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Kauno spauda paduoda 
sekamą žiupsnį “šiurpulin
gų velykinių nuotikių”, ku
rie atsitiko kunigų ir Sme
tonos engiamoj Lietuvoj.

ĮVAIRIOS ZINUTĖS JAPONIJA ATVIRA! GRŪMOJA KARU
Did. šeš-1

Tai nauja bjauri Japoni-'šauliui skelbė, būk Sovietų

Managua,

i užmušė.

ARMIJA IR NACIONALE GVARDIJA

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija moka ne tik ginti dar
bininkų tėvynę nuo pasaulio imperialistų. Ji taip pat dalyvauja 
šalies pramones ir žemes ūkio budavojinie. štai čia paveikslas, 
kuris parodo grupę raudonarmiečių, atvykusių į kaimą vasaros 
metu padėt valstiečiams žemę dirbti.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Osuna, Ispanija. — Bal. 
14 d. policija užmušė vieną 
darbininką indu sunkiai su
žeidė. Tai buvo strcikie- 
riai.

Katalikiškoje Lietuvoje 
Katalikiškos V e 1 y k os 
Išmaudytos Kraujuose

ir Pas Nusišovė
Kazvs Brazdžionis 

Kauno nuvažiavo į Žadei
kių km. Pasvalio valsčių 
švenčių praleisti, 
tadienį susikivirčijo su bro
liu ir brolį peršovė ir pats 
nusišovė.

Antaliep-, 
aps. gyv. 
metu am

žiaus nesenai savo žmona! 
pamarinęs, rengėsi vesti 
pil. Kovaliukienę, kuri pas

■ Liesį įnamiavo. Bet Velykų 
išvakarėse Liesys su Kova- 
liukiene rasti abu negyvi; 
tvarte ant lubu. Padarius I 
apžiūrėjimą, rasta, kad Lie-, 
sys su Kovaliukiene pirmiau | 
užmušti, o paskui papjauti. |

viete j Vestuvių— Laidotu
vės

Paduškių km., 
tės vals., Zarasu ” v

I

v

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Bal. (April) 16, 1932

. SOVIETU SĄJUNGAI; NAUJOS PROVO-i salys šiemet prisilaikys die-i c c ?

IS^^Z'^^^iKACIJOS PRIEŠ DARBININKU TĖVYNĖ | LU11L, ei Lllljį Llllvo V cUollJUOj | 

I Francija, Portugalija, Bei-!
į gija , Kanada, Anglija ir Iš Tokyo, Japonijos sos-Į kiniu Japonijos išnaudoja- 

I tinęs, pranešama, kad Ja-|mas sutraukimui galingos 
ponijos valdžios užsienio rei-| kariuomenės prie Sovietų 
kalų ministeris Araki pa-: rubežiaus. Beveik nėra abe- 
reiškė, jog daromas tyrinę-;jonės, kad pats traukinys 
jimas, kas išsprogdino Ja- buvo pačių japonų išsprog- 
ponijos traukinį Mandžuri- dintas, idant sudaryti pro- 
joje. Ir pridūrė: “Jeigu vokaciją prieš Sovietų Są- 
bus atrasta,> kad prie to dar-; jungą.

Madridas, Ispanija.—Bal. įbo prisidėjo rusai, tai bus Mes pamename, kaip keli 
114 d. visoj Ispanijoj buržu-1 griebtasi reikalingų žygių.” į mėnesiai atgal Japonija pa- 
■azija iškilmingai apvaikš- Ttd bū!: Sovietų.
! čiojo pirmas metines sukak- jos imperialistų provokaci-! Sąjunga apginklavus chinų 
tuves nuo įsteigimo respub- ja. 
likos. rasti, kad “rusai

Ir Šiauliuose Vyras Norėjo ' 
Nušauti Atsiskyrusią i 

žmona C
Iš Šiaulių praneša, kad 

Šiauliuose, Bulvaro parko j 
g. 15 n r. Bitaitis nuėjo pas į 
uošvę, kur gyveno jo žmo- 
na-su puspenktų metų dūk-j 
rele ir priėjęs prie lango ! 
pradėjo iš n 
ti. Kelis šūvius pro langai 
paleidęs.

Nuvykus šaudymo vieton I 
rasta Bitaitienė nesužeista, ; 
o uošvė su Bitaičio dukrele i 
mirtinai sužeistos. Mergai-114 ~....—------
tė, vežama ligoninėn mirė, o : miestais, kuomet kažin kas 
uoštė dar tebekovoja su ; išsprogdino baigiamą staty- 
mirtimi. ■ ti penkių mjlionų dolerių

EKSPLOZIJA OHIO VALSTIJOS VAL- £ Ž!E»
DŽIOS NAME; PENKI DARBININKAI UŽ

MUŠTI, 0 75 SUNKIAI SUŽEISTI
COLUMBUS, Ohio.—Bal. 
d. čionai sudrebėjo visas

Apie Baisųjį Seredžiaus 
įvykį

<
Penktadienį prieš velykas 

Seredžiaus laišknešis Bani- 
konis nušovė savo žmoną, 
uošvį, Steponavičių ir veži
ką žydą Kahaną, o uošvė 
mirė iš išgąsčio.

Banikonis šaudė.visus, ką 
tik Stelmokų na'muo'se pa
matė ir sutiko.

Stelmokai ir Steponavi-| 
čius palaidoti Seredžiaus 
kapuose, o žydas Kahanas 
—Kaune.

Kahanas buvo neturtin
gas žmogus ir paliko 6 ma
žus vaikus, o septintasis, 
stalius, gyvena Francūzi-,

ti penkių mjlionų dolerių 
vertės Ohio valstijos vald
žios buveinės namą. Baisioj 
eksplozijoj penki darbinin
kai užmušti, o 75 sužeisti, 
kai kurie iš jų labai sunkiai. 
Viso dirba 140 darbininkų.

Eksplozija vieną darbi
ninką išmetė oran, bet tik

Jiems nebus sunku su-'generolą Ma, idant jis ka- 
” tatai pa-iriautų prieš Japoniją. Bet 

----  darė, kaip jau daugelį sy-, paskui paaiškėjo, kad pati 
Nicaragua. — kių imperialistai yra pada-'Japonijos valdžia finansavo 

Nacionalė gvardija nugalė-jrę panašių provokacijų prieš ir apginklavo generolą Ma 
■jo sukilėlius ir vieną iš jų j Sovietų Sąjungą. .grynai provokatoriškiems
. —ŽL šitas incidentas su trau-j tikslams.

Viena, Austrija. — Fašis
tai smarkiai sumušė tūlą 

' Klebinder, leidėją ir redak
torių laikraščio' “Sonn-und- 
Montagszeitung”. Mat Kle
binder įžeidęs fašistų vadą 
Hitlerį.

Berlyn. — Hitleris ragina 
rastą bylą. Tūlas jaunuolis ! s^y° pasekėjus fašistus pa- 
Fischl kaltinamas nužudyme i J?e . pasipriesimrno
biznieriaus Steinherz. Jau-! valdzios^zygiams, kurie uz- 
nuolis prisipažįsta, kad jis i ^.aro ^asis^l armijos sky- 
plaktuku užmušė Steinher- irius* ,

So. Boston, Mass.
Yra š a u k i a m as labai- 

do, kad Fischl sako teisybę, 'svarbus visų
O kad nejustų skausmo ir I Bostono draugijų bei kuo- ..... ..... . " ■ . ■ - ■ ■ - ■
I - * 1 j • V • I J • • J • ; Bedarbiai Nugalėjo Po- Ex-Kareiviu Kova uždymą, Steinherz pats issi- tojų susirinkimas pirmadie- ° J
gėrė gerai degtinės. d-j — io j o

Mat, Steinherz buvo ge- vakare, 376 Broadway. Šia-, 
rai apsidraudęs ir norėjo, me susirinkime dalyvaus d. Į 
kad pinigai liktų jo pačiai.
Jis būtų pats nusižudęs, bet 
tokiam atsitikime apdrau
dos kompanija būtų neišmo-

Kitą Nužudyt už Pinigus?
BUDAPEST, Vengrija.— 

Čionai teismas riša nepap-

sužeidė. Kitas darbininkas
išlėkė per langą ir tapo už
muštas. Kiti keturi tapo x 
užgriūti viduje. jzą, bet jis tvii tina, kad pats

Namas labai apgriautas I Steinherzas jį pasamdė ta-

$2,000,000. Jis turėjo būt 
pabaigtas statyti su gegu
žės 1 d.

N u ken tė j o d arbin i n kai— 
nukentėjo skaudžiai ir bai
siai. Penki žuvo, o 75 su
žeisti !

nuostoliu už i tai padaryti. Liudijimai ro-1 
. “ . I 1 _ 1 _ _ .1 T7\" 1 1 _ 1_ _ X _ _•______________ _

UŽSIENIO IMPERIALISTAI IR CH1NIJOS EUR-
ZUAZIJA DREBA PRIES RAUDONĄJĄ ARMIJĄ kėjus jo pačiai apdraudos.

Bal. 14 d. New York “Ti-t “Komunistinės 
mesui” pranešta iš Peipin-1 Fukien, Kiangsi, 
go, Chinijos, sekami davi
niai apie Chinijos komunis
tų Raudonosios Armijos žy
gius:

“Komunistinės armijos 
i Chang- 

vaikus našlaičius: ch°w, Fukien provincijos 
sostinei, kuri randasi tik už 
upės netoli miesto Amoy. 
Anglijosv.piliečiai (buržujai 
ir misionieriai), kurie ran
dasi Amoy, šaukiasi prie 
Anglijos valdžios, kad tuo-

Šį sekmadienį, bal. 17 d., 2' jaus atsiųstų karinį laivą 
vai. po pietų, drg. J. Siurbaljų apsaugojimui, 
iš Brooklyno duos svarbią 
prelekciją temoje: “Kapita- tlingi būriai gerai ginkluo- 
lizmo žlugimas ir proletari- tų komunistų kareivių arti
ne revoliucija”. Paskui seks į naši prie Changchow ir 
jj-i—t* •• grūmoja užgrobimu. Ge

nerolas Chang Chun, Fu
kien provincijos gubernato
rius, įsakė paimti automo
bilius ir trokus del prisi
rengimo prie kampanijos 
prieš komunistus. Gi ameri
konai, o ypač misionieriai, 
kurie randasi uostuose prie 
jūrų, nešdinasi palikę savo 

' namus ir brukasi į užsienio 
spėkų valdomą Amoy mies- 

i to sekciją.

joj; Steponavičiuš paliko 4 grūmoja^ miestui 
mažus 1____  ________
Stelmokai ir Steponavičių 
buvo pasiturį ūkininkai.

s

Philadelphia, Pa.

Pranešama,Geneva.
kad Turkija yra pasiryžus 
įstoti į Tautų Lygą. Tuomet 

yga turėtų 56 narius. i

diskusijos. Įžanga visiems 
veltui. Diskusijos įvyks 
lietuvių svetainėj, 928 E. 
Moyamensing Avė.

Philadelphijos darbinin
kai ir darbininkės kviečia
mi skaitlingai dalyvauti.

Komunistų Frakcija.

“Raportuojama, kad skai-

alof.

PASIUSTA PRIEŠ OHIO MAINIERIUS
COLUMBUS, Ohio. — Vi-j mas iš Akron, o kitas iš Co- 

sos valdžios spėkos paleis-, lumbus.
tos darban, kad sukriušinus! Kaip jau pranešta, bal. 14 
Ohio mainierių streiką. Na-į d. prie Somers kasyklos po- 
cionalė gvardija sumobili- licija užpuolė pikietą ir nu- 
zuota ir skubiai pasiųsta žudė vieną 
slopinti mainierius. Ohio! sužeidė.
valstijos gubernatorius įsa- buvo panaudota
kė tuojaus sumobilizuoti ir bombos, buožės ir revolve- 
pasiųsti prieš streikierius riai.
du batalionu kariuomenės, valdžia pasiryžus streikie- 

South Vienas batalionas siunčia- i rius paskandinti kraujuose.

nyje, balandžio 18 d., 8 vai. į liciją, Tuomet Atsiusta
Kariuomenė

mainierį, o 30
Prieš mainierius

gazinės

Dabar, kaip matome

armijos 
Hupeh, 

Honan ir Anwei provincijo
se staiga pradėjo rodyti ne
paprasto ir pavojingo veik
lumo, įvarydami baimę mi
sionieriams ir pirkliams 
įvairiuose tolimuose punk
tuose”.

Teismas atidėtas dviem 
mėnesiam.

Kraucevičius, kuris duos 
svarbų pranešimą dienos 
klausime. Ypatingai daly
vaukite A.L.D.L.D. 2 kp. 
nariai ir L.D.S.A. 13 kuo
pos narės.

Pašalpą ir už Bonus
WASHINGTON.— Kong- 

reso taip vadinama “Ways 
and Means” komisija visai 
nenorėjo n*ė girdėti, ką turi 
pasakyti Darbininkų Eks- 
Kareivių Lygos atstovai,

Valdyba.

NAUJI AREŠTAI LIETUVOJ, KRUVINO
JI VALDŽIA SUĖMĖ 9 DARBININKUS

Amerikos Laivyno Ma
nevrai Chiny Vandenyse

WASHINGTON. — Val
džia nutarė, kad Amerikos 
karinis laivynas,, kuris yra 
vadinamas “Asiatic Fleet”, 
gegužės mėnesį laikys ma
nevrus netoli Chefoo ir 
Tšingtao, > Chinijos pakraš
čiuose.

Tai vis prisirengimas 
prieš naujo imperialistinio 
karo. Tai grūmojimas Chi
nijos revoliucijai ir Sovietų 
Sąjungai.

Concord, Mass. — Nusi
žudė profesorius Eaton, ku
ris buvo už padėjėją Har
vardo kolegijos ‘ filozofijos 
skyriuje.

“Lietuvos Žinios” duoda KP
sekamą pranešimą apie 
areštus Jonavoje, kurie bu
vo padaryti prieš katalikų 
velykas:

“Jau kuris laikas Jona
vos apielinkėje buvo paste
bimas komunistų judėji
mas: išmėtoma komunistiš
ka literatūra, iškabinamos 
vėliavos. Charakteringa pa
žymėti tas, kad Jonavoj ko
munistai savo įtaką plėtė 
į kaimą. Tačiaus kriminali
nė policija Jonavos komu
nistų veikimą paraližavo: 
prieš pat velykas pas 4 įta
riamus asmenis Jonavoj ir 
viename km. prie Jonavos 
buvo padaryta krata ir pas 
Selestrinską rasta 9 egz. 
komunistiškos literatūros. 
Kartu su Selestrinsku buvo 
suimti dar 3-asmenys, kurie 
kvočiami prisipažino ir iš

davė visa Jonavos komunis- v
tų organizaciją.

“Did. šeštadienį krim. po
licija suėmė net 9 asmenis, 
kurie perduoti teismo orga
nams.”

Ir taip Smetonos valdžia 
nesiliauna persekiojus ko
vingus darbininkus.

Amerikos lietuvių darbi
ninkų pareiga eiti Lietuvos 
dar bininkams pagelbon. 
Remkime finansiniai jų ju
dėjimą .

> London. —Paskelbta, kad 
Lietuvos valdžios žygiai 
Klaipėdoje pavesti Tarptau
tiniam Teismui, kuris turės 
išspręsti, ar Smetona turė
jo teisę prašalinti Klaipėdi- 
jos direktoriato prezidentą, 
ar ne.

AUCKLAND, New Zea
land. — Bal. 14 d. minia! 
bedarbių susirėmė su polici- Į draugaiForifir Stemben 
ja ir ją nugalėjo. Sumobili- Atkartotinai komisijos pir- 
zuota jūrininkai, ugnage-' mininkas p. Crisp pareiš- 
siai ir fašistai malšinimui| kė, kad tiems atstovams 
įtūžusių alkanų bedarbių, | “bolševikų” . organizacijos 
bet pasirodė bejėgiai. Tada neleis kalbėti. Draugai net- 
valdžia skubiai atsiuntė ka- gi buvo grumojami suareš- 
riuomenę paskandinti krau
juose sukilusius alkanus 
darbininkus.

Darbininku demonstraci
ja prasidėjo prieš valdžios 
pasiryžimą nukapoti mies
to tarnautojų algas. Demon
stracija buvo rami, bet po
licija pradėjo darbininkus 
mušti ir vaikyti. Tuomet 
įniršo proletarai ir griebėsi 
už darbo ginti savo eiles.

Du šimtai darbininkų su
areštuota. Mieste įvestas 
karo stovis.

Šioj Naujosios Zalandijos 
darbininkų demonstracijoj 
nepaprastai skaitlingai ir 
energingai dalyvavo mote
rys ir jaunuoliai.

Budapest, Vengrija. —Iš
siliejo iš krantų 'upė Theiss 
ir užpylė storai vandeniu 
100 ketvirtainių mylių teri
toriją. Dešimts sodžių ta
po nuplauta, sunaikinta.

tavimu.
Bet joks gązdinimas ne

gelbėjo. Komisija buvo pri
versta laikyti special} susi
rinkimą ir leisti Lygos at
stovams išdėstyti reikalavi
mus, kad visiems eks-karei- 
viams būtų išmokėta bonai 
ir suteikta finansinė pašal
pa bedarbiams. Draugai rei
kalavo, kad visi pinigai, 
valdžios išleidžiami prisi
rengimui prie naujo karo, 
būtu atiduoti maitinimui ir 
dengimui dvylikos milionų 
bedarbiu, v

Komunistai Surinko 40 
Nuoš. Visą Balsu

BRANTWOOD, Wis. — 
Čionai miestelio rinkimuose 
Komunistų Partijos kandi
datai gavo nepaprastai daug 
balsų. Palyginus su pir- 
mesniais rinkimais, komu
nistų balsai paaugo 50 nuoš. 
Šiuose rinkimuose už komu
nistus paduota 40 nuoš. vi- 

isų miestelio balsų!

1

4 
j
)

M

/
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Kodėl Reikia Remti Daily Worker??
Pas lietuvius darbininkus 

dar vis yra mintis, kas su 
tuo “Daily Workeriu” yra: 
kad-jis nuolatos į darbinin
kus šaukiasi pagelbos? Mi
ni “Laisvės” ir “Vilnies” iš
silaikymą. Girdi, tie laik
raščiai nereikalauja finan
sinės pagelbos šiaip taip 
versdamiesi. Visa beda su 
tais darbininkais, tai kad 

. sunku juos įtikinti apie | 
“Daily Workerio” stovį, ku
ris skiriasi nuo mūsų lietu
viu darbininkišku dienraš
čių. Oportunistai vartojo 
tą arguThentą pirmiau ir 
vartoja dabar prieš “Daily 
Workerį” ir jo finansinį 
krizį, lygindami prie “Lais
vės”, “Vilnies” ir kitų kai-^ 
binių darbininkiškų dien
raščių, kurie nereikalauja 
tokios nuolatinės finansinės I 
paramos.

Kodėl “Daily Workeriui” 
sunkiau verstis už kitus 
darbininkiškus dienraščius ? 
Šitas klausimas turėtų būt 
plačiau paaiškintas lietu-; 
viams, kad jie suprastų’ 
“Daily Workerio” rolę, ko-j 
kią jis lošia darbininkų ma-! 
sinėse kovose ir kokiose i ]į'ai. 
apystovose jis spausdina-; įg • • V • T 1 • •

William- Simons
Washingtone atstovų butas 

balandžio 4 d. 306 balsais prieš 
47 verleido atstovo Hare bilių 
del taip vadinamos Filipinų ne
priklausomybės. Tuojaus po to 
Manuel Quezon, Filipinų senato 
prezidentas, prisiuntė kablegra- 
mą iš Manilos Filipinų Nepri
klausomybės Komisijai Wa
shington^ sveikindamas jų at-jįjmybę Jungtinėms Valstijoms; 
siekimą. . Bet kam tas visas b) Nuosavybė, kuri 'priklauso 
šauksmas? Argi Amerikos im-'l Jungtinėms 'Valstijoms, Huri 
pęrializmas nusprendė suteikti būt liuosa nuo taksavimo; c)

kad mūsų laikraščiai seka 
“Daily Workerio” , turinį. 
Viso pasaulio komunistines 
sekcijos eina ta pačia lini
ja, nutiesta Komunistų In
ternacionalo.

Mūsų draugai ir vįsi ko
munistinio judėjimo rėmė
jai darbininkai visados turi 
žinoti “Daily Workerio” rė
mimo užduotis tuo laiku, 
kada šaukiasi finansinės 
pagelbos. Neleiskim “Dai
ly Workeriui” numirt, ne
leiskim valdančiajai klasei 
jį užsmaugt. Meskim iš gal
vos oportunistų zaunas, ku
rie tyčiojasi Jš komunisti
nės spaudos maudai buržua
zijos klasės.

Philadelphijoj revoliuci
niai lietuviai ir rusai darbi
ninkai bendrai rengia didelį 
koncertą ir balių “Daily 
Workerio” naudai, 23 d. ba
landžio, Lietuvių Tautiško
je salėje, 928 E. Moyamen- 
sing Avė. Pradžia 7:30 vai.

. ... . IČIIKU čticiLy, pili vmuuii, juja ;
v akai e. Įžanga tik 3o cen-1 negalima nustatvti laiko tokiai i 
tai. Šiuo krizio laiku ture-1 nepriklausomybei;

I vedama tokis 1 patvarkymas, su
lig kurio Filipinų Salos skaito
si kolonijomis laike periodo 
tarp išrinkimo Filipinų Salų 
gubernatoriaus ir galutino J. 
Valstijų valdininkystės ištrau
kimo (astuoni metai sulig Hare 
biliaus; nuo 17 iki 19 metų su
lig Hawės-Cųtting biliaus), a) 
Visi piliečiai ir valdininkai Fili
pinų Salose turi prisiekti išti-

pęrializmas nusprendė suteikti . 
nepriklausomybę Filipinų Sa-1 Jokios paskolos negali būt už
loms? Nieko panašaus.

PakartoHinai jungtinių Vals-! Jungtinių Valstijų prezidento 
tijų prezidentai žadėjo Filipinų j užgyrimo; d) Užsienio reikalai 
Saloms nepriklausomybę, bet i turi būt po tesiogine Jungtinių 
pažadai liko pažadais. Kon- Valstijų priežiūra ir kontrole 
gresmanas Lozier savo pasta- e) 
bose Kongresiniam Rekorde, ba- Jifngtinių Valstijų teisę ekspro

prijuoti (paimti) nuosavybę

i trauktos svetimose šalyse be 
■ Jungtinių Valstijų

Filipinų Salos pripažįsta

landžio 5 d.,ysako: ‘.‘Neatšau
kiamas Amenikos valdžios nuos
prendis ant Visados laikyti Fi
lipinų Salas uždegs pasipiktini
mą rytuose ir pakeis 
meilę linkui mūsų į tokią dide- j įsakymo pašaukti į tokią gink
lų neapykantą, kokią niekad ne-j luotų spėkų tarnybą visas mili- 
bus galima išnaikinti.” Aišku, j tarines spėkas, Filipinų val- 
kad Filipinų masės hieturi to-’ džios suorganizuotas;” f) ^Jung- 
kios meilės linkui Amerikos vai- tinių Valstijų valdžia gali nau-

’ . kongresmanas tuo Motis intervencijos teise; g) Fi-

ję darbininkai i 
j mogas “Daily Workerio” 
, parėmimui. Jos geriau pa- 
I vyksta materialiai ir mora- 
___ Darbininkai išbreda I 
; iš to nacionalio raugo 

mas ir siunčiamas darbiniu-; tarptautinį sentimentą.
Rapolas.

K 
b

*abelno pasaulinio krizio ir nuo
, i i i \ j■ I ? s krizio cukraus pram,onęj.: Kuo-

- . t ’ I • ’H met buvo užklaustas atstovų bu-.
to klausinėjime,, ką jie mano* I ’ l 
daryti esant I mažesniam marke- 
tui Jungtinėse Valstijose del jų 
produktų, pbnaš Roxąs, Flilipi- 
nų Nepriklausbinybės ‘ Komisi
jos atstovas, atsake: “Kad pas
tatyti mūsų cukrų ant kompeti- 
cinio (lenktyniavimo) pagrin
do, mes turime padidinti savo 
našumą gamyboj ir .sumažinti 
iškaščius.” Sumažinti iškaščius! 
Tas reiškia, nukapoti jau ir 
taip menkas cukraus dirbtuvių 
ir plantacijų darbininkų algas. 
Tai tokia Filipinų buržuazijos 
išeitis. “Nepriklausomybė” Fi
lipinų Saloms darbinfhkų ir 
valstiečių iškaščių.

ĮVAIRŪS DALYKAI
J . ’ ' { . • V ’ ' • | *

Sulig > Iriausio . vedėjo bar yra formoje rezoliucijų 
New YorkO’ Miesto Reika-|ir komisijų “tyrinėjimui pa
lų Komiteto,, Paul P1— 1 ” ~ ‘ m ‘ ’
hard, Netf - .Yorko

Blans-
Tel0- tūrėtų gerai ginklųptą ar- . 

phone Kompanijos. knygve- miją, tai ji galėtų dar gė
dis Benjamin* Young paša- riįu paremti Japonijos im- 
kojęs, kad $233,000, ką neva i perialistus, paskelbus karą 
paaukojo labdarybei per; prieš Sovietų Sąjungą, 
tris metus, prirokavo prie j J. S.
operavimo išlaidų, ir tuo; ,
būdit nuo telefonu naudoto-L * ~

ĮDOMUMAIjų atsiėmė, daugiau parū
kuodama už telefonų nau
dojimą.

Tai, žinoma, New Yorkol 
Telephone Kompanija ne Į 
viena tokia “labdaringa”.

Ka Reiškia Tikrpjį Neprik-1
, •> - i i. 11 . <iausomybe

Filipinų Nepriklausomybės 
Komisija vėl . pasirodo, kaipo 
Wall Streeto valdžios agentas. 
Jie slankioja Washingtone. Jie 
neatsišaukia į anti-imperialisti-• visuomeniniam naudojimui, pa-1 1 cU.l.L1

■ laikyti militaries ir kitokias "es sPe\as Jungtinėse Valst.jo 
j rezervines ginkluotas spėkas 

filipinų i Filipinuose ir sulig prezidento • 1 • 1 I • 1 v 1 < • ■ • . 1 1 • • 1

džios, bet . kongresmanas
būdu parodo priežastį del Ame
rikos manievrų ir kamoflažo 
kas liečia Filipinų nepriklauso
mybę. Hooverio administraci
ja per valstybės sekretorių j ninio atstovo.
Stimson ir karo sekretoriui Tai tokia nepriklausomybė! 
Hurley neaiškiai prižada Filipi- Filipinų Salos pasilieka paverg- 
nams nepriklausomybę kuriuo į tos varde nepriklausomybės. 

Laiku ateity, pareiškiant, jog I Konstitucija, kurią konstituci-
Į nis seimas sudarytų, turi tul’ė-

lipinu Salos turi, pripažinti au
to ritėtą Jungtinių Valstijų 
augštojo komisionieriaus, Jung
tinių Valstijų prezidento asme-

se, nes ta komisija nėra’anti- 
imperialistinė. Jungtinių Vals
tijų Anti-Imperialistinė Lyga 
pakartoja savo reikalavimą; kad 
tuojaus Filipinų Saloms būtų 
suteikta besąlyginė nepriklauso
mybė: 1. Panaikinti visas sko
las imperialistams; 2. Ištraukti 
visas Amerikos ginkluotas spė
kas iš Filipinų Salų. 3. Konfis
kuoti be jokio atlyginimo vi
sus cukraus centralus ir iš- 
dirbystes, visuomeninės naudos 
įmones, bankus ir kitas įmones, 
kurios priklauso Amerikos inte
resams, ir visa tai nacionali
zuoti. 4. Konfiskuoti be atly
ginimo visas žemes, kurios da
bartiniu laiku randasi turtin-

I BUIZIJANTIS VYSKUPAS i ( 
Vokiečių vyskupas, Johann 

(Fugger, mirdamas, paliko tes- 
Įtamentą, kad “ant jo kapo 
įkas metai būtų išpilama bač
ką alaus, taip kad jo kūnas 

gtmės Valstijos dabartį- vis dar galėtų kiek nors pa- 
niu laiku turi arti $17,000,- mirkti tame puikiame skysti- 
000,000 skolos. Del Vetera- me,”—rašo Hare savo veikale 
nų Biuro išleidžia daugiau, l“Centraliniai Italijos Miestai, 
kaip $1,000,000,000 į metus. t ------- '----------- -----------------
Ir tą. visą finansinę naštą ~ žUVo7)EL* LUPYNOS 
kapitalistai krauna ant dar
bo masių pečių.

. Del dalyvavimo pereitam 
imperialistiniam kare, Jun-

PO DIDŽIAUSIO PAVOJAUS

“Bobby” Leach 1911 metais 
’bačkoje nusirito, vandens ne
šamas, nuo didžiausio Ameri
kos vandenpuolio-krioklio Ni
agara Falls, ir nieko tas jam 
nekenkė. Bet balandžio 29 d., 
1927 metais jis, eidamas gatve ’ 
Christchurche, Naujoj Zelan-

Pasikalbėjime su United 
Press atstovu, Jungtinių 
Valstijų generolas William 
S. Graves pažęiškė: “Tokio 
valdžia nei ant 
nėra* išsižadėjus 
kurios ji laikėsi nuo 1918 
iki 1922 metų, politikos, at-j KETURKAMPIS KIAUŠINIS 
kreiptos linkui sudarymo: T „ ., •»< -• o’L’ • : James Cook o vistaMandzunjos-Sibn-o imperi- Bedforde, Mass., padėjo 
jos Rusijos įskasciu... j keturkampį kiaušinį.
Tas generolas žino ką kai-1 --------

ba. Laike imperialistų puoli-; JAUSMAI IR SVEIKATA 
mo ant Sovietų Sąjungos jis ■ NEW YORK. — Miesto Me- 
komandavo Amerikos impe- dicinos Akademijoj kalbėda- 
rialistu kąriuomenę • Sibire, mas, Adolf Meyer, 
Jis dabar, atvirai pasako, pgM profesorius Johns Hop- 
kad dabartinis Japonijos 

įsiveržimas

valandėlės dijoj, paslydo ant bananos lu- 
nolitikos P.vnos ir krisdamas taip prisi- 
1 ’ trenkė, kad nuo to mirė..

New 
visai i ♦

.m. šiuo Krizio IcliKu ture-Į nepriklausomybei; tokiuo būdu i u tuos verčiamus patvarkymus 
tų visur kelių tciutų susidė- i tęsia 1916 m. Jones biliuje nu.s-1 ir joj neturi būt nieko priešin

go tiems patvarkymams, ir ne
■ j mažesnis ąutori tetas, kaip Jung- 
• tinių Valstijų prezidentas, turi

ar ne. Jeigu negera, atgal ji 
grąžinamą konstituciniam

’ m ui del pataisymo. Jeigu 
pinai nesutinka, negauna 

karo ] tokios nepriklausomybės.
—SJ ...i... kvalifikuoti

de- j suotojai balsuoja bėgy keturių
iš ! mėnesių. Jeigu konstitucija už- 

giriama, tai sulig naujos kons- 
išrenkami

rengti pra-; tatytų politiką, kad nepriklau- ’
i - L ni Ir 4* o įnirs rvi’csi _ ’

I

kų masėms. Lietuviai dar-! 
bininkai didžiumoj visi ži- ( 
no, kad “Laisvė” ir “Vii-į 
nis” turi savo spaustuves, > 
tai yra: statymo raidžių į 
mašinas (linotypes), spaus- ; 
dinimo preso mašiną ir vi-! 
sus specialius spaustuvės i 
įtaisymus, kur' ant vietosi 
visa technika atliekama. Ar j ges neveikia. O visai taip 
panašiai yra su “Daily Į ra. 
Workeriu”? Ne. “D. Wor-i Kuopa nariais nedidelė, 
keris turi tik savo redakci-'didelius darbus nuveikia.
ją ir administraciją, o visas: pažymėsiu, ką 63 kuopa atliko 
laikraščio spausdinimas ati- pereitais keliais men. Buvo su
duodama kitai įstaigai, ku-, 
ri laiko linotypistus ir pres- 
manus, mokėdama augštas 
unijines algas, už ką “Dai
ly Workeris” turi užmokė
ti. “Daily Workeris” turi 
apie 40,000 prenumerato
rių; kita tiek ar daugiau 
parsiduoda ant standų. Ap
art to, “Daily Workerio” 
daug skleidžiama ’ veltui

NANTICOKE, PA.
L.D.S.A. 63 kuopos vei-Iš

. kimo retai kada matosi laik
raščiuose pranešimų, rodos,

I čia nei kuopos nėra arba drau-
nė-

ale 
čia

ęi

°’ gųjų žemvaldžių rankose, ir iš-

somybė bus suteikta taip grei 
tai, kaip greitai pastovi vai 
džia bus įsteigta Filipinų Salo- išspręsti, ar gera konstitucija,
se.
Jungtinės Valstijos Laiky 

sis Filipinus
Hooverio-Wall Streeto 1

ir alkio valdžia yra pasiryžus į susitarimo
laikytis Filipinus. Karo ’ ' ’ ' 1

. partmento memorandumas
; gegužės 5 d., 1930 m., kalban
tis už palaikymą dabartinės Fi- titucijos viršininkai 
lipinu Salų padėties, patiekia del valdymo Filipinų Salų, 
sukamas priežastis del savo to-1 
kio nusistatymo: “Tos salos tu
ri daug, didelės vertės reikalin
gų žaliųjų medžiagų, kurių ga-< 
myba gali būt išplėsta bendrai 1 .

dalinti tarp darbininkų ir vals- 
tiečių.

sei- 
fili- 
nei 
Po

Remkite Kovą Už Tuojauti- 
nę Nepriklausomybę

Filipinų Salų Komunistų Par- i m p eHalistų 
tija, Filipinų- Proletarinis Dar-

dvasinių

kins Universitete, privedė fak- 
i tus. kaip į abelną žmogaus 
sveikatą atsiliepia jo jausmai,

Mandžurijoj yra atkreiptas -viltys, baimės, rūpesčiai, troš- 
bo Kongresas ir Nacionalė Vals-|prje§ Sovietų Sąjungą. Tik kimai; ' įsitikinimai, ' religiniai

Suvaržymai
įvesdinus tą valdžią (kas

/ _ K,';..... ’___ /....h tų nuo 2 iki 4 metų po kongre-
naudai° del Jungtinių Valstijų! so priėmimo taip vadinamo ne- 
ir Filipinų Salų žmonių; tos sa-j Priklausomybės biliaus),, i...; 
los sudaro svarbų t______ _ _ - -
manketą Amerikos agrikultūros i tines Valstijas

im-

rengta balius, kuris davė virš 
1 penkiasdešimts dolerių pelno 
ir aukavo sekamai:

Kentucky streikieriams $5; 
“Vilnies” popieros fondui $5; 
Lietuvos Komunistų Partijai 
$5; “Daily Workeriui” $15.

Ir dar keletą žodžių noriu 
pasakyti, kas link $25 pasko
los d. žaldokui. Kada susi
rinkime, 3 d. balandžio, buvo 
gana aiškiai šita paskola svars-Į 
tyta, tai draugės tad pamatė 

ir vienbalsiai 
. To- 

r kiu būdu d. žaldokas nėra 63 į 

kp. skolingas. Tai reiškia, vi- 
, ’ so kp. aukojo $55, ir aš sakau, 

skleidimui jo; dažnai greit jos vertos pagyrimo. Drau-i 
finansiniai. Igės visos pilnos energijos dirb- 
” išlaidos j ti, aie bedarbė viską trukdo.

------------------ --------- - ūni- 
dabartini: gracija iš Filipinų Salų į Jung- 

būtų apribota 
i-r pramonės produktams, o atei- iki 50 imigrantų į metus; dau- 
čiai dar didesnį marketa; jos 3'is eksportuojamu į Jungtinės 
sudaro svarbų strateginį ir pre- Valstijas produktų, liuosų nuo 

j kybos punktą rytuose, ir jų pa- ‘ muitų, būtųJ apribota. Visi 
laikymas suteikia užtikrinimą Į priedai prie konstitucijos turi 
mūsų lygiateisiam dalyvavime Į būt užgirti Jungtinių Valstijų 
Tolimųjų Rytų didžiojoj preky- prezidento, kuris turi galią at- 
boį.” ' mesti beveik bile įstatymą. Pre- '

Karo seki*. Hurley aiškiai pa- ridentas turėtų savo pasiuntinį, 
reiškė atstovų buto komitetui aubyštąjį komisionierių, kuris vi- 
salų reikalams, kad 
suirutė rytuose šiandien yra to-

I kia, .kad, mano supratimu, da-

tiečių Konferencija veda kovą 
Filipinų Salose už tuoj autinę ir 
besąlyginę nepriklausomybę.

Jungtinių Valstijų 
perialistinė Lyga remia jų ko- __v_._ . ___ .. . .
vą prieš Amerikos imperializ- atakos prieš darbininkų res-1 kitos lig^ 
irią ir prieš jų šalies suvedžio- publika, 
tojus, Roxas ir kompaniją. Vi-j1 
sos antiunperialistinės organiza-; 
cijos Jungtinėse Valst. privalo 
siųsti rezoliucijas ] 
Hooveriui, : 
gresmanams ir senatoriams, rei
kalaujant tuojautinės ir besą
lyginės nepriklausomybės Fili
pinų Saloms. Tasai klausimas 
taipgi privalo būt iškeltas ma
siniuose mitinguose ir demons
tracijose.

1 jis užtyli tą faktą, kad Ame-’ 
irikos imperialistai taipgi' 

AntKlm-įeina ranka rankon su Japo-:veiksniai.
nijos imperialistais rengime i<j^ju )t

Dabar jau diena iš dienos

suprhtimai, hrba’ įsivaizdini- 
mai, pažiūros į gerą bei blo
gą ir kiti vadinami “dvasiniai” 

Yra į valias pavyz- 
net skilvio vėžys ii*' 
pareina iš protinių 

įneramum Taigi. Dr. A. Me- 
iyer pataika gydytojams imti 
domėn ne tiktai fizinius kūno 
nesveikumus, bet išnagrinėt ir 

>, arba “dvasi- 
ypatybes,—jeigu norima

prezidentui rašo ir kapitalistinė spau- K psichologines 
savo distrikto kon- da, kad visai trumpoj atei-.nes“

boj
SCRANTON, PA.

Balandžio 9 ir 11 dienomis 
čia įvyko prakalbos. ŠiosePolitinė ■ sur kištų savo nosį.

Apart to, Filipinų Salų vai- prakalbose kalbėjo draugai A. 
džia turi suteikti Jungtinėms i Bimba ir M. Undžienė.

- bar nėra laiko kalbėti apie Fi- Valstijoms žemes, kuri gali būt1' " ‘ „
j lipinu nepriklausomybę.” Wall reikalinga komercinei Itarp strėikierių, Lurie ne-; tą svarbumą 

gali užsimokėti; daug sklei- |nutaiė tą paskol t au 0 \ prapieumu auiuuiuvb im-I vt'-1 “M“
l/iii hiirlii ri ^7 n lzlnl/nn k’-. I r r v •

• j perijos, o ne silpninimo jos. OI sitąrta su Jungtiniųdžiama tarp bedarbių, daug 
užsisako organizacijos pa-

neatsilygina 
“Daily Workerio 
yra .didelės.

“Daily Workeris” yra 
Jungtinių Valstijų Komu-

buvo surengę “Card Party” ir 
balių, kovo 19 d.: Tiesa1, žmo-| 
niy buvo nedaug. Gal už tad,;

. Pra- 
;įkalbos buvo sėkmingos kalbė- 

komefcinei bazei, i tojais, kurie labai gerai daly- 
s 411/a . I Irus niškinn Ivnf (ralimn

tyj gali kilti karas tarp Ja- žmogų sėkmingai gydyti.
Užbaigdamas Dr. Meyer pa- 

’ reiškė, jog tai klaida skirstyt 
žmogaus gyvenimo faktus į 
'“dvasinius” ir fizinius, arba 

jas, būk Sovietų Sąjungosgrynai kūniškus; sako, gamta 
kareiviai, esanti prie Mand-!nežino tokių . paskirstymų; 
žurijos parubežio, dedą pas-1 žmogus gamtoje yra viena įs
tangas tuojaus 1 
būk jie trokštą kariauti.; 
Sovietų Sąjunga nenori ka-j 
ro. Nenori karo ir Sovietų < 
kareiviai. 7 
rialistai pradės ataką, tai (metus tyrinėjo, 
Sovietų Sąjunga sumobili-Įgalėtų turėt žemė, 
zuos visas savo spėkas ko-hie, Paskelbė 
vai prieš imperialistus. Dar-,J 
bininkai visose kapitalisti-Į 

e # ’ ZrflcXLlOf CAI VA v* A** 4 1A V< .

nėse šalyse taipgi turi but |kius, dviejų bilionų metų se- 
prisirengę Sovietų Sąjun-;numo. 
gos Raudonajai Armijai ii. 
pagelbą.

> * i ■

c-c

ponijos ir Sovietų Sąjungos. 
Kapitalistinė spauda skel
bia bjauriausias provokaci-

kariauti, ]tising esyt>^*
ŽEMĖS AMŽIUS

Amerikos Nacionalė Tyrinė- 
n . . . Jimų Taryba, susidedanti iš ga-
bet jeigu impe-1 mokslininkų, per keturis 

, kiek amžiaus 
Galų gale, 

i apskaitliavimą, 
kad žemė yra bent dviejų 

■ tūkstančių milionų metų am- 
Ižiaus, arba, trumpiau pasa-

Streeto karo planai reikalaujaI anglies ar laivyno stotims tuo-'kus aiškino, bet galima pasa- 
praplėtimo savo koloninės im-! se punktose, del kurių būtų su-Į kyti, kad negana žmonių susi- 

“ ~ ’ i Valstijų rinko į prakalbas.
iš kitos pusės, Hurley išreiškė prezidentu, bėgyje dviejų metų , 
imperialistų baimę revoliucinių po paskelbimo proklamacijos, 
masių judėjimo, kuomet jis pripažįstant Filipinų Saloms ne
pareiškė : 
nepadarys didesnio progreso lin
kui ekonominės nepriklausomy
bės, politinė nepriklausomybė 

j tiktai iššauktų revoliuciją ir 
! anarchiją. Reiktų didesnio pro
greso linkui ekonominės neprik- 

1” Amerikos impe
rializmas laiko Filipinų Salas 
suspaudęs, smaugdamas jų 
pramoninį Vystymąsi, naudoda
mas Filipinų ekonomiją Ame
rikos valdančiosios klasės nau-1 
dai, ir Hurley 
reikalauja “didesnio 
linkui ekonominės nepriklauso
mybės,” kaipo sąlygos del 
tinęs

| L L' t * r*

iki Filipinų žmones ; priklausomybę..

nistų Partijos organas, ku- kaci _buvo, tojj ytaiP vadinama 
organizuoja darbinin-Lg.av.6nLa\: lausdmybės!

Hare biliūs ir. Hawes-Cutting 
bilius yra žabangai ir apgavys
tė. Jie taikomi apgauti Filipi
nų Salų mases, kurios, jau per _ . 
daugelį metų reikalauja tikros, |g ls ai

HS' 
kus vesti kovą prieš algų 
kapojimą, už bedarbių ap- 
draudą, vesti kovą prieš te
rorą jr rasinį šovinizmą;. 
vesti kovą prieš lynčiavimą i 
nekaltų negrų darbininkų. | 
Kas būtų, jei nebūtų “Dai-j 
ly Workerio”? Darbininkų 
klasė pasiliktų be agitato-j 
liaus, be organizatoriaus, i 
Visos kovos būtų daug sun-!

pa- mas sumažėjo ant vieno mi- 
liono ir keturių šimtų tūks
tančių (L,400/X)0) kilovatų

tai randasi daug fanatikų. Bet 
vis tiek parengimas davė 
$53.39. Ir visas pelnąs buvo 
pasiųsta į Kentucky streikie- 
rių fondą-. Mat-, tas parengi
mas buvo jų naudai, tokiu bū
du visas pelnas jiems ir pasiųs
ta. ■

New York — Elektros jė 
gos gaminimas ir. naudoji

besąlygines nepriklausomybės. 
Po nepriklausomybės priedanga 
patenkins tuos elementus, kurie 
reikalauja uždaryti filipinų imi
graciją į Jungtines

Vienok prakalbos buvo sėk
mingos. Aukų surinkta $15.50. 
Kitos prakalbos įvyko 11 die
ną. šios prakalbos buvo an
glių kalba rengiamos. Jas su
rengė W.I.R. vietinė kuopa. 
Kalbėjo draugė Undžienė an- 

. Jos kalba buvo labai 
gera ir publikai '] 
se prakalbose auku surinkta 
$10.

( . . . ■ , , . • _ . uftugjMc aiiiMij. v/ iiivnsuniii-
Galima pasakyti, jog nege- apginkluota tarptautinėmis,]^ atranda, jog tai tuom bū-

j Apskaitliavimas padarytas 
(daugiausia sulig vadinamų ra- 
• dijiniai-veiklių elementų, ura- 
niumo ir thoriumo. Kada#šios 
medžiagos “išgaruoja” išsi-Nušig’ihklavimo” konfe-

.. . y-M vo lomeli uvjev
rencijoj GeneVoj balandžio spinduliuoja, kada jų radijinė 
14 d. -Japonijos imperialis- spėka pranyksta, tai jos pavir

sta Į šviną, bet kol iš uraniu-patiko šio-^u atstovas savo kalboj rė-
' - ;mė Francijos patiekta plą- ir thoriumo pasidaro švi-

: na, kad Tautų Lyga būtų nas, tai praeina baisiai didelė 
daugybė amžių. O mokslinin-

ginkluotomis spėkomis ne-|du ir pasidarė švinas abelnai.
(ypatingai Amerikos Darbo Fe-1 apie paveikslus, kuriuos drau- vą iŠVengimui kai’O. Kitais
dei’acija) ir tuos kapitalistus, į gč Undžienė rodo. Su jais žodžiais sakant, kad Tautų

Valstijas rai daroma, jog negarsinama g
Pagal tą ir yra sprendžiamas 
žemės amžius.

veidmainiškai į kurie profestųoja prieš įvežimą i galima daug daugiau publikos t n<a hiitn navos'
lio progreso be. muito Filipinų cukraus; ko- sutraukti. Veikiausiai mes tu- ,y8.°® ‘'ontloleJ bltoų paxes-

* ° ~ ... . • t o t \ 7*1 t ‘V/'a r, n*m 1/Innr/'i'? c?nn

nepriklausomybčs.
poli-

kelnes. • Net mūsų 
Čių darbininkiška spauda 
labai daug nukentėtų. Visi 
n: dtęm “Laisvės” 
■nies” pagerėjimą

Tolimesnis Salų 
Išnaudojimas

Hare bilius ir Hawes-Cut
ting bilius (kuris bus svars
tomas senate už kelių savaičių)

ir.
už

“Vilr į dieną bėgyje paskutinės §tai ką nusako: Sušaukus Fili- 
tai, tsavaites. pinuose konstitucinį seimą, pra-

kofeįnių riešutų aliejaus ir pie- 
n i š k ų p r o.dūktų (American 
Farm Bureau Federation, Na
tional Grange, Dairy Union, Na
tional Association of Sugar Beet 
Producers). Tie biliai suteiktų 
Filipinų buržuazijai (Roxas, 
Quez.ons ii‘ Osmenas) platesnę 
rolę slopinime revoliucinio ma
sinio judėjimd Filipinų Salose. 
Darbininkų ;ir Valstiečių padė
tis dar gabiau pablogėtų nuo

rėsime ir vėl draugei Undžie- tvn tos ginkluotos 
nei rengti prakalbas, kuomet kos. 
jinai galės ir bus pabaigusi šį 
maršrutą. Tik reikės gerai iš
garsinti ir pataikinti gerą lai- listai dabar patyrė, 
ką, kad visiems būtų parai> į Tautų Lyga JUOS puikiai 
ku dalyvauti prakalbose. Dar
bininkai labai. įdomauja tais 
paveikslais, kurie yra iš So
vietų Sąjungos darbininkų gy
venimo.

Well, Japonijos imperia- 
kad

europie-

Bedarbis.

remia dabartiniam kare 
prieš Chinijos mases, gro
bime Mandžurijos, rengi
me puolimo ant* Sovietų Są
jungos. Bet ta parama da-

KATĖS BE UODEGŲ
Isle bf Man salos gyvento

jai darydavo daugiausia biz
nio, pardavinėdami 
čiams ir amerikonams beuode
ges kates bei laivais ekspor
tuodami jąsias į kitus kraštus. 
Nukirst katei uodega, žinoma, 
būtų lengvas dalukas. Bet isle- 
of-maniečiai del tokio biznio 
nekapojo ir nekappja katėms t

(Tąsa 5-tam pusi.) \
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Puslapis Trečias

Meno Paroda

1' Pastaruoju laiku New Yorke yra Neprigul- 
mingųjų Artistų Draugijos suruošta paveiks
lų paroda. Reikia pasakyti, kad šioj parodoj, 
jau žymiau, negu kada pirmiau, vaizduojama 
ir klasių kova, esanti bedarbė ir kiti šių die
nų krizio reiškiniai.

Šioj parodoj galima matyti, kad ir tarpe ar
tistų—menininkų jau randasi realistų, kurie 
pradeda vaizduoti gyvenimą tokiu, kokiu jisai 
yra.

Vyriausią vietą užima, tai John Reedo Kliu- 
bo kūrinys. Apie šį kūrinį atsiliepė ir kapi- 

Ą talistinė spauda. Tai paveikslas apie 9 pė
dų pločio, 2'2 ilgio. Jame vaizduojama tikras 

1 paveikslas šių dienų Amerikos gyvenimo. Pa
veikslas ir pavadintas tinkamai—“America 
Today.” Jį gamino penki artistai: William 
Gropper, Nicolai Sikovski, Eitaro Ishigaki, 
Maurice Pass ir Adolf Wolff.

Jame kapitalistas puotauja. Prie jo sta
lo maišai pinigų, ant stalo valgiai ir vynas. 
Jį saugoja ginkluoti kareiviai—armija. Gi
toliau tame pačiame paveiksle darbininkai de
monstruoja, juos policija užpuola, daužo gal
vas. Darbininkai kelia obalsius ir ginasi nuo 
policijos.

Yra ir daugiau kitų paveikslų, kurie verta 
* pažymėti. Ponas, kapitalistas, viename pa

veiksle padarytas baisūnu, tai milžiniškas rėp- 
lys, kuris laka žmonijos kraują. Tai labai 
daug pasakantis paveikslas žmonių išnaudoji
me. Tai artisto Wiendorfo kūrinys.

Šioj parodoj jau galima rasti paveikslų ir 
apie metimą darbininkų šeimynų iš namų, 
negrus darbininkus ir daug kitų.

Labai gerai ir tinkamai pajuokiama religi
ja su Adomo ir Jievos paveikslu. Religijos 
išgalvotas “obuolys,” kuris vedė Adomą į “pik
tą pagundymą,” parodytas taip tinkamai ir 
padėtas į tokią vietą, kad atidengia visą pas
laptį. Labai tinkama pašaipa religijai.

/ *> Gerai vaizduojama komunizmas paveiksle 
“Kalviai.” Darbininkai kala, dirba naują ga
dynę.

Ši paveikslų paroda yra naujiena. Joje 
matome gimstančią naują kūrybą. Tai išdavas 
kapitalistinio krizio. Gabesni artistai - me- 
ninkai pamato, kad tik nauja gadynė žada nau
ją atgimimą, naują gyvenimą. Jie jau ne
pasitenkina esamąja sistema, kuri negali už-' 
tikrinti nė skurdų darbininkų klasei gyvenimą.

Mūsų lietuviai artistai ir menininkai turi 
imti pavyzdį iš šių jaunųjų pionierių. Mes 
turime siekti naujo gyvenimo, naujų kūrinių, 
kuriuose atspindėtų klasių kova, 'darbininkų 
reikalavimai ir pasiliuosavimas iš kapitalis
tinės sistemos.

. ' Buvęs.

—0, tai nauja tvarka jūsų “respublikoj”. 
Pas jus dąinininkai laikomi vieton pašluos
tės, visai be pagarbos—kas tik nori, tas juos 
naudoja. Sakysime, tai kaip viešbutis—kas 
turi pinigų, tas jame guli... Et, gana, tai bur
žuazinis supuvimas, o ne menas.

Tokį pasikalbėjimą teko nugirsti tarpe 
kriaučių apie paneles dainininkes, kurios dai
nuoja su kunigėliu, o paskiaus su Pruseika.

Kriaušius.

Proletmenas
Proletarų jaunas menas 
Klasių kovoj kūrės, augo;
Tad jų, muzika ir dainos 
žadin jausmus, širdį daigo,—

Kaip elektros griovė.
Kelia ūpą eit į kovą,
Ugdo drąsą ištvermingą;
Būrin jungia darbo minią
Į vieną jėgą galingą,—

Kad sunaikint priešą.
Lai gyvuoja proletmenas!
Lai jis plečias ir bujoja!
Tegul skamba darbo dainos, 
Stipriu dvasią mums kovoje,—

Iki bus laimėta.
25-111-32. Rl. Svyrūnėlis.

Belaisvio Balsas
Laisvi atėjom į pasaulį; 

Laisvi privalėme ir būt.
Bet mus retežiais surakino— 
Vergijoj mes turime žūt.

Temsta naktis, ar aušta rytas;- 
Laukuose gėlės, ar speigai....
Į laisvę durys uždarytos, 
Aplink budelių durtuvai. 1

Už laisvę varguolių kovojom;
Prieš skriaudas, kančias ir vargus... 
Kovą tikėjomės laimėti— 
Tik ne belaisvio retežius....

Milioną kart geriau kovoje— 
Karžygiais kristi nuo kulkos! 
Ne supelyjusioj angoje— 
Mirti nuo budelių rankos....

Kur jūs, raudonosios pašvaistės?
Kur jūs, drąsūs kovos draugai?... 
Sutraukit retežius belaisvių,

z Atverkite duris laisvai!........
10. II. 1932. Palanta.

Toronto.

Sklokiškas Menas ■■

Sakoma, kad į pakalnę labai lengva nusi
risti. Tai tiesa, kaip čia senai tūla panelė, 
dainavusi komunistų parengimuose, pradėjo 
dainuoti sklokai. O dabar ta dainininkė jau 
nusirito į bažnytėlę giedoti “kristaus prjsikė- 

‘ limui.”
Na, ir kas čia naujo? Jeigu jau galima gie- 

* doti prikėlimui naujos “Klampynės,” tai ko
dėl nediedoti Jėzusėlio “prikėlimui,” Tai 
“tikrasis” menas!

—■■■■O- — - O'""-'" O“... . „

Brooklyno kriaučiai apie sklokiškus me
nininkus tik ir kalba:

• — Ot, kad “bepartyvis” menas, tai menas!
—Na, bet ko gi čia taip džiaugtis?—ki

tas kriaučius prabilo. . •
—Masės .su mumis, kunigas su mumis, o 

mes su visu svietu. Mūsų panelės artistės per 
visą naktelę giedojo pas kunigėlį, o dabar gie
da Pruseikos koncerte—tai pliusas.—Kalbė
jo skįokininkas.

—Cha-cha-cha... Tai minusas. Ne minios 
’ su jumis, bet jūs paskui minias,—pareiškė 

komunistuojantis kriaučius.—Pruseika bus
next.

—Na, o kas čia tokio, kad mūsų panelės 
dainininkės padainavo ir bažnytėlėje velyki
nes, tai didelio skirtumo mums nedaro—menas 
yra bepartyvis.

—Taip, taip—skirtumo nėra! Hm, jei Pru
seika mulkina darbininkus, tai kam jam pa
vydėti, jei sklokininkės dainininkės padeda 
kunigui juos mulkinti.

APIE SAVUS IR SVETIMUS
Meno paskaitų ir prakalbų mūsų judėjimui 

labai reikalinga. Abelnai mūsų publika rei
kalinga supažindinti su nauju mūsų menu— 
jo teorija ir tt.

Reikalinga išdėstyti, kodėl mes negalime 
tenkintis buržuaziniu menu. Mes turime pa
sakyti, kad mūsų menas yra tikresnis ir moks- 
lingesnis, negu buržuazinis. Tik jį turime auk
lėti.

Draugė B. Šalinaitė davė labai gerą pre- 
lekciją apie muziką Brooklyne. Ypatingai 
jai priklauso dar vienas pliusas, kad jinai 
gali demonstruoti muziką, kaipo pianistė, da- 

i linai. ir savo balsu. Taip jinai teikia tikrą 
J vaizdą ir parodo įmatomoj ir girdimoj for

moj, kaip skiriasi muzika viena nuo kitos... 
Dar daugiau. Tai kaip ta muzika, netinka 

, kartais žodžių prasmei, nepaisant, kad ir jiems 
pritaikyta.

Tokių diskusijų apie muziką turėtų rengti 
kiekvienas mūsų choras. Į artimas kolonijas 
galėtų nuvažiuoti mūsų muzikos direktorė 
šalinaitė ir duoti lekcijas. Kur jai negalima, 
tai draugai turi surasti kitus būdus, bet pre- 
lekcijų reikia turėti. Mes manome, kad bū
tų labai gerai, jei d. šalinaitė paruoštų pas
kaitą tuo klausimu.

Bet to negana. Apie meną reikalinga dau
giau diskusijų. Mūsų diskusijos Brooklyne 
parodė dar ir tai, kad yra ir prasilavinusių 
draugų, kurie neturi nuovokos apie meną abel
nai.

Na, o ką kalbėti apie įvairias meno sritis 
ir pakraipas. Labai daug reikalinga disku- 
suoti apie mūsų poeziją, dainas, veikalus. Iš
siaiškinti, kaip mūsų menas skiriasi nuo bur
žuazinio meno dainoje, veikaluose, apysakoj 
ir t. t.

Buvęs.

—Bet jos artistės. Dainininkai, artistai 
negalima varžyti politika, »jie visiems patar
nauja,—aiškinosi skįokininkas.

' ' Greitai, Greitai!

(Pabaiga)
KAPITALISTAS:

Nori miego!... tai ponia!....
Meskit laukan, štai alga.
Čia ligoniam ne vieta.
Greitai, greitai ir smagiai 
Tegu 'dunda fabrikai!
Tu ir tu, jau perseni, 
Todėl esat išmesti. v.
šits jaunuolis dirbs už du, 
Nesiskųs, kad per skubu. 
Darbo daug—mažai algos,— 
Aiškus tikslą,s mūs tvarkos.
Dirbkim, tad, kartu visi,

‘ Atgaivint “prosperity”.... 
Greitai, greitai ir smagiai, 
Kad dundėtų fabrikai. . .

1 (KAP. prašalina (tiru, darbininku, kurie 
dirbo scenos gilumoj ir pristato prie to 
darbo jaunų darbininkų, kuris ateina. į 
jų vietų iš kaires pusės. Darbininkai 
viens po kito nueina nuo scenos—visi į 
dešinę pusę.
KAP. lieka scenoj).

K 1

KAPITALISTAS IR DARBININKAI:
(Su šitais žodžiais visi darbininkai žen
gia skersai scenų į kairę. Kap. stumia 
juos pirmyn, išeina su darbininkais, ap
maino savo cilinderį ant policisto keųrurės, 
pasiima, taipogi policisto lazdų ).
Greitai, greitai, greitai, greitai.
Greitai, greitai—ne gaišink!
Greitai, greitai, greitai, greitai 
Greitai pelną dirbk, gamink!

POLICISTAS:
(Policistas stumdo ir velka darbininkus 
skersai scenų iš kairės į dešinę po vie
nų. ar du vienu sykiu. Darbininkai ban
do gintis, bet policistas . drūtesnis. Pas
kintus policistas veda vienų apraišiota 
galva da rbininkų).
Greitai, greitai, eik, judėk, 
Ir kampuose ne stovėk!. . . ■*'
Gatvės liuosos\žengt visiems!
Tik ne skurdžiams, raudoniems! 
Greitai, greitaiį^.vjens, du, trys, 
Lazda viską suvąldys!. . .
Darbininkus kad mokint, 
Kaip nuo bado apsigint, 
Yra tatai išdavystė ( 
žiauriai baus jį teisdarystė. 
Ką ne smaugs, elektrizuos, 
Lauk fašistam deportuos! 
Greitai, greitai—štai auka, 
Su suskaidyt^ galva!...
Gundė, mat, visus streikuot 
'Ir fašistus atakuot!...
Greitai, greitai, viens, du, trys, 
Jis streikuot daugiau ne drys. 
Vardan dievo ir tvarkos 
Lauk už jūrų deportuos.
Štai bedarbiai demonstruoja, 
Drąsiai šaukia, protestuoja; 
Rėkia—“darbo arba duonos”— 
Bet jie krinta lyg aguonos, 
Kaip Detroite ties Fordu, v
Davėm gazo su švinu!. ..
Greitai, greitai, cha, cha, cha! 
Man patinka mūs tvarka!
(Pabaigoj šių žodžių visi darbininkai jau 
dešinėj pusėj už scenos).

DARBININKAI IR POLICISTAS:
Greitai, greitai, greitai, greitai 
Greitai, greitai—ne gaišink!
Greitai, greitai, greitai, greitai 
Greitai pelną dirbk, gamink!
(Su šitais žodžiais darbininkai žengia 
atgal per scenų į kairę, vienoj eilėj; po
licistas juos varo. Jis nueina nuo scenos 
su darbininkais, apsimaino kepurę ant 
Kap. cilinderio).

1. DARBININKAS:
(Žengdamas per secenų iš kairės į deši
nę ir stumdydamas kapitalistų po sceną). 
Mūs Sovietų Sąjunga 
Smarkiai auga, kas diena.

2. DARBININKAS: *
(Ritmas darosi stipresnis, darbininkas 
atrodo karišku ir nugalėtoju).
Darbas greitai kuria galę— 
Ką sugriaus turčių sauvalę.

3. DARBININKAS:
Darbas greitai—griauna seną 
Vykdo Penkių Metu Plana.

KAPITALISTAS:
šitoks greitis—beprotybė 
Reikia gerbti nuosavybė.

A1.P.M.S. REIKALAI
t

“ALKIS” NEWARKE

Į 1. DARBININKAS: :: 
(Darbininkai žengia skersai scenų po vie
nų ar grupėmis; priklausant nuo padali
nimo žodžių. Jie stumdo kapitalistų į šo-

■ rus, kuris ketina juos sustabdyti.)
Stok kovon prieš skriaudikus, 
Sukčius ir parazitus.

KAPITALISTAS:
Vardan dievo ir šventų, 
Papročių klausyk seiį^i.

[ 1. DARBININKAS:
Į mėšlyną su dievais,
Dykaduoniais kunigais.

KAPITALISTAS:
Ne taip greitai, ne skubu,
Eikim valdžią kurt kartu.

2. DARBININKAS:
Mums nereikia turčių klasės, 
Valdžia bus tik darbo masės!

3. DARBININKAS:
Mūs žinioj bus fabrikai, 
Kolektyvus tvers kaimai! 

KAPITALISTAS:
Ne taip greitai, aš prašau,
Palūkėk, jau bus geriau... 

L DARBININKAS:
Darbo mokestis augštyn, 

y Darbo valandos trumpyn. 
f 2. DARBININKAS:

Mokslas, menas del visų, 
Darbas džiaugsmu,, kad virstų!

KAPITALISTAS:
Revoliuciją rimtai,
Laikas bėgt iš čion greitai!

1. DARBININKAS:
Darbo klasė, tad pirmyn,
Kalk pasaulį raudonyn!

2. DARBININKAS:
Skriaudos pasaulis sutrupės, 
žvaigždė sovietų lai žibės!
(Paskutinis 
tai i s ta nuo

darbininkas nustumia kapu
scenos; valandžiukei ir visi

darbininkai pasišalina į dešinę, brt-groi- 
tai grįžta). ‘

VISI DARBININKAI:
(Su šitais žodžiais, darbininkai sugrįžta 
ant scenos iš dešinės vienoj eilėj. Ta
riant žodį “naujų” staiga pasisuka, 
kairėn veidais į pulftikų).
Greitai, greitai, greitai, greitai 
Greitai, greitai—ne gaišink.
Greitai, greitai, greitai, greitai 
Tvarką naują dirbk, statyk!
Greit sovietai! Greitai darbas!
Leninas yra mūs vadas.
Augam greitai! Darbo masė.
Greit į kovą! Greit į laisvę!
Greitai, greitai, greitai, greitai
Greitai, greitai—nė gdišink.
Greitai, greitai, greitai, greitai—
Tvarką naują dirbk, statyk!
(Su pirmu žodžiu “greitai,** darbininkai 
pasisuka į dešinę ir nužygiuoja nuo sce
nos į kairę.)

Rūbai reikalingi:
Policisto kepurė, lazda ir kapitalisto “cilinde- 
ris”. Geistina, kad visi vaidintojai būtų vie
nodai apsivilkę.

Neklausk
Neklausk, kada kovą laimėsi, 

Jei nepradėjai dar kovos. 
Ir nesakyk, kad dar suspėsi— 
Nelauk pakol pirmieji stos.

Nenorėk laimės gaut iš kito; 
Bet pats turi ją iškovot!
Ir jei tau kibirkštis sušvito 
Kovos, iškart tu privalai stot.

Ne tas drąsuolis, kurs tik šaukia 
Kovoti su priešu kitus, 
Bet pats į papečkį greit braukia, 
.Apleisdamas kovoj draugus.

Tokie bailiai neverti nieko, 
Ir jie negal laimėt kovos!
Tik tiems, ką šaukdami kovoja— 
Pasaulis laisvas išbujos. ...

Tokiems tik tikslas teatsiekti, 
Ką žodžius darbu įvykdys. 
Ir jų pėdas privalom sekti. 
Vergijos traukyti grandis...

Neklausk, kada kovą laimėsi, 
Jei nepradėjai dar kovos... 
Ir nesakyk, kad dar suspėsi; 
Nelauk pakol pirmieji stos........

9. II. 1932. Palanta.
Toronto.

j šiam veikalo vaidinimui. Ji- 
I nai pati viena mokina veikalo 
muziką ir sykiu režisieriuoju.

Mes tikime, kad šis veikalas,

Galima sakyti, kad jau ma
žai laiko beliko iki vaidinimo 
naujausios mūsų operetės—“Al
kis.” Newarko Sietyno Choras 
jau gana senai ruošiasi šį vei
kalą vaidinti. Draugė B. šali- 
naitė deda visas savo jėgas

tai bus naujiena mūsų scenoje. 
Jisai negalės baigtis su vienu
vaidinimu Newarke. Veikiausia
šį veikalą draugai sietyniečiai 
turės pakartoti keliose vietose 
sekančiame rudenyje, nes šia
me sezone jau bus vėlu.

Taip pat prie šio veikalo tu
rės rengtis i* kitų kolonijų

draugai. Brooklyn aidiečiai ir 
kiti draugai turi skaitlingai da
lyvauti šiame parengime. “Ai
škis” yra viena iš geriausių mū
sų operečių. Mes ją galėsime 
matyti Newarke balandžio 30 
dieną.

Išnaudokime Parengimus
r*Mes varome vajuką veikalų 

leidimui. Tai turi žinoti kiek
vienas mūsų draugas, o ypatin
gai čhorai ir jų veikėjai—dra

mos grupės ir kitos mūsų or- - 
ganizacijos.

Bet kad geriau tą darbą va
ryti pirmyn, tai reikia visur 
būti apsukriems. Ypatingai 
mūsų meno organizacijos da
bartiniuose savo parengimuose

■ turi išnaudoti progas, .kurios 
! tik galima. Viena tų progų, 
! tai galima parinkti Meno Są- 
i jungai veikąlų leidimui aukų, 
l Kiekviename menininkų paren- 
; gimė turime parinkti aukų sa- 
• vo tikslui—veikalų leidimui.

Jei vaidinimas, koncertas, va- 
i karėlis arba kitas parengimas,
■ tai jį panaudokime mūsų kul- 
, turai—meno reikalams, šitas 
, darbas labai yra svarbus vi
sam mūsų judėjimui. Geres-

j nių veikalų mūsų judėjimui la
bai reikalinga#

i
Kaip Draugai. Atsiliepia į Mūsų 

' Atsišaukimąo
Tiesa, mūsų draugai jau pra

deda atsiliepti į mūsų atsišauki
mą. Mes gauname šiek-tiek 
Įplaukų. Pradėsime su maža 
suma, štai A.L.D.L.D. 25 kp. 
—savo susirinkime parinko au
kų. Nedaug, bet mes jau ga
vome $1.35. .

i Draugas Reikauskas rašo: 
; “čia rasite čeki ant 5 dol., tai 
I auka Meno Sąjungai nuo A.L. 
! D.L.D. 17 kuopos. Tai atsilie
pimas į jūsų atsišaukimą.” La
bai gerai, mes laukiame daug- 
giau tokių atsiliepimų.

Pasirodo ir PittsburghaS. 
Dailės Ratelio Choras prisiun- 

l tė mokestis ir už dainas. Viso 
Į $7.25. Labai gerai, bet drau- 
j gai jūs dar neaukavote del ge
resnių veikalų ir dainų. Pagal
vokite ir apie tai. Jūs dar jau
ni—veikalų jums reikės daug. 
Meno Sąjunga galės jų išleisti 
tikAuomet. kuomet ją rems mū
sų vienetai.

Draugas P. Dauderis atpiš- 
kino cielą dešimkę iš Chica
go s. Taip pat duoklės ir au
ka ;dar “Alkiui” išleisti. Tie
sa, “Alkis” jau išėjo irt sklei
džiasi po visą Ameriką, bet 
jam aukos dar reikalingos.*

Diktą bilą užsimokėjo ir mū
sų Aidas Brooklyne—$20. Tai 
ir viskas. Gal jau busime ga
vę daugiau iki laiko, kuomet 
šis rašinėlis pasirodys spaudo
je. Nedaug, bet mes sakome, 
kad nebloga savaitė. Mes jau 
girdime ir daugiau ateinančių 
įplaukų, tikimės, kad mūsų or
ganizacijos gerai įvertina mūsų 
kultūrinį darbą. Juk tai ne ke
lių žmonių bei chorų tas dar
bas. Ne, tai viso mūsų judėji
mo. Labiausia šiame krizyje, 
kuomet dar labiau aiškėja kapi
talizmo ’ smukimas, reikia uk- 
dyti naują kūrybą.

A.L.P.M.S. Suvažiavimas
Draugai, šiais metais mūsų 

Sąjungos įvyksta suvažiavimas. 
Suvažiavimas įvyks sykiu su 
L.D.S. suvažiavimu, Rochester, 
N. Y. Laikas jau pradėti orga
nizuotis šiam suvažiavimui. Rei 

| kalinga pasitaikyti, kad tie pa
tys draugai galėtų atstovauti L. 
D.S. seime ir Amerikos Lietu
vių Proletarų Meno Sąjungos 
suvažiavime.

Dieną mes negalimė paskelb
ti, nes reikia tartis su L.D.S. 
Centru, bet galime pasakyti, 
kad suvažiavimas įvyks pabai
goje birželio mėnesio. Galima 
jau pradėti darbuotis ir 
rinkti delegatus, šiuo klausi
mu bus išsiuntinėta vienetams 
laiškas. Bet nėra reikalo lauk
ti laiško. Pastebėję šį. prane
šimą, jau galima pradėti ruoš
tis suvažiavimui.

V. Bovinas, Sekr.

LITTLE THEATRE 5<4ew%.d NstT‘
Rytoj rodys paveikslą, kurį kiekvienas 

komunistas privalo matyti 
“KELIAS Į GYVENIMĄ” 

Tai vaizdas iš sulaukėjusių vaikų po 
badmečiui Sovietų Sąjungoj. Tai yra 
rusų kalbinis paveikslas, kuris bus iSalč- 

kinamas anglų kalboje.
Scenerija i6 dabartinio gyvenimo 

Sovietų Sąjungoj
Prasidės kiekvieną dieną 1 vai. po piet.



Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Bal. 16, 1932

NEW BRITAIN, CONN CLEVELAND, OHIO 1
Balandžio 18 dieną įvyks svarbus 

m j , .... . _ susirinkimas, Tarpt. Darb. Apsigyni-LjOdel, policija nepaiso ne savo ponų mo lietuvių kuopos, Liet. DarbininkųNUO DNIEPRO IKI VISLOS
(Tąsa)

SKYRIUS VI j
Imperialistų Suokalbiai Prieš Sovietų 

Sąjungą
Pralaimėjus Lenkijai karą su Sovietų Są

junga, pralaimėjimas rusų kontrrevoliu
cionierių ir pasaulinių imperialistų inter
vencijos Sovietų Sąjungoje, jiems galuti
nai neatėmė noro pulti ją ir sunaikinti. į 
Jie ir ant toliaus tęsia suokalbius ir pro
vokacijas, kad išprovokavus Sovietų Są
jungą į karą, sumušus ją ir sugrąžinus ten 
*sena buržuazijos režimą.

Po vadovyste stambių imperialistų, o 
pirmoje vietoje Francijos, Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų, susidarė įvairiausi So
vietų Sąjungos priešų susivienijimai Euro
poje ir suokalbiai Azijoje su Japonija prie
šakyje. ■

1. Atsitikime konflikto ar karo tarpe 
: Lenkijos ir Sovietų Sąjungos, Francija 
įima sau už pareigą: a) aprūpinti lenkų
armiją karo reikmenis, 
karo laivyno apsaugoti susisiekimą tarpe 
Franci jos ir Lenkijos jūromis, kad prista
čius į Lenkiją ginklus ir amuniciją, c) pa
skirti į Lenkijos armiją generolus, patarė
jus ir instruktorius ir d) klausimas apie 
pasiuntimą Lenkijai į pagelbą Francijos 
armijos pasilieka atdaras.

2. Atsitikime, jeigu, laike karo tarpe 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos, 
užpultų Lenkiją, tai Francijos pareiga pa
skelbti karą Vokietijai, mobilizuoti visas j 
savo kuro jėgas ir pulti ant Vokietijos.

3. Jeigu Vokietija paskelbtų karą Fran-, 
cijai, tai Lenkija paskelbia karą Vokieti-! 
jai ir paveda savo armiją francūzų gene-1 
valinio štabo komandai ir vedimui ant Vo-!

Ar 
vauti 
sies 
šiame miestelyje, besirengiant

b) 'veikimu Savo prie rinkimų. Kai kurie dar
bininkai draudė Komunistų 
Partijos narius nuo dalyvavi
mo rinkimuose. Jų nuomone 
buvo tokia: kam tokį brangų' 
laiką leisti veltui, nes vis vienį 
nebus Partijos nariai išrinkti 
į miesto valdvietes. 1

Bet Partija tokių pastabų j §įninkų eilinių narių, 
nriamo ii nnąihrin'zl n - • _ j • j • i i •

. Pasižvalgius pt> Praėjusių
Miesto Rinkimų

verta komunistam daly- 
rinkimuose ? Tokios rū- 
buvo statomi klausimai

yra svarbus, taip pat ir darbi- kapitalistų išleisti įstatymai 
ninkt^ solidarumo dienos ap- laiduoja darbininkams. Bet 
vaikščiojimas svarbus.
kaip organizacijos, taip ir pa-išleistų įstatymų. Bosai gali salėje, 920' E. '79th ?st. Visi kapi- 
vieniai darbininkai prisideki- daryti taip, kaip jiems patin-jS^daug
te prie šių svarbių darbų atli- ka. Tik darbininkai yra var-1 ypatingai apvaikščiojimą Pirmos Ge-

John Baker Sekr.
(90-91)

FRACKVILLE, PA.
I Koncertą ir balių rengia SLA. 164 
1 kuopa ir Lyros Choras, įvyks pir
madienį, 18 balandžio, Vasaičio sve
tainėje, Frackville, Pa. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus gera programa ir 
po programai bus šokiai prie geros 

I šiuriko Orkestros. Visus kviečia 
Rengėjai.

(90-9D --------;-------------- -»
PHILADELPHIA, PA.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės 
susirinkimas bus nedėlioję, 17 balan- 

v. . .. ., , , . v džio. 11-tą. vai. ryte, Rusų svetaine-ziavimas—piknikas įvyks birželio je, 995 ję 5^ gį Tėvai ir vaikučiai
IJdien, Olympia larke, Worcester, (ĮaiyvaUkite; taipgi turi būti ir visa 
Mass._ Įrašome įsunkti diaugus ,ku- Jęon-jjsįja nes turime sutvarkyti bi
ne rūpinsis šio J - - -•

kimo. žomi. i gūžės.
Vikutis. Lindenietis.

WILKES-BARRE, PA. PRANEŠIMAI Iš KITUR
Draugai mainieriai, nemany

kite, jog šitas streikas buvo 
jšauktas ,kad pagerinti jūsų bū- 
'Visai ne, tai nebuvo strei
kas, o tik inspekcija, patikrini-

Kardonas
Jau 1921 metais galutinai susiformavo 

prieš Sovietų Sąjungą Europoj “kardo
nas” iš Finlandijos, Estonijos, 
Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos, 
pakalyje stovi kiti imperialistai, 
donas,” 
zaciją” nuo bolševizmo, jau tuo metu su-j 
darė apie 60,000,000 gyventojų, užlaikė j -<aro sutarčių. . 
585,000 kareiviu ramiu laiku ir į vieną mė-; prieš Sovietų Sąjungą. Ir francija 
nesį karo galėjo išstatyti 3,500,000 karei-| Jaš nuoširdžiai vykdo gyvenimam ^Laike 
vių. r

. . I
Ant kiek šie susijungimai atviri ir tvir

ti prieš Sovietų Sąjungą, mes privesime 
kelias ištraukas iš jų sutarčių. Lenkijos ir 
Rumunijos sutartis, pasirašyta 1921 me
tais, turi sekamus punktus:

1. Lenkija ir Rumunija pasistato sau už j 
pareigą teikti viena*1 kitai ginkluotą pagel-i 
bą...

. 2? Abi valstybės pasistato sau už parei- ( 
gą veikti išvien visuose užsienio klausi-( 
muose, paliečiančiuose kaimyną Rusiją.

3. Atsitikime karo su ja, draudžiamas; 
atskiras susitaikymas.

4. Forma bendro karinio veikimo bus i£- • 
dirbta tam tikros bendros konferencijos, j

5. Nei viena iš susitarusių šalių neturi 
teisės padaryti sutartį su trečia valstybe, 
apie tai nepranešus vienai iš jau susitaru
sių.

. , Šis lenkų ir rumunų imperialistų suokal-
• bis buvo papildytas 1927 m. dar sekamais 
-punktais:

1. Atsitikime karo vienos iš susitarusių 
šalių su Sovietų Rusija, antra privalo teik
ti kariaujančiai prieš Rusiją ^visokią gink
luotą pagelbą.

2. Jeigu karas bus vedamas tik prieš So
vietų Rusiją, tai nemažiau, kaip 9-10 dalis

• visų ginkluotų spėkų Rumunijos ir Lenki
jos turi būti pastatyta prieš rusų armiją. 
Karo vedimo būdus išdirbs abiejų šalių ge
neraliniai štabai bendroje konferencijoje.

3. Armijos komandavimas prieš Sovietų 
Rusiją pavedamas lenkų generaliniam šta
bui, kaip lenkų, taip ir rumunų spėkomis.

4. Laike karo tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos, Rumunija pasižada į 20 dienų 
išstatyti ant upės Prut prieš Rusiją nema
žiau 16 pėstininkų divizijų, ne mažiau 
182,000 kareivių del bendro veikimo ir puo
limo su Lenkijos armija. »

Tai toki puolimo planai jau viešai žino
mi prieš Sovietų Sąjungą, padaryti ir pa
sirašyti tarpe Lenkijos ir Rumunijos. To
kios pat rūšies sutartys ir su kitais Len
kijos sąjungininkais.

4. Ramiu laiku Francija remia ir apru-Į kuriai komunistai 
pina Lenkijos 
ginklų, teikiąnt paskolų, taipgi siunčiant! būna pirmutiniai, 
į lenkų armiją savo karo žinovus, patarė- į 
jus ir priima į savo karo mokyklas Lenki- 

ar“ljos oficierius.
kad išgelbėjus buržuazijos “civili-! .

Tai tokis turinys Lenkijos ir francijos 
Jos atkreiptos pirmoje vie-

Latvijos, 
O jų už- 

Šis “kar

NAUJOSIOS ANGLIJOS DARBI
NINKŲ REIKALAI

Naujosios Anglijos J. V. Kompar- Į 
tijos frakcijoms, A.L.D.L.D., APLA.,.

---- , —----*-----.--------------------- jLDSA. ir LDS .Apskričiams; darbi-1 
mas kompanijos ir unijos vir-ninkiškos spaudos skaitytojams ir I 

‘--------- • Tik no-|simphtikams. Draugai ir Draugės:
nepriėmė, ji tęsė pasibriežtą Lįj*0"patirti’,” kokio? jie vieny-1 komunif5tin6s5- sPaUdo&nau,lai išva-!

Lvr ve.l r J j tikslą, išstatė _ kandidatus ir ran^asį? kad žinotu, kaip 
Vokietija vedė komunistinę agitaciją, nu- gerįau 

maskuodama visokius politi- streįko. 
kierius, kurie su prižadais 
darbininkus maitina ] 
rinkimų, o po rinkimų, būna 
viskas’ po senovei arba daugi 
blogiau.

Komunistai vadovauja 
som darbininkų kovom. Nė- 

__  . _ ra to streiko, kuriame komuni- 
(štai nebūtų pirmutiniai. Nėra 
(tos bedarbių demonstracijos, 

----- i nevadovau- 
armiją, teikiant bargan tų. Visose kovose komunistai 

' ’____ 'i------ -----ToklU bŪ-
i du dalyvauja ir rinkimuose. 

Apsižvalgius po šių mieste
lio rinkimų pasirodė, kad Par
tija gerai padarė, dalyvauda
ma rinkimuose, štai kas at-j 
siekta: Simpatikų skaičius ke-j 
leriopai padidėjo, Partija na
riais padvigubėjo, paskleista 
daug įvairios darbininkiškos 
literatūros, gyvu žodžiu į bent 
10,000 darbininkių kalbėta, 
daug gauta paramos del lite
ratūros ir sekamais rinkimais 
šio miestelio jau veikiausiai 
nereikės rinkti parašai, nes 
pagal teises, gauta pakanka
mai balsų be rinkimo parašų 
statyti kandidatus sekančiais 
rinkimais.

Svarbiausias dalykas laimė
ta tai tas, kad išsireikalauta 
laikyti'prakalbos prie dirbtu
vių vartų ir visuose miestelio 
kampuose—gatvėse, darbinin
kais apgyventose vietose, ir bi-

geriau prisirengti prie kito 
_ Dar tik keletas dienu 

prabėgo po sulaužymui strei- 
prrma 0 jau kompanijos spėjo 

' paleisti didelį skaičių kovin- 
-!gų darbininkų iš darbo, o lai-

----- , pikniko surengimu. ]as jr knygas jr yra svarbiu dalv- 
. Sėkmingumas šio pikniko priklausys ųu aDtarimui. 
ha r.iiA Inivmo vinnne vi'nfi lino /Irau.. . .. .

h • i - , . , . lais rašykite šiuo anikiu bėgant, bus tas daroma ir Sukackienė, 18 Hillsid

ne nuo kurios vienos vietinės drau
gijos, ale nuo visų lokalinių draugi
jų bei kuopų. Tad visoje Naujojoje 
Anglijoje ir visos organizacijos rū- I 
pinkitės šiuo reikalu. Visais reika-| bas rengia šokius, 
lais rašykite šiuo antrašu: M. a. |toje 16 balandžio, 

... < 13 st-> Worces- Fordtham Hall, Freehold, N. J.
laike ter, Mass. į gus gera muzika, grieš smagius ka-

l valkus šokiams;
j ir gėrimų. Kviečiame atsilankyti vi- 

senus, ' 
Įžanga 25c..

(90-91) t

. (90-91)
FREEHOLD, N. J.

Liet. Ukėsų Neprigulmingas Kliu- 
kurie įvyks suba- 
7:30 vai. vakare, 

Freehold,su visais kitais, kurie 
streiko darbavosi, kad streikas 
ne būtų parduotas.

Todėl, draugai mainieriai, 
pastatykite patys sau klausi
mą, kodėl tas streikas , pralai
mėtas? Kaip geriau prisireng
ti prie kito streiko, kuris į 
trumpą laiką ir vėl bus, kaip 
tik kompanijos ir unijos virši
ninkai apsidirbs su kovingais 
darbininkais. Bet kas iš tokio 

(streiko? Jis bus išduotas ir 
darbininkai parduoti bosams, 
jei mes būsime, neorganizuoti. 
Algos bus dar toliau kapoja
mos.

Todėl, draugai mainieriai, 
mes nelaukim, kad kitas strei
kas rastų mus- neorganizuotais. 
Mes turime rengtis ir organi
zuokime eilinių narių komite
tus. Nelaukime, kad kas kitas 
pagerins mūsų būvį. Ne, mes 
patys turirrfe veikti ir kovoti 
už savo klasės reikalus.

Noriu tarti žodį ir j tuos 
mainierius, pas kuriuos bosai 
lankėsi į namus. Kode! bosai 
dabar neateina pas darbinin
kus? Todėl, kad dabar jau 
streikas sulaužytas. Jie pirma 
norėjo gauti skebų, kad sulau
žyti streiką. Vadinasi, kal
bino darbininkus darban, kad 
pakenkus patiems * darbinin
kams.

Bet ta kova darbininkų dar

bus skanių valgių
SPRINGFIELD, ILL, , . •i sus šios apiehnkes lietuvius, 

ALDLD. 7-tos kuopos susirinkimas jaunus, didelius ir mažus.
įvyks ketverge, 21 balandžio, 7:3Q ( 
vai. vakare, pas K. Lagūną, 1520 . 
Pennsylvania Ave. Visi nariai bū
tinai turite dalyvauti, nes turime 1 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi tu
rime išrinkti į “Vilnies” šėrininkų 
susivažiavimą atstovą.

Kviečia Valdyba.
(92-93)

; -"š nuoširdžiai vykdo gyveniman. Laike 
i karo tarpe Lenkijos ir Sovietų 1920 m., 
Lenkija iš Francijos gavo apie 10,000,000 
kanuolių kulkų.

Gi nuo 1923 iki 1929 metų Lenkija ap- 
laikė iš Francijos 150,000 karo šautuvų, 
2,000 orlaivių ir apie 250 tankų.

Lenkijos karo jėgos be galo sparčiai au
ga. Ji dabar gali pastatyti virš 4,000,000 
armiją. 1923 metais ji turėjo 140 karo or
laivių, o dabar jau 700. Lenkija, su pagel- 
ba Francijos ir Anglijos, budavojasi ir jū
rų karo laivyną. 1923 metais ji turėjo sa
vus valdiškus penkis fabrikus, kur gamino 
ginklus ir dirbo 21,000 darbininkų; gi 1931 
metais ji jąu turi 30 valstybinių ir 100 pri- > Kitas dalykas, tai patyri- 
vatinių karo ginklus gaminančių fabrikų, imas, kurie komunistam simpati 
kuriuose dirba apie 70,000 darbininkų. I kai, o labiausiai lietuviai susi- 
Lenkijos buržuazija ir socialfašistai viską. d°mėję Partijos vedamomi 

kampanijom ^a|3ar gaįutįnaį nepasibaigė.
Lietuvių tarpe yra ne taip Yra maiRų> kuf darbininkai 

priversti streikuoti, nes kom
panija nukapojo algas taip, 
kad darbininkai negali pragy- 

I ve nti.

daro, kad padarius negalimą darbininkų 
; įveda įstaty- 

\ ■» • o ■m rvn o m i 1 i _

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis j 

susirinkimas įvyks 19 balandžio, 8 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Draugai Draugijų At- ‘ 
stovai! Būtinai ateikite į šį susi
rinkimą, nes turime labai daug dar- ( 
bų, kaip tai: Mass, valstijos alka-| 
nu maršavimas, aukų rinkimas, pri- I 
sirengimas prie Pirmos Gegužės ir . 
kitokiu svarbiu dalyku.

Oi g. J. J. B.
(91-92)

ELIZABETH, N. .L 
Įsitčmykit Visi 

Tarpt. Darb. Apsigyn. lietuvių 
rius rengia šokius su programa, sek- 1 
madienį, 17 <1. balandžio. Parengi- ■ 
mas įvyks Liet. Prog. Kliube, 69 So. , 
Park St. Pradžia 7 vai. vakaw. | 
Visi nariai ir simpatizatoriai atsi- ' 
lankykit skaitlingai, programa bus 
įvairi: bus dainų, šokikė ir t.t. Sma
giai laiką praleisite ir sykiu parem- 
site savo kovojančius draugus.

Komisija. , 
. . (90-91)

>ky-

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonka linimento

PAIN-EXPELLER

Philadelphia
lOUND TRIP

One Way
2.00 '

______ $4.00
_____ _ 3.00
______  4.75
______ 7.50
______ 8.0G
______ 13.50
_______17.00

______ 4.00
____ ___5.00

HOURLY (
Ext’KESS
SERVICE

BALTIMORE ____
BOSTON _____
WASHINGTON __ 
RICHMOND ___
PITTSBURGH __ 
DETROIT _____
CHICAGO _______
ALBANY and TROY

ROUND TRIP ___
. KAINOS ROUND TRIPSŲ 

Labai/Smarkiai Nužemintos 

NEVIN BUS DEPjOT 
111 W. 31st St., CHickcring 4-1600

f

<

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA 
Rengiama Dubrow-Philco 

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KIEKVIENĄ SEPTINTADIENI 

nuo 4 vai. iki 4 :30 po pietų 
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles 

Duoda L. DU BROW & SONS, Ine.
420-422 South Street Philadelphia, Pa.

Telefonuokit, Lombard 1146 
Norėdami išmėginti, PIIILCO RADIO namuose

! pasipriešinimą • karo metu; f 
| mus, varžančius streikus ir pramonę mili
tarizuojančius.

Bet ginkluota jėga glūdi ne tiek Lenki- 
! jos jėgose, bet “kardone” :
; je.” “Kardonas” reikalui esant gali išsta- į 
tyti apie 7,000,000 arba ir daugiau armiją (nariu 
prieš Sovietų Sąjungą, 
tai yra Francija, Belgija, Jugoslavija, Če-! 
ko-slavija, Lenkija ir Rumunija f--1--- 
metu užlaiko 1,665,000 kareivių, i

i tų rezervų jos turi 11,125,000. Tokiu būdu j daIyvauja
į į labai trumpą laiką gali pastatyti armiją i padėti skleisti literatūrą, lan-j los svetainėje, Walker St., 
i iš 200 pėstininkų divizijų ir 25 raitarijos, i'kytis į rengiamas prakalbas ir (Palisades karų kelio. I

dės 8 vai. vakare.
Prūseikiniai taip pat ne sy- šitas i 

kį sakė, dirbsią Partijai nau-įšaukiamas į • • -
dingą darbą, bet nė jų nebuvo teisima nekaltų negru iaunuo- 
matyti.

Kodėl taip yra? Todėl, kad'je'. 
dar mūs organizacijose yra 
perdaug to senoviško papro- mitinge.
čio, to nelemto oportunizmo, kad negrai darbininkai yra ne- 

■ t . ; ... ... .... . - ... .kuris reikia rauti iš pat šak-i ką pinigų daų išleidžia karo reikalams. nik - • J ' ' "

1913 metais ji išleisdavo karo reikalams ■ (į Partijos klaidas, tai reikia 
9,000,000,000 frankų, gi 1931 metais J G .AL ____
20,000,000,000 frankų. Vien tvirtinimui irlpanijose padirbėti ir pažiūrėti, 
budavojimui naujų tvirtumų ji išleido apie kaip 
10 miliardų frankų. .

Francija finansuoja ir savo talkininkes, 
Rumunija nuo 1929 iki 1931 metų gavo dvi 
paskolas,., vieną 500,000,0Q0, 
000,000 frankų. Lenkija 216,000,000 fran
kų, 100,000,000 ir 575,000,000 franku. c „ 
goslavija—400,000,000, 200,000,000 ir?,025,- 
000,000 frankų, 
franku ir tt.

Čeko-slovakija turi nuo Austrijos laikų 
išvystytą stambią sunkią pramonę, jos te
ritorijoje yra milžiniški karo fabrikai Sko
da. Tokiu būdu Čeko-slovakija pavirto 
kaip kokis arsenalas, neš Skoda turi 61 ka
ro ginklus gaminantį fabriką. Devyni iš 
jų gamina orlaivius, 5 fabrikai sprogstan
čias medžiagas,. 13—ginkluotus automobi
lius ir tankus, 20 fabrikų gamina kanuo- 
les, kulkasvaidžius, šautuvus ir tt. Skoda 
yra •susirišęs su Francijos amunicijos 
ginklų gaminimo karalium Krezo ir su 
kiu pat gaivalu Anglijoje, Shneider.

(Bus daugiau)

jau mažas būrelis gerų simpa
tikų žodžiais, bet darbais tai 
neprisidėjo ne vienu piršto pa
judinimu, išskyrus kad kai ką 

ir “Šešių Lve:o-ia^kko ^er lleatlaidų raginimą, j 
'žiūrint į tokius Partijai sim-į 
patikus, kaip ir A.L.D.L.D. 
____ is, tai jau negalima juos 

gi “šešių Lyga,” j paglostyti.
Partijos nariai • stebėjosi, 

taikos‘kad A.L.D.L.D. nariai tartum 
i • (nežinojo, kad būtų rinkimai, 

K , _ , j kuriuose Komunistų Pa

su 15,000 kanuolių, 100,000 kulkasvaidžių, j t .t. 
5,000 tankų ir 5,000 karo orlaivių, ir tai j 
jau tos spėkos, kurios visada gatavos, gi 
karui prasidėjus, kaip gyvoji spėka, taip 
ir karo technika, kelis kartus būtų padi
dinta.

Francija kaip kokis smakas traukia iš j 
Vokietijos karo kontribucijas ir milžiniš- i 

reikalams.

“šešių Lyga.”
Bet dar ne viskas. Svarbiausias Lenkijos į 

talkininkas ir rėmėjas yra Francija. Po ( 
Francijos vadovyste yra sudarytas karinis 
susijungimas tarpe: Francijos, (Belgijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Jugoslavijos ir Čeko- 
slavijos, ir jis vadinasi “šešių Lyga.” Jei
gu mes matėme “kardoną” iš šešių, tai 
yra, Finlandijos, Estonijos, Latvijos, Lie
tuvos, Lenkijos ir Rumunijos su armija 
apie 4,000,000. kareivių į vieną mėnesį prieš 
Sovietų Sąjungą, tai “šešių Lyga” sudaro 
dar galingesnę spėką, gi į šią “Lygą” iš 
“kardono” įeina tik dvi, būtent Lenkija ir 
Rumunija. Tokiu būdu mes turime jau 10 
kapitalistinių valstybių suokalbį prieš So
vietų Sąjungą.

“šešių Lygos” sutartys panašios, kaip ir 
šešių “karbono.” Štai Lenkijos ir Franci
jos sutartis sako:

s
J. T. Visockis.

CLIFFSIDE, N. J. h

Didelis Protesto Mitingas

Balandžio 16 dieną čia yra 
■i r ai uju J rengiama didelis protesto mi- 

arbą kad reikalas j tingas. Mitingas įvyks Cori-
, prie į 
Prasi- I

masinis mitingas yra 
,is protestui prieš nu-

lių sudeginimui elektros kedė- 
Visi darbininkai ir darbi

ninkės turime dalyvauti šiame 
Mes turim pareikšt,

Jeigu yra gerai kritikuo- , kaipo negrus.
. , - sos
jau! Partijai padėti vedamose karn-

kalti ir juos norima nužudyti 
Tad visi ir vi- 

dalyvaukime.
M.

I

vienokias ar kitokias i 
klaidas galima išvengti, 
da ir kritika būtų galima

Sekanti , prisirengimai

pri

o antrą 675,- yra šie: Pasitikimas alkanųjų! 
. keliautojų, kurie balandžio 23 i 

ju_ d. keliaus,per šį miestelį į val-
stijos sostinę Hartfordą. Ir 
dar kitas, tai Pirmoji Gegužes.

Čeko-slavija 500,000,000 Kaip alkanųjų keliautojų pasi-
tikimas ir su jais sykiu bedar
bių delegacijos pasiuntimas

LINDEN, N. J

ir 
to-

Dr. Jonas Repšys
278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter S78&

OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. vakaro. •
Nuo 2-4 po pietą ir
Nedėliotais: 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

PoŲcija Išardą Susirinkimą 
tcU(, Balandžio 6 dieną čia darbių 

.ninkai rengė masinį sūsirin-i 
kimą protestui prieš karą.1 

, Darbininkai labai skaitlingai! 
rinkosi į masinį susirinkimą, j 
Bet policija pribuvo ir pra-j 
dėjo darbininkus stumdyti ir 
varinėti. Taip jie ir sulaikė 
laikymą prakalbų.

Darbininkai dar ilgai nesi- 
skirstė. Bet paskiaus nutarė 
pasitraukti. Darb ininkuose1 
matėsi labai didelis pasipikti-1 
nimas policijos įsikišimu ir 
draskymu prakalbų. Kiti dar-' 

ibininkai kalbėjo, kad reikalin- 
• ga kovoti prieš tokį policijos' 
užpuolimą ant darbininkų? 
Juk darbininkai turi turėti 
teisę laikyti susirinkimus ir, 
prakalbas.

Šitas policijos pasielgimas 
yra priešingas pamatinėms 38--40 Stagg Street, 
darbininkų, teisėms, kurias ir

g

§

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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Ruoškimės Visi Minėti 
Pirmą Gegužės

biednas finansais.
A.L.D.L.D. 9-to Apskr. Seki 

VI. Rugienius.

452 Wood ward Ave., Ridgewood, L. I., N. Y.
Kampas Himri>d Street

minios grūdasi

važiuoja į visus 
kampus. Bet ten

Savininkai Petras LinSvinas ir Karolis Mcškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji- 
inams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

Brazilijos Komunistų Par-I 
tijes lietuvių frakcijos slaptai 
leidžiamam laikraštyj “Darbi- 

kovo 3 d. tūlas 
ten

Visoms A.L.D.L.D. 9-to 
kričio kuopoms

bu- 
Kal- 
Prą-1

nes,Fondą. Aukavusiems tariame 
ačiū.

Abelnas veikimas čia yra ne- 
, bet visgi veikiame.

o

10

PORTLAND, MAINE Baisi Bedarbiu Padėtis Brazilijoj suotų Scottsboro , jaunuolius,!SKAITYKIT IR PLATIN-

Puslapis Penk'fad

Dar kovo mėnesį A.L.D.L.! 
D. 189 kuopa surengė prakal
bas draugui Mizarai, kuris 
lankėsi Sovietų Sąjungoj. Ga
lima pasakyti, kad prakalbos 
gerai pavyko. Čia lietuvių 
darbininkų mažai gyvena, bet 
veik visi dalyvavo prakalbose, 
žinoma, tik keletas katalikų 
nebuvo prakalbose, kurie yra 
kunigų užnuodinti religiniais 
nuodais.

Po prakalbų renkamos au-l 
kos. Aukos buvo skiriamos! 
lėšų padengimui ir į Agitaci
jos Fondą. . Po dolerį aukavo 
sekami draugai: A. Liktoras, 
S. Alksninis, F. Kazlauskas, E. 
Kazlauskienė, A. Bakanaus- 
kas. Po 50c.: J.Jarušauskas, 
A. Bajonienė, J. Gendruolis, 

, ką jūs kalbate?'j Alsavičius, J. Bružas. Po 
kontr-revoliucio-125c.: a. Blaudžius. Viso au- 

kurį _ Pruseika i ky surinkta $8.20. Padengus 
atsakė: “Mesj]g§as> kjįj pasiųsta į Agitacijos! 

remiame,

Grigas Sako, Pruseika 
“Sunaikinsiąs,’' Ką Tik 
Leninas Sutvėrė

Po vienam Augščiausios 
Lietuvių Amerikoje 49-tos kuo
pos susirinkimui, dar vasario 
mėn. 7 d. š.m., prasidėjo laik
raščių platinimas. Drg. Sinu
sas platina “Laisvę,” o Grigas, Į 
kaipo pirmininkas, prišoka 
prie manęs: “Pasipirk, Joku- 
boni, mūsų laikraštį, ir pama
tyk, kaip mes tveriame nau
ją pasaulį, naują gadynę.” 
Aš jam tuoj atkirtau, kad tai 
yra tik nauja klampynė, ir pa
stačiau Grigui klausimą: Ar 
jūs ^žinote, ką jūs kalbate?! 
Juk tai yra 
nierių darbas,

suprantame ir
Pruseika viską sunaikins, 
Leninas yra sutvėręs.”

Tai tokia yra nuomonė pa-j didelis 
skleista pas tulus artimiausius • Komunistų vienetas susideda 
Pruseikos agentus, ir toki tvir- iš 20 narių> Bedarbių Tary- 
tinimai, kaip Grigo, yra doku-1 ha suorganizuota iš 450 narių, 
mentas, kati Pruseika pasidarė < Bedarbiai yra po komunistų 
bjauriausias revoliucinių dar- vadovybe, 
bininkų priešas ir mūsų klasės 
neprietelius. Puldamas “Lais
vę,” kaipo darbininkų reikalų 
gynėją, atakuodamas Komu-j 
nistų Partiją, jis dirba tą pati! k“Jg 
darbą, kaip rusų baltagvardie-1 j
čiai, su kuriais jis veikiausiai 
ir tiesioginiai susiuosto.

Aš atsišaukiu, kaipo 49-tos 
A.P.L.A. kuopos narys. į jus 
visus, nevvyorkiečiai, budėkite, 
kad tokie žmonės nepadarytų 
ir su kitų organizacijų iždais, 
kaip kad A. Matulis padarė i 

-A.L.D.L.D. 23-čioj kuopoj, kad;fc 
daugiau organizacijų iždų tie 
elementai nenuneštų Pruseikos 
redaguojamai kontr-revoliuci- 
nei “Klampynei.”

Pamatė Pruseika su savo 
timaisiais, kad revoliucinis 
dėjimas auga, kad eina 
smarkesnės darbininkų kovos 
po komunistine vėliava, tai 
jiems ir pasidarė karšta; todėl 
jie pabėgo iš darbininkų pozi
cijų, kuriose ir pirmiaus tik 
veidmainiavo; jie dabar atsi-, 
stojo į vieną eilę su baisiau-1 
siais. kovojančių darbininkų! 
priešais, o kontr-revoliucijos! 
talkininkais.

Joseph Jokubonis.

Gaila, kad lietuvių darbi
ninkų labai mažai matosi vei- 

j kime. Draugai, stokite dar- - 
j ban sykiu su kitais darbinin- 
___ Stokite į Komunistų 
Partija, kuri vadovauja visas 
darbininkų, kovas. Į Komunis
tų Partijos kuopelės susirinki
mus galite ateiti ir pasiklau
syti, jie įvyksta kiekvieną ne- 
dėldienį 3 vai. po pietų, 
giau informacijų galite 
pas draugą A. Liktorių.

Ii jums nurodyti, kur 
mi susirinkimai ir 1.1.

Taip pat reikia, kad 
ninkai pirktų darbininkų laik
raštį anglų kalba—“Daily 
Workerj.” To laikraščio čia 
pareina po 15 kopijų. “Daily 
Workerj” galite gauti pas 
draugą Holpen, kuris yra Par
tijos vieneto pirmininkas. t

Bedarbių čia yra labai daug. 
Jau suskaitoma virš 1100 dar
bininkų šeimynų, kurios neturi 
'ką valgyti, o ponai jais nesirū-' 
: pina. Patys darbininkai turi 
• kovoti, kad kaip nors palai- 
į kius gyvybę kūne.

Darbų čia yra labai mažai. 
! Dirbtuvių veik nėra. Yra tik 
Į viena geležies išdirbystė ir vie- 
į na molinių dūdų išdirbtuvė. 
' Daugiausiai darbininkai gyve- 
j nimą daro iš darbų prie kelių 
taisymo ir prie laivų iškrovi
mo ir krovimo. Darbininkų

ninku žodis
Bedarbis sekamai aprašo 
esamą bedarbių padėtį:

Fašistai sako ir skelbia 
savo spaudą, kad Brazilijoj
ra bedarbės ir jos būt negali, 
o jei esą koki bedarbiai, tai 
tik tinginiai, kurie dirbti ne
nori, o įpratę valkiotis po 
miestų gatves, gi fazendose 
esą darbininkų trūkumas.

Nutukę parazitai veda tą 
niekšišką kampaniją, kad pa
teisinus savo žvėrišką elgesį 
su bedarbiais.

Kada bedarbiai pradėjo gru
puotis didesniais būriais S. 
Paulo ir Rio- gatvėse, fašis
tų policija pradėjo juos gaudy
ti ir vežti į Matto Grossą, 
kur tiesiog išmesdavo viduryj 
nepereinamų miškų arba nu- ) 
siųsdavo į Matte Larangeira j 
komp. fazendas, kur jie paver- i 
čiami vergais!

Išmesti tuos, miškuos žūda
vo nuo moskitų, maletoš, gel
tonojo drugio, kirminų, kurie 
ima veistis po žmogaus oda, I 
arba iš bado. Kurie buvo' 
tvirtesni, tie išnešė savo gyvy- i 
bę, gi silpnesni, taip ir din- į 
go be žinios. Tuos paslėpė' 
ant visados neapgyventi miš
kai, bet nepaslėpė kruvinus 
budelių darbus. Ir šie bude
liai fašistai, savo aukas, iš ku- j 
rių iščiulpė -prakaitą ir krau
ją, vadina tinginiais-valkato- 
mis! •

ryžių ir pupelių/ darbą ga
lima gauti. Bet tam pasibaigus 
vėl atleidžiama.

Kiti norėtų apsistot kur miš
ke, dirbt žemę, bet užėjęs fa- 
zendierius patupdys į kalėji
mą už jo žemės naudojimą.

S. Paule pilnos gatvės el- 
gėtų, ypač centre ištisos šei
mynos, vyrai ir moterys, dar 
visai jauni tik išbadėję, su iš
blyškusiais kūdikiais, prašo 
praeivių pasigailėjimo..

Brazilijos militarfašistai jo
kių bedarbių nei matyt nenori, 
kurie nedirba, tai tik “vaga- 
bandos.” Milionams bedarbių 
jokios pašalpos nėra, pinigai 
šimtais milionų išleidžiami ka
ro orlaivių, kreiserių pirkimui,

’ litarfašistų melo ir nevažine 
kim į kitas estadas nes visur 
tas pats. Darbo nėra niekur, 
o tik minios badaujančių. Or
ganizuokime čia, po Komunis-

Ifyila—Willie Broiwn. Paga
lbaus reikalaujame paliuosuoti 
Tom Mooney ir kitus politinius 
kalinius. Męs turime reika
lauti, kad darbininkai nebūtų 
metami iš namų ir kurie turi 
namelius, kad jie nebūtų ati
mami tik todėl, kad jie negali 
užsimokėti taksus. Turim ko- 

Ivoti prieš imperialistinį karą.
Kad to žodžio prasmėj pa

darius pasekmingą demonstra
ciją, turime būtinai atlankyti 
visas organizacijas, kliubus ir 
draugijas ir aiškinti svarbumą 
Pirmos Gegužės.

Literatūrą turime skleisti 
diena iš dienos. Svarbiausia, 
tai Komunistų Partijos orga
nas “Daily Worker,” kurį tu
rime remti!.

Mūsų broliškos organizaci
jos turėtų padaryti sekamus

KIT “LAISVĘ

„Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- / 
kit SCHOLES BAKING, Keptuvės DUONA. |g 

į Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. . LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

ri užsisakyti šimtą kopijų “D.. 
Workerio” Pirmos Dienos Ge-' 
gūžės numerio. Užsakymus 
siųskite “Daily Worker,” Dis-i 

o------------- . , x z ti’ikto ofisan, 8 N. 19th St., į
tų Partijos vadovybe, eisenas Philadelphia, Pa. 
į prefeitūrą. Nemaldaukim, o 
reikalaukim DARBO IR DUO
NOS! O jei pertukę parazitai 
mums neduos, tai pasakysim 
jiems, kad mes daugiau neba- ; 
dausim ir patys pasiimsim iš 
pilnų sandelių, kuriuos savo 
prakaitu esam pripildę.'

Scholes Baking, Inc.
RE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET 
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

Kada eilinis Amalgameitų; išnaudojimas yra labai dide- 
Kriaučių Unijos narys Santo! jįs
Mirabile. tapo išrinktas dele-į Darbininkai neorganizuoti, 
gatu į Sovietų Sąjungą, tai į Daugiausiai jie dar tiki į Ro- 
Hillmano pakalikai Catalantte, mos agentų pasakas, kad vis- 
Sala, Beljanca ir Beilis, vadai j ^a atsiimsi “po smerčiui roju- 
63-Čio lokalo, kui pi įklauso lje>” Kapitalistai taip pat su 
Santo Mirabile, nusprendė, savo spauda ir kitais būdais 
kad jam daugiau nebus dar-1 darbininkus apgaudinėja, kal- 
bo, kaip jis sugrįs is Sovietų j pydami, kad krizis vėl praeis, 
šalies. Bet jis vis viena ten darbininkai turi kantriai 
važiuoja su kitais Amerikos | kentėti ir ]aukti “geresniu lai- 
darbininkų delegatais. ! ku ”

Eilinių Narių Komitetas su) Darbininkai jau turėtų ne- 
Sovietų ’ Sąjungos Draugais Į klausyti tų mulkintojų, kurie 
rengia drg. Santo Mirabilei iš
leistuvių bankietą šeštadienio 
vakare, balandžio 16 d., Irv
ing Plaza svetainėje, kampas 
15th St. ir Irving Place, New
Yorke.

Lietuviai Amalgam eitai 
kriaučiai privalo skaitlingai su 
eit į šį išleistuvių pokilį sa
vo eiliniam draugui, pasiunti-

Kurie pakliuvo į Matte La 
rangeirą vergauja ligi šian-1 
dien—retai kam pavyksta iš-1 
bėgti; kurį pagauna bebėgant, ' 
nušauna vietoj arba nukanki- i 
na! šiomis dienomis'buržuazi-1 
niai laikraščiai pranešė, kad i 
Matte Larangeira budeliai iš- j 
kastravo 5 darbininkus, baus
dami už “prasikaltimus.’

Fašistai pamatę, kad 
darbių terorizavimas jau iški
lo aikštėn ir jie gali organi
zuotai pasipriešinti, pradėjo 
kitaip apgaudinėti bedarbius. 
Paleidžia paskalas, kad ten ir 
ten trūksta darbininkų ir duo
da veltui pasažus į- ten nuva
žiuoti.

Bedarbių
‘ prie darbo department©, ima 
pasažus ir 
Brazilijos 
nuvažiavę nieko negauna, ba
daudami sugrįžta šimtus ir 
tūkstančius kilometrų pėsti 
atgal.

Pa v., Minas Geraes estade, 
Sabaroj, Comp. Belgo-Mineira, 
geležies fabrike, kur seniau 
darbininkų per agentus jėškojo, 
nes niekas nenorėjo dirbti to- j 
.kiose pavojingose sąlygose ir 
už labai mažą atlyginimą, o 
dabar, bado prispausta, bedar
bių armija kasdieną stovi už 
vartų. Tuom pasinaudojo iš
naudotojai ir numušė darbi-' 
ninkams algas 15 nuoš. Dar- J

ir kartu pi
nigus. šimtas kopijų kaštuos 
$1. Jei jau organizacijos ne
laikys susirinkimų, tai kuopų 
valdybos turėkite pasitarimus 
ir duokite užsakymus “D. W.”

Kiekviena kuopa būtinai tu
rėtumėt užsisakyti bent šimtą 
kopijų knygutės “The Soviet 
Union Stands for Peace.” 
Prakalba, pasakyta M. Litvino- 

ivo Genevoje, nusiginklavimo 
Aps_' konferencijoje. Ši knygutė, 

'labai svarbi kiekvienam darbi- 
' ninkui perskaityti. Tad ne tik 

Apskričio - organizacijos duokite užsaky- 
i susi-: mus, bet ir pavieniai darbinin- 

, L/. Jos kaina tik vienas cen- 
že-|tas. Jei vienas darbininkas Į 

negali paaukoti dolerio tam 
Org. pagelbi-1 darbui, tai bent keli sudėkite 

užsakymą 
O šimtas 
po centą,

i Naujas Komitetas jau 
I tvarkė ir užėmė vietas sekau- kai. 
i čiai: organizatorius—A. 
imaitis, 84 Swatara, Shenandb- 
■ ah Heights, Pa. 
įninkąs — K. Naravas, 214 :įr tuojaus siųskite 
j Schuylkill Ave.,^ Shenandoah i nurodytu antrašu. 
Į Heights, Pa. Užrašų sekr. V.'knygučių parduoti 
Rugienius, 258 Ohio Ave.,! 
Shenandoah Heights, Pa. Fi
nansų sekr. — V. Šmulkštys, 
142 North St., Minersville, Pa. 
Iždininkas — M. žioba, 144 
New St., Minersville, Pa. Vi
si A.L.D.L.D. 9-to Apskričio) 
kuopų nariai, o ypatingai se-i 
kretoriai turėtų Apskričio Ko-j 

Imiteto antrašus pasidėti, kad į 
Iesant reikalui turėtų. Viso-j 
kiais reikalais kreipkitės į) 
užrašų sekretorių, o Apskričio vo surengtos prakalbos, 
visokius mokesčius išrašykite bėjo d. D. M. šolomska 
Money Orderius arba čekius ’ kalbas surengė A.L.D.L.D. 172 j 
iždininko vardu, o siųskite fi- kuopa ir L.D.S. 47 kuopa.: 
nansų sekretoriui. Jau dabar žmonių į prakalbas susirinko 
kuopos turėtų pradėti rūpintis vidutiniai 
su užsimokėjimu Apskričiui • vo labai blogas oras.
duoklių po 15 centų nuo nario.1 Kalbėtojas gerai savo už- 
Apskritys šiuo tarpu yra labai | duotį atliko. Buvo keli ir 

'klausimai, į kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsakė.

Į L.D.S. kuopą įsirašė viena 
i nauja narė—-A. Kurlonienė.
Daug lietuvių darbininkų no
rėtų įsirašyti į L.D.S,, bet ne
darbas juos neleidžia, šioje 

rapįelinkėje veik visi lietuviai 
| darbininkai yra bedarbiai. O 

Daugelis įvairių organizaci- į kuomet darbininkai nedirba, n • ■ • ii • • • 4- i rv ri 1 ■ i i i’ rv i r r o i i n n

tai labai lengva.
i

Tad nieko nelaukę, duokiteį 
užsakymus.

“Daily Worker, Dist.
M. Zald. 8N. 19th St 
Philadelphia,1 Pa.
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TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsi nerimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki J 2 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipūtimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrdl Si, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: JB. M. '1. elęveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave

JUOZAS KAVALIAUSKAS

ĮDOMUMAI 1

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
i 

uodegų. Toje saloje, vienin-, 
tėlėj tokioj vietoj ant žemės, i 
pačios katės veisėsi ir augo be 
uodegų. Taip, tai jas gamta 
nuskriaudė, o gal patobulino. 
Atkeleiviai, f 
trumpickę katę mokėjo iki i 
penkių doierių. Beuodegės 
katės kaina daug priklausė 
nuo josios “kailinių” spalvos ir 
dydžio. Bet paskutiniais lai
kais beuodegių pasidarė labai 
mažai. Sakoma, kad drapež- 
na ilgauodegių Manx kačių• 
veislė pradėjo vest nuolatinį) 
karą prieš beuodeges, ir vis 
labai daug jų išpjovė.

tik išnaudojimui darbininkus 
taip ramina. Mes jau turime 
kovoti už kasdieninį mūsų gy
venimo pagerinimą. Mes turi
me stoti į darbininkiškas orga-' 
nizacijas. Tos kalbos nepanai- 

I kins bedarbę. Bedarbę gali-l 
ma panaikinti tik panaikinant 
šią kapitalistinę sistemą, kurio
je darbininkai tik skursta ir) 
badauja.

Tad. draugai darbininkai,) 
įstokite į Komunistų Partiją,! 
'kuri veikia ir organizuoja dar- 
j bininkus, kad įsteigus tikrą 
'darbininkų tvarką.

Komunos Draugas.

i SietyniečiŲ Atydai
NEWARK, N. J. — Balan- 

džio 18 dieną, pirmadienį, 
7:30 vai. vakare, 180 New / 

turistai'už tokią i York Avė., įvyks choriečių la- į 
-bai svarbus susirinkimas. Visi Į 
choro nariai būtinai turime da
lyvauti ,nes turime labai svar
bių reikalų aptarti. Taip pat 
visi choristai ’ turime žinoti, 
kad už poros savaičių jau mes 
vaidinsime .operetę “Alkis.” 
Todėl reikalinga visiems daly
vauti susirinkime, kad galė
tume gerai prisirengti prie šio 
svarbaus vaidinimo. *

Organic* tori.

2 
n

n 
I n 
i

bininkus verčia ’skubinti, gra-ljų diskusuoja klausima prisi-Į^a^ negali nei į organizacijas 
so išmetimu iš darbo; ir tt.'ruošimo prie Pirmos Gegužės, i priklausyti.
Vienu žodžiu išnaudojimas pa-1 Nuo to nepasilieka ir lietuviai, 
siekė augščįausio laipsnio. I darbininkai. Prisirengimo kon-; -

Aukso kasyklos Nova Limoj, į ferencijoj dalyvavo nemažai 
kurios pagarsėję savo gilumu i lietuvių darbininkų nuo įvai-' 
ir daugeliu nelaimių, netik Irių organizacijų. Bet tuo mes 
nepriima, bet dar . atleidžia iš į negalime pasitenkinti. Mums) 
darbo. Seniau, kuris dar no- reikia kuo skaitlingiausia sū
rėjo gyventi, ten dirbti nėjo, mobilizuoti lietuvių darbinin-

Dabar turiu daug | 
stiprumo ir gyvumo” |

“Aš 
Nuga-'

noriu, kad kiekvienas žinotų, ka 
Tone man padarė," rašo ;>. T. Gnlgau- ' 
Chicago, UI. “■ Afs c.iu G<» motų am-

•' ' buvau .silpnas*. Aš pradėjau imti
K stiprumo ir 

gyvumo. Aš jaučiuos stinrus ir tvirtas ir j 
galiu atlikti gerą dienpi; darbą. Mano svei- 
katsi yra gera ir aš gerai miegu naktimis.” ;

Nugsi-Tone yra pastebėtinas vaistas del • 
senesnių vyrų ir moterų. Jis suteikia naują : 
sveikatą, stiprumą ir tvirtumą. .lęiau jūs . 
esate sąnas’ ir silpnas, būtinai imkite ' 
Nuga-Tone ir tiktai j kelias dienas pasteb.'- | 
site . didelį pagerėjimą. Jeigu apliekininkns 1 
neturi jo. paprašykite j {užsakyti iš savo , 
urmininko. Nepriimkite substitutu. Jokie 
vaistai negali užimti Nuga-Tone vietos .

O šiandien badaujanti bedar- kų ir jų organizacijų, kad d U“ , Nugą-Tonc ii' dabar turiu daup 
biai šimtais-ten laukia darbo, i lyvauti demonstracijoj Pirmai

' nežiūrint to, kad kasyklos an- Gegužės.
goję iškabintas užrašas: ”Iėji-l šių metų Gegužės apvaikš- 
mas garantuotas, išėjimas—? čiojimas bus skirtingas nuo vi- 
??..” ir kad rytoj gali būt už-'su kitų metų. .
griutas. t i 1. Niekada istorijoj nebuvo

Pačiam Bello Horizonte be-įtiek daug bedarbių, kaip da-. 
darbių skaičius kasdiena didė- bar. Niekada tiek daug neba-j 
ja. Kiti, gelbėdamiesi nuo ba-1 davo, kiek dabar. Tūkstančiai' 
do, pardavinėja gatvėse rie-1 ir šimtai darbininkų išstos į 
šutus ar kit ką, bet policija demonstraciją ir jie pareikš 
tokius gaudo kaip elgetas. Isavo balsą prieš išnaudotojus.

Rio de Janeire bedarbių l 2. Teroras ir persekiojimas 
minios grūdasi apie fabrikų į darbininkų ne tik dienomis aš-j 
vartus. Uoste pilna badaujan-i trėja, bet ir Valandomis. De-| 
čių, kurie f—- v’ ’ Y’—
jaučių laivų gaut kokių išma- j kalina, 
tų pavalgyt! •

Ištisos šeimynos su mažais 
vaikučiais gyvena po atviru 
dangum, prisidengdami 
lietaus surinktais iš mėšlynų 
brezentų gabalais, o maistą sau 
ir kūdikiams renka pd atma
tų dėžes.

Kavos fazendose, laike ka
vos skynimo, už pavalgymą

laukia iš pravažiuo-1 sėtkais ir šimtais areštuoja ir 
, desėtkais linčiuoja, 

ypatingai negrus darbininkus.
3. Išnaudotojai ruošia nau

ją imperialistinį karą, 
nuo prieš Soyietų Sąjungą.

Mes turime pareikšti 
balsą prieš išnaudotojus, 
turime, reikalauti, kad bedar
biams būtų mokama alga iš 
valdžios iždų ir turčių. Mes 
turime reikalauti,’ kad paliuo-

savo 
Mes

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą/ Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainą,

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
mės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rcsldencija: 13 West 3rd Street 

Tel.s So. Boston O3O4-W

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų geri 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a H a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t.’ t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. A. LUTV1NAS

Lu tv In’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Eliz.abctho, bet 
it kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių ’ biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET’, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8729
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Puslapis Sestas . šeštadienis, Bal. 16, 1VIETINES ŽINIOS
Visi į Demonstraciją už Negru Jau

nuolių Gyvybes Išgelbėjimą!
Šiandie Brooklyno bedarbiai j dėlė demonstracija apie 1 vai. 

ir dirbantieji turi traukti j de-įpo pietų.
monstraciją ir galingai parei-| Dauguma dirbančiųjų gali 
kalanti, kad valdančioji klasė suspėt, stačiai iš darbo važiuo- 
tuojaus paliuosuotų visus de- darni i demonstracijos pra- 
vynis negrus Scottsboro jau- dėjimo vietą, arba bent prie 
nuolius. Tik per didžiausius Boro Hali.
masinius išstojimus darbiniu- New Yorke taipgi šiandie 
kai gali priverst kapitalistus Įvyksta stambi demonstracija 
paleist tuos septynis scottsbo-1 už Scottsboro jaunuolių gyvy- 
riečius, kuriuos Alabamos vals- bes apgynimą; ši demonstra- 
tijos augščiausias teismas jau cija prasidės 1 vai. po pietų, 
pasmerkė sudeginti elektros ant kampo 5th Avė. ir 125th 
kėdėj gegužės 13 d. I St. ir maršuos gatvėmis iki

Visi bedarbiai, 11:30 vai. 1 l()th St., kur, tikimasi, kalbės 
šiandie būkite ant kampo St. ir Ada Wright, motina dviejų 
Felix ir Fulton Sts., nepertoli nusmerktų berniukų. Newyor- 
nuo Boro Hali, Brooklyne. Iš kinei demonstracijai vadovaus

Čia yra vaizdas iš sovietinio kalbančio judžio “Kelias 
i Gyvenimą.” šis veikalas dabar rodomas Newarke, 
N. J., Little Teatre, po num. 562 Broad St. Jame pie
šiama perauklėjimas “laukinių Rusijos vaikų,” našlaičių 
benamių pulkų, kurių buvo privisę pasekmėje pasauli
nio karo ir iš jo kilusio inaro-bado. Little Teatre, be 
to, yra rodoma scenos iš Sovietų šalies gyvenimo dabar
tiniais laikais. Rodymas prasideda 1 v. po piętų kasdien.

prisiųsti delegatus į šią kon
ferenciją, kurioje suplanuosi
me, kaip prisidėti prie tarp
tautinio apvaikšČiojimo Pir
mosios Gegužės. Tad neuž
mirškite šio taip svarbaus 
klausimo. ,

Draugiškai.
Sąryšio Sekr. A. Žekonis.

Pranešimas Beržiečio Darbininkams 
Kurie dar negavote algos čekių, 

i kreipkitės j unijos raštine, ten gau
site visus paaiškinimus. Pasimatė 
ypatiškai vieni su kitais, kurie dar 
nežinos, patarkite kreiptis j unijos 
raštine algų atgavimo reikalu.

P \ t >. \ t LM
EXTRA! EXTRA!

Skubiai parsiduoda groserne ir bu- 
černė, lietuviais, lenkais ir rusais 
apgyventoje vietoje, krautuve didelė 
ir visi Įrengimai. Pardavimui yra 
svarbi priežastis, kuria sužinosite 
ant vietos. Kreipkitės j “Laisvės” 
ofisą.

(89-94)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

čia 12:30 vai. bus demonstra
cinis maršavimas Į Boro Hali 
aikštę, kur Įvyks bendra di-

Rytoj Vakarienė Aido
ir LDSA. 1 Kuopęs

Aido Choras ir L.D.S.A. pir
ma kuopa rengia vakarienę su 
šokiais rytoj, nedėldienio va
kare, balandžio* 17 d., “Lais
vės” svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts., Brook
lyne. Tikietas Į vakarienę su 
šokiais parsiduoda už dolerį; 
įžanga vien tik Į šokius, be 
vakarienės, 25 centai.

Visi darbininkai ir darbinin
kės, pasistengkite dalyvauti 
šioj pramogoj. Paremkite Ai
do Chorą ir darbininkių kuo
pą. Aidui reikia finansų — 
apmokėt mokytojai, pirkt nau
jas dainas bei gaidas; kaštuo
ja svetainė ir kt. Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Am. 
pirmai kuopai reikalinga pa
rama, kad galėtų varyt apšvie- 
tos, organizacijos darbą ir ko-i 
voti už dirbančiųjų ir bedarbių į 
reikalus.

Kas link vakarienės, tai ži-1 
note, jog Aidas ir draugės mo
terys visuomet surengia geras 
vakarienes; ypač šį kartą at-’ 
silankydami n e pralaimėsite. 
Prie vakarienės bus smagi dai
nų programa. Dainuos Aido' 
Choro Merginų Oktetas, solis-1 
tė Kavaliauskaitė ir daugiau. I 
Šokiams grieš gabūs Norriso ' 
muzikantai. Kaipo Aido Cho-: 
ro narys, Norris specialiai pa- Į 
sistengė suorganizuoti gerą or- i 
kestrą šiam parengimui. Šo-j 
kiai prasidės 4 vai.; vakarienei 
7 vai.; o šokiai po vakarienės1 
tęsis iki 12 vai. naktį.

Rengėjai.

du ex-kareivių darbininkų bū
riai su signalinės triūbomis ir 
būbnais.

Kiti net Pavydi Brookly- 
tiiečiams tą Prelekciju 
su Diskusijomis

Per paskutinius mėnesius 
daugelis Brooklyno darbinin
kų įgijo naudingo žinojimo, 
lankydami paskaitas, prelekci- 
jas ir diskusijas “Laisvės” sve
tainėje. Lengvai, visiems pri
einamai čia buvo aiškinama ir 
diskusuojama politiniai-moks- 
liniai ir dailės klausimai. Be 
varginančių pastangų, klauso- 
vai daug ko pasimokino, taip 
kad kitų kolonijų draugai net 
“pavydi” tokios brooklynie- 
čiams progos.

Ateinančio gi pirmadienio 
vakare, balandžio 18 d., vėl 
vietiniai darbininkai ir darbi
ninkės gaus pluoštą informaci
jų ir minčių laike inž. J. Degu
čio prelekcijos ir diskusijų. 
Prelegentas nušvies, kaip iš
tobulinta masinė, skubinimo 
“tvarka” dirbtuvėse, fkapita-' 
listiniame surėdyme, visiškai 
panaikina darbo džiaugsmą; 
jis duos nurodymų, kaip dar
bininkiškoj tvarkoj galima tu
rėti smagumo ir susidomėjimo, 
dirbant fabrike, kad ir prie 
“perkūnuojančių” m a š i n ų. 
Prelegentas ir diskusantai pu
sėtinai panagrinės, kaip tech
nikinius, politinius, tai ir “pri 
gimtinius

Dr. Kaškiaučiaus ir Drg. 
P. Bubnio Prakalbos 
South Brooklyne

Rytoj, sekmadienį, baland- 
j žio 17 d., 2 vai. po pietų So. 
ĮBrooklyne kalbės Daktaras J. 
J. Kaškiaučius ir drg. P. Buk- 
nys, “Laisvės” administrato
rius, Russian National Mutu
al Aid Society svetainėje, 136 
15th St.

Dr. Kaškiaučius savo pra
kalboje aiškins apie gydymą 
visokiais vaistais bei operaci
jomis, ir kiek ištikro tokis gy
dymas neša naudos, o kiek ža
los. Dr. Kaškiaučius, supran
tama, nurodys geriausius bū
dus, kaip žmogus turi užsi
laikyti, kad būtų sveikas ir kad 
nereikėtų Įvairių vaistų bei 
pjaustymų.

Drg. Buknys parodys, ką 
darbininkai turi daryti, kad 
atsispirti prieš uždarbių kapo
jimus ir išreikalaut visiems be
darbiam tinkamą pašai, ir be
darbių a pd raudos įstatymą. 
Jis taipgi išdėstys pavojų besi
artinančio karo, ypač prieš So
vietų Respubliką, ir kokiais 
žingsniais Amerikos darbinin
kai galėtų suturėt savo im
perialistus nuo to užpuolimo

Ar Tik Neperankšta Bus 
[Drg. Bimbos ir Daktaro 
Kaškiaučiaus Prakalbose 
Maspethe.

Maspetho darbininkiškų or- 
įganizacijų veikėjai abejoja, ar 
Į jie galės sutalpinti visą publi
ką į National Hall, Willow 
Ave. ir Clinton St., per drg. 
A Bimbos ir Daktaro J. J. 
Kaškiaučiaus prakalbas, ba
landžio 20 d., ateinajwios^^e- 
redos vakare. Maspethiečiai 
žingeidaudami laukia tų, pra
kalbų, bet į jąsias dar atvyks 
tiek ii' tiek brooklyniečių ir ki
tų kolonijų draugų. Visi yra 
tikri, kad vėl išgirs ką naujo 
iš Dr. Kaškiaučiaus prakalbos 

I ir atsakymų apie įvairius svei- 
Įkatos ir nesveiktos dalykus.

Draugas A. Bimba nupieš 
naujausius ir svarbiausius nuo- 
tikius iš krizio, iš klasių ko
vų lauko, iš revoliucinio judė
jimo ir iš imperialistų besiren- 
gimo skerdynėm Laikas ir vi
suomenės gyvenimo Įvykiai ne- 

jstovi ant vietos; jie juda, kei
čiasi, atidengdami naujus va>z 
dus santikiuose tarp darbinin
kų ir kapitalistų. O tai vis 
paliečia gyvenimą kiekvieno

IŠRANDA VOJIMAI
GERI KAMBARIAI

Įrengti (forničiuoti) kambariai, 
i Visi palankumai, šiluma, šiltas van
duo i)- 1.1. Geroje vietoje. Prieina- 

I ma kaina. Kreipkitės pas:. W. Am- 
1 brose, 406 So. 3rd St. ir kampas
Union Ave., Brooklyn, N .Y.

(91-93)
PASIRANDAVOJA 3 kambariai ga- 

sas elektra, maudynės ir visi pa- 
rankumai. 142 Maujer St.

(90-91)
! PA Ši RAN DAVOJ A garu apšildomas 

apartmentas, 4 kambariai, pirma 
renda buvo $60, .dabar nupiginta iki 
$28. Tuojaus kreipkitės: 152 J\Iau- 
jer St.

(90-91)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Džanitorius

Reikalingas džanitorius prižiūrėji
mui namo tarpe Lorimer St. ir 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Savi
ninkas gyvena: • 152 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Hadd. 3-6712 

(88-91)

Telefonas: Stagg 2-9106

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPljNDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKĄ
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

darbo žmogaus. Taigi bile dar
ant vienatinės darbininkų tė- bininkas tose prakalbose pa- 
vynės.

Visi south brooklyniečiai, 
prakalbas!
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PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS
( B I E L A U S K A S)
GRABORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINf AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS lv MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Pamoka Moterims Į
Kiekviena moteris nori ves-į 

ti laimingą šeimyninį gyveni
mą, bet ne kiekviena supranta 
patį svarbiausią dėsnį šio gy
venimo.

Jei norite pasiklausyti žin
geidžios pamokos, ateikite į 
“Laisvės” svetainę pirmadienį, 
25 d. balandžio, 7 :30 v. vaka
re. Paskaitą duos Dr. J. J. 
Kaškiaučius.

Komisija.

NEPAVYKO MERGINOMS 
APIPLĖŠT DETEKTYVĄ

BROOKLYN. — Dvi stam-' 
bios merginos paprašė vieną 
vyrą, kad jis savo automobilyj 
pavežtų jąsias nuo Myrtle į 
Avė. ir Broadway iki Flushing 
Ave. Tai buvo slaptosios po
licijos detektyvas James A. 
Ward.

Kada jis privežė jas prie Į 
Flushing Ave., “na, tai šičia 
išlipkite,” tarė joms. Tuo tar
pu viena mergina įrėmė jam 
revolveriu į šoną, sukeikė irs 
paliepė toliau smarkiau va
žiuoti; paskui jinai |sakė, “ati 
duok visus pinigus ir automo
bilio raktus!” Bet detektyvas 
staiga pagriebė jai už rankos 
ir taip pasuko, kad revolveris 
iškrito; tada jis pasišaukė kitą 
policmaną ir areštavo plėši
kes. Josios sakėsi esančios 
seserys May ir Alice Benning- 
tonaitės. Nužiūrima, kad pa
našiu būdu jos pirmiau apiplė
šė kelis jaunus vyrus.

žmogaus liausimus.,per(|aug šunadvokačių, 
i Žinoma, ir Advokatu 
i ■■ . ..... *»

BROOKLYN. — Bankiete 
advokatų, išėjusių kursus 
Brooklyno Advokatūros Mo
kykloj, teisėjas James A. Fo
ley sudejavo, kad dabar advo
katų darbus atlieka graboriai, 

Įrašomųjų daiktų pardavinėto
jai, nejudamo turto agentai ir 
bankai. Vienas graborius per 
metus parašė net 400 testa-

Darb. Organizacijos, Pali
kit Bal. 30 Vakarą Darbo 
Uniją Vienybės Tarybai

Vakare prieš Pirmąją Ge
gužės, tai yra šeštadienį, 
balandžio 30 d., Darbo Uni
jų Vienybės Taryba turės 
didelę pramogą. Visos ki
tos organizacijos yra pra
šomos neruošti jokio sau pa
rengimo tą vakarą.

Ši Darbo Unijų Vieny
bės Tarybos pramoga yra 
nepaprastai svarbi ir ją turi 
paremt kiekvienas revoliu
cinis darbininkas ir kožna 
darbininkiška organizacija. 
Kitos pramogos, kad ir ne
didelės, tą vakarą vis tiek 
pakenktų Darbo Unijų Vie
nybės parengimui ir truk
dytų revoliucinių unijų bu- 
davojimo reikalą. .

Kom. Partijos 2-ro Dist.
Komitetas.

matys daug ko naujo ir svar- 
! baus .

Visi maspethiečiai darbinin- 
i kai, mobilizuokitės Į prakal- 
! bas!

SMULKMENOS
i BROOKLYN, — Mormonu 
bažnyčios kunigas A. T. Schu
mann primušė šluotos kotu ir 
suspardė savo gražuolę duk
terį Ingeborgę, 15 metų mer
gaitę, taip kad ji paskui buvo 
be žado nuvežta į ligoninę. 
Jis taip ją nubaudė tik del 
to, kad jinai pervėlai vakare 
namo parėjo. Kada Schuma- 

! nnas tapo areštuotas, jis, išdi-

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas I r 
Garankščiuotos krau- UAIk

jagyslės, niežinti ok- 
žyma, kojų skauduliai r/luj
ir skausmingi kojų su- VJii J
tinimai, paeinanti nuo VnL I
gyslų Įdegimo, yra gy- V M

domi be operacijų JjHl
DR. O. MEYER

208 West 54th St. 
New York City

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
S Sukatomis 11 iki 1, 2 iki 6,

Apart Nedeklienių

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
' DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St„ 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengta? 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

mentų-palikimų. Jeigu taip iridžiai pasakė: “Biblija duoda 
toliau tęsis, tarė teisėjas Fo- tėvui teisę disciplinuoti savo 
ley, tad advokatai liks be už- dukterį, ir tai yra ne jūsų biz 
darbio. Biznis, laike šio kri- nis kištis tarp tėvo ir vaikų.”
zio, matote, siaurėja ir diplo
muotiems profesionalams; to
dėl ir tūli daktarai, pirmiau 
buvę stačiokai, darosi “drau
giški.” y

Kaip ten nebuvę, yra patar
tina darbininkams, norintiems 
daryt svarbius ‘ legalius doku
mentus, kreiptis į teisių žino
vus, o vengt šunadvokačių.

Bet yra perdaug ir advoka
tų, ne tik šunadvokačių.

Rep.

Seabury tyrinėjamoji komi- 
isija kaltina New Yorko ma
jorą Walkerj, kad jo valdinin
kai leidžia biznierius naudot 
falšyvas mieras ir vogas.

NEW YORK. — Cirke Ma
dison Square Garden 25 pė
dų ilgio žaltys (pithonas) ne
tikėtai pagriebė akrobatą O. 
Canestrellį, apsivyniojo apie ji 
ir ėmė kriušinančiai veržti. 
Reikėjo 20 vyrų spėkos, kad

MECHANICS CAFETERIA
SAVININKAI

M. SUKAUSKAS IR J. BUIVIDAS

Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso
kius valgius iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 
pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių.

Atd^a nuo 5 vai. ryto iki 8 vai, vakare

176 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
Prieš Williamsburg Savings Banką

; ištiesti žaltį ir išgelbėti Canes- 
. trellį. Jį begelbstint, žaltys 
kelis kartus Įgylė kitą akroba
tą Al Codoną. Bet šios veis- 

‘ lės žalčių įgylimai nėra nuo
dingi.

D.N.Y.D.O. Sąryšio 
Konferencija

Balandžio (April) 17 dieną 
įvyksta D.N.Y.D.O. Sąryšio 
konferencija p r i s i r engimui 
prie apvaikšČiojimo tarptautiš- 
kos darbjninkų šventės Pirmos 
Gegužės. Nei viena darbinin
kiška organizacija netur apsi
leisti, turint tokį svarbų klau- 

isimą prieš akis. Visos orga
nizacijos privalo išrinkti ir

t-------- -—_—
1 Laikrodžiai, Deimantai ir[ 
j Auksiniai Dalykai
| Dovanom ar patys sau norėda-
• mi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi kų iš auksinių daiktų ži-? 
| nokite, kad pas mane pigiau nu-į
• sipirksit.e. ’

J ĮVAIRŪS LA IK-

I RODŽIAI NAU- '
[jaustos MADOS !
! UŽ PRIEINAMĄ !

KAINĄ Į1 I
I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
i žius ir kitus papuošalų daiktus. I 
1 Taigi kreipkitės pas mane, o aš |
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy-
I mui laikrodžius ar kitus auksinius į 
į daiktus, palikite “Laisvės” ofise. • 
b Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo-1 
kosite “Laisvėje.” »

I VIKTORAS JANUŠKA
? 127-17 Liberty Avė i
■ Tarpe 127 ir 128 gatvių I
I Richmond Hill, N. Y. J4.._.------------------------------- -

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaB ir chroniikaa vynj ir 

moterų liga, kraujo ir odos. 
Padarau iityrimy kraujo ir ilapuaao.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room S«2 

New York,,N. Y.
Valandos PrlCnimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 1 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki I pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, I 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 1

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
512 Marion St., ikampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-M82

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

o

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CEBNOV
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

o

DĖKA VOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju'visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 Ųci 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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