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kyklėles

ĮVAIRIOS ŽINIOS

kitų klausimų

das ir mūsų

komunistu

Niekas iš

VARŠAVA

Kuboje Prasidėjo Sukilimas

Čionai at

Darbiniu

sutartį su Franci ja, Čech 6- 
Slovąkija ir Rumunija.

Norfolk, Va
kai masiniai rengiasi prie 
kovo 4 d. demonstracijų.

Atidarytas Naujas Lenkijos 
GelžkelisFrancijos Socialistai Išvien 

su Imperialistais

Metai XXIII, Dienraščio XV

Mums labai - svarbu turėti

i Stockholm, Švedija—Per 
eitais metais švędijoje gėri 
mų išgerta ąnt.30 nuošim
čių mažiau, negu 1931 me 
tais. ' ; ■

Vokietijoje Fašis 
tai Dūksta

Susmuko Vokietijos 
Fašistij Provokacija

Belgrade. — Jugp-Slavi 
jos valdžia užgyre prieš So

Geneva
politikieriai barška apie Pie
tų Amerikos karus. Jie jau 
keli metai riša Japonijoš- 
Chinijos' karo klausimą, o 
kokios pasekmes?

Draugai ir Draugės, Darbininkai! Visi demonstruokite Kovo 4 Dieną Prieš Badą, Alkį ir Skurdą! Už Tuojautinę Bedarbiams Pašalpą, Darbini 
Draudimą, Prieš Mėtymą iš Namų, Prieš Išpardavimą Darbininkų Namų ir Farmeriy Ūkių! New Yorke Demonstracija Prasidės 11 V., Union

60,000 Raudonosios Armijos Supliekė Chang Kai-sheko Ar 
miją. Tai Atsakymas į Naują Galvą Kapotąją Puolimą ; Rytoj Visi ir Visos į Demonstracijas prieš Badą, Alkį, Vargą 

ir Skurdą. Už Tuojautinę Bedarbiams Pašalpą, Darbimn- 
ką Draudimą ir Vargingus Farmerjus ' ; ■<?;

Washington. — Valstijos 
butas paveda neribotą galią

NORFOLK, Va. — Jung
tinių Valstijų kapitalista 
džiaugiasi, kad Anglija 
Francija ir Amerikos vai 
džia nutarė neduoti gihK 
lų nei Japonijai, nei Chini
nai. Veikiausia jie džiau
giasi iš to, kad jeigm .įeiti 
neduos, tai jie daugiau, iš
gabens. iš Norfolk į Japo- 
hi ją išplaukė laivai su 16,- 
000 tbnų nitrato, sprogs
tančios medžiagos. Jį yri 
pagaminta DuPont fabri
kuose. , ;

Jau baigiama gaminti ALD
LD brošiūra apie bedarbę. Ji 
greitai bus atspausdinta ir pa
gaminta. Jos spausdinsime ir 
platinimui. Bedarbė viešpatau
ja keturi metai ir nuolatos au
ga. , Reikia paskleisti darbinin
kų apšvietą Kuoplačiausiai. Rei
kia nurodyti milionAms darbi
ninkų, kas reikia daryti ir kaip 
kovoti prieš badą.

Japonai Sulaužė Chinų
Apsigynimo Liniją

Mandžurija. 
enerolai kon-

Washington. — Karo pa
vojus su Japonija auga; 
Jungt. Valstijos pasiuntė 
114 karo orlaivių į Hawaii 
salas.

jama. Fašistai Uroro pagėlba 
mano sudrūtinti parazitų vieš
patavimą ant Vokietijos darbi
ninkijos kaklo. . ■ . - '

Paryžius. — Franci j a jau 
padarė išimtis, kad ji ne vi
sada atsisakys parduot Ja
ponijai ir Chinijal ginklų.

Sekanti po brošiūros ALDLD 
knyga bus apysaka. Centro 
Komiteto paskirtoji komisija 
dirba ir darbas jau Įpusėtas. 
Apysaką leisime ne vieną, bet 
rinkini atskirų apysakų iš revo
liucinių kovų. Jų bus iš kovų 
caristinėje Rusijoje, piliečių 
karo laikų ir kiek apie Ameri-

PARYŽIUS. — Francijos

MIAMI, Fla.
vyko daug pabėgėlių iš Ku
bos ir jie praneša, kad prieš 
Machado valdžią prasidėjo 
sukilimai. Machado valdžia 
paruošus 12,000 armiją kru- 
šinimui sukilimų; Bet suki
lėliai šimtais renkasi apie 
strategiškas vietas ir gelž- 
kelių stotis ir jie gali nuga
lėti valdžią.

Wilsono buvęs sekretorius 
kietakaktis B. Colby putoja 
pries Sovietų Sąjungą. Jis 
šaukia, kad “Sovietų Sąjun
ga yra mūsų priešų valsty
bė” ir griežtai priešingas 
jos pripažinimui.

Darbininkai privalo visur 
reikalauti pripažinimo So
vietų Sąjungos.

