pirmadienio “Lai
svėje.” Jei šaukimas būtų išleistas sa
vaite anksčiau, būtų buvę dar geriau. 
Beit dalykai taip susidėjo, kad šaukėjai 

^nebegalėjo suspėti.
’*'**''Taigi dabar galime atvirai ir užtikri- 
. nančiai pasakyti, jog kongresas įvyks 

birželio mėn. 20 ir 21 dd., Clevelande, 
./Ohio, šaukimą išleido trijų miestų: Chi- 

cagos, Brooklyno ir Bostono,—konferen
cijų išrinktieji komitetai. Tai ir gerai, 

. nes tas priduoda pačiam šaukimui dau
giau svorio ir padarys daugiau įtakos į 
organizacijas, draugijas bei kliubus. 
'"’Kongrese bus svarstomi tiktai šitie 
klausimai : , * t « M < "*

(1) Visų laisvę mylinčių Amerikos lietu
vių vardu pareikalauti, kad be atidėliojimo 

' būtų sušauktas Lietuvos Seimas, išrinktas 
visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, 
pagal proporcionalę rinkimų sistemą.

„ (2) Pakelti protesto balsą prieš žodžio,
spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvės 
slopinimą Lietuvoj, prieš karo lauko teis
mus,. ir prieš kitokius tautininkų vyriausy
bės smurto žygius.

(3) Pareikalauti amnestijos politiniams 
.. kaliniams, nukentėjusiems kovoje del demo- 
**£ratijos atsteigimo Lietuvoj, del piliečių tei-

ir del darbo žmonių gerovės.
(4) Surasti būdus, kaip Amerikos lietu

viai galėtų suteikti moralinę ir materialinę 
pagelba Lietuvos liaudžiai, idant ji greičiau

~ nusikratytų fašizmo jungo.'/y.* * -
Kuris gi lietuvis darbo žmogus šitiem 

reikalavimam gali prieštarauti? Nebent 
tik labai aklas politiniai arba griežtai 
nusistatęs už fašizmą.

‘ Kongreso šalininkų uždaviniu yra iš
aiškinti šituos punktus draugijoms ir 

■ ’kliubams, kuriuose teks apsilankyti, ir 
raginti išrinkti Kongresan tiek atstovų, 
kiek tik leidžia aplinkybės.

Kiekviena laisvesnė savišalpos draugi- 
.7 ja, kiekvienas kliubas, kiekviena organi- 
// . zuota grupė lietuvių darbo žmonių turė- 

f tų prisiųsti savo atstovą į Amerikos Lie- 
tuviu Kongresą.

Padarykime šį kongresą ne tiktai dide- 
Jiu, bet ir reiškiančiu balsą ir valią di
džiumos organizuotų Amerikos lietuvių!

Atsiminkim ir tą visur pabrėžkim: 
...Amerikos Lietuvių Kongresas nėra ku

rios nors vienos arba dviejų partijų kon
gresas. Ne! Tai kongresas Amerikos lie- 

. tuvių visuomenės, trokštančios padėti sa
vo broliams Lietuvoj atsteigti demokra
tinę santvarką!

Šaukimas nurodo, kad kiekviena drau
gija, kliubas bei kuopa gali pasiųsti kon
gresan po vieną atstovą “arba po vieną 
nuo kiekvienų 50 narių arba didesnės to 
skaičiaus dalies draugijoje.”

“Kongreso išlaidoms padengti kiekvie
na draugija yra prašoma paskirti nors 
po dolerį nuo delegato. Prašoma prisi
dėti su aukomis ir organizacijos, kurios 
negali pasiųsti delegatų, ir atskiri as
mens, kurie pritaria Kongreso tikslams,” 
nurodo šaukimas.

? Toliau:
“Draugija, išrinkusi delegatą į Kongresą, 

privalo tuojaus parašyti jam mandatą (įga
liojimą), pažymint delegato vardą-pavardę, 
kurią organizaciją jisai atstovauja ir kiek 

turi narių. Mandato kopija reikia pasiųs- 
Chicagos Komiteto sekretoriui, p-lei E. 

Mikužiūtei, 2121 N. Western Ave., Chicago, 
Ill., (į ją prašoma kreiptis ir kitokiais Kon
greso reikalais).

“Kongresas prasidės birželio mėn. 20 d. 
(šeštadienį), 1 vai. po pietų. Vieta, dieno
tvarkė ir kiti dalykai bus netrukus paskelb
ti spaudoje.”
Nuo dabar iki birželio mėn. 20 d. kiek

vieno laisvę mylinčio lietuvio darbo

Įpuolusių Isterijon Žmonių Balsas
Fašistų spaudoj telpa “demokratų” 

Strimaičio ir Tysliavos pareiškimas 
prieš Amerikos Lietuvių Kongresą, šau
kiamą birž. 20 ir 21 dd., Clevelande. Di
desnė pareiškimo pusė paaukojama nie
kinimui komunistų ir socialistų. Komu
nistai, girdi, norį šito kongreso tam, 
“kad apdumti akis pilkajai visuomenei, 
kad prisigriebti prie Amerikos Lietuvių 
tautinio veikimo ir tą veikimą panaudoti 
Rusijos diktatūros stiprinimui.”

Senai tokį juokingą dalyką mes esa
me matę! Komunistai norį tautinį lietu
vių veikimą Amerikoje panaudoti Rusi
jos diktatūros stiprinimui!... Arba tie 
žmonės, rašydami tai, nepagalvojo, ką 
jie rašo, arba jų protiniam bagaže pasi
reiškė bankrūtas.

Reikalavimas atsteigti demokratinę 
santvarką Lietuvoj buvo iškeltas ne kur 
kitur, kaip tik Lietuvoj, ir ne ko kito, 
kaip tik buvusių Lietuvos respublikos 
prezidentų, pp. Stulginskio ir Griniaus, 
ir buvusių ministerių pirmininkų. Ame
rikos Lietuvių Kongresas, be abejo, pa
sisakys už tai, parems moraliai tąjį rei
kalavimą, ir padės Lietuvos žmonėms 
materialiai, jei sugalės.

Ka čia tas turi bendro su Maskva? 
Kokiu būdu, tad, kas nors gali lietuvių 
tautinį veikimą panaudoti “Rusijos dik
tatūros stiprinimui?”

Veidmainiai yra ne komunistai ir so
cialistai, bet minėto fašistų “manifesto” 
autoriai. A. B. Strimaitis senai skelbėsi 
demokratu. Tysliava, tuojau po atvyki
mo į Ameriką, buvo “beveik komunistas” 
ir uolus prisilaižinėtojas prie socialistų. 
Dabargi tiedu vyrai patapo smetoninin- 
kais.

Amerikos Lietuvių Kongresas šaukia
mas ne komunistų ir ne socialistų, bet 
plačiųjų organizuotų lietuvių masių, at
jaučiančių savo broliams Lietuvoj. Kon
grese milžiniškoj didžiumoj dalyvaus ne
partinės masės lietuvių darbo žmonių, 
daugiausiai iš savišalpos organizacijų, 
draugijų ir kliubų. Be abejo, kongrese 
bus ir švaresnieji sandariečiai, ir katali
kiškų žmonių.

Ten bus visi, kuriems rūpi Lietuvos 
liaudies interesai!

Farmerių Darbo Partijai Steigti 
Konferencija

Pabaigoj gegužės mėn. Chicagoj įvyks 
Farmerių-Darbo Partijai steigti konfe
rencija. Tai nebus masinis suvykimas 
Amerikos darbo žmonių. Suvažiuos tik
tai parinktieji atstovai nuo įvairių gru
pių ir politinių organizacijų, darbo uni
jų, etc., ir tarsis, ar yra galimybių tokią 
Partiją šiemet įsteigti. Išviso gal būt da
lyvaus kokis šimtas žmonių.

Jei bus susitarta, arba didžiumos pa
sisakyta už Farmerių-Darbo Partijos 
steigimą dar šiemet; tai vėliau bus su
šauktas kongresas arba steigiamasis sei
mas.

Sekančios darbo unijos yra pasisakiu
sios už steigimą Farmerių-Darbo Parti
jos.

Amalgamated Clothing Workers of Am
erica.

International Fur Workers Union.
International Ladies Garment Workers.
Hatters, Cap, and Millinery International 

Union.
Hotel and Restaurant Employees Interna

tional Alliance.
International Jewelry Workers Union.
International Union of Mine, Mill and 

Smelter Workers.
International Brotherhood of Paper 

Makers.
Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers.
Sheep Shearers Union of North America. 
American Federation of Teachers.
United Textile Workers.
International Union of Brewery Workers 

of America.
International Brotherhood of Foundry 

Employees.

(Nuo mūsų korespondento)

JIEZNAS, Alytaus apskr.— 
Pas mus vėl išėjo aikštėn bai
si žmogžudystė: Dukurnonių 
kaime, Jiezno valsčiuj, per 
kalėdas, kažin kur dingo po 
nakt Vincas Tamaševičius, 28 
metų vyras, kurį čia žmonės 
vadino “panenkos sūnum.” Jis 
buvo vedęs ir smarkiai vagilia
vo apielinkėj, apvogdavo klėtis 
(svirnus), mėsą, audeklus ir 
kas tik papuldavo jam po ran
ka. Ir jam kur tai dingus, 
niekas nebėdavojo, nes, kai
po vagilio, niekas nekentė.

Vinco Tamaševičiaus din
gimo istorija šitokia: Dukur
nonių kaime buvo trys jauni 
vyrai, tai yra, Vincas Tama
ševičius (nužudytasai), Jonas 
Bieliauskas ir Jonas Kandro
tas, našlys, šie trys vyrai ben
drai vagiliavo ir bendrai da
lindavosi vogtais daiktais. Pa- 
puolus Vincui Tamaševičiui 
kalėjiman ant 7-nių mėnesių, 
praeitais metais, bendravagis 
Jonas Kandrotas susidėjo su 
Vinco žmona, tapdamas tos 
jaunos moters meilužiu. Sugrį
žus Vincui iš kalėjimo, jis su
žinojo apie savo draugo ro
mansus su jo žmona, ir dabar 
tarpe jų nebuvo tokio drau
giškumo : tankiai bardavosi, 
ypatingai dalindamiesi vogtu 
grobiu, — stengdavosi vienas 
kitą apsukt. Ilgai nelaukus, 
našlys Jonas Kandrotas su 
Vinco žmona nusitarė atsikra
tyt Vincą, ant visados. Kadan
gi Vincas buvo diktas vyras ir 
nepaprastai stiprus, tai Kan
drotas pasikvietė sau pagel- 
bon tą bjaurų darbą atlikti 
Joną Bieliauską, sutikdamas 
pastarajam sumokėti 100 litų. 
Gavęs 100 litų, Bieliauskas 
vieną vakarą atvyko pas Kan- 
drotą, nuėjo pas Vincą Ta- 
maševičių, būk tai jį pasi
kviesti važiuot kartu parduot 
kokius bendrai vogtus audek
lus. Nakties laiku visi trys 
minimi vyrai nuėjo Jono Kan
droto kluonan būk tai arklių 
kinkyt. Bet Kandrotas su 
Bieliausku jau buvo priruošę 
diržą su kilpa prismaugimui 
Vinco. Pasitaikius progai 
Kandrotas greit užnėrė kilpą 
Vincui ant kaklo ir pradėjo 
smaugt, o Bieliauskas, kirviu 
pradėjo galvą kapoti; sako
ma, dar ir pelenais akis už
bėrė. Nors kirvio smūgiai bu
vo smarkūs ir skaudūs, bet 
kadangi Vincas buvo skaito
mas drūtuoliu, tai jis dar pa
jėgė kaip tai išsitraukti iš ki- 
šeniaus peilį ir, surinkęs pas
kutines spėkas, dūrė Kandro- 
tui į šonkaulius, smarkiai jį 
sužeisdamas. Užmušus Vincą, 
pakišo 
mėšlais, 
nuvedė 
kraujus 
žmogžudystės pėdsakus, dvi 
dienas laukė progos kur nors 
išvežt ir paslėpt Vinco lavoną. 
Praėjus dviem parom po nužu
dymo, nakčia Bieliauskas iš
traukė iš po mėšlų negyvėlį, 
įkišo maišan, įsimetė vežiman 
ir nuvežė Kašonių ežeran, 
keturių kilometrų atstumo. 
Kadangi lėdas ant ežero buvo 
plonas, tai negalėjo nuvežt la
voną toliau nuo krašto, bet vi
sai arti krašto iškirto aketę ir 
pastūmė Vincą po ledu, įde
dant maišan akmenų, kad ne
iškiltų viršun.

Tuo tarpu žmonės žinojo, 
kad Jonas Kandrotas smarkiai 
apsirgo, guli mirties patale, 
bet niekas nežinojo, kad jo 
šonas smarkiai peiliu perdur

Kandroto tvarte po 
o sužeistą Kundrotą 

jo stubon. Nuvalius 
ir paslėpus kitus

bė-
Ta-
su-

tas,—jis tą slėpė. Laikui 
gant, su pagelba meilužės 
maševičienės, Kandrotas 
gijo ir galutinai pasveiko. Jis
dabar laisvai lankėsi pas “pa- 
nenkienę” (Tamaševičienę) 
kada tik norėjo. Viskas tyku 
ir ramu. . .

Atėjus pavasariui, ledas 
ežero sutirpo ir pasiliko tyras 
vanduo. Balandžio mėnesį, 
vieną nedėldienį tūla moteris, 
eidama Jieznan bažnyčion 
ežero pakraščiu, patėmijo 
vandenyje netoli nuo krašto 
maišą ko tai pilną pridėtą. Ji 
pašaukė netoli buvusius vai
kinus su žeberklais, kurie ly
dekų neršto jieškojo, kad anie 
ištrauktų maišą. Jie visi 
sprendė, kad tai bus kokie 
vogti daiktai paslėpti,—grei
čiausiai kieno nors pavogti la
šiniai. Ot, kad pabaliavosim, 
ištraukę porą palčių lašinių, 
kalbėjo jie. Pradėjo žeberk
lais kabint maišą, bet nieko 
nepadaro,—maišas labai sun
kus, plyšta, ir nesiduoda iš
vilkt kraštan. Tada vienas 
smarkiai įsmeigė žeberklus ir 
pradėjo kelt augštyn. Nagi iš
kyla žmogaus ranka virš van
dens. . . Jie persigando ir me
tė žeberklus iš rankų. Pašaukė 
daugiau žmonių ir išvilko mai
šą su žmogum jame, taipgi 
buvo keli akmenys įdėta. Pa
šaukta Jiezno policija. Apžiū
rėjus radinį, kišenių j e rasta 
pasas ir dar buvo galima pa
vardė įskaityti. Greit sužino
ta, kas jis yra,—tai žiemos 
laiku dingęs Vincas Tamaševi
čius. Greitu laiku žinios pa
siekė Dukurnonių kaimą ir, 
žinoma, Tamaševičienę su jos

meilužiu Kandrotu ir pagelbi- 
ninku (žudyme) Jonu Bie
liausku. Jie labai persigando 
ir nerimavo. Tą žmonės ant 
jų greit patėmijo. Kadangi 
Tamaševičienės ir Kandroto 
meiliški romansai visiems bu
vo žinomi, tai policija, pasitei
ravus apie tai, pirmiausiai su
ėmė Tamaševičienę ir Kandro- 
tą. Nuvarė juos Alytun ka
lėjimam Sakoma, gerokai juos 
mušė ir kankino, kol išgavo 
“išpažintį”. Kandrotas jokiu 
būdu neprisipažino, tai polici
ja pavartojo kitokias priemo
nes: porą dienų girdė šnapsu 
ir gerai valgydino Tamaševi
čienę, kol ją visai perdirbo, 
ir, būdama girta, ji viską iš
pasakojo. Po jos nurodymų, 
paimtas kalėjiman ir Jonas 
Bieliauskas. Tą irgi gerai pa
kedenus, išgauta prisipažini
mas.

Stebėtinas dalykas yra tas, 
kad išegzaminavus lavoną, ra
do ne tik kirvio žaizdas, bet 
ir šiaip dar smarkiai sudau
žytas. Paklausus pas žudi
kus, kaip buvo padarytos tos 
sudaužymo žymės ant Vinco 
lavono, žudikai paaiškino, 
kad po dviejų dienų išgulėji- 
mo po mėšlais, kuomet jie iš
ėmė Vincą iš po mėšlų, jis dar 
buvo gyvas ir bandė keltis, ta
da jie jį akmenimis pribaigė...

Padarius kratą visų trijų 
namuose, rasta daug vogtų 
daiktų: audeklų, lašinių, ski
landžių, visokių drabužių, su
vogtų nuo apielinkės gyvento
jų. Visi trys piktadariai kal- 
lėjime surakinti ir laukia teis
mo.

Taip tai pasinaikino Dukur- 
nonių kaimo smarkių vagilių 
šaika, kurie per kelis metus 
yra nuskriaudę daugelį gyven
tojų.

Marčius.

Rusai ir Lietuviai
Rusų komunistų dienraštis 

“Novy Mir”, taip kaip ir 
“Laisvė”, nesenai minėjo savo 
sidabrinį jubilėjų. Rašančiam 
šiuos žodžius teko dalyvauti 
keliose draugų rusų iškilmėse 
ir masiniame susirinkime.

Man puolė į akį nepaprastas 
rusų duosnumas. Man išrodo, 
kad savai spaudai jie nepaly
ginamai duosnesni, negu mes, 
lietuviai. Jie stačiai degte 
užsidega, kai kalba apie “No
vy Mir” stiprinimą.

Nesenai New Yorko novi- 
miriečiai turėjo savo koncertą 
ir surinko savo organui apie 
$500. Po to buvo masinės

ten sudėta aukų virš 
Per vieną tik menesį,

prakalbos ir vėl surinkta keli 
šimtai aukų. Už kelių savai
čių vėl buvo novimiriečių ban- 
ketas- 
$500.
ir tai tik vienam mieste, su
rinkta virš tūkstančio dolerių.

Palyginkime su “Laisvę”. 
Kai įvyko mūsų, laisviečių, 
suvažiavimas, tai iš visos ša
lies aukų suplaukė nedaugiau, 
kaip kokie penki šimtai, 
pačiame Brooklyne aukų I 
veik nebuvo rinkta. Kaip i 
jubilėjinio suvažiavimo, tai 
bai nedaug.

Pažiūrėsime, kaip bus 
vilniečių suvažiavimu. Rodosi,

chicagiečiai duosnesni. Be
rods, ir Brooklyne surinkta 
virš 120 dolerių, bet tokiam 
miestui tai nėra didelė suma.

Man taip išrodo, kad kur 
rusas savo laikraščiui aukau- 
ja penkinę, tai lietuvis aukau
ja dolerinę. Yra žinoma, ir 
išimčių, bet tai ne taisyklė.

Tiesa, mūsų spauda stipres
nė, mes turime du dienraščius, * 
bet reikia atsiminti, kad Jung
tinėse Valstijose lietuvių gyve
na daug daugiau, negu rusų.

Algas mūsų dienraščių šta- 
bai ir spaustuvių darbininkai 
gauna labai nedideles. Bėdų 
mes turime labai daug. štai 
tik ką pataisėme “Laisvės” 
namą. Teko daryti nemenkas • 
remontas, kuris atsiėjo virš 
pusantro tūkstančio dolerių. 
Kaip mums, tai jau labai dide
lė suma. Bet ar minios mūsų 
skaitytojų susirūpino tuomi? *

Man rodosi, mes turėtume 
padaryti psichologinį pervers
mą mūsų draugų galvose. Rei
kia taip nusistatyti ir susiagi- 
tuoti, kad mūsų spauda mums 
būtų artimiausias, giminin
giausias, širdingiausias daly
kas ir rūpestis. Kiekvienas 
mūsų draugas skaitytojas tu
rėtų jautriausiu draugiškumu 
reaguoti į kiekvieną atsišau
kimą. Mūsų laikraščiai turė
tų turėti bent kiek zoposto, 
atsargos, nes kas žino, kada* 
.apnyks juodos dienos ir reak
cija dar labiau įsigalės!

Mes neturime užmiršti, kad 
daug mūsų skaitytojų miršta. 
O tas kaip tik turi versti mus * 
visus daugiau susirūpinti sa
vąja spauda.

Prie kiekvienos progos, net 
privačiuose pasilinksminimo 
vakarėliuose reikėtų rinkti au- 
kų tiek “Laisvei”, tiek “Vil
niai”. Būtinai reikia išmokti 
pasimokėti sava prenumerata 
į laiką. Daugelis skaitytojų 
delsia, atidėlioja ir taip nusi
stumia pasimokėjimo terminas 
ant kelių mėnesių ir net ant 
ilgesnio .laiko. O tas labai 
skaudžiai žeidžia laikraščio* 
finansus.

Aukaukit “Laisvei” ir “Vil
niai”! Tą punktą niekuomet 
neišmeskite iš dienotvarkio. 
Visuomet agituokite už mūsų 
spaudą. Visuomet kalbinkit 
naujus skaitytojus. Užleiskit 
gerą vietą savo širdyse rūpės- 1 
čiui apie mūsų dienraščius.

Imkime pavyzdį iš draugų 
rusų! •

Laisvietis.

> O 
be- 
dėl 
la-
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ŠYPSENOS

Vaizdelis iš tarp arabų ir žydų kovų palestinoj; 
policija vaiko riaušininkus.

rytą, 
savo 
ark- 
kai-

rado
Išėjęs iš 

biednioką 
sako: “Klau-
jūs esat geras 

jei norite aš jums

MANĖ UŽ SAVE DURNESNĮ 
RADĘS

Stambus buožė turėjo bran
gų reisinį arklį. Vieną 
nuėjęs arklydėn, 
arklį negyvą, 
lydės, sutinka 
myną, kuriam 
syk, kaimyne, 
žmogus,
parduosiu savo brangųjį rei
sinį arklį už šimtą dolerių.” * 
Biedniokas, žinodamas, kad 
už arklį buvo siūloma iki 
$100,000, o dabar jam atiduo
da už šimtinę, nieko nelau
kęs, parbėgo namo, sukrapštė 
vargais negalais šimtinę ir nu
nešęs pas buožę atidavė už^ 
jau pastipusį arklį. Buožė, 
nusivedęs jį į ar.klydę ir ro- 
dydamas į negyvą arklį, sako: 
“štai, va, mano reisinis ark
lys, dabar jis tavo.” Už ke
leto dienų buožė, sutikęs ap
gautą kaimyną, pasityčiojan
čiai klausia: “Na, o kaip ta- <• 
vo arklys, gal ant reisų leisi, 
ar ką tu su juo darysi?”

“Jau padariau,
biedniokas. “Pardaviau 
išlaimėjimo tikietų 
Laimėjusįjį parsivedžiau 
mo, gerai pavaišinau, daviau 
dar šimtinę, .kad tylėtų. Jam * 
gerai ir man dar liko $800.” 
Buožė, nusivylęs, kad ir bied- 
niokai turi neblogesnį protą < 
už buožes, galvą nuleidęs nu
ėjo.

atsako fi 
100 

po $10. 
na-

Federation of Flat Glass Workers of 
America.

United Automobile Workers of
International Rubber Workers,

Be abejo, šitų darbo unijų

America.

atstovai

konferencijoj dalyvaus. Būtų gerai, kad 
tokia partija būtų įsteigta ir ji dalyvau
tų valstijiniuose ir miestavuose rinki
muose. Prezidentiniūos rinkimuos ji, 
kaipo partija su savo kandidatais, daly
vauti šiemet jau nesuspės. Debeikietis. >
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Moterys-Budavotojos Dirižabliu
VDR A NAUM0W

žiemos saulė aiškiai šviečia per didelius 
langus, statybos biuro Dirižablestroj. S 
dūliai apšviečia planų stalus ir prie jų 
lenktas galvas.

Tykumą viešpatauja.
Vienas auksuotas spindulys randa sau 

lią į storus, sutaršytus plaukus, aiškiai 
tonus.

Nina Talanova, augšta, gražiai nuaugusi 
mergina, ištiesusi nugarą, linksmai peržiūrėjo 
baltą lakštą braižinių prieš ją.

“Pabaigta!” ji sumurmėjo, nubraukdama 
plaukus nuo savo ttkių lengvu rankos moste
lėjimu, linksmas žvilgsnis matėsi jos akyse.

“Dabar aš turiu parodyti viršininkui,” ji 
nusprendė.

“Labai puikiai, Nina!” pasakė biuro virši
ninkas, peržiūrėjęs jos braižinį. “Labai pui
kiai! Ir tu tą atlikai Stakhanovo greitumu.”

Raudonumas padengė merginos veidą. Ji 
atsargiai paėmė atgal savo braižinį ir užklau
sė :

Drauge Kharabkovsky, ar man dabar 
dėti paskutiniai daliai planą?”

“žinoma!”
Dirižablio statyba yra augšta dalis 

nierystės laipsnyje. Pabudavoti didelis
žablis yra paini ir sunki užduotis. Tūkstan
čiai braižinių privalo būt atlikta padarymui 
šios rūšies lėktuvo. Teisingas supratimas, 
didžiausias saugumas statyme kiekvienos da
lies — tie yra svarbiausi reikalavimai. Nina 
Talanova yra skaitoma gaminime braižinių 
teisinga ant kiekvienos dalies. Ji žino, kiek 
daug uždėta ant jos naujo, bet atsakomingo 
darbo. Ji žino, jog likimas paties lėktuvo ir 
įgulos narių priklauso nuo atsakomingo darbo 
statybos dalyvių.

Nina yra taip sau paprasta mergina. Jos 
biografija yra labai paprasta. Ji yra gimusi 
antrais pasaulinio karo metais. Mokykla, o po 
to kursas statybos inžinierystės. Po to ji 
dirbo daugiau kaip tris metus Dirižablestroy 
organizacijoj. Dabar ji yra statybos techni
kė ir energiška amatinės unijos organizatorė. 
Ji dirbdama sunkiai—lavinasi pati, jos dar
bas daro ją linksma ir ištverminga, žinant, 
jogei ji gelbsti Soviete] dirižablių statybai

pri-

ke-

dar tik Jaunąja Pioniere,” 
daug1 skaitydavau apie or- 
užbaigiau pradinę mokyk-

moję, kad bile vienas iš šalies 
klausąs • gali pilnai suprasti, 
apie ką eina kalba. Tas parodo, 
kad moterys didelį, didelį šuolį 
nušoko pirmyn. 1

Mes, kurios veikiame darbi
ninkiškame judėjimo, žinome, 
kad mūsų tikslas dar neatsiek
tas ir tol mes negalėsime len
gvai kvėpuoti, kol nesulauksime 
Sovietų tvarkos čia Amerikoje.

Lai tas ką tik praėjęs mo
terų suvažiavimas būna tas bal
sas, kuris mus šauktų prie di
desnio darbo, prie tvirtesnio 
spėkų sujungimo ir prie dides
nės energijos ir pasiryžimo dar
buotis darbininkiškame judėji
me iki galutino perversmo.

Onytė S.

KUNIGU IR BURTININKU MEDICINA Draugė K. B. Karosienč j
Pasiduos Operacijai ,“Religija, tai yra opiumas,”' 

pasakyta Karolio Markso.
Kol man neteko taip arti su

sidurt su šita tiesa, tol man 
nebuvo, kaip ir daugumai žmo
nių nėra, taip ryškus dalykas. 
Dabar, man gyvenant Summit, 
N. J., pasitaikė dviejų moterų 
susirgimai, kurias iš vienos pu
sės kankina ligos, o iš antros— 
religija-opi urnas.

Tūla tikinti lenkė našlė, En- 
driukienė, susirgo protlige, su
irimas pasireiškė kalboj ir el- 
gėsyj, tai kita lenkė kaiminka 
pribuvo į pagelbą. Išklausius 
E—nes suįrusios kalbos ir jos 
reikalavimo, nuvedė pas advo
katą. Advokatas, pasiklausęs jų 
kalbos, tuoj liepė eit pas gydy
toją.

Moteris, vieton eit pas gydy
toją, nuėjo pas čerauninkę ir 
gavo labai “gerų vaistų,” bet 

i nieko negelbėjo. Tada susirin- 
■ kusios moterėlės rūpestingai ap- 
( tarė dalyką ir surado, kad E-nė- 
Į esanti velnio pristota—apsėsta 
j ir joki vaistai n’egelbėsią, o tik 
švęstas vanduo galėsiąs velnią 
išvaryt. Taip nutarė ir tuojau 
ėmės gydymo.

Ant nelaimės, ar laimės, įsi
maišė į dalyką laisva lietuvė ir 

Į suardė jų planus: norom neno
rom gydytojas pašauktas, davė 
vaistų ir liepė vartoti per ilgą 

mūsų laiką. Ta moterėlė greit page- 
■ rėjo ir nustojo vartot vaistus.

Kam tie vaistai, kad jau svei
ka esanti.

Netrukus ir vėl susirgo. Kur 
buvusios nebuvusios tos kaimin- 
kos su švęstu vandeniu ir vėl 
apstojo tą nelaimingą moterį, 
lyginai jų pačių protavimu tas 
nelabasis velnias, ir vėl jos ėmė 
gydyti savotiškai, su švęstu 
vandeniu.

Taip gydomai E-nei ėmė aky
se rodytis, kad kaimynai jos 
vieną vaiką prigirdę, o likusius 
gaudą nužudyt. E-nė pradėjo 
užpuldinėt kaimynus, neva savo 
vaikus gelbėdama, ir atsidūrė 
policijos ir sveikatos skyrių 
nuožiūron. Bet dalykus pakrati- 
nėjus, E-nės nepaėmė ligonbu- 
tin. Gal nebuvo didelio pavo
jaus, o antras dalykas, tai lik
tų būrys vaikų be priežiūros, 
kuriuos ji labai myli, o valdžiai 
prisieitų rūpintis jais.

Va ir antras toks negeistinas 
atsitikimas:

šalimais mūs gyvena airių 
šeima. Susirgo jų senukė ir ta
po išvežta ligonbutin. Už savai
tės sugrįžo namo. Nuėjau ap
lankyt, paklausiau, kaip jai bu
vo ligonbutyje ir kaip ji jau
čiasi.

Ji sako: o kągi ten ligonbu
tyje, paguldė ir gulėk, kol nu
mirsi ; nei vaistų dudda, nei nie
ko daro.

Va čia, namie, tai aš turiu 
nors švęsto vandenio.

Gal tu iš manęs pasijuoksi, 
bet tikėsi, ar ne, švęstas van
duo, tai gelbsti 
vaistai.

geriau, negu Rašydama 
reikalais 
sekama:

organizaciniais 
d. Karosienė praneša

Geria po du 
syk to vandenio 
ko, kad ji geriau jaučiasi; mat. 
gal, ji taip įsitikina save, o gal 
nori kitus įtikint.

Senukės duktė nusiskundė, 
sako: mūsų motina serga jau 
dešimti metai, kas pavasaris. 
Vasarom ji pasveiksta, gal pa
sveiks ir šią vasarą. Ligonbuty- 
je jos nelaiko, kad neturim iš 
ko užmokėt, o namie jai sergan
čiai neturim tinkamo maisto. 
Biedniem visur ir visaip blogai.

Na, draugės ir draugai, kągi 
šitie du viršminėti nuotakiai 
mums parodo? Parodo tą, kad 
dar yra daug žmonių ant že
miausio civilizacijos laipsnio. 
Daug žmonių yra užnuodyti iki j 
gyvo kaulo religijos burtais. 
Negalima juos už tai visai 
smerkti, nes jų tėvai juos taip 
išaugino. O jie irgi taip auklė
ja savo vaikus po dvasiškių va
dovybe, todėl dvasiškija ir pasi
naudoja geriausia proga, šulei-1 
džia savo nagus giliai į jaunu
tės kartos protą ir užkrečia tom 
pačiom bakterijom. Taip ir tę
sias toji epidemija be paliovos. 
Taip jie įtikinti ir būna apkar
styti visokiais šniūrais, kad juos 
apsaugojus nuo piktų dvasių. 
Tai vis dvasiško “mokslo” iš
davas.

šaukštuku ant 
suotaršų ir sa- birželio pradžioj va- 

Rochester, Minn., ant 
Jei turėsiu ištek-

“Beje, 
žiuosiu į 
operacijos.
liaus ir spėkų, gal nuvyksiu pas
mamytę, nes norėčiau ją pou- 
matyti. Tuomet užsukčiau iv 
pas jus. žinoma, netikram, kad 
galėsiu del virš minėtą priežas
čių. Nusprendžiau baigti" ligą 
operacijos keliu. Nežinau, ar iš
eis ant gero, nes pavojinga ope
racija. Kadangi daug užsiėmu
si, tai netenka 'rūpintis. ...”

Mūsų širdinga simpatija d* 
Karosienei ir linkėjimai nuga
lėti ligą. Mes tikimės, mes tu
rime jus sulaukti.

“Paleisti motorus darban!” Tai balsas Voros 
Mitiaginos, dirižablio komandieriaus pagelbi- 
ninkės. Jis yra atlikusi sunkius ir atsako- 
m ingus darbus vadovavime lėktuvo. Ji pri
buvo čion 1932 metais, kaipo lakūnas. Jos 
tvirtos rankos laikė vairavimo ratą su didele 
ištverme. Kaip linksma, kuomet dirižablis 
pilnai prirengtas, menku rankos pasukimu, 
žvilgėdamas, lengvai kyla į orą.

Aš užklausiau, kas paskatino ją imtis di
rižablių statybos.

“Kada aš buvau 
ji atsakė man, “aš 
laivystę. Kada aš
lą, lankiau naktinę orlaivininkystės mokyklą 
Osoaviakhim skyrių. . Tuo laiku aš dirbau 
kaipo telefono priėmėjas. Nebuvo suvis taip 
lengva dirbti ir mokintis tuom pat kartu. 
Dalį mūsų mokslo užėmė lėkimai baliūnu.

“Aš niekad nepamiršiu pirmo kaito, kada iš
kilau baliūnu tykioj nakties mėnesienoj, kuo
met tik dangus matėsi virš mūsų galvų, tarsi 
didelis tamsiai mėlynas parašiutas. Aš buvau 
baliūne su jo kapitonu Majarov ir jo pagel- 
binin.ku Romanov.

“Pagal paliepimą, baliūnas tapo atliuosuo- 
tas ir, be pilno prisirengimo, mes pradėjome 
lengvai kilti į augštį.

“žemiau mūsų tūnojo žemė, paskendusi mė
nesienoj. Sidabrinė juosta Maskvos upės ma
tėsi žemiau mūsų, žaibo greitumu mes pra
dėjome leistis žemyn. Viskas išrodė nepapras
ta ir nežinoma, tarsi mes lekiame paviršiuje 
kitos planetos.

“Povaliai, ramiai baliūnas ir vėl pradėjo 
kilti, keliamas pietų vėjo.

“Taip buvo tyku, jogei galėjau lengvai gir
dėti savo širdies mušimą. Lengvas skambu
sis radosi mano ausyse.

“Staiga aš išgirdau aštrų balsą. Pažiūrė
jau augštyn. širdis sustojo plakusi. Už
valkalas buvo plyšęs. Pažiūrėjau į altmeterį: 
1,600 metrų! Aš jaučiau, kaip baliūnas stai
ga pradėjo pulti žemyn. Maniau, jog tai 
pabaiga.

“Išbalęs, bet ramus Majorov suriko: 
“’Mesti laukan sunkiąją inkrovą!’ 
“Tiesiog nustebau, sekundos laiku pieskų 

maišai puolė netoliese pro mus..
“‘Palengvinkit kiek gallrit/meskit lauk vis

ką—savo batus!’
“Romanov ir aš pildėme įsakymą taip greit, 

kaip buvo galima. Mūsų gyvybė kabojo, kaip 
ant plauko.

“‘Nukirsti virves!’
“Mes išpildėme šį įsakymą staiga.
“Greitumas mūsų puolimo buvo sulaikytas.
“ ‘Neblogai!’ prakalbėjo Romanov atsikvėp

damas, mesdamas savo skūrinį apvalkalą ša
lę savęs.

“Bet artinantis prie žemės, pavojus pradėjo 
didėti. Smarkus sutrenkimas—bet mes kabo
me virvėse, kuriose gurbas buvo pritaisytas, 
jaustasi gana sunkiai.

“Nusiritus gurban vienon pusėn, mes sto
jome ant savo kojų nesužeisti—ir pasileidome Į 
visi juokais.

“Bėgyje savaitės iškilau baliūnu pati viena 
savo pirmame lėkime. Išbuvau ore aštuonio
lika valandų.”

Tos tai yra tik kelios moterys, kurios yra 
pažiba naujo kelio į kiekvieną dalį gyvenimo 
Sovietų Sąjungoj.

Iš anglų kalbos vertė
Vinco Duktė.

■f

ONA GIRNIENĖ, 
iš Binghamton, N. Y., 
skyriaus bendradarbe ir nuo
širdi darbuotoja organizaci
jose.

I

pra-

Lietuvių Darbininkių Pirmynžanga

CIevelando Žinios

inžinierių-moterų dirba 
dirižablio statyboje. Ma-

Ji yra Komunistų Par- 
metų ir vyriausias inži-

da- 
ne-

inži- 
diri-

Kitame kambaryj, tik skersai svetainę, sėdi 
trumpa tvirta moteriškė Vera Pomerantseva. 
Ji pribuvo iš suvargusio valstiečio šeimos. Ji 
pirmiau buvo audėja. Du metai atgal ji už
baigė Dirižablio Statybos Institutą ir dabar 
yra statymo inžinierius. Biuro viršininkas 
priskyręs ją prie savo geriausių darbininkų.

Vera Pomerantseva pergyveno sunkias gy
venimo dienas. Pradžioj mokslo gimė jos kū- 
dis. Kada ji buvo atitraukta nuo mokslo, ret
karčiais prižiūrėti sergantį kūdikį, ji atpildė 
tą dirbdama naktimis, ir kiek galint pava
duota savo draugių, 
tijos narė nuo 1931 
nierius toje dalyje.

Didelis skaičius 
svarbiausius darbus 
ria Krutakov, Marusia Shalimova, Marusia 
Pliatnikova ir daugelis kitų. Jos sujungia 
energiją ir jausmus savo darbui su nenuils
tamu žengimu pirmyn.

Lauko pusėje, snieguotame dirižablių plo
te, gražuolis lėktuvas “V-l” prirengtas kelio
nei.

Lakūno kepure pridengta galva matosi pro 
langus iš jo alumininės gondolos. Aiškus bal
sas suskambėjo šaltame ore:

Džiaugiuosi, kad turėjau pro
gą dalyvauti pereitame moterų 
suvažiavime, jvykusiame 4 d. 
balandžio, šių metų, ir sykiu su 
kitomis darbininkų klasės drau
gėmis rišti dienos svarbius 
klausimus, kurie paliečia dar
bininkų klasę abelnai, o darbi
ninkę moterį ypatingai.

Taipgi smagu yra prisiminti 
draugių išreikštos mintys su
važiavimą sveikinančiose trum
pose prakalbėlėse. Eilė draugių 
sveikino suvažiavimą, išreikš- 
damos mintis pilnu pasiryžimu 
kovoti darbininkiško judėjimo 
dirvoje, organizuoti darbininkes 
moteris į darbininkiškas orga
nizacijas ir kovoti už tuojauti- 
nius darbininkų reikalus iki iš
auš naujas rytas, kurį bus gali
ma sakyti, kad dabar jau gyve
name Sovietų Amerikoje. Tos 
trumputės sveikinančios prakal- 
bėlės duoda suprasti, kad mo
terys atydžiai seka darbininkiš
ką judėjimą ir energingai kovo
ja už kiekvieną rimtesnį dar
bininkų klasės išstojimą.

Tų visų minčių sūkuryje, ten
ka prisiminti du pirmesni dar- j 
bininkių suvažiavimai, 
se man taipgi buvo lemta daly
vauti. Tai LDSA suvažiavimuo
se Bostone ir Clevelande. Kiek 
prisimenu, tai Bostono suva
žiavime toli gražu ne visos 
draugės delegatės ėmė dalyvu- skirtumas, 
mą tų dienų diskusuojamais 
klausimais. Daugiausiai žiūrė
jome į centre dirbančias drau
ges, ką jos pasakys.

CIevelando suvažiavime 
lyvavusios draugės parodė 
mažą žingsnį pažengtą pirmyn. 
Veik didesnė pusė dalyvavusių 
Iraugių ėmė dalyvumą diskusi
jose. Ir tame suvažiavime buvo 
rišama ne tik LDSA organiza
cijos reikalai, bet buvo plačiai 
kalbama ir apie Sovietų Sąjun
goje moterų padėtį. Ir, kad 
daugiau susipažinti su Sovietų 
Sąjungoje moterų padėčia, bu
vo nutarta pasiųsti drg. Karo- 
sienę į Sovietų Sąjungą, tyrinė
ti darbininkių padėtį. Draugė 
Karosienė ten nuvyko ir, sugrį-

žūsi iš Sovietų Sąjungos aplan
kė nemažai lietuviais apgyven
tų kolonijų ii* papasakojo savo 
įgautus patyrimus Sovietų Są
jungoje.

Padarius trumpą peržvalgą
kuriuo- Į Bostono ir CIevelando suvažia

vimuose įgautų patyrimų ’ir pa
lyginus juos su Brooklyno su
važiavime gautais patyrimais— 
darbininkių moterų pažengimu 
pirmyn—matosi gana didelis

Pirmesniuose dviejuose suva
žiavimuose daug mažesnis skai- 

I čius delegačių ėmė dalyvumą 
j diskusijose kalbamais klausi- 
i mais, o pastarajam suvažiavime 
veik visos delegatės ėmė 'balsą 
ir išreiškė savo mintis veik vi
sais klausimais, kurie ten buvo 
diskusuojami. Tas parodo, kad 
mes į trumpą laiką išsiauklėjo- 
me nemažą būrelį gana gabiai 
ir tvarkiai klausimus rišančių 
draugių. Tas parodo, kad mes, 
moterys, nors ir gana sunkiose 
apystovose gyvendamos, pajė
giame pergalėti tas visas sunke
nybes ir atsistojusios susirinki
muose mokame išreikšti 'savo 
mintis kalbamais klausimais 
taip tvarkioje ir aiškioje for-

Dedam®s Pastangos 
Gaut Motery

Kafaojy .
Am. Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos C. Moterų Komite
tas paskutiniame savo posėdyj 
svarstė, kaip gauti daugiau mo
terų kalbėtojų. Nutarta, kad 
reikia jų išsiauklėti. Tuo tiks
lu bus kreiptasi į apskričius, 
ypatingai į moteris, kad kiek
viename apskrityje ir kiekvie
noje kolonijoje ateinantį rudenį 
ar žiemą būtų suruošta prakal
bos bei prelekcijos su moterimis 
kalbėtojomis.

Kad būtų ką kviesti, ant vie
tos nominuota eilė draugių, 
kurios turėtų rengtis rudens 
darbui. Jos bus kviečiamos 
laiškais, o jei kur liksis mums 
nežinomų, nepastebėtų moterų, 
kolonijų draugės bei draugai tu
rėtų mums pranešti, .kad jas už- 
kvietųs ir sulyg išgalės pagelbė
jus medžiaga ir nurodymais, 
koki komiteto narėms tuo tarpu 
bus žinomi ir prieinami.

Taip pat nutarta praplėsti 
patį komitetą ir nominuota eilė 
draugių. Kaip dabar yra, ko- 1 
mitetas nepajėgia atlikti darbą,
kadangi tūlos draugės perdaug 
apkrautos kitų organizacijų 
darbais, o ant likusių, kurios 
taipgi ne be kitų darbų, gulai 
vedimas tarp moterų darbo na- 
cionale ir vietine papėde. Tan
kiausia nukenčia abu. Gavu
sios laiškus draugės prašomos 
rimtai pasvarstyti ir, jei tik 
galima, apsiimti.

Kom. Sek r. Susna.

Ką Patemijau Corlett 
Apielinkeje

Bal. 18 d. Corlett apielinkėj 
pas draugus O. A. Jąsiunus įvy
ko margučių vakarėlis. Įvykęs 
vakarėlis buvo parengtas ben
drai dviejų kuopų—ALDLD 57 
ir moterų LDS 1 kp. Moterys, 
abiejų kuopų narės, aukavo ska
nių užkandžių. Svečių atsilankė 
apie 70.

Vakarėlyj dalyviai buvo labai 
draugiški ir linksmūs todėl, kad 
visiem buvo proga žaisti, kas 
kokį žaislą labiausia mylėjo. 
Vieni šoko, antri kazyriavo,

(Tąsa 4 puslp.)

Drg. Krasnitskienės Netekus

Seniau dvasiškiai gązdindavo 
savo pasekėjus velnio apsėstais 
raganiais ir tokius nekaltus 
žmones šimtais degindavo ant 
laužų. Kitus prikankinę, inkvi
zitoriai surištus nuskandindavo, 
kad savo galybe labiaus įgązdi- 
nus tikinčius žmones. Bet ar 
gązdinimais pamokino tada? 
Ne.

Nepamokina ir dabar. Jie be*, 
ga kiekvienu kritišku momentu 
pagelbos jieškot pas burtininką, 
pas “piktadvasį” žmogų, ir tuo 
pačiu kartu vėl šlakstos ir ge
ria švęstą vandenį, kad atsi
kratyt piktą dvasią. Kaip sau 
norit, tai yra peiktinas dalykas. 
Kad raganiaus ir kunigo medi
cina yra viena ir ta pati—kuri 
ligų negydo, bet, atbulai, dar la
biau užsendina ir užteršia ligas 
—tą kiekvienas katalikas šian
dieną, rodos, jau turėtų žinot, o 
laisvieji tokiais atsitikimais tu
rėtų būt pirmi pągclboje.

Perskaičiau “Laisvėj,” kad 
mūsų mylima bendradafj^, ku
ri l ašinėdavo “Laisvėj,”'drau
gė M. Krasnitskienė, iš- Wa
terbury, Conn., mirė. Net ap
siverkiau jos. Kodėl toki bran
gūs darbininkų klasei žmonės 
negalėtų ilgiau gyventi? Juk 
mes labai mažai jų turime. Su 
jos mirtimi mūsų Moterų Sky
rius nustojo vienos iš uoliausių 
bendradarbių.

Aš ją pažinojau ir ypatiškai, 
pereitą vasarą didžiuliame 
“Laisvės” piknike susipažinau. 
Ji tokia gera ir širdinga drau
gė. Ji ir tada prisiminė, kad 
nesijaučia gerai.

Reiškiu gilią užuojautą jos li
kusiai Seimai.

J. K. Navalinskienė.

VALGIU GAMI 1
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Kaip Iškepti Lietuvišką 
Pyragą

1 kvorta karšto pieno,- 
svarai miltų, 
šaukštukai druskos. '

I I ■ 
I

Bendradarbiams
Dėkingos visiems už raštus. 

Kurie netilpo šiame, tilps seka
muose numeriuose. Kviečiame 
rašyti ir vėl, o visai nerašiusius 
—pradėti rašyti.

Mot. Skyr. Red.

2
2
Sumaišius viską gerai, įdėti
2 šmotukus mielių ir raugin

ti 5 valandas. Tada pridėti:
1 puoduką cukraus, 
1/j puoduko sviesto, •
2 kiaušinius ir dar
1 svarą miltų. Galima dėti 

ir razinkų. Viską sudėjus ir 
gerai išminkius, dėti į išavies- 
tuotas blėtas, ne daugiau, kaip 
po pusę blėtos, ir padėti, kad iš-* 
kiltų. ] 
pilnos — kepti 350 karštyj 45 
minutes.

šis pyragas yra skanus ir il
gai būna šviežias, nepasensta.

P. Žukauskienė. 1 
So. Boston, Mass.

i 1Kuomet blėtos jau bus

išsi-

LOUIS BEDARBIAI LAIKE BUVIMO MIESTO ROTUŽĖJ1 

y

Bedarbių. komitetas susikraustė j aldermanų salę protestui prieš nutraukimą 
posėdžių dviem savaitėm be aprūpinimo 14,500 badaujančių bedarbiu. Jie sutiko 
skirstyti tik tada, kada miesto majoras pri žadėjo šelpti.

Prakilnios motinos randasi pirmose eilėse kovotojų už maistų savo kūdikiams. Jos m o- 
kiną ir savo vaikus, kad jie bile dieną galėtu užimti jų vietas ir patys apginti savo rei- 

kalus.



Trečiad., Gegužes 13, 1936ipis Ketvirtas

ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Matomai, toli gražu dar nuo to. 
Dar yra labai daug moterų, ku
rias iki šiol nepasiekė jokia 
šviesos kibirkštėlė.

Biskis Žinių Iš Plaukų Taisytojų Amato
JCadangi nesimato mūsų 

spaudoje žinių iš virš minėto 
amato, o atsiranda žmonių, ku
rie ‘klausinėja apie “Beauty 
Shops” darbininkių sąlygas ir 
ar verta šio darbo mokytis šiais 
laikais, tad man norisi nors šiek 
tiek ,apie tai pasakyti.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad įplaukų taisytojų arba gra
žintųjų darbas nėra lengvas,

t
užmekestis maža.

Pirmiausia reikia pasakyti,

«ę
&

kaip, tūli žmones įsivaizduoja, 
nes valandos yra labai ilgos, o 

. šiandien, di
džiumoje, “Beauty Shops” dar
bininkės dirba tik už mažus 
iiuošhnčius arba vien už tipsus.

Darbas yra įkyrus, reikalau
jąs $aug kantrybės ir stiprių 
nervjj, kadangi turi ne vien bo
sui įtikti, pas kurį dirbi, geru 
darbo atlikimu ir mokėjimu 
skubėti, bet kad sugebėtum 'ir 
pritraukti kuodaugiausia lanky- 
tojų-3čostumerkų. Tačiaus ir to 
neužtenka šiame darbe, turi la
bai $aug pastangų dėti, kad ir 
kostumerką pagal jos skonį nu
dailintum, kad jinai tavo darbu 

"būtų pilnai patenkinta ir kitą 
syk Ateitų, nes kitaip darbo ne
turėsi. O tas nėra taip jau 
lengva, kadangi yra tokių ypa
tingų moterų, kurios nei pačios 
nežino, kaip save pagražinti. O 
tai vis, žinoma, tokios moterys, 
kurioms nereikia rūpintis, kaip 
pragyvenimą pasidaryti. Jų vi
sas galvos sukimas, tai 
gražiau atrodžius.

Blogiausia tas, kad šio ama
to darbininkės neorganizuotos, 
nes jei būtų organizuotos, tuo
met nereikėtų dirbti po 14-15 ir 
daugjau valandų į dieną. Ir už
mokestis būtų žmoniškesnė. 
Taipgi nereikėtų taip baisiai 

—skubėti, kad į galą dienos var
giai galima ant kojų pastovėti.

Tad klausėjam, ar verta plau
kų taisytojų amato mokytis, 
mandu, gali būt aišku kiekvie
nam, nes virš suminėti dalykai 
atsako.

Šiandien plauktų taisytojų ir 
kosrnetikos industrija taip 
augštai išgarsinta, jog labai 
daug- merginų nusivilia, many
damos, kad išmokus grąžintojų 
darbą, tai jau tikrai pataps 
turtinga. Kitos, kad ir turėda
mos ^šiokius tokius darbus, me
ta net skolinasi pinigus ir 
eina mokytis plaukų taisymo 
amato, užmokėdamos mažiau
sia po porą šimtų dolerių už 
kursą. Todėl šiandien yra pil- 

>s plaukų taisytojų mokyklos, 
noma, tik tuomet pamato sa- 
» klaidą, kuomet, užbaigus 
iraus, tenka susidurti su virš 
i-netomis sąlygomis.
Pasirodo, jog nėra taip leng-

iO tam tikrose mokyklose, tai 
yra, šiek tiek geresnėse, sam
doma modeliai, ant kurių stu
dentės praktikuojasi. Prie to, 
studentės viena ant kitos pra- 
tikuojasi. Svarbiausia, tai ge
resnėse mokyklose ne vien tik 
mokina praktiško darbo, bet ir 
teorijos, o teoriją yra labai 
svarbu žinoti šiame darbe.

žinoma, reikia labai gerai ap
sižiūrėti ir su mokyklomis, ka
dangi šiais laikais yra visokių 
suktybių. Yra tokių mokyklų, 
kurios tik moka pinigus pasi
imti, tai ir viskas. Del to rei- i 
kia gerai apsižiūrėti pirm, negu ' 
pradėsi.

O kad jas įtraukt į darbi
ninkų judėjimą, reikia bendros 
talkos vyrų ir moterų. Ypatin
gai susipratę vyrai turi para
ginti savo moteris prie skaity
mo knygų ir laikraščių, įrašyti 
jas į Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją. Tuomet, 
vieton nusiskundimų, mes galė
sime kartu pasidžiaugti, tu
rėdami didelį būrį moterų dar
bininkių lietuvių darbininkų ju
dėjime. A. Biel-nč.

Cleveland, Ohio
(Tąsa iš 3 puslapio) 

treti dainavo. Keletas draugų,_ LIULI UcllIlclVU. JYUlULclO UldUgų,

M. Baltulioniūtė. | sustoję, diskusąvo įvairiais dar-

organ i- 
atsaky-

ir veik-

Mūsų Nusiskundimai

ganizuojant atskiras moterų A j 
LDLD kuopas, rašant į jas nau-1 
jas nares ir vieningai kovojant 
greičiau galėsim atsiekti to tik-1 
slo, prie kurio viso pasaulio 
klasiniai sąmoningi darbininkai 
eina.

Buvo Moterų Kliubas
čia rašau porą žodžių apie 

veikimą tų moterų, kurios ne
mato vertės organizuotis į dar
bininkiškų organizacijų kuopas 
bei atskiras moterų apšvietos 
organizacijas ir darbuotis savo, 
darbininkų klasės gerovei.

Tūlas laikas atgal šioje apy
linkėje susitvėrė Corletto mote
rų užuojautos kliubas. Jo vy
riausias tikslas, kad sergančias 
nares aplankyti, pinigiškai kiek 
sušelpti ir sergančių narių visą 
namų ruošą atlikt. Prie kliubo 
negalima daugiau prigulėti, kaip 
20 narių. Kiekviena narė turi 
leisti savo namuose sykį į mė
nesį laikyt susirinkimą ir visom 
narėm vakarienę pagamint sa
vo kaštais. Kliubo narinės į 
duoklės 20 centų į mėnesį. Li-' 
goję pašalpa $2 savaitei.

Rodos, kad viskas gerai ir 
gražu. Iš pradžių prie kliubo 
prisirašė kelios moterys pir
meiviškų paž valgų, Kliubas su
rengė keletą gerų vakaruškų, 
kas sudarė nemažai pelno. Kliu
bas pradžioj gyvavimo, per pir
meiviškų draugių pastangas, tu
rėjo norą paaukauti ir darbi
ninkų klases judėjimui. Auka
vo $2 Lietuvos politiniam kali
niam ir $3 kitiem geriem dar
bininkų reikalams. Aukavo $5 
ir Lietuvių Tautiškos svetainės 
papuošimui.

Kliubas Be Principų 
Nebujoja

Vėliau pradėjo važiuoti iš vė
žių, kur galima privažiuoti gy
vavimo galą. Pažangesnes narės 
pradėjo statyt konkrečius klau
simus apie reikalingumą darbu 
ir pinigiškai prisidėti prie dar
bininkų klasės judėjimo. Rados 
tokių, kurios pradėjo pažanges
nę pusę ignoruoti. Tūlos kliu-

daug darbininkių moterų ma-| bietės sako: 
žažinystė ir nedrąsumas sulai
ko nuo darbininkų judėjimo. 
Tas ir duoda manyti, kad 
kalinga organizuot atskiras 
terų ALDLD kuopas, kur 
susidaro galimybė, 
rios moterys 
žingsniu stovi 
judėjimo, bet 
nepabaladoja į
kiškų organizacijų duris, 
mes esam kovotojai ir augin
tojai mūsų masinių darbininkiš
kų organizacijų, tai mūsų di
džiausia priedermė atidaryti du
ris tom darbininkėm moterim 
ir šaukt jas per moterų ALDLD 
kp. į masinį darbininkų judėji
mą už savo reikalus. Tuomi 
darbininkų judėjimui žalos ne- 
padarysim, o naudos galima ti
kėtis daug.

Per spaudą matės tūlų drau
gų išsireiškimai, būk ALDLD 
kuopų susirinkimai be moterų 
nebus gyvi, o moterų susirinki- tų visuomenės naudingiem rei- 
mai bus tik arbatėlės susirinki- kalam, o ne pragėrimui. Jei 
mai ir kalbos apie papuošalus.! kliubietės ir ant toliau taip ne- 
Nemanau, kad su blogais tiks
lais tie draugai taip išsireiškė, 
bet neįstengė permatyti ir įver
tinti moterų organizacijų svar
bą.

LDSA Išlavino Daug 
Veikėjų

Pažvelgus virš 20 metų atgal, 
lietuvių darbininkų judėjime, 
galima sakyti, moterų mažai 
dalyvavo. Vėliau, pradėjus or
ganizuot darbininkių moterų 
atskiras organizacijas, jose pa
sirodė didelės pasekmes ver
bavime moterų į darbininkų 
judėjimą. Per LDSA moterų or
ganizaciją išsitobulino, apsi- 
švietė ir prasilavino nemažai 
darbininkių moterų, kurios da
bar sudaro nemažą dalį lietuvių 
darbininkų judėjimo. LDSA iš
auklėjo nemažą dalį moterų ra- 
šėjų, korespondenčių ir nesvy
ruojančių veikėjų Komunistų 
Partijos vadovybėj. Mes, visi 
darbininkai ir darbininkės, no
rim būti pavalgę ir pasipuošę 
visais gyvenimo reikmenimis ir 
mokslu, už tai ir kovojam. Or-

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga 

National Cafe 
Main Street ir Kampas Vine St., Montello, Mass.

TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME
Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau
sią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai 
Raila bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų Dienos šventėse, tai yra laike 
Lietuvių Taut. Namo 3 dienų ^parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name e , Kamp. Main ir Vine Sts. 
—

pas todėl, kad randasi daug mo
terų, kurios kadaise buvę kokių 
religinių draugijų darbuotojos, 
o per apsiskaitymą darbininkiš
kos literatūros jos iš tų drau
gijų išėjo ir stovi nuošalyj. 
Randasi daug moterų, kurios 
jokioj organizacijoj nepriguli ir 
nei mažiausio patyrimo veikime 
neturi, o dabartiniu laiku sun
kių gyvenimo aplinkybių ver
čiamos mąstyti apie reikalingu
mą veikti sykiu su klasiniai są
moningais darbininkais apšvie
tos reikale ir kovoje už pageri
nimą savo būvio, bet jaučias, 
kad mažai turi žinojimo ir pa
tyrimo apie darbininkiškų orga
nizacijų veikimą, tad ir laikosi 
nuošaliai nuo darbininkų judė
jimo. Jei pakalbini prisirašyti 
prie kokios darbininkų 
zacijos, tai gauni tokį 
mą:

“Gerai būtų prigulėti
ti, jei būtų drąsos ir daugiau 
žinojimo. Ten didžiumoj vyrai 
priklauso. Jei yra ir moterų, 
tai visos jau gerai apsišvietę iri 
prasilavinę kalbėti. Jei aš ten 
ir prisirašysiu, tai iš mano vei
kimo ir kalbos jie tik pasijuok
tų. Jei ten būtų vienos moterys, 
tai būtų drąsiau.”

LDS Moterys Padare 
Pradžią

čia pas mus, Corletto apie- 
linkėj, kuriantis atskirai vienų 
moterų LDS 1 kuopai, teko su 
draugėm šnekėtis. Sakau, kodėl 
jūs. kuriate vienų moterų atski
rą kuopą? Galima sykiu su vy
rais veikti. Ve kokį gavau at
sakymą :

“Mes, moterys, tveriam atski
rą vienų moterų kuopą todėl, 
kad mum vienom moterim drą
siau išsireikšti mintį; o antra, 
tas sudarys mum progą lavin
tis ir verbuoti narius nors į mū
sų savišalpos darbininkišką or
ganizaciją. Mes čia prasilavinu
sios galėsim ir kitose mūsų dar
bininkų organižacijose veikti ir 
drąsiai išsireikšti mintis.

Tai aiškiai pasirodo,

bininkų judėjimo klausimais, 
žymesni kazyriuotojai laimėjo 
po gražų margutį.

Tiem, kurie prisidėjo aukomis 
ir darbu, taip ir tiem, kurie 
mato reikalą atsilankyti į dar
bininkų apšvietos organizacijos 
parengimą, reikia tarti nuošir
dų ačiū. Manoma, kad nuo šio 
parengimo abiem kuopom liks 
pelno po $10.
Corlette Yru Trys Kuopos

Dabartiniu laiku Corlett apy
linkėj gyvuoja trys kuopos—A 
LDLD 57, jaunuolių LDS 222 
kp. ir moterų LDS 1 kp.—tai 
mano manymu, gyvuojant dar
bininkiškų organizacijų trim kp. 
jos turėtų parodyt savo gabu
mą veikime ne tiktai clevelan- 
diečiam, bet ir kitų miestų lie
tuvių kolonijom. Girdėti iš ne
kuriu draugų ir draugių džiugi
nanti išsireiškimai. Sako: “Ga
na mum ilsėtis ir nenaudingai 
eikvoti dabartinį brangų laiką. 
Jį reikia sunaudoti savo dar
bininkų klasės reikaluose.” Bū
tų linksma ir nuo kitų draugų 
tą patį išsireiškimą girdėti.

Nekurie draugai išsireiškia, 
kad tas vietinis neveiklumas 
arba nepasisekimas veikime 
įvyksta todėl, kad čia ant vie
tos nesiranda prasilavinusių 
draugų, o į vidurmiestį toli ir 
neparanku važinėti susisiekimui 
su platesniu veikimu. Tas būtų 
nepateisinama, kadangi ne visa
da reikalinga važinėti, apart 
svarbiųjų organizacinių reikalų. 
O čia ant vietos darbo yra dau
gybė, tiktai reikia jo imtis. Ga
lima rengti tarpusavines disku
sijas nors ir mažais įvairiais 
darbininkų klausimais. Tas duo
tų progą lavintis, tuomet ir 
vietinis veikimas pasidarys gy
vesnis, spartesnis. Kapitalistų 
klasė lavinas, kad labiau pa
vergti darbininkų klasę savo la
bui, kad ko labiau ją išnaudot 
ir prislegt užkraunant fašistinį 
jungą ant darbininkų sprando. 
Todėl mes, darbininkai, neati
dėliojant turim lavintis ir or
ganizuot mūsų darbininkų stip
rų judėjimą.

Kodėl Nerašoma iš 
Dirbtuvių?

Čia Corlett apylinkėj būtinai 
draugam reikėtų parašyti iš 
dirbtuvių apie darbininkų sąly
gas į mūsų dienraštį “Laisvę.” 
žinau, kad didžiuma draugų 
corlettiečių dirba dviejose stam
biose dirbtuvėse ir esą tų dirb
tuvių seni darbininkai, tai ge
rai susipažinę su tų dirbtuvių 
darbininkų sąlygom, ir apie tai 
nesunku būtų parašyti į “Lais
vę.” Jei kitų miestų draugai pa
rašo iš dirbtuvių apie darbinin
kų sąlygas, tai kodėl mum gai
lėtis parašyti iš savo miesto 
dirbtuvių?’ Argi mūsų dirbtu
vėse taip jau viskas gerai? Jei 
ir gerai, tai galima rašyti, kad 
gerai.

Reikia ALDLD Moterų 
Kuopų

Kaip mano draugai ir drau
gės apie reikalingumą atskirų 
moterų ALDLD kuopų? Teko 
šnekėtis tuo klausimu su pora 
draugų ir draugių. Visų many
mas, kad būtinai reikalinga or-

Daugeliu atvejų mes girdim 
nusiskundimų iš draugių mote
rų, kad vyrai ne tik kad nepa- 
gelbsti, bet bando pastoti kelią 
jų lavinimuisi.

Ar pamatuotas išsireiškimas 
ir ar visiems tas galima pri
mesti? Priešingai, susipratęs 
darbininkas deda pastangas 
nors ir tamsiausią moterį su
pažindinti su abelnu darbinin
kų judėjimu.

Gal būt nebūtų pravartu kal
bėti nežymi praeitis, bet, ma
nau, nepyks draugai ir drau
gės, jei aš užimsiu laikraštyje 
brangią vietą, įdėdama savo 
prisiminimus Lietuvoj gyveni
mo laikų.

Augant katalikiškoj šeimy
noj, aišku, kad ir aš buvau vie
nodų pažiūrų.

Vyrą gavau laisvą, skaitantį 
tų laikų pirmeiviškus laikraš
čius, į kuriuos aš tuo laiku ir 
pažiūrėti bijojau. Ir jam išme- 
tinėjau: “Kodėl tu nedirbi? Ko
dėl gaišini laiką? Juk iš to duo
nos nevalgysi!” Jis ragindavo 
ir mane skaityti, bet veltui. Pa
siimu vindelį ir verpiu. O jis 
ir vėl su savo paraginimu: 
“Skaitytum, tai daugiau naudos 
turėtum.”

Turiu prisipažinti, kad mal
daknygę mokėjau beveik iš at
minties, bet laikraštis—kita dai
na. Paimu “Vilniaus žinias” 
ar “žariją”—man visai nežin- 
geidu ir nesuprantama; padedu.

Bet vistiek ramybės nėra. Iš
traukė iš kur tai senus komple- 
tus “Linksmos Valandos” ir sa
ko: “Štai, gal bus žingeidu.” 
Kiek vėliau Pranas Eidukaitis 
(dabartinis Lietuvos valstiečių 
sukilimo dalyvis) atneša glėbį 
knygų ir vieną užakcentuoja, 
sako: “Tą tai kavok! Nes jei 
pamatys tikinsis žmogus, tai ji 
atsidurs pečiuje.”

Knygos vardą pamiršau, bet 
turinį ir dabar prisimenu, tai 
buvo Vatikano dvasiškių darbai. 
Skaitau ir stebiuosi, argi tai 
galimas daiktas? Argi dvasiš- 
kija galėtų dasileisti prie tokio 
ištvirkimo? Ir kaip jie gali mus 
mokyti, kuomet patys šimtą 
kartų blogiau elgiasi? Tai toki 
klausimai atsistojo prieš mano 
akis.

Ir tokių pavyzdžių galima 
prirodyt labai daug, kur vyrai 

matome Lsu pagelba tinkamos spaudos 
gelbsti moterims pasiliuosuoti 
ne tik iš religinės, bet ir iš 
kapitalistinės vergijos.

Toji sunki pradžia paakstino 
prie skaitymo ir vėliau “Lietu
vos Ūkininkas” buvo mano ti
kriausiu draugu. Ypatingai at
kreipė mano domę tuo laiku 
pasirodęs moterų skyrius po 
antgalviu “žibutė.” Ten jau 
pradėjo kalbėti apie moterų rei
kalus, apie tų moterų, kurios 
nieko daugiau nežinojo, tik puo
dą ir pečių, bažnyčią ir rožan
čių. Bet 
dvidešimts 
atgal.

Šiandien 
pirmose eilėse darbininkų judė
jimo beveik kiekvienoj šalyj. 
Bet ar tikslas jau atsiektas? ar

kad

kad

nes kai 
tikjau

nuo
per
mūsų darbinin-

Jei

rei- 
mo- 
tik 
ku-

vienu 
darbininkų 
nedrąsumą

o ne kokiem žy- ' 
ant prauliavoji-

draugės, nepa-; 
to nusistatymo,1

va it darbą gauti, kadangi ir 
šiamę amate yra galybės bedar
bių, kurios jau ir darbe yra ge
rai patyrusios. O šis darbas 

^reikalauja daug praktikos ir su
gabeno, gero skonio.

Tačiau jei darbas ir gauna- 
bet sąlygos pasirodo ne
riamos, tai ir dingo keli

Jei mes finansų 
užsidirbam, tai mes juos galim 
ir prauliavoti, 
deliam aukoti 
mo.”

Pažangesnės 
kęsdamos jų
pradėjo pasitraukti iš minėto 
kliubo ir atėjo veikti prie dar
bininkiškų organizacijų, o mi
nėtas kliubas važiuoja prie kelio 
galo. Nuo 1934 metų metų jau j 
keletą sykių pasiskyrė iš iždo 
po desėtką dolerių paūžimui, o I 
šiemet nutarė pakeisti kliubo 
vardą, tai krikštynom pasisky- , 
rė iš iždo 25 dolerius. Krikšty
nos buvo tūlos kliubietės na
muose, balandžio 18 d. tai kliu
bietės gerai paūžė.

Reikėtų kliubietėm pagalvot, 
ar tas gerai daroma. Jei publi
ka lankė kliubo parengimus, 
rėmė kliubą, tai norėjo, kad . 
kliubas gyvuotų ir dalį likusio 
pelno nuo parengimų sunaudo-

Taipgi yra klaidingas many- 
iasr kad atidarius savo šapą, 
d viskas būtų gerai. Taip nė- 
L II Mes šiandien 
Beąlity Shops” kiekviename
lokę, bet ar visos gali pasilai- 
yt,*tai kitas klausimas. Viena, 
ad atidaryti savo šapą, lėšuoja 
ideli pinigai, kadangi, jei ne- 

. .. as moderniška, su vėliausiais 
įtaisymais, tai niekas pas tave 

____ O antra, tarpe gražini
mo šapų biznierių yra labai di- 

tdelė kompeticija išsivysčius, vie
ni kitus bando iš biznio išstum
ti, numušdami kainas iki že
miausio laipsnio.

V Tačiau, jei jau mokytis plau
kų tąisymo amato, tai patartina 
susirasti mokyklą, kur tuos 
darbus mokina, o ne eiti į 
“Beauty Shops” ir mokėti pi
nigus, kad ten išmokytų, ša- 
pose daug neišmoksi, nes netu
ri ant ko praktikuotis, tad ims 
daug laiko ir mažai ką žinosi.

neis.

tas buvo praeityje, 
šeši-septyni metai

mes matome moteris

užbaigtas darbas tarp moterų ? ganizuot atskiras moterų kno

apgalvotai važiuosit, tai žmonės 
jūsų kliubo nerems.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue
tarpo l?.th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kr&ujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sokmad.: 11-1 dieną 
Tel.: Algonquin 4-8294

JUOZAS GEGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINES, ALUS IR 

kitokį gėrimai 
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna A v.
Philadelphia, Pa.

Juozas 
Kavaliauskas 

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.ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms pa
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia, Pa.

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert alus.

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.
TUOJAUS ŠAUKITE: REG. 1501.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
Įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRO-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
< Telefonas: EVergreen 7-1661
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Pruseika savo neilgoj kalboj , sį]inksminus, pasišnekučiavus,

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

1200 darbininkų būtų 
darbo.

padarė 
pasiro- 
kuopą, 
Arba- 

J. Bla-

Yra naujas moksli
nis būdas, daromas 
naujai išrasta ma
šina. Greitas natū
ralūs garbiniavimas 
su pilnu saugumu.

galite gauti

Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

PROTOKOLAS
3-čios Konferencijos Keturių
ALDLD Kuopų: Haverhill, 

Lawrence, Lawell, Mass., 
ir Nashua, N. H.

■HNMhMHMM

A.L.D.LD. REIKALAI

Balandžio 26 d., 1936 me
tų, atsibuvo šios apielinkės A 
LDLD 37-tos, 42-ros, 44-tos ir 
85-tos kuopų trečia metinė 
konferencija, L. U. Kliubo 
svetainėj, 41 Berkeley St., 
Lawrence, Mass. Konferenci
jos tikslas: geresniam suderi-

Ką Radio Laisvė reiškia? 
Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti geru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip pi- 
janinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų na
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrazaitis.

Petras Prasauskas
Budvonių 

Kontraktorius
sc-Budavoju naujus ir taisau 

nūs namus. Moderniškai pada
rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Bcachview 2-3103

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

nimui darbininkiško veikimo 
ir nusvėrimui abelno lietuviš- 

i ko judėjimo šioj apielinkėj.
, Konferenciją atidarė drau

gas S. Penkauskas, 11:30 v. 
ryte. šios konferencijos pir
mininku išrinktas draugas K.

• Gradeckas. Protokolo raštinin- 
. ku drg. J. M. Karsonas.

Draugas Gradeckas 
: delegatų vardošaukį, 

dė, sekančiai: 44-tą 
Lowell, atstovavo. F.

■ čauskas, S. Paulenka, 
žonis ir J. M. Karsonas. Ha
verhill, 85-tą kuopą: V. Kon
cevičius ir J. Kasparavičius. 
Lawrence, 37-tą kuopą: K. 
Gradeckas, V. Kralikauskas, 
S. Penkauskas, P. Tamošausr 
kas ir vėliau pribuvo A. Ta
raška ir Ignas Čiulada. Na
shua, 42-rk kuopa savo atsto
vų visai neprisiuntė. Tokiu 
būdu, atstovauta tik 3 kuopos 
su 12 delegatų. Konferencijoj 
dalyvavo draugas L. Pruseika 
ir kiti vietiniai svečiai. Buvo 
skaitytas ir vienbalsiai priim
tas pereitų metų tos rūšies 
konferencijos protokolas. Nu
tarta, kad konferencijų proto
kolai būtų talpinami spaudoje 
—“Laisėj”.

Komisijų raportai. Iš perei
tų metų bendro pikniko ra
portą išdavė drg. V. Krali
kauskas. Raportas su pelnu 
$1.73, priimtas vienbalsiai.

Taipgi buvo raportuota per 
draugą Tarašką, jog draugų 
haverhilliečių dovanos medaus 
ir sūrio padarytas pelnas nu
ėjo į pelną Komunistų Parti
jos, todėl ne maišomas su šio 
pikniko pelnu. Drg. Taraškos 
raportas priimtas ir užgirtas. 
Išreikšta papeikimas drau
gams našviečiams už nedaly
vavimą ir už neparėmimą bu
vusio bendro pikniko, nors jie 
buvo prisižadėję bendrai veik
ti.

Ant vietos nutarta, tas pik
niko pelnas palikti bendroje 
kasoje ir sunaudoti siuntimui 
delegatų į Am. Lietuvių Kon
gresą prieš karą ir fašizmą, 
kuris įvyks šiais metais, Cle
veland, Ohio.

Toliaus sekė kuopų rapor
tai iš jų stovių ir veikimo, 
šioj apielinkėj Lawrence kuo
pa yra stipriausia visam vei
kime : skaitlinga nariais, turi 
gerų veikėjų ir jai sekasi vi
suose darbuose. Haverhill kuo
pa paaugo nuo pereitų metų 
22 narių iki šių metų 28 na
rių. Tai nebloga pažanga. 
Draugas Kasparavičius rapor
tuodamas nusiskundė, kad ne
daug narių lankosi į susirin
kimus. Bet jie veikia: politi- 

i niams kaliniams surinkta au- 
! kų $7.13 ir daugiau gerų dar
bų kuopa yra nuveikus.

Praeityje turėta nesusipra
timų, bet dabar jau likviduota 
ir dalykai eina geryn.

Lowellio kuopa paaugus 
dviem nariais, bet šiaip pa
žangos veikime—lietuvių dir
voje, nedaroma. Reikėtų dau 
giau veikti lietuvių tarpe, bet 
veiklesni draugai sunaudoja 
daug laiko tarptautiniam vei
kime. Bet kuopa susirinkimus 
laiko kas mėnuo, reguliariai ir 
retkarčiais prakalbas ir pa
rengimus surengia. Ant vietos 
diskusuota Lowellio padėtis. 
Po plataus apkalbėjimo pa
tarta lowellieciams daugiau 
veikti lietuvių darbininkų tar
pe, kadangi savo kalboje ir 
pats darbas gali daugiau nau
dos atnešti visam darbininkiš
kam judėjimui. O į tarptauti
nį veikimą paskirti keletą 
draugų. Taip padalintas dar
bas bus į abi pusi naudinges
nis.

Kadangi Nashua’s delegatų 
nebuvo ir jų veikimo bei sto
vio raporto neturėta, tai kon
ferencija susirūpino savo drau
gų padėčia Nashua, N. H.

Po apkalbėjimui, nutarta 
nusiųsti konferencijos vardu 
tris įgaliotus draugus: V. Kon
cevičius, V. Kralikauskas ir

M. Karsonas_______ Nashua 
draugų susirinkimą, kad pa
tirt jų veikimo stovį ir ten 
jiems pagelbėti, kame reikės. 
Į tokį draugišką pasitarimą 
bus bandyta nuvažiuoti į Na
shua ir daugiau draugų iš 
kiekvieno miesto. Draugas Ar- 
bačauskas apsiėmė nuvežt pil
ną mašiną iš Lowell, Mass., d. 
Kralikauskas iš Lawrence, 
Mass, ir draugas Kasparavi
čius iš Haverhill, Mass. Drau
gas Karsonas paskirtas susira
šinėti su našviečiais ir sušaukt 
ten visuotiną narių ir simpa- 
tikų susirinkimą ant gegužės 
16 dienos, jei bus galima ant 
tos dienos, kad tokiu būdu 
sudaryti gerą, draugišką pasi
kalbėjimą, kas link našviečių 
draugų veikimo.

Ant konferencijos dienot- 
varkio turėta naujas klausi
mas, tai Amerikos Lietuvių 
Kongresas prieš karą ir fašiz
mą. Draugas pirmininkas pa
kvietė draugą Pruseika pakal
bėti tame klausime. Drg. L.

labai gerai nušvietė svarbą 
to kongreso ir svarbą siųsti 
kuodaugiausią. delegatų, kuo 
daugiausia organizuotų žmo
nių atstovauti, kad šis kongre
sas ištikrųjų būtų visuotinas 
Am. Lietuvių Kongresas visoj 
to žodžio prasmėj.

Kadangi klausimas visiems 
aiškus, tai po trumpų diskusi
jų nutarta siųsti 4 arba 5 de
legatus, priklausys nuo to, ar 
gausim kuopos narį su mašina.

Kiek ilgiau diskusuota sukė
limas pinigų delegatų kelionės 
lėšas padengti.

Nutarimas: 
rengti operetę 
pyne”, Nashua, 
jon išrinkti draugai tam su
rengimui : Taraška ir Penkaus- 
kas.

tam tikslui 
“Vestuves Pu- 
N. II. Komisi-

Kitų kolonijų draugai jiems 
gelbės platinime plakatų, par
davinėjime įžangos tikietų ir 
organizavime žmonių važiuot 
į Nashua, N. II. Haverhill 
draugai delegatai apleido kon
ferenciją, kaip 2 vai. po pietų.1

Nutaita rengti visų keturių 
kuopų bendrą pikniką 27 d. i 
rugsėjo, Maple Parke. Visas 
surengimo darbas paliktas dd. 
lawrencieciams, bet komisija 
išrinkta pasitarimui iš šių 
draugų: S. Penkauskas, V. 
Kralikauskas, K. Gradeckas ir 
P. Tamošauskas. Jiems gelbės 
kiti draugai.

Spaudos reikaluose. Konfe
rencija užgiria dabartinį “Lais
vės” turinį, bet išklausius d. 
S. Penkausko raportą iš ko
respondentų suvažiavimo, ku
ris nesenai įvyko So. Boston, 
Mass., ir kuriame buvo išreikš
tas pageidavimas ęlaug-iau ra
šinėti trumpoj formoj kores
pondencijų ir šiaip žinelių, kad 
“Laisvė” vis dar daugiau da
rytųsi populiariškesnė tarpe 
masių, ši konferencija irgi ra
gina savo apielinkės draugus 
pasirūpinti iš savų kolonijų 
tankiau rašinėti į “L.” ir tas 
pagelbės daugiau “L.” skaity
tojų gauti. Taipgi ši konfe-i 
rencija ragina visas kuopas 
gerai platinti “L.” pikniko ti- 
kietus ir organizuot skaitlin
gą dalyvavimą jame.

Jaunimo klausimas buvo 
diskusuotas labai plačiai. Ypa
tinga atyda buvo kreipta į 
Lowell, Mass. Taipgi ir Na
shua, N. II. šiuose miestuose 
progresyvis jaunimas visai 
neorganizuotas. O ten galima 
būtų suorganizuoti. Ypatingai 
Lowellyje, ten yra patogumas 
gyvuot choreliui, kad 
deliam iš pradžios.

Tarimas: Bandyti 
zuoti chorelius, kur jų
ra, nes iš to didelė nauda esti 
darbininkiškam judėjimui ir 
tuomi jaunimas pratinamas 
dalyvauti veikime.

Konferencija užsidarė 4 v. 
po pietų.

Protokolo raštininkas
J. M. Karsonas.

Konferencijos pirmininkas
K. Gradeckas.

ir nedi-

organi- 
dar ne-

Puslapis Jenktagu

Lawrence, Mass kų, padavė vyrą ant divorso. 
Na, kam kiaušinius mėtyt už 
dyką ?

Washington Mill dirbtuvė 
beveik visai užsidarė, tik ke
liolika darbininkų dirba, o ki
ti visi atleisti ir vaikštinėja 
be darbo. Taipgi ir kitos 
dirbtuvės dirba mažai — po 
kelias dienas — ir nėra vil
ties, kad darbai pagerėtų.

Salem, Mass., WPA virši
ninkai buvo pranešę, kad su
mažins darbininkų skaičių, 
bet miesto gaspadorius Grif
fin užprotestavo sumažinimą 
darbininkų Lawrence. Duotas 
užtikrinimas, kad tas neįvyks. 
Tuomi 
netekę

Martinonienė surengė 
paminėjimą 42 metų sukak
tuvių jos gimimo dienos. Mo
terų prisirinko gražus būrelis. 
Ji gavo gražų 30 dolerių ver
tės laikrodėlį nuo savo vaikų, 
kaipo dovaną. Moterys, pa-

linksmai išsiskirstė į namus. 
Martinonienė atsilanko ir j mū
sų parengimus. Jos vaikai vi
sados atsilanko j mūsų šokius. 
Patartina Martinoniams prira
šyti jaunuolius prie LDS 
nuolių kuopos. Taipgi 
nam Martinonienei dar 
laukti 42 metus.

jau- 
veli-

su-

Norėjo Moterį Primušti, 
Turėjo Vištą Nuskriausti

Lillian G. Ennis, 179 Pleas
ant St., No. Andover, parei
kalavo savo vyro, kad išmo
kintų ją automobilį kėravoti. 
Tas neišpildė jos prašymą, tai 
moterėlė pradėjo “revoliuciją” 
kelti, o vyras, įpykęs, nuėmė 
vištą nuo kiaušinių ir pradėjo 
svaidyti kiaušiniais. Jis su
gadino 15 kiaušinių, bet nei 
vienas nepataikė. Moteriškė, 
supykus, kad neteku 15 vištu-

Patirta, kad Lawrence lie
tuvių gegužės 23 d. važiuos į 
Nashua pasižiūrėt operetės 
“Vestuvės Pušyne.” Tai bus 
gera proga pamatyti tokią 
puikią operetę. Taipgi pake- 
lyj ir lowelliškiams — gerai 
būtų, kad. suorganizuotumėt 
busą, ar kelioliką mašinų. Po 
lošimo bus šokiai. Haverhil- 
liečiai irgi nepamirškite at
lankyti nashviečius.

Senas biznierius, S. Mažei
ka, atsisakė būti daugiau biz
nyje. Jis turėjo krautuvę ant 
Lawrence St. Priežastis—ne-, 
sveikata. Jis turi apleisti 
biznį, jeigu nori ilgiau gyven
ti. L. K. Biuras.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
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, Cįhroniški 
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 manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS-
110 East 16 SI., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Rengsite III RATD PADI/C* ^ur “Laisve” 
Piknikus ULIlILli rHniYL Rengia

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyn© 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fčro. Įtaisyta visoki patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja
ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 

alum, degtinėm ir visokiais vynais.

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y
Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

VAISTAI
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

ANTI-PA1NOL, išlaukinis vaistas nuo 
įvairių skausmų ir Reumatizmo . . .

EGZOINT, gydanti mostis.................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

skaudėjimo ir neuralgijos........................................50c
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .... $1.25 
LIQUOL, geras antiseptikas plovimui gerklės .... 50c 
QUINATON, naikina plaiskanas ir 

stiprina plaukus .......................................
TREJANKA, apetitui sužadinti....................
VALERIJONO LAŠAI, nuo nervingumo 

ir nemigęs.................................................

$1.00
. 50c

25c

Tiesiog pareikalauk nuo mūs. Siųsdamas Tamsta užsa
kymą, sykiu siųsk ir pinigus “money orderiu” arba 

registruotam laiške. Visuomet adresuokit;

P. A. JATUL, DRUGGIST
813 Washington St. Stoughton, Mass.

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.

FREDERICS
ONE MINUTE 
PERMANENT

WAVE

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą 

Modern Beauty

SOUTH BOSTON, MASS
ŠTAI KA JUMS SIŪLO A. J. KUPSTIS

WWW

Tclefonuokite South Boston

r
k

6 šeimynų stuba rfnt West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvom išlygom.

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garine šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli- 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,800. Lengvom išlygom.

Ant West Seventh Street—vienos 
šeimynos namas, susidedantis iš 9 
kambarių, su vėliausias mados 
įtaisymais, garinė šiluma, ąžuoli
niai fliorai, naujas pečius, balta 
sinka, naujai apkaltas iš lauko su 
šilingais, naujas stogas, didelis 
yardas. Preke $3,700.

9423, arba kreipkitės pas:

AI i1g fi e 332 Broadway
♦ J ♦ So. Boston, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. Šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į mėnesį: kiekvieną antrą sek
madienį, 2-rą 'vai. po pietų ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą gegužės mėnesį, 
kas nedėldienį prie geros orkestros

Šokiai būna žemutinei svetainėj. Svetainė yra parengta kaipo ka
baretas. Kas tik ateina, tai būna pilnai patenkintas. Tad visi jaunuo
liai stokite į kliubą, turėsite gerą progą pasilinksminti ir naudą iš 
organizacijos. I šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar specialį naujų narių gavimui vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali Įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorius
Plačiai žinomas Massachusetts Valstijoje 
kaipo pristatytojas saliūnams, restauraci
joms ir Draugijų parengimams alaus.

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius pa
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa- 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus.

Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuojaus 
rašykite bei telefonuokite Vaišvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymą jum

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.

Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.

Prašome įsitčmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert’s Ale Distributing Co
851 Washington Street, Dedham, Mass..



Tegyvuoja Pirmoji Gegu

ŽOLYNU ARBATA

NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE
Cen

Lietuvių Čeverykų Išdirbys

mu Over Globe Shoes
uni

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

bendromis jė- 
demokratines

fašistinė
Abysinijoj

Hitlerinė
Lenkija

bankiete
Nuo tos

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

vidurius.
HERB TEA

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

kalbėdamas per radio, už- 
reiškė, kad ši valstija tu r 
atmest bet kokius Washing
tone priimtus planus-įstaty, 
mus delei socialės apdrau- 
dos įvedimo bedarbiam ii 
nusenusiem.

Republik. Vadas Prieš 
Bedarbių Apdraudą

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė- 
jų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų 
išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje.

kuri nuvežė į 
Pas jį nera- 
bei antrašų, 
kur jis paei- 

mano, kad 
žiemos laiku 

Ledams 
nutraukta

sios 
nesutiko 
surengė 
atskiroj 
senosios 
į AMC- 

į ILG 
turi

darbo rū- 
ir kaimo 

nuo 
jau- 

darbo! 
laimingiausias pa- 

SSRS jauni-

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboj. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmonių kojų, 

jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą ir 
čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, 

kaip pirštine ant rankos.

. Ji Atsiekė Augštų Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite
Vaizbaženklj

GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Šalin Italijos grobuoniškas -r- ■*'.
karas! Tegyvuoja Abysinijos 
nepriklausomybė!

šalin Vokietijos ir Japoni
jos ruošiama pasauline sker- 
dynė!

Pavasa- 
prieš naujai 

organizacijų

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

NEW YORK, geg. 8. — 
Republikonų vadas J. J. 
Wadsworth, New Yorko 
valstijos seimo atstovas,

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 
Nuo $5.00 iki $6.00

Darbininkų ir Tarnautojų 
Jaunime!

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti 
NATURAL - LAX 
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 ai’batos 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.

Virš pusės metų 
Italija jau veda 
grobuonišką karą. 
Vokietija, Japonija, 
vis daugiau ruošia karą prieš 
Sovietų Sąjungą ir rengias 
įmest pasaulį į naują baisią 
skerdynę. Gi Lietuvos fašistų 
valdžia veda derybas su Hitle
riu ir kapituliuoja prieš jį. 
Paliuosuoja iš kalėjimo Hitle
rio agentus, duoda slaptus įsa
kymus spaudai, kad nerašytų 
prieš hitlerinę Vokietiją. Iš 
antros pusės vis stiprina apsi
ginklavimą, militarizuoja jau
nimą. Todėl šaukiam sudaryt 
platų jaunimo frontą prieš ka
rą, prieš kapituliaciją Hitle
riui, prieš jaunimo militariza
vimą. Jaunimas nenori, kad iš 
jo padarytų patrankoms mė-

(Gauta iš Lietuvos)
Draugai, Jaunuoliai ir Jau 

nuolės!

Kalbėtojai aiškino, 
darbininkams reikia 
savo spėkas kovai 

už so- 
suorgani-

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čcverykais vietoje OVER 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Vienoj šeštoj žemės dalyj—1 
Sovietų Sąjungoj — Pirmoji 
Gegužės tapo liaudies švente. 
Ją švenčia visa liaudis. Ją iš
kilmingai švenčia ir jaunimas. 
Jis ją švenčia gatvėmis, mo
kyklose ir universitetuose, klu
buose ir teatruose, padangėj 
ir plačiose mariose, aukštuo
se kalnuose ir sovietų arkti- 
koj; taip linksmai, taip iškil
mingai Gegužės Pirmąją jau
nimas gali švęsti tik Sovietų 
Sąjungos, nes jis yra laimin
giausias jaunimas pasaulyj !

Tik Sovietų šalyj jaunimas 
turi pilnas teises ir galimybes 
gyventi iš savo darbo ir išmokt 
profesijos. Tik jis turi galimy
bės išvystyti savo gabumus, 
mokslo įstaigų durys jam at
daros, tik jis turi pilną laisvę. 
O kiekviena nauja diena jam 
atneša dar gražesnį, dar links
mesnį gyvenimą.

Draugai! Visai kitose sąly
gose tenka gyventi jaunimui 
fašistinėj Lietuvoj ir kitose ka
pitalo šalyse. Kuo mes sutin
kam šių metų Pirmosios Ge- 
gužės šventę ? Dar didesniu 
skurdu, negu pernai. Daugelis 
.darbo jaunuolių jau nebeturi 
vilties išmokt profesijos ir gy
vent iš savo darbo. Mokslei
viai net bijo pagalvot, ką jie 
darys, pabaigę mokslą. Pasku
tiniu laiku fašistų valdžia už
darė “žiežirbą,” Lietuvos jau
nimo sąjungą ir “Pavasarį”, ir 
uždraudė jaunimui organizuo-

trys to laivo nariai, jaunuoliai, 
atvažiavo į liaudies namą. 
Juos atsivežė rusai jaunuoliai. 
Nors iš amžiaus jauni, bet visi 
linksmus ir smagūs vaikinai. 
Jie gavo daug klausimų nuo 
rusų ir lietuvių jaunuolių. Pa
sikalbėję apie valandą laiko, 
vėl grįžo atgal ant laivo. Juos 
išlydėjo rusų ir lietuvių jau
nuolių būrys. Daugelis jau
nuolių norėtų važiuoti į So
vietų Sąjungą ne tik pažiūrėti, 
bet ir apsigyventi.

Lyros Choras rūpestingai 
rengiasi prie vasaros sezono. 
Jie jau mokinasi naujas dai
nas, kad galėjus linksminti 
darbininkus piknikuose. Taip
gi jau dabar rūpinasi važiuoti 
į “Laisvės” pikniką, Brooklyn, 
N. Y. Reikia pasakyti, kad 
nuvažiuos skaitlingas būrys.

Reporteris.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Pirmosios kolumnos jau bu
vo prie Girard Ave., o pasku
tinės dar tik rikiavosi nuo, 
Plazos. Paroda buvo apie 12 
blokų ilgio. O ūpas, linksmu
mas buvo pas visus. Dau
giausiai sukėlė linksmumą ir 
ūpą jaunieji komunistai ir so
cialistai, dainuodami revoliu
cines dainas ir sutartinai sta
tydami reikalavimus. Kad ir 
senas žmogus, bet tame mo
mente esi jaunas ir jokio nuo
vargio nesijauti. žodžiu sa
kant, Pirmos Gegužes demons
tracija buvo visapusiai pasek
minga.

Lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos prisidėjo ir prie 
finansavimo minėtos demons
tracijos. Ir kiek man žino
ma, tai iš visų kalbinių orga
nizacijų lietuviai geriausia iš
pildė savo kvotą sukėlime pi
nigų. Lietuviai sukėlė $35 ir 
laimėjimo tikietukų 
už $60.50.

Aukų “Laisvės” 
buvo surinkta $30.

Nesenai du darbininkai 
Phil a. Navy Yard rado jau
nuolį plūduriuojantį Delaware 
upės įlankoj be galvos ir ran
kų. Manoma, kad jis nebu
vo senesnis, kaip 16-17 metų 
amžiaus. Tuojaus buvo pra
nešta policijai, 
miesto “morgue 
do jokių ženklų 
kad sužinojus, iš 
na. Tyrinėtojai 
jis bus prigėręs 
ar laike potvinių 
grumiantis, likosi 
jam galva ir rankos. Gal be
darbis jaunuolis ėjo kur nors 
jieškoti darbo ir sutiko nelai
mę. Gal kur nors jo tėvai lau
kia sugrįžtant savo vaiką ir 
pamešant jiems kelius centus 
del duonos. O kiek daug to
kių jaunuolių, kurie neturi 
darbo, neturi vietos kur gy
venti ir kaip gyventi? Vieni 
žūsta taip, kiti žudosi, o kiti 
patenka į blogas grupes va
gių, prostitučių namus, į ka
lėjimus. Tas viskas neveda 
jaunuolių iš to nepanešamo 
skurdo ir vargo, bet dar juos 
stumia į dar didesnį ir baises
nį skurdą. Vienintelė jaunuo
liams išeitis tai organizavima
sis kartu su visais kitais dar
bininkais ir kovoti už geresnes 
gyvenimo sąlygas ir kovoti už 
p a n a i k i nimą kapitalistinės 
tvarkos.

šiomis dienomis atvažiavo 
laivas iš Sovietų Sąjungos su 
tavorais ir vėl grįš su tavorais 
atgal. Jis stovi pietinėj dalyj 
miesto ant Snieder Avė. prie
plaukoj. Pirmadienio vakare

sumos buvo skirta prisirengi
mui prie Pirmos Gegužės $15. 
Šios kuopos aukavo: ALDLD 
149-ta kp.—$5; 141 kp.—$2; 
pavieniai draugai po $1: A. 
Papeliuška, J. Šimkus, J. Ma
sionis, M. Z ai d ir A. Rama
nauskas; po 50c: W. Scotch, 
J. Gružauskas, J. Jonikiai; 
Gidvilienė—25c. Tad visiems 
aukotojams širdingai ačiū.

Reporteris.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatą.

Pirmos Gegužės Demonstraci
ja Buvo Pasekminga

Apie pirmą valandą po pie
tų Reyburn Plaza jau buvo 
beveik pilna publikos, bet dar 
vis ėjo grupės iš miesto dalių. 
Kai bematant visa Plaza bu
vo užpildyta ir tirštai pristojo 
ant šalygatvių publikos. Gali
ma drąsiai sakyti, kad buvo 
daugiau, kaip 40,000 žmonių.

Programa buvo ilga, daug 
kalbėtojų kalbėjo: nuo Komu
nistų Partijos ir Socialistų 
Partijos, nuo unijų, nuo jau
nuolių, ir daugelio kitų orga
nizacijų 
kodėl 
vienyti 
prieš karą ir fašizmą 
cialę apdraudą, už 
žavimą Farmerių-Darbo Par
tijos ir tt. šioj vietoj reikia 
pasakyti, kad Socialistų Parti
jos senoji gvardija daug pa
sidarbavo susilpninimui 
demonstracijos. Jie 
rengti bendrai. Jie 
mitingutį ir koncertą 
svetainėj. Kadangi 
gvardijos vadai įeina 
W U vadovybę ir 
WU, minimos unijos 
kontraktuose švęsti Pirmą 
gūžės, tai fabrikai buvo 
daryti tą dieną. Minėtų 
jų tarybos iškarto buvo suti
kę dėtis, bet vėliaus atšaukė. 
Tai buvo pasidarbavimas se
nosios gvardijos vadų. Eili
niai nariai daug .pasipiktino 
vadų pasielgimu ir vistiek da
lyvavo demonstracijoj. Bet 
jei minėtų unijų pildomoji 
daryba būtų prisidėjus, tai ne
palyginamai daug daugiau 
būtų pačių narių dalyvavę. 
Taipgi ir SP eiliniai nariai da
lyvavo demonstracijoj ir pri
sidėjo prie surengimo jos.

Lietuvių darbininkų ir buvo 
gana skaitlingas būrys. Atsi
žvelgiant į dabartines gyve
nimo sąlygas, tai turėjo kur 
kas daugiau dalyvauti ir lietu
vių darbininkų. Gal būt bus 
ta priežastis, kad neganėtinai 
dirbo mūsų organizacijos ta
me reikale, nesimobilizavo, 
kaip reikia, kaip pridera re
voliucinėm organizacijom.

Po programos, susiformavę 
į kolumnas, demonstravo 
Broad gatve iki Thompson 
Sq. Komunistų ir Socialistų 
Partijos vėliavos buvo neša
mos pirmiausia ir kartu. Ki
tos organizacijos nešė savo 
vėliavas ir šaukė tam tikrus 
šūkius, reikalavimus, kurie 
turi būt pravesti gyveniman. 
Artistų unija puikiausiai pasi
žymėjo papuošime demonstra
cijos. Jie pagamino 50 pėdų 
dydžio Hitlerį, ausys buvo 5 
pėdų dydžio. Tai buvo aiš
kiausia karikatūra, kokia ga
lėjo būti. Ir toli stovėdamas 
galėjai matyti tą gaivalą ir 
skerdiką darbininkų klasės.

Lietuvos Komunistines 
Jaunimo Sąjungos 
tro Komitetas.

Balandis 1936 m.

Kas kaltas, kad jaunimas 
pasmerktas skurdžiam ir ne
kultūringam gyvenimui ? Fa
šizmas. i.

Kas atėmė nuo jaunimo vi
sas teises? Fašistai. Fašizmas 
tai didžiausias priešas. Tad ša
lin fašistų valdžią!

Vienintelė išeitis jaunimui 
iš savo skurdžios ir beteisinės 
padėties yra suvienijimas visų 
nefašistinių darbo jaunimo jė
gų kovai prieš fašizmą. Tad 
paverskim šią Pirmąją Gegu
žes šventę suvienijimo visų 
nefašistinių darbo jaunimo jė
gų diena.

Mes šaukiam “žiežirbą,” si- 
jonistų-socialistų jaunimo or
ganizacijas, Lietuvos jaunimo 
sąjungą ir kitų jaunimo orga
nizacijų darbo jaunimą suda
ryt bendrą frontą Pirmosios 
Gegužės kampanijai pravest.

Mes šaukiam bendromis jė
gomis kovot prieš “žiežirbos,” 
Jaunimo Sąjungos ir 
rio” uždarymą, 
išleistą fašistinį 
įstatymą.

Mes šaukiam 
gomis kovot už 
laisves, už demokratiniu būdu

Fašistų valdžia paskyrė rin
kimus į Darbo rūmus gegužės 
mėn. 24 d. Jaunuoliai iki 24 
metų amžiaus, pagal fašistų 
įstatymą, negali būt renkami 
į darbo rūmus. Iš visų įteiktų 
sarašų fašistai sudaro tik vie
ną sąrašą iš 90 kandidatų ir, 
žinoma, jie stengsis į tą są
rašą įtraukt vien savo žmones. 
Nežiūrint viso to, turim aktin
gai dalyvaut rinkimuose. Jei
gu fašistai visus darbininkų ir 
tarnautojų išstatytus kandida
tus anuliuos, tai reikia demon
stratyviai balsuot už anuliuo
tus sąrašus.

Draugai! Sąryšyj su Pirmą
ją Gegužės miestuose ir kai
muose ruoškit įvairių pasilink
sminimų, vakaruškų, įvairių 
rungtynių, ruoškit bendrų pa
sivaikščiojimų ir ekskursijų ir 
panašius dalykus. Visur išaiš
kinkit Pirmosios Gegužės šven
tės reikšmę.

Pirmosios Gegužės dienoj 
jaunuoliai meta savo darbą ir 
išeina į gatvę su savo kovos 
obalsiais:

Tegyvuoja Pirmosios Gegu
žės Šventė!

Tegyvuoja bendras jaunimo 
frontas!

Šalin naujas fašistinis orga
nizacijų įstatymas! Šalin jau
nimo organizacijų uždarymas! 
Laisve jaunimui organizuotis! 
Šalin fašistinė rinkimų siste
ma į darbo rūmus! Teisė rinkt 
ir būt renkamais į 
mus visiems miesto 
darbininkų jaunuoliams 
18 metų amžiaus! Teisė 
nimui gyvent iš savo 
Tegyvuoj 
šaulio jaunimas 
mas!
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Rezoliucijos, Priimtos Oregon City, Ore 
Masiniame Lietuvių Susirinkime

PASAULINES ŽINIOS

negu caro

City, Port- 
ir apielin-

Kadangi didžiųjų imperial
istinių šalių militaristai nesu
valdomai pasiryžę pulti ir jau 
puola mažesnes šalis ir tau
tas, kad jas pavergti savo gro
bikiškiems tikslams, ir

Kadangi ant Lietuvos nepri
klausomybės kėsinasi esamos 
Vbkietijos ir Lenkijos val
džios ir Lenkija dar vis lai
kosi Lietuvos sostinę Vilnių, ir

Kadangi taipgi Lietuvoje 
laisvė susirinkimų, spaudos, 
organizacijų ir balsavimų yra 
panaikinta ir gyventojai per
sekiojami daugiau, 
laikais,

Tai mes, Oregon 
lando, Willametto
kės lietuviai, susirinkę į ma
sinį susirinkimą gegužės 3d., 
be skirtumo pažvalgų, ir tai 
apsvarstę, nutariame reikalau
ti Lietuvos valdžios suteikti 
visiems lygiai Lietuvos pilie
čiams laisvę ,ir balsavimo tei
ses renkant į seimą atstovus 
slaptu proporcionaliu balsavi
mu, sudarant demokratinę val
džią. Tik tokiu būdu, įstei
giant demokratinę valdžią, 
Lietuva galės tinkamai at
mušti priešų puolimus, ir

Toliaus, mes nutariame, kad 
kopijos šios rezoliucijos būtų 
pasiųsta demokratiją ginan
tiems Amerikos ir Lietuvos 
laikraščiams ir Lietuvos val
donui Smetonai per Lietuvos 
atstovybę Amerikoj.

Susirinkimo Pirmininkas, 
Felix UIsky.

Rezoliucija Užgyrimui Amen 
Lietuvių Kongreso

Kadangi Amerikos lietuviuo
se eina bruzdėjimas už sušau
kimą visos Amerikos Lietuvių 
Kongresą už atsteigimą de
mokratinės tvarkos Lietuvoje; 
ir

Kadangi toks kongresas la
bai reikalingas, nes jis su
trauks visus Lietuvius vieny- 
bėn, kurie stoja už demokrati
nius principus ir tuomi daug 
pagelbės Lietuvos gyventojam 
atgauti laisvę, tai

Mes, Oregon City, Portlan- 
do, Willamette ir apielinkės 
Lietuviai, susirinkę į masinį 
susirinkimą gegužės 3-čią die
ną, vieningai nutariame už- 
girti tokį kongresą, kuris at
sibus birželio 20 ir 21-mą dd., 
Clevelande, Ohio, ir

Kadangi mes toli gyvename, į 
negalime delegato pasiųsti, tai 
mes, varde Oregono valstijos 
lietuvių, sveikiname tą kon
gresą ir pasižadame pildyti vi
sus kongreso tarimus, kurie 
tik bus surišti su gynimu Lie
tuvos liaudies reikalų.

Pirmininkas,
Felix UIsky.

Detroito Žinios

Rezoliucija prieš Karą ir

60 Mėty Kalėjim ouž
Vaiko Pagrobimą

TACOMA, Wash., geg. 9. 
—Wm. Mahan, kuris buvo 
pagrobęs milionieriaus We- 
yerhaeuserio vaiką George, 
prisipažino kaltas ir liko nu
teistas 60 metų kalėti. Už 
vaiko paleidimą jis su sėb
rais buvo išgavę $200,00, iš 
kurių $135,000 tapo atgal at
griebta.

Meksikos Fašistai Užmušė 
Liaudies Fronto Vadą

MEXICO CITY, geg. 10. 
“Auksamarškiniai” Meksi
kos fašistai nužudė Diazą 

| Gonzales, revoliucinį vadą 
i Liaudies Fronto. Šalies pre- 
! zidentas Cardenas yra vie-1 
šai pasmerkęs tuos gengs- 
terius; bet jo valdžia dar 
tiesioginiai neslopina jųjų.

MUSSOLINI REIKALAU
JA ATSAUKT BAUSMES 

PRIEŠ ITALIJĄ

GENEVA, geg. 8.—Mus
solini per savo delegatą P. 
Aloisi reikalauja, kad Tau
tų Lygos Taryba atšauktų 
visas bausmes, kurios buvo 
uždėtos Italijai už jos karą 
Ethiopijoj. Lygos taryba 
susirenka geg. 11 d.

pa- 
ga- 
ša-

Kadangi šiandien karo 
vojus eina vis didyn ir 
minimas ginklų kiekvienoj 
lyj vis didėja, ir

Kadangi karo sunkumai ir 
baisenybės išimtinai paliečia 
nekaltus žmones, kurie netu
ri jokios naudos iš, karo, o tu
ri žūti milionai delei to, kad 
ginklų fabrikantai ir imperia
listai turėtų didelius pelnus, ir

Kadangi aiškiai pasirodė, 
kad šiandien karų kurstytojai 
yra fašistinės valdžios, kaip 
Italijos, Vokietijos, Japonijos 
ir kitos fašistuojančios šalys, 
kurios gręsia ir Lietuvai ne
tekti ne tik Klaipėdos, bet ir 
visos Lietuvos, nes karui iški
lus, Lietuvos žalieji laukai vėl 
būtų nukloti žmonių lavonais, 
tai

Mes, Oregon City, Portlan- 
do, Willametto ir apielinkės 
lietuviai, be skirtumo pažval- 
gų, susirinkę į masinį susirin
kimą gegužės 3 d., pasmerkia
me karą ir jo kurstytojus fa
šistus ir pasižadame visais bū
dais veikti bendrai su taiką 
mylinčiais žmonėmis ir valsty
bėmis, kad tą žmonių skerdy- 
nę prašalinus ant visados.

Susirinkimo Pirmininkas,
Felix UIsky.

šios organizacijos 
LDS 106 kp., SLA 
ALDLD 223 kp., 

kp. (neoficialiai) ir

Rezoliucija
Mes, 16-kos Detroito lietu

vių draugijų bei kuopų 40 at
stovų, susirinkę 29 d. balan
džio, Lietuvių Svetainėj, lai
kėm konferenciją pagelbėti 
Lietuvos liaudžiai atsikratyti 
nuo fašistinės diktatūros ir 
grąžinti demokratines teises. 
Buvo rimtai apsvarstyta ir 
nutarta reikalauti:

(1) Grąžinti Lietuvoj de
mokratinius rinkimus, sutei
kiant visoms partijoms ir jų 
nariams pilnas politines teises 
—būti kandidatais į valdžios 
urėdus ir balsuoti už tokius 
kandidatus, kurie jiems patin
ka, be jokių varžymų iš vai-! gavo darbą prie gelžkelio su 
džios pusės.

(2) 
tinius

(3) 
džiai

Paliuosuoti visus poli- 
kalinius.

Duoti Lietuvos liau- 
susirinkimų, spaudos ir

žodžio laisvę.
(4) Taip pat konferencija 

užgiria šaukimą Amerikos 
Lietuvių Kongreso, kuris įvyks 
Cleveland, Ohio, birželio mė
nesyj.

Pastovus Komitetas:
Pr. Jočionis, Pirm.

J. Overaitis, Rašt.
J. Besasparis, Ižd.

REIKALAUJA SUVALS-
TYBINT APDRAUDOS

BIZNĮ BRAZILIJOJ

RIO DE JANEIRO, geg. 
8.—Pusiau-fašistinis Brazi
lijos prezidentas G. Vargas

SUVARGAS KASPERAM 
4-riais SYKIU GIMUSIAIS

KŪDIKIAIS

PASSAIC, N. J.—Norima 
gauti pašalpos iš New Jer
sey valstijos auginti dvigu
bus dvynukus, kurie gimė 
Kasperų šeimynai. Tėvas il
gą laiką buvo bedarbis ir 
tik porą savaičių atgal te-

$20 algos per savaitę.
Visi keturi sykiu 

kūdikiai yra sveiki, 
labai menki; nesveria 
nai nei po keturis svarus 
kiekvienas.

gimę
nors
pil-

šeši Plėšikai Sykiu Nus- 
merkti Numarint

New York, geg. 11.—šeši 
italai plėšikai žmogžudžiai 
tapo nusmerkti numarint

P. S. : 
prisidėjo: 
288 kp., 
SLA 240
ALDLD 4 k p.

New Yorko. mieste balan
džio mėnesį darbai sumažėjo 
0.8 nuošimčiais, o algos net 
4.9 nuošimčiais. Tai bent “au
ga gėrovė”.

mas atsibus trečiadienį, 13 d. gegu
žės, L.D.P. Kliubc, 408 Court St., 
8 vai. vakare. Visi nariai dalyvau
kite, nes bus daug svarbių dalykų 
apsvarstoma. 
jos

Taipgi bus nominaci- 
į centro valdybą.

V. K. Sheralis
(112-113)

BRIDGEPORT, CONN.
Bridgeporto Jaunuolių Choras

rengia dainų ir šokių vakarą, suba- ' sus — vietinius ir iš toliau draugus
toj, 16 d. gegužės, Liet. Jaunų Vyrų skaitlingai dalyvauti, linksmai I*ik4^ 

—i*----  —.. kartu paremti

Rengėjai.
(112-114)

svetainėje, 407 Lafayette St. Progra- ^stijr tUOm pat 
ma prasidės 7:30 vai. vakare, o šo
kiai tęsis iki vėlumos. Kviečiam vi- '

BROOKLYNO
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Bendras Frontas Prieš Karą ir Fa

šizmą rengia rusiškų kukletų vaka
rienę su programa ir šokiais. Įvyks 
subatoj, .16 (1. gegužės, Liet. Taut. 
Name, apatinėj svetainėj, 7 vai. va
kare. Įžanga 50c. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, galėsite ska
nių valgių gauti ir gėrimų; išgirsite 
gražią programą ir linksmai pasi
šoksite prie geros orkestros.

Kviečia Renėj ai.
(113-114)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. šaukia speciali 

susirinkimą, kuris atsibus ketverge, 
14 d. gegužes, po numeriu 341 W. 
Market St., 7 vai. vakare. Visi da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Parko trustees 

i turėjo savo susiriAkimą ir padare 
išvadą, kad būtų jsušaukta specialis 

I mitingas apsvarstymui bėgančių 
klausimų. Taipgi galėsite ir mėnesi
nes duokles užsimokėti.

Org. D. P.

Pittston, Pa. ir Apielinke
Apsvaikščiojimas Lietuvių Laisvų 

Kapinių W. Wyominge atsibus 30 d. 
gegužes, 10 vai. ryto, 
vienas iš laisviečių, 
oktetas, 
viso 
laiku.

Čia kalbės 
bus dubcltavas 

Bus traukiama fotografija 
apvaikščiojimo, tad visi būkite

Komisija.
(113-114)

DETROIT, MICH.
T.D.A. Kazio Giedrio 72 kp. susi

rinkimas atsibus penktadienį 15 d. 
gegužės, 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite.

Org. J. S. 
(113-114)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kp.’ susirinkimas at

sibus subatoj, 16 d/ gegužės, 8 vai. 
vakare. Draugijų ^svetainėje, 4097 
Porter St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim keltą svarbių klausimų ap
svarstymui. Taipgi bus išduotas ra
portas iš Vilnies ščrininką suvažia
vimo. i , I

Rast. M. G 
(113-114)

CLEVELAND, OHIO
C.L.I).K. rengia svarbias prakal

bas ketverge, 14 d. gegužės, 8 vai. 
vakare, Liet. Darb. svetainėje, 920 
E. 79th St. Kalbės drg. A. Bimba iš 
Brooklyno. Jo tema bus Lietuvos 
klausimu, taip pat kalbėtojas išaiš
kins svarbą įvykstančio Amerikos 
Lietuvių Kongreso Clevelande, 20- 
21 dd. birželio. Tad kviečiame kaip 
vietinius taip ir iš kitų miestų drau
gus dalyvauti.

Rengėjai.
(112-113)

NEWARK, N. J.
Ncwarko Lietuvių Draugijų Sąry

šio specialis susirinkimas šaukiamas 
ant 13 d. gegužės, 8 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėje. Visi draugai ir 

susirinkimas yra šaukiamas svarbiu 
reikalu, tad kiekvieno dalyvumas yra 
labai svarbu.

Sekr. S. Gaubiene.

elektros kedėje vienu pra- draugės malonėkite dalyvauti nes šis 
dėjimu, bėgyje savaitės, ku
ri baigsis su birž. 22 d. Jie 
nužudė B M T požeminio 
gelžkelio kolektorių Esposi
to. ELIZABETH, N. J.

L.D.S. 33 kp. mėnesinis susirinki-

Detroit, Mich. — Auto-. 
motive Industrinė Darbiniu-1

reikalauja, kad seimas nu- kų Sąjunga reikalauja, kad 
tartų paimt į valdžios ran-*ia priimtų i Amerikos Dar
kąs apdraudos kompanijas. į)0 Federacijos Automobiliu 
Matyt, jų pinigai reikalingi Darbininkų Uniją Lygio- 
fašistuojančiai valdžiai. |mįs teisėmis.
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Vaizdelis iš šių metų Pirmosios Gegužes demonstracijos New Yorke.

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

Juozas Levanda
(LEVAN DAUSK AS) 

graborius 
Patarnauju visiems be; skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
eua

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nj-n 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Craborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Grahorius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

, mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Pries' Forest Parkway, 
Woodhaven, L. N. Y.

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. ” '—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Aline
.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.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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.

lETUVILJ
KNIKAS

Bendrai Rengia Brooklyno Darbininkiškos 
Organizacijos ir Aido Choras

Sekmadienį, 14 d. Birželio - June, 1936 
ULMER PARKE

Cropsey ir 25th Avenue, Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS AIDO, SIETY
NO IR PIRMYN CHORAI, DVI GRUPĖS ŠOKIKŲ, BA
LALAIKŲ GRUPĖ IR pAUG KITŲ DAILĖS SPLKŲ.

Be Sustojimo Grieš Dvi Orkestros

3 Dovanos: $2, $3, $5
su išanksto perkamais t įkirtais.

ĮŽANGA 40c.

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 
118 Millbury Street Worcester, Mass.

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama 

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall 
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

vkokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gorimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

VARPO KEPTUVE
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.36-42 Stagg St.,

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
POLICIJA ŽIAURIAI PUOLĖ JŪRININKUS; 

DAUG SUMUŠTA; 250 AREŠTUOTA
New Yorko pajūris pirma

dienį buvo liudininku vieno iš 
žiauriausių policijos antpuo
lių. prieš streikierius. Tai da
lis bendros kompanijų, unijos 
Viršininkų ir valdžios progra
mos sukriušinimui eilinių na
rių streiko ir organizacijos. 
Antpuolis pradėta sykiu su 
unijos viršininkų paskelbimu 
išmetimo iš jūrininkų unijos 
kovingo vado Curran ir 18 ki
tų žymių kovotojų.

Puolimas įvyko prie 22nd 
• gir ir North River, kur stovi 

laivas Virginia. Streikuojan
ti jūrininkai ramiai pikietavo 
iki 7 vai. vakaro. Tuo laiku 
kompanijos prisirengta pra- 
yesti skebus. Būrys policijos 
puolė pikietus, kad padarytį 
kelią skebams. Streikieriai ne
sidavė pravaromi iš pikieto. 
Pradėjo iš streikierių centro ir 
iš apielinkės bėgti darbininkai 
užpultiems pagelbon. Greit 
susidarė didžiulė demonstraci
ja. .

Policijos būta prisirengu
sios antpuoliui. Visa govėda

gynėsi nuogomis 
tuom, ką tuo tar- 
ant gatvės. Kova 
ilgai, jūrininkai

jos, su radio karais, dviračiais 
ir pėsčios pasileido į minią, 
buožėmis daužydami galvas 
beginkliams streikieriams ir 
jų simpatikams. Jūrininkai ne
bėgo, bet 
rankomis ir 
pu sučiupo 
tęsėsi gana
buvo pasiryžę neapleisti pikie- 
to. Tik tuomet apvalė streik
laužiams kelią nuo jūrininkų, 
kada kruvinus jūrininkus, su 
virš 250, subruko į policveži- 
mius^ą

Užbaigus puolimą, policija 
pasileido po apielinkę, užpul- 
dinėdama ir gaudydama visus, 
kurie atrodė panašūs į jūri
ninkus ir pikietus. Jūrininkus 
kaltina “netvarkiame elgesy
je,” o žinomus vadovavime 
streiko kaltina “kurstyme 
muštynių”. !

Darbininkų pareiga visur 
kelti protestą prieš policijos 
brutališkumą ir šiuo tarpu už 
vis labiau rūpintis streikierių 
morališka ir pinigine parama.

kaip gali teisti tą, kurio ran
koj milionai. Spėliojama, kad 
jam nesu pavojaus.

galimybių miestui perimti ir 
operuoti šviesos, pajėgos ir su
sisiekimo priemones.

Diskusuoja Miesto Čarterį
Miesto čarterio Peržiūrėji

mo Komisiją dabar posėdžiau
ja miesto rotužėj. Pirmadienį, 
Komunistų Partijos reikalavi
mus čarteriui perstatė d. I. 
Begun. Jisai rėmė vienintelio 
tos komisijos nario socialisto 
John S. Block pasiūlymus, ku
rie reikalauja įrašyti čarterin 
darbininkų teisių punktus. 
Komisija pasiūlymą atmetė.

Socialistų pasiūlymas reika
lauja proporcionalės atstovy
bės remiantis viso miesto plot
me, atšaukimo išrinktų virši
ninkų, jei jie nepildo rinkėjų 
valios; teisės kolektyvių dery
bų iš darbininkų pusės, taipgito.

Išteisino 29 Bedarbius
Balandžio 24 d. Williams- 

burge buvo areštuoti 29 be
darbių komiteto nariai, kada 
jie buvo nuėję šalpos biuran 
kovoti už pašalpą jos reika
lingoms šeimynoms. Areštuotų 
skaičiuje buvo ir du lietuviu, 
Bedarbių Tarybos veikėju — 
Nekvedavičius ir Galinskas. .

Lietuvės Moterys Rūpinasi 
Sveikatos Reikalais

gydo šalčius ar- 
citrina, kompre- 
žinomais
Bet jos būtų

narni-

Moterys būna savo šeimos 
slaugės. Jos 
batėlėmis su 
sais ir kitais 
niais būdais,
daug sėkmingesnės, jei dau
giau žinotų apie ligų paėjimą 
ir modernišką apsisaugojimą. 
Ypatingai turėtų žinoti apie 
savo ligas ir kaip jų išvengti, 
»es tik sveika 
gerai prižiūrėti

Brooklynietės 
būti sveikomis. 
21 šio mėnesio,

būdama gą|į 
šeimyną.
nori mokėti 

Ketvirtadienį, 
jos girdės Dr.

J. J. Kaškiaučių aiškinant 
tuos klausimus ALDLD Mote- 
rų kuopos surengtose prakal
bose. Įžanga bus 10 centų ir 
tikietai, prie kurių taip pat 
bus trys dovanos, labai gerai 
platinasi. Prelekcija ruošia
ma sąryšyje su Motinų Dienos 
minėjimu, tad čion bus trum
pai išaiškinta ir tos dienos 
reikšmė darbininkėms • 
noms ir dukterims.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadienį, gegužės 14 
d., W. Zabelskio kambariuose, 
61-38 — 56th Road, Maspeth, 
įvyks ALDLD 138 kuopos su
sirinkimas. Pradžia 8 v. vak.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Sekret.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinki

mas {vyks ketvirtadienį, gegužės 14 ( 
d., 7:30 vai. vakare, 
tainčje, Visi 
bus išduotas 
ir apielinkės 
konferencijos 
vių Visuotino

Laisvės” sve- . 
nariai dalyvaukite, nes 
raportas iš Brooklyno 
lietuvių organizacijų 

delei Amerikos Lietu- 
Kongreso.

Organizatorius. 
(113-114)Penktadienį, 8 d. gegužės, 

Gates Avenue teismabutyje 
įvyko jų teismas. Visi likosi | IŠRANDA VOJIMAI
išteisinti. Tačiau kova ne
baigta, nes 9 iš tų pačių dar 
palikti tolimesniam teismui 
kaltinimais iš pirmcsnio areš-

PROTOKOLAS

Pasirandavoja didelis kambarys su 
dviem langais, ir visais parankumais. 
Kambarys geras del vieno vyro arba 
dviem, 
mie. 
8 iki 
kare, 
šu:
341 So. 3rd St.,

Galima gauti ii’ valgis na- 
Savininkę galima matyti nuo 

10 vai. ryte
Kreipkitės

ir nuo 4 iki 9 va- 
po sekamu antra-

Brooklyn, N. Y.
(113-115)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“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

t GERTUVĖ IR RESTAURACIJA <
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

Brooklyno Organizacijų Kon
ferencija prisirengimui prie 

Amerikos Lietuvių Kongreso

“Wor- 
kuopos 
drama- 
jau la-

moti-

■ Nuteisė Mirtin Jaunus 
Kriminalistus

. Sistema, kuri auklėja kri- 
minalybę, su pasididžiavimu 
kalba apie nuteisimą mirtin 6 
jaunų vyrų, kurie, užpuolime 
BMT stotįes, nušovė taipgi 
darbininką Edwin Esposito. 
Jisai ištikimai gynė kompani
jos $250 ir sykiu savo darbą. 
Nuteistais yra Scata, Bolog- 
niai. DiDonne, Zizzo, Kimmel 
ir Bruno, visi nuo 18 
jpetų.

' Daktaras J. Šliupas

r
e r A

2H8

iki 31

i
 Atvyko Antradienį

• ‘Antradienį ryte švedų Ame
rikos linijos laivu “Drottning- 
holm” atvyko New Yorkan 
daktaras Jonas šliupas, su 
žmona ir sūneliu Vytautu. Se
nis pražilęs ir jau gerokai 
praplikęs, bet gan gyvas ir 
Įdomaujasi amerikiniu gyve
nimu.

Apsistojo pas savo dukte
rį, daktarę Aldoną šliupaitę, 
ir bus Brooklyne iki gegužės 
mėn. 22 dienos. Paskui va
žiuos Chicagon, pas savo seną 
kolegą daktarą A. Graičiūną.

Sekmadienį daktarui šliu
pui ruošiama priimtuvių ban- 
kietas Labor Lyceum Svetai
nėje.

Rep.

ne
vis-

So. Brooklyniečiai Matė 
“Ameriką Pirtyje”

Pereitą nedėldienį, 
kers Center”, LDS 50 
iniciatyva, Aido Choro 
tiška grupė suvaidino
bai-labai senai Brooklyno sce
noj vaidintą “Amerika Pirty
je”.

Del šilto oro, publikos 
daugiausia susirinko, bet 
tik, pelno, rodosi, bus.

Lošėjus gerai sumokino J. 
Juška ir, reikia pasakyti, kad 
jie lošė gerai.

J. Lazauskas (Bekampio 
rolėj) ir V. Pranaitienė (Be- 
kampienė) išėjo tipiškais su- 
valskiniais nusigyvenusiais ū- 
kininkais. :
rolę apsukriai atliko P. Bara
nauskas. Gerai pasirodė Faib- 
čikas, kurį impersonavo J. Vi
sockis, tik jis užmiršo, kad tuo 
laiku Faibčikai nenešiojo der- 

Iby-kepurių. Agotėlės rolę Al
bina Depsiutė visiškai apgalė
jo. Graži jauna mergina, ku
rią apgavo tas suktas kriau- 
čius.

Piršliui-Kalveliui ir pagyve
nusiam jaunikiui N. Pakalniš
kiui rolės išpuolė nedidelės, 
bet ir juodu ansamblį nesuga
dino. J. Veličkutis buvo pie
menukas.

Reikia pasakyti, kad publi
ka lošimą įvertino ir skaniai 
pasijuokė.

Įžangos žodį pasakė vietos 
veikėjas d. Kūlikas, o vienu 
tarpakčiu kalbėjo L. Prūseika.

Po lošimui, rengėjai malo
niai įr draugiškai pavaišino 
aidiečių grupę ir visi turėjo 
gražios progos pasišokti prie 
geros W. Norris orkestros.

So. Brooklyniečisti dažnai 
turi parengimus ir jiemš vi
suomet sekasi.

Tie patys aidiečiai artistai 
atkartoja “Ameriką Pirtyje” 
šį nedėldienį, 17 d. gegužės, 
Piliečių Kliube. Tą šaunią 
komediją sulošt juos pakvietė 
S.L.A. jaunuolių kuopa. Būti
nai ateikit pamatyt, kaip jie 
lošia, ir paremt jaunuolių kuo
pą.

Gegužės 3 d., 1936, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliube, 
Brooklyn, N. Y., buvo organi
zacijų atstovų konferencija 
prisirengimui prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso, kuris bus 
birželio 20 ir 21, Clevelande, 
tikslu pagelbėti Lietuvos žmo
nėms išsikovoti Lietuvoj de
mokratines laisves.

J. Glaveckas, laikinojo ko
miteto pirm., atidarė konfe
renciją kaip 11:30 vai. ryto 
su įžangine prakalba, pabrėž
damas, kokį svarbų darbą 
turi ši konferencija atlikti.

Į mandhtų komisiją tapo 
paskirti: M. Antainaitis, John 
Orman ir Kęstutis Michelso- 
naš. ‘

Pakviesta pakalbėti: R. Mi- 
zara, A. Jankauskas, G. Kar
pus ir A. Žilinskas.

J. Siurba, laikinojo komite-

LDS 33 kp., Elizabeth; 30 
narių. Delegatai D. Krūtis ir 
V. K. Sheralis.

LDS 126 kp., Bayonne, su 
50 narių. Delegatai Muzike- 
vičius ir Čiurlis.

LDS. 24 kp., Great Neck, 
su 31 nariu. Delegatai P. Li
deikis ir S. Petkienė.

LDS 50 kp. su 96 nariais. 
Delegatai J. Weiss, Wm. Ku
lik ir G. Klimas.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

farmos. 
ma.
tiškai pasimatę, 
mai: 'Zvirzdin, 
Springs, N. Y.

Darbas per vasarą ir žie- 
Su atlyginimu susitarsime ypa- 

Kreipkitės seka- 
R.D.I., Richfield

(113-115)

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
kambarių ir padirbėti krautuvėje. 
Duodama valgis, kambarys ir primo
kama. Darbo nedaug, galėtų turėti 
ir kitą užsiėmimą čia būdama. Kreip
kitės šiuo antrašu: 26 So. 55th St., 
Philadelphia, Pa.

(Pabaiga rytoj)

Trumpos Zinutės
Valdžios Samdinių Federa

cijos pirmininkas A. Flaxer 
pridavė ERB direktorei Carr 
protestą prieš diskriminavimą 
negrų, kurie yra atleidinėjami 
iš to biuro darbų.

(112-114)

Reikalin^a moterys dirbt prie žar
nų atrankiojimo ir mieravimo. Turi 
būt patyrę tame darbe. Atsišaukite 
greitai po sekamu antrašu: Harry 
Levy & Co., Inc., 625 Greenwich St. 
New York City. (110-116)
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Šelmio kriaučiaus I to sekretorius, padarė prane-
Jo 

pri-

ko-

Williamsburgietis.

Teis Prostitucijos Tūzą
Prasidėjo rinkimas džiūrės 

teisti C. Luciano (Lucky), ku
ris iš prostitucijos darė milio- 
nus pelno. Jos rinkimas ve
damas su didžiausiu atsargu
mu. Negi bile kas ir bile

įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
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

Mūsų 
tad iš

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

Batsiuvių mitinge, kuriame 
dalyvavo 5,000 narių, pereitą 
penktadienį, pareikalauta at-' 
statyti iš Views Boot and Shoe 
Unijos pasiuntinį M. Pessaro, 
kuris nesiklausęs narių padarė( 
algų kapojimo sutartį su I. 
Millerio firma.

PARDAVIMAI
Parsiduoda “lunchroom’’ ir “deli

catessen.” Vieta randasi geroj biz
nio vietoj. Priežastis pardavimo — 
mirė savininkas. Greitai atsišaukite 
sekamai del pilnesnių informacijų: 
291 Maujer St., kampas Waterbury 
Street, Brooklyn, N. Y., arba tele- 
fonuokite Stagg 2-9607. (110-116)

NOTICE is hereby given that 
Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-mark 
“Sclafani” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
foods and ingredients of foods, and 
beverages.
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Norėdami pasilinksminti, eikite j lietuvišką kabaretą, kur 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patępkįpa kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Šiandien, 12 valandą per 
pietus, Tarpt. Darb. Apsigyni
mas šaukia demonstraciją prie 
Brazilijos konsulato, 17 Bat
tery Place, prieš Vargas val
džios terorą. Visiems mylin
tiems laisvę svarbu dalyvauti.

Šimą iš savo darbuotės, 
pranešimas išklausytas ir 
imtas vienbalsiai.

J. Glaveckas, laikinojo
miteto pirmininkas, pasiūlė 
delegatams sanstatą į prezi
diumą. Pakyla diskusijos. Bet 
pagalios sutinkama su pirmi
ninko siūlymu. O jis siūlė se
kamus asmenis į prezidiumą. 
Į pirmininkus J. Buivydą nuo 
kriaučių 54 skyriaus. Į vice 
pirmininkus Al. Gembutį nuo 
Atletų Kliubo. Į protokolų 
raštininkus, V. Michelsoną 
nuo Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo. Visi pasiūlyti į 
prezidiumą tapo vienbalsiai 
užgirti.

Kęstutis Michelsonas, man
datų komisijos narys, padaro 
pranešimą. Pažymi, kad kon- 
ferencijon prisiųsta delegatai 
nuo sekamų organizacijų :

SLA 234 kuopa su 10 narių. 
Delegatas S. Cibulskas.

SLA 345 (jaunuolių) kuo- simpatikai šeštadienį turės pa
pa, su 18 narių. Delegatas K. | radą, reikalaujant įsteigti tin- 
Michelsonas.

SLA 152 kp. su 14 narių. 
Delegatas A. Jankauskas.

SLA 38 kp., su 280 narių. 
A. šnyras (tėmytojas).

LDS 1 k p. su 180 narių. De
legatai : A. 
Pranaitienė, 
Balchunas, 
žigaitis.

LDS 13 kp.
D’elegatai J. Valatka ir Bru- 
sokas.

LDS 219 (jaunuolių) kuo
pa su 15 narių. Delegatas J. 
Orman.

LDS 8 kuopa, Newark, 65 
nariai. Delegatai Dr. J. J. 
KaškiauČius ir V. Tiliunas.

LDS jaunuolių 200 kp. su 
50 narių. Delegatai 
lackas ir J. Dobrow,

Trys tūkstančiai negrų ir 
baltų darbininkų, pirmadienį, 
maršavo Harleme prieš Itali
jos fašistų užgrobimą Ethiopi- 
jos. Kita tiek ar daugiau de
monstrantų ėjo šaligatviais. 
Pirmose eilėse maršavo Man
ning Johnson, Captain King, 
James W. Ford, Ben Davis Jr., 
Dr. J. J. Jones ir kiti žymūs 
ųegrai vadai.

Brooklynp liaudies mokyklą 
131 lankančių vaikų tėvai ir

karną mokyklą, vieton dabar 
naudojamo “karvių tvartui” 
tinkamo budinko. Mokykla yra 
prie Fort Hamilton Ave. ir 43rd 
St.

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus 
būdu. Jis yra skelbimų eksper
tas ir skelbimai suteiks naudą.

Jono Valaičio 
radio klausyki
te rytais 10 :- 
30, tuo pat lai

ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

dienių ir sekmadienių/ 5 kar
tus per savaitę! Padarysit biz
nį!

©

Visockienė,
J. Saulėnas,
O. Depsienė,

su 40 narių.

V. !Zab- 
Jr.

MIRĖ.
Mary Mikalauskienė, 42 m., 

24 Little St., mirė gegužės 11 
d. Laidos geg. 14 d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Dominikas Merkis, 45 m., 
295 Bowery, New Yorke, mirė 
gegužės 9 d., Manhattan State 
ligoninėj. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. . Palaidotas gegužės 
12 d., National kapinėse.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave.,

< Kearny, N. J.
(100-130)

i-------------------------- ------ ------ □

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečiu

Vietiniai ar iš kitur atva
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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informaciją

Raštinė
Lithuanian Information Bureau 

38 Park Row, oppo«lt« City Hali 
NEW YORK, N. Y. 

Rooma 405*0-7
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA 
Susisiekimo ir Ištyrimo 

įstaiga