; Denver, v— Turčiaus Bo- 
ėttchpy sųinų^ paĮęįštas. Kiek 
laiko atgal jį “kidnapino” 
žmonių vagys ir reikalavo 
$60,000 išpirkimo. , Jo -tėvas 
atsisako pasakyti ar jis už
mokėjo tą sumą. r

Sveikinamas dalykas, kad vie
na po kitai didesnės kolonijos 
kuria savitarpinio lavinimosi 
mokyklėles. Kom. Part. Lietu
vių Centro Biuras ir “Laisvė,” 
kiek tik gali, gelbsti kolonijoms. 
Dabar buvo mokyklėlė Philadel- 
phijoje. Ten vadovavo drg. F. 
Abekas. Greitai bus pradėta 
mokyklėlė Lawrence, Mass. Ten 
vadovaus drg. V. Bovinas. Ro- 
chesteryje, Wilkes-Barrej ir ei
lėj kitų miestų draugai yra nu
tarę. turėti

Vakar dienos “Laisvėje” til
po straipsnis drg. V. J. Senke
vičiaus, Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
(ALDLD) Centro Komiteto 
pirmininko. Drg. Senkevičius 
kviečia visus narius pakelti or
ganizacijos narių skaičių dvi
gubai. Visi draugai privalėtų 
pasidarbuoti. Dar daug dirvos 
yra auklėjimui mūsų organiza
cijos.

Provokacija su Reichstago 
namu nėra naujiena. Savo lai
ku Bulgarijoje i|naudotojai pa
sinaudojo' Sofijos klioštoriaus 
sprogimu ir išskerdė tūkstan
čius komunistų ir taip kovingų 
darbininkų. Vokietijos galva- 
riezai prie to paties siekia. Vi
sur buržuazija provokuoja, ka
da jos viešpatavimas siūbuoja. 
Kad jai gręsia pavojus.

Vokietijos Komunistų 
Partijos Bakas

BERLYNAS. — Fašistai 
nepasitenkinai areštais šim-

PARYŽIUS. — Labai aiš
ku, kad Vokietijos fašistai 
patys sudegino Reichstago 
namą, kad surengus puolimą 
ant komunistų. Visiems 
aišku, kad pastaruoju laiku 
fašistai nori valdyti Vokie
tiją ir tam jie atliko tą niek
šišką darbą. Fašistai nega
lės apgauti nieką su savo 
šiuomi elgesiu.

Los Angeles, Cal. — U 
Ku Klūks Klano narių at
rasta kriminaliame prasi
kaltime kaltais. *Bet teisė
jas juos paliuosavo.

Partijai išleido pareiškimą 
'kas liečia< Reichstago.namo 
sudeginimą.! i K o m ų nirštų 
Partija pareiškia; kad ji nįe- 
Jco bendro neturi su padegL 
piu namo; - Komunistų Par
tija sabotažo ir individua-j 
lio teroro aktus atmeta. 
Namas sudegintas per pa

nčius fašistus. Komunistų 
Partija kreipėsi į Socialistų 
Partijos centrą ir jų unijas, 
kad sudarius bendrą frontą 
kovai prieš1 fašistus, pet so
cialistai nieko neatsakė. Ko
munistų Partija šaukia dar
bininkų mases ;į kovą prieš 
fašistinį terorą., ;

Newark, N. J. — Kovo 4 
d. demonstracija įvyks Mil
itary Parke. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų.

Skaitant “Girių Brolius,” gau
ni paveikslą, kaip kentėjo revo
liuciniai darbininkai ir valstie
čiai, kurie “ėjo prieš tekėjmą,” 
kurie “pūtė prieš vėją.”“ Gy
venti, kaip laukiniams žvėre
liams, giriose per ištisus .mėne
sius laiko ir laukti valandos, ka
da galės išeiti ir nugalėti klasi
nį priešą, galėjo tik revoliucio
nieriai. ‘

ih'aiš laikraščių1. Sužinota, 
kad jie' ruošia skerdynę at
einantį sekmadienį, kada 
bus nauji rinkimai. Fašis
tai žino, kad jų įtaka labai 
nupuolusi. Jie ruošiasi žu
dyti komunistus ir taip ko
vingus darbininkus.

BERLYNAS. — Fašistai, 
patys sudeginę Reichstago 
namą, puolėsi ant komunis
tų. Jie puola komunistus 
namuose. Šimtais areštuo
ja ir grūda į kalėjimus. Ber
lyne areštavo virš 300 ko
munistų, Mecklenburge — 
120, Hamburge — 190 ir 
šimtus kituose miestuose. 
Fašistai dūksta ir skelbia, 
būk jie susekę 
planus” revoliucijai. Puoli
mas sudarytas, kad sudau
žius darbininkų judėjimą, 
kad uždarius laikraščius, o 
ypatingai prieš įvyksiančius 
rinkimus. Bet fašistai ne
galės sunaikinti darbininkų 
judėjimą, nepaisant, kad jie 
tūkstančius komunistų areš
tavo. )

Dabar patsai prisipažino, 
kad netik ką negalėjo nu
veikti Sovietinės Chinijos 
Raudonąją Armiją, bet Sze
chwan provincijoje 60,000 
Raudonosios Armijos puolė 
ant baltųjų spėkų ir galuti
nai jas sumušėm Dalis Chang 
Kai-sheko armijos pasidavė, 
dalis išbėgiojo. Tai jau ke
lintą priešų puolimą Raudo
noji Armija‘ sėkmingai at
muša.

BERLYNAS. -- Hindėn- 
burgas, kurį pereitais rinki
mais rėmė socialistai, pasi
rašė mirties įstatymą prieš 
kęmunistus ir eilinius sociar 
listus.

Vokietijoje siaučia žiauriau
sias fašistų teroras. šimtais 
areštuoja komunistus ir grūda 
į kalėjimus. Kraujas liejasi. 
Bolševikų namai deginami. 
Įstaigos ir laikraščiai uždarinė-

MASKVA. — Sovietų Są
jungos organas “Izviestija” 
rašo, kaip beprotiškas Vo
kietijos fašistų žygis suver
sti ant komunistų bėdą, būk 
komupistai rengdamiesi prie 
revoliucijos padegė Reichs
tago namą ir būk tam ko
munistams prisiėjo panau
doti hollandietį' Tas' viskas 
parodo, -kokia /kvailą /fašistų 
provokacija; Tam negali ti? 
keti nei maži vaikai.' Juk 
jeigu komunistai- ruošė, re
voliuciją, tai kam jiems de
ginti namai ? Jeigu jie bū
tų norėję padegti, tai kam 
jiems kreiptis < prie hollam 
diėčio ? Paširodo, kad faši
stai, nerasdami kitokio prie 
komunistų priekabio, patys 
padegė Reichstagą. į Jie ne* 
galės sunaikinti Vokietijos 
komunistinį judėjimą. • •'

SUICHUN 
—Chinijos £ 
centravo spėkas ant Wu- 
kungfu ir Chihfeng linijos, 
kad sulaikius Japonijos ar
mijas, bet vakar po didelių 
mūšių japonai sulaužė šią li
niją. Japoniją/ jau užėmė 
svarbius miestus Lingguan, 
Chihfengą, Foshaoti, Wu- 
kunfu, Linhsi ir kitus cent
rus ir eina ant Jehol pro
vincijos sostinės Chenghteh. 
Japonija yra jau užėmus 
daugiau, kaip pusę Jehol 
provincijos. Aišku, kad Ja
ponija, užkariavus Jehol 
provinciją, neapsistos, bet 
eis giliau, iki ji susitiks su 
Chinijos Raudonąja Armija.

mą, tai kur buvo fašistų 
sargai Reichstage, kurių bu
vo pilnas namas? Jie būtų 
pamatę komunistus degant 
namą. Aišku, kad šų sargų 
žinia padegtas, o sargai yra 
fašistai. Dari'dau’giaų aiš
ku, kad fašistai sudegino, 
nes , pasinaudodami thdmi, 
jie uždarė 130 komunistų ir 
socialistų laikraščių. -

Brooklyne yra mokyklėlė, kur 
mokinamas! lietuvių rašliavos ir 
abelnai žinojimo. Kiek teko pa
tirti, lankosi geras skaičius 
draugų ir draugių. Jau ir “Lai
svėje” matosi jų rašinėliai. 
Linkėtina draugams nepaliauti 
rašinėjus. Kuo bus daugiau 
bendradarbių, tuo bus geresnis 
mūsų dienraštis. Ypatingai 
svarbu išvystyti iš dirbtuvėse 
dirbančių draugų veikėjus. /

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

. 1 ; i ; " . i W
N e p r ai almėsite, Tik*

v. •• ,Retežius, o Islaunėaite

Mexico City. — Guadala
jara provincijoje nutarta 
nepripažinti kunigais nei 
vieną svetimtautį kunigą. mūsų pagaminti, o dabar 

mes badaujame.
Vienas išėjimas iš dabar

tinio vargo ir skurdo—tai 
kova, organizavimasis, jun
gimasis dirbančiųjų ir be
darbių bei biednų farmerių. 
Rytoj, kovo 4-tą dieną po vi
sas Jungtines Valstijas yra 
fųpąįąmds bedarbių ir dil
dančiųjų darbininkų masi
nės demonstracijos, prieš 
ątimdinėjimą nūo darbinin
kų namelių, prieš metimą 
bedarbių šeimynų, už tuo- 
jautinę bedarbiams paramą, 
už darbininkų draudimą ir 
pagalbą farmeriams. Visi 
ir visos eikite į demonstra
cijas!

KRISLAI
Mūsų Studentai.
ALDLD Reikalai.
Bedarbės Klausimu.
Apysaka.
Kas Bus Vokietijoje?

Rašo D. M. šolomskas

SHANGHAI. — Kiek lai
ko atgal 'Sovietų Chinijos 
valdžia pasiūlė Chang Kai- 
shekui ant tam tikrų sąly
gų bendrai kovoti prieš Ja
ponijos imperialistus, kurie 
grobia Chiniją. Chang Kai- 
shekas pasiūlymą atmetė ir 
pradėjo ruošti savo armiją 
ne prieš japonus, bet prieš 
Sovietų Chiniją. Jis sutrau
kė desėtkus tūkstančių kar
eivių ir pasigyrė,, kad “rau
donuosius išnaikins.”

Silezijoje 
atidarytas 350 mylių ilgio 
naujas gelžkelis. Jis sujun
gia Lenkiją su Baltijos jūro- 

Tautų Lygos mis ir Gdynia prieplauka. 
Šis gelžkelis pravestas gry
nai kariniais tikslais. Iš 
vienos pusės, jis aprūpins 
Lenkiją amuniciją karo me
tų prieš Sovietus, o iš kitos 
—jis turi strątegįnėš svar
bos prieš Vokietiją.

Jungtinėse Valstijose, pa
saulio turtingiausioje šalyje, 
yra 17,000,000 bedarbių. Vie
nas trečdalis visos Šalies gy
ventojų stovi prieš bado, al
kio ir skurdo padėtį! Tūks
tančiai darbininkų ir darbi
ninkių atsiėmė sau gyvastį! 
Desėtkai tūkstančių laips
niškai miršta! Darbininkų 
vaikučiai vargsta, džiūsta ir 
nyksta, neturėdami pakan
kamai maisto ir kitų reik
menų. Kas, ar šalyje atsiti
ko kokia nelaimė? Gal ne
užaugo javai, gal stoka yra 
drabužių, maisto, apavų ir 
kitų reikmenų? Gal nėra 
spėkos pasigaminti? Nieko 
panašaus! 17,000,000 darbi
ninkų neturi'darbo, tai dar
bo jėga, kuri gali atlikti mil
žiniškus darbus. Didžiausi 
fabrikai stovi ir mašinos 
genda, rūdija, pūsta. Didie
ji spekuliantai tūkstančiais 
;pąikiųą automobilius, pieną 
išpila į upes, naikina ant 
laukų pasėlius, terioja mais
tą ir kitas reikmenis, kad 
ant likusių galėtų pakelti di
desnes kainas. Šalyje nieko 
nėra stoką. Sandėliai pilni, 
bet tas viskas ne darbinin
kams. . . .

Kapitalistinė valdžia bili- 
onus dolerių paskiria ban-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Gėn. Nobile Sergą
MASKVA. — Italijos ge-i 

nėr olas Umberto Nobile 
serga, kuris* yra vieliadiš* 
specialistų būdavo jime zepJ 
pelininių oro laivų. Krem
liaus’ ligoninėje ’ ■ padaryta 
jam apendiko operacija. No
bile turi su SSSR valdžia 
padaręs trijų metų kontrak
tą. Jis Sovietų Sąjungoje 
būdavo j a oro laivus. y

darbininkų judėjimą, bet kol 
kas tinkamų apysakų nėra. 
Net’“Daily Workeris” yra pri
verstas naudotis vertimais iš ru
sų kalbos. . Rusų kalboje yra 
daug ir. gerų' apysakų.

kams. ir kapitalistams, kad 
gelbėjus jiems turtus krau
tis. Šimtus milionų dolerių 
išleidžia karo ruošimui. Bet 
ką ji duoda bedarbiams ir jų 
badaujančioms šeimynoms? 
Federalė valdžia tam tikslui 
neduoda nieko! Kur bedar
biai iškovojo iš lokalinės 
valdžios paramą, ten ją su 
kiekviena diena mažina.

\ Draugai, bedarbė dar. la-

Dabar per “Laisvę” eina ap
sakymas “Girių Broliai.” Tai 
istorinis dokumentas iš 1905^ 
metų revoliucinės kovos Latvi
joje ir Lietuvoje. Jame gra
žiai piešiama girių vaizdai. 
Kas praleis neskaitęs jį, tai 
•laug nustos. ‘ ;

Iškyla Fašistų 
Bjauri Provokacija

LONDON 
rimtesnių politikierių ir lai
kraščių netiki, kad Reichs
tagą būtų padegę komunis
tai. Reichstago namo sude
ginimas yra fašistų darbas. 
Jų atlikta -specialiai prieš 
kovo 5 d., kada įvyks rinki- 

lengvesnio rašto apie Amerikos I mai, kad fašistai galėtų per
sekioti komunistus ir socia
listus. Jeigu fašistai sako, 
kad komunistai padegė na-' parlamente 104 socialistai 

balsavo už valdžios finansi
nius pasiūlymus, pagal ku
riuos didelės sumos pinigų 
skiriama karo reikalams. 
Tik 20 socialistų su Bergery 
priešakyje balsavo prieš. 
Tai pirmas Skilimas Fran
cijos socialistų atstovų tar
pe. Vadai ir didžiuma re
mia imperialistus. Mažumą 
gal atsimes htibjpardavin^bš 
partijos/ ’ • / , ;i !
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KOKIE TURI BŪTI OBALSIA1 IR TIKS
LAS KOVO 4 DIENOS DEMONSTRACIJŲ
Bedarbių Tarybų Nacionalis Komitetas Šaukia Visus Bedar

bius ir Dirbančiuosius Suvienytomis Spėkomis Reikalauti 
Bedarbiams Pašalpos ir Apraudos. “Laisvė” Pilniausiai 
Užgiria Komiteto Iškeltus Obalsius ir Kviečia Visits Lie
tuvius Darbininkus ir Darbininkes Dalyvauti Demonstrac.

► Kovo 4 d. bedarbių ir visų darbininkų demonstracijos 
šaukiamos su tam tikimi aiškiu tikslu. Per jas milionai 
darbininkų padarys
pat* ant prezidento Roosevelto, kad privertus atkreipti 
atydą į nuolatos augančius darbo masių kentėjimus, į 
m^Įnimus pašalpos, į reikalingumą federalės pašalpos ir 
bedarbių apdraudos delei septyniolikos milionų bedarbių 
ir del milionų dalį laiko dirbančių darbininkų. Mūsų bus 
tikžlas padaryti galą diskriminacijai prieš negrus darbi
ninkus, prieš ateivius, ypatingai Lotynų Amerikos ir ita- 
lusįprieš jaunus ir pavienius darbininkus. Jos reikalaus 
atkreipti atydą į darbininkų kūdikių kančias ir badą.

O virš visko, kovo 4 d. demonstracijos pareikalaus, kad 
priBBidentas Roose veltas ir visa demokratų partijos ad- 
nifriistracija, kurios rankose bus visa valdžios galia, kaip 
Wjashingtone, taip įvairiose valstijose, kad demokratai iš
pildytų tuos prižadus, kuriuos padare laike rinkimų. De
monstracijos reikš tą, kad masių kentėjimui turi būt 
Padarytas galas, kad bedarbiai turi gauti pašalpą ir ap- 
dijaudą.

Tuo-.būdu demonstracijų obalsiai turi būt tokie, kurie 
paliečia plačiųjų masių ūmiausius ir būtiniausius reika
lus. Nacionalis Bedarbių Tarybų Komitetas siūlo bedar
bių- demonstracijoms sekamus obalsius. Mes tuos obal
sius ’pilniausia užginame ir šaukiame visus lietūViūs dar
bininkus ir darbininkes juos paremti, masipįai ^daly- 

‘ >s įvyks visuose

udimą ant vietinių valdžių, taip

vaujlant kovo 4 d. demonstracijose, 
miestuose.

• Obalsiah.
[ Išpildykite savo prižadus delei “užmirštų žmonių.” 
Duokite pašalpą badaujantiems bedarbiams ir jų šeimy
noms!

Mes reikalaujame bedarbių apdraudos valdžios ir darb
davių kaštais. Neturi būt ne vienos šeimynos be tinka
mo maisto, pastogės ir drapanų. Sustabdykite bedarbių 
mėtymą iš stubų ir pardavinėjimą už taksus ir skolas 
darbininkų namų!

tSustokite davę bilionus dolerių bankams ir trustams. 
/ Nė cento karo reikalams! Visi fondai turi eiti bedar- 
I biams!

Nė centu neturi būt kapojamos algos. Nė centu netu- 
• ri būt padidinti taksai ant tų daiktų, kuriuos naudoja 

Į masės!
\ Lygios, pilnos teisės negrams davime pašalpos bei 
| darbo.
į Tuoj aus išmokėkite veteranams visus bonus. Neturi 
\ būt numušta teikiama pagelba karo paliegėliams!

Sustabdykite militarizavimą benamių jaunuolių. Pa
šalpa ir apdrauda visiems pavieniams bedarbiams!

Ūmi piniginė pašalpa dirbantiems f armėnams. Panai
kinimas f ar merių skolų ir taksų!

/ Tuojaus turi būt paliuosuoti bedarbiai Scottsboro jaū- 
] nuųliai, Angelo Herndon ir visi klasinio karo kaliniai!

Kovo 4 d, demonstracijos turi aidėti alkanųjų masių 
reikalavimais. Siųskite rezoliucijas prezidentui Roose- 
veltui, kad priimtu kovo 6. d. Bedarbių,Tarybų Naciona- 
lės Konferencijos delegaciją, kuri laikys susirinkimą Wa
shingtone kovo 4 ir 5 dd. Reikalaukite, kad Rodseveltas 
tuojaus sušauktų nepaprastą kongreso sesiją. Tegul jis 

• atvirai pasako, ką jis darys su tai demokratų partijos 
prižadais, kuriuos padarė per rinkimus.

Kovo 4 d. galingos demonstracijos privers poną Roose- 
veltą veikti. Masinis veikimas yra mūsų įrankis.

Visi į demonstracijas rytoj, kovo 4-tą!

PuikusTarptautinis 
Koncertas Pittsburgh©

PITTSBURGH, Pa. — Su- 
bato j, kovo 4 pittsburghiečiai 
turės tokią pramogą, kokią 
labai retai tenka matyt. Tai 
bus. tarptautinis koncertas, 
įvairių tautų geriausi meninin
kai dalyvaus 4>rograrpe. Keturi 
chorai dainuos. Bus operos 
dainininkų.

Kengia Darbininkų Kultūri-

nis Kliubaš parėmimui Komu
nistu Partijos kovose prieš be
darbę, prieš algų kapojimą ir 
t.t- Koncertas bus puikioj sve
tainėj, Moose Temple, 628 
Penn Avė., pačiame miesto cen 
tre. Prasidės 7:80 val% vaka-
re.

Rengėjai kviečia, visus da
lyvauti. Įžanga tiktai 25 cen
tai. Po koncerto puikūs šo
kiai.

Kotnitetas.

Penktkdlen., Kovo 3, 1933'. ... 
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Ar Galima Tėvus Smerkti
Ar galima vien tėvus 

kaltinti už vaikų neišaūklė- 
jimą komunistais,, arba ko
munistų simpatikais? Nekei
kia toli eiti ir giliai jieško- 
ti faktų, kad atsakyti į ši
tą klausimą. Paimkim esa
mą padėtį ir tuoj surasime, 
kas yra kaltas, ar kapita
listinė sistema, ar mūsų pa
čių tėvų nepaisymas?

Žinoma, kąip kas pasakys> 

 

tai kam . čia dar/daug kalbėt 
ti ar rašyti, gi tėvai kal
ti už1 savo./Vaikų neišaukle- 
jimą gerais, arba tikrais 
bolševikaįs ir tiek.. Dauge
lis duoda tėvams tokius pri
metimus. Pirma, negu pa-i, 
smerkti* tėvus, turime paim
ti iš kur tai paeina, pana
grinėti, kaip ir kur mūsų 
vaikai mokinasi. Į 4ai yra 
trumpas ir aiškus ; atšaky- 

• mas-kapitalistinėse mokyk
lose.

Dabar klausimas: ko tose 
mokyklose mūsų vaikus mo
kina? Daugiausia patriotiz
mo ir ištikimybės kapitalis
tų klasei. Už tokius kapi
talistam naudingus pasižy- 
riiėjįmus vaikai gauna pa
gyrimus, visokius ženkle
lius ir jiem rodosi, kad jau 
jie labai gerai viską išmoko 
ir žino. Net didžiuojasi 
tuom, kad juos mokykloj ap
dovanojo. O paskui, kuo
met pradeda apie Washing- 
toną ir Lincolną, kaip jie 
buvę gėrį ir kiek jie malo
nių suteikę šaliai ir tiem 
vaikam, kurie dabar randa
si mokyklose, tai vaikai' ir 
svaigsta iš džiaugsmo. (1

Dabar! Bandykime mes 
tuos mokytojus ir jiem duo
tas dovanas paneigti, kada 
mūsų vaikai parsineša jis. 
mokyklų medaliukus, tai ir 
turėsite su vaikais susikir
timą. Tuojaus gausime nuo 
savo vaikų atsakymą: ką 
jūs žinote, ar jūs lankėte sa
vo krašte mokyklą? Žinoma, 
ant to tėvai turi duoti at
sakymą: mes nelankėm nė 
mažų, nė užaugusių mo
kyklą, bet mes turime paty
rimą iš gyvenimo. O tai 
mūs didžiausia teisingiausia 
dalykus išmokinanti mokyk
la. ' ' ■ '■ ; i >

Bet tai dar lieka klausi
mas: ar vaikas sutiks su 
tuo mūs pasakojimu? Visai 
ne! Vaikas pradeda tėvam 
išmetinėti. Girdi, šita šalis, 
tai ne < jūs “sena kontrė.” 
Mes skaitom istoriją ir žino
me, kokia jūsų “kontrė” bu
vo. Paskui pradeda didžiuo
tis savo “kontrė”. Jie pasa
koja, kad viskas gaminamu 
mašinom. Ir sako: ką jus 
galite, mums pasakyti apie 
surėdymą ir kit ką? Vaikajn 
įbrukta į galvą * kapitalistų 
ideologija iš* mažens mokyk
lose ir juo augščiau eina, 
tuo daugiau ’ pripildo. Gi 
nuo to viško, ką mokykloje 
prikemša į vaikų galvas at- 
kratyti nelengva ir už taį' 
negalima tėvus kaltinti.

Dabar yra keliaihas. klau
simas; ar. susipratę lietuviai 
darbininkai gali išmokinti 
prole tarinio susipratimo' 
vaikus? Tai vienas iš' svar
biausių reikalų mūsų dieno
tvarkės pūnktų/ Tas klausi-

“Laisvės” šėrįninkų susi
važiavime ' buvo pakeltas 
klausimas. įsteigti Jaunuolių 
Skyrių. Pasirodo, kad duo
da labai gęrų pasekmių tas 
skyrius. Jaunuoliai, kurie 
subruzdo rašinėti į tą sky
rių, neturi, nustoti rašę ži
nias iš mokyklų ir dirbtuvių, 
bet vis daugiau duoti žinių. 
Rašymo nepakanka, bet rei
kia praktišku darbu užsiim
ti ir organizuoti jaunuolius.

Aš ųianąu, kad jaunuo
liam,, kurie gali,geriau pa
rašyti bei pasižymėti orga
nizacijos darbe, reikėtų duo
ti atsižymėjimus, tuo būdu 
mes patrauktume daugiau 
jaunuolių prie, rašymo.

aKeleivis” Prieš Bedar
bių Reikalus

SO- BOSTON, Mass.—Tarp
tautinės Bedarbiu/ Tarybos Ko
mitetas siuntė laišką, kodėl 
“Keleivio”, redakcija atsisakė 
duoti vietos bedarbių reikalam 
savo laikraštyje? Talpiname 
kalbamo komitęto .laišką išti
sai, 
leivio” redakcijai:
“Keleivio” Redakcijai:-—

Tarptautinės Bedarbių Ta
rybos Kotnitetas reikalauja 
“Keleivio” redaktoriaus atsa
kyti išį klausymą: Kodėl tams
ta nedavei savo - laikraštyje 
vietos i atsišaukimui į South 
Bostono darbininkus? .Atsišau
kimas buvo ,pasiųstas tamstai 
sausio 13 di Buyo atsišaukta 
į darbininkus . ir bedąrbųųs, 
kad ateitų į będarbių susirin
kimą,, kuris 4vyko sausio 26 d. 
“Keleivis” išėjo iš spaudos sau 
šio 24 d. ir jūs liuosai galėjo
te atsišaukimą įdėti.

Įdedam - stąmpą už tris 
centus ir reikalaujam atsaky
mo pęr Jaišką,, •

Tarptautinės Bedarbių Ta
rybos Komitetas,

Room 1, 376 Broadway^ 
So. Boston, Mass.

Kalbamas. komitetas duoda 
atsakymą “Keleivio” redakci
jai per dienraštį “Laisvę” nu
rodant jų žygius prieš bedar
bius ir susidėjimą į bendrą 
frontą su kapitalistais.

South Boston, Mass-, vasa
rio 24 d., i93-3 m., “Keleivis” 
į mūs laišką atsakė sekamai:
“ ‘Keleivio’ Red. duoda at
sakymus tik į paprastus klau
simus. Jūs gi neklausiate, bet 
bimbisku nachališkumu reika
laujate atsakymo; tokius rei
kalavimus mes ignoruojame.” Į

ilbamo komiteto .laiška išt
i, kuriš buvo pasiųstas “Ke-

VISOMS LPUVIU DARBININKU ORGA-' Butkaus priešdarMnin- 
NIZACI JOMS JUNGT. VALSTIJOSE k“ia

_ _ _ _ _ _  Rocks, Pa.
NIZACI JOMS JUNGT. VALSTIJOSE

Renkite Jaunuolių Organizavimo Darbų; Prisidėkite prie to 
Darbo Finansiniai, Paaukaudami j Agitacijos Fondų

■ ’ . • t I i I ( T . I

1.. F'*. ~

Brangūs Draugai ir Draugės:—
Šiuomi atsišaukiame į jus labai svarbiu reikalu, kuris 

yra tampriai surištas su mūsų visų darbininkišku judėji
mu. Kaip jau visi žinote, Lietuvių Komunistų Frakcijos 
lytinėj konferencijoj, vasario 4 d., buvo plačiai kalbėta 
apie Jiętuvių jaunuolių organizavimą ir;švietimą. Suva-t 
žiavimo tarimai jau vykinami gyvenimam Mūsų dien
raščiuose įvesti angliški jaunuolių skyrjai. Pradėtas pla
tus brganižacinis darbas po visą Ameriką. Tapo įsteig
tas Nacionalis Lietuvių Jaunuolių Komitetas. Drauge 
Bertha Fulton yra to komiteto Sekretorė ir vedėja jau
nuolių skyriaus “Laisvėje” ir “Tiesoje.”

Šis Jaunuolių Komitetas griebiasi už darbo. Bet jis 
neturi; finansų * padengimui net paprasčiausių išlaidų. 
Tuo būdu viso jaunuolių veikimo finansavimo našta gula 
ant pečių Agitacijos Fondo. Bet ir Agitacijos Fondo iž
das labai mažas. ’ Todėl nutarta padaryti platų atsišauki
mą į visas lietuvių organizacijas, draugijas ir jų kuopas, 
kad prisidėtų prie finansavimo jaunuolių veikimo. Jau
nuolių Komitetas išsiuntinėja visoms organizacijoms spe
cialius laiškus tuo reikalu. Mes raginame, kad visi, drau
gai ir draugės, atkreiptumėte atydą į tą atsišaukimą sa
vo susirnkimuose ir pagal' išgalę paremtumėte tą darbą 
finansiniai.

Jaunuolių Komitetas taip pat išsiuntinėja Agitacijos^ 
Fondo aukų rinkimo blankų, kuriose pažymėta “delei jau
nuolių veikimo.” Tad visos jūsų aukos eis tam tikslui. 
Aukas siųskite: Agitacijos Fondas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. *

Taip pat svarbu visiems žinoti, kad nesenai įvyko per
mainos Agitacijos Fondo sekrėtorystėje. Iki šiol sekreto
riaus pareigas ėjo d. šoldmskas, bet ateityje sekreto
rium bus D. Krūtis. Įsitėmykite ir visais reikalais rašy
kite naujo sekretoriaus vardū. ’ .. | j!-v-V

' Agitacijos Fondas,
Sekretorius D. Krūtis.

la.*■

geriausi kovotojai” kitose
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Tris Bankus Uždare Baltimoreje
r ' ' 1 ’ • ■ ! i i . . ‘ ‘ : • j

Visoj Valstijoj tapo Uždaryti kad turi šiokius tokius rakan-
Bahkai Trims Dienoms. Kilo 
Panika. Daugelis Darbininkų

Negavo Mokėti Algų
BALTIMORE, Md. — Eko

nominis krizis vis i daugiau ir 
daugiau purto kapitalistinę sis
temą, Bėgyje savaitės laiko 
Baltimorėj užsidarė trys ban
kai. Daugelio depozitoriij nu
nešė paskutinius centus. 
Kapitalistinė spauda labai ne
žymioj vietoj pasako apie ban
kų užsidarymą. Darbininkai 
bėgo atsiimti savo depozitus iš 
bankų. Tuom dar daugiau nu
sigando turėjai. Uždarė trim 
dienom visoj valstijoj visus 
bankus. Kadangi bankus už
darė, tai daugelis fabrikantų 
neišmokėjo darbininkams al
gų. Nežiūrint, kad kitas ir ga
lėjo išmokėti, vienok nemokė
jo, nes buvo labai gera prie
žastis, bankai užsidarė. Tad 
didelė dauguma darbininkų, 

| kurie dirba už menką atlygi-

tę. Vadinasi, turės badauti.
Daugelis žmonių, kurie dar 

vis manė , kad kapitalistinė • . •' • v'' ♦ > ’ ' * > • • Z i , •

čia “Keleivis”, pasirodo pil- f’“’,®.®'.t0 •ne^V“ ' 
noj šviesoj kam jis tarnauja, 
žinoma, rriūsų plausimas nepa
prastas, ne$ -tame atsišaukime 
-kvietęipe . risųs darbininkus 
•.vienytis koyai prieš šią baisią 
będarbių. di|-bančiųjųi ,pa-, 
dčįtį. Kiekvienas darįjįninka?, 
turi, žinoti, kad socialistai .tj^- 
žodžiais už darbininkus, įąd. 
juos -galėtų su vilti, o prakti
koje darbininkų 4nulki,ntojaif

“Keleivis” ritinėtą. atsišauki
mą hetalpino. Jis nenori1 duo
ti vietok savam .la^ej kad be
darbiai negalėtų susiorgani
zuoti ir kovoti prieš badą. 
“Keleivis” yrą7 šios padėties 
rėmėjas ir ištikimas buržuazi
jos tarnas-/i: 1 
TarjptaūtinČš: Bedarbių 

bds Komitetas

dus, tai Family Welfare in
spektoriai apžiūri, jei randa 
kiek tiek panašesnius rakan
dus namuose arba turi darbi
ninkas namuką, tai neduoda 
jokios pašalpos. Tie inspekto-r 
riai sako parduoti rakandus 
ir namą ir pravalgyti visus pi
nigus. Gi tuomet inspektoriai 
vėl apžiūrės ir jei jiems pa
tiks, tai gausi pagelbą, o jei 
ne, tai badauk. Tie, kurie gau
na pašalpą turi dirbti ant 
“chain gang.” Darbininkas 
turi dirbti visą dieną prie ak
menų vartymo, mėtymo: Dirb
ti nekonstruktyvi darbą. Pasi
priešinti relief agentams be
darbiai bijosi, kad gali netek
ti nei to dolerio pašalpos. Dau
gelis darbininkių visai neina ir 
nereikalauja pašalpos, nes jie 
jaučia, kad negaus, turi šio
kius tokius rakandus bei na
muką. Kad ir badauja, nerei
kalauja pašalpos. Toks darbi
ninkų nusistatymas yra labai 
klaidingas. Tiesa, kad pavie
nis darbininkas nieko negali 
laimėti, užtai reikia organi
zuotis , bedarbiams ir reikalau-

McKEES Rocks, Pa. — Va
sario 22 d- čia Butkui buvo su-’ 
rengtos prakalbos. Jisai kal
bėjo per du atveju. Pirmoj 
savo kalboj nurietė paprastą 
pasakaitę apie blogus laikus, 
bet visai nenurodė, kaip ko
voti prieš bedarbę. Tiktai pa
stebėjo, kad reikia remti “lo
kalines kovas.”

Antroj temoj jau atvirai pa
sirodė, kas jis per vienas. Su 
pirmais žodžiais pradėjo nie
kinti Komunistų Internacion’a-

Girdi paskiausias kongrę-
sas priėmęs negerus tezius, 
plenumas priėmęs negerą li
niją, dėlto dabar einąs “raga
nų gaudymas” ir “galvų kapo
jimas.” Delei tų tezių dabar 
“skaidosi judėjimas,” “vejami 
nariai iš revoliucinių organi
zacijų.” Jis tauškė, kad geriau 
^i kovotojai, kaip Zinovievas, 
Kamenevas Rusijoj esą ištrem
ti,
šalyse taipgi persekiojami ir 
metami iš Komunistų Partijų. 
Tas pats ir pas lietuvius.

Po tų tauškalų ir visokių- 
melų leista klausimai statyti. 
Tačiaus jis i klausimus neat
sakė, bet tiems klausėjams, 
kurie priešingus jam klausi
mus statė, “kirto per galvas,” 
išvadino juos’ nieko nežinan
čiais, nesusipratusiais. Drg. 
Gasiunas pareikalavo balso 
padaryti tam tikrą pareiškimą. 
Leido kelis žodžius pasakyti. 
Jisai nurodė, kaip dabar Ko
munistų Internacionalui vado
vaujant vedamos įvairiose ša
lyse kovos už darbininkų rei
kalus, prieš bedarbę, kaip So
vietų Sąjungoj panaikinta be
darbė ir būdavo jam a socializ
mas. Butkui todėl nepatinka 
toksai Internacionalas.

1 Daugiau nedave jahi kalbė
ti. Rodgerso frentai pradėjo 
“Šurną” kelti. Butkus šoko 
savo poziciją' ginti ir dar dau
giau niekinti komunistus. Rė
kė, kad reikia Internacionalo 
Kongresas šaukti ir tokiems, 
kaip Gasiunas, “šunies biliė-' 
tus duoti.” Miliauskas jam 
gerai pastebėjo, kad jau pats 
Butkus yra gavęs tą “šunies1 
bilietą,” kurį kitiems siūlo- 
Nabagas vėl jautėsi nesnia- 
giai, visaip d. Miliauską kb- 
liojo.

Taip ir pasibaigė renegato 
Butkaus misija, nesukėlus! jo
kio ūpo, tiktai paleidusi nuo
dingų dujų. Apart dar viė- 
nbs vietos (Carnegies) niekur 
kitur apie Pittsburghą jam 
prakalbų niekas nerengė. Jei
gu ne ta suirutė McKees RoČks 
APLA kuopoj, aišku, ir čia jis 
negalėtų pasirodyti.

Bedarbis.

M

v

Th t y

sistema,išeis iš ekonominio kti- ti pa§^ipOs:iš Family Welfare. 
?io"ir vėl’ gerlaikis' sugrįš, nu-' KoV0' 4 d'ieną į,us Vjena iž
siVylė. } šiuo jkartuf gania geba 
proga < persitikrinti, kad-, taip 
nebus-1 Kaip čia ■ senai Mich. 
valstijoj uždarė bankus ant 12 
dienų, šiuo jtarpu uždarė Ma
ryland© valstijoj visus bankus. 
Iki. šiol Maryland valstija lai
kėsi.' kiek 'tiek tvirčiau; nebu
vo jaučiama bankų bankruta- 
vimas. Y^atingąi Baltimore 
nebuvo paliesta taip skaudžiai, 
kaip khd kituose miestuose. 
Daugelis žmonių tikėjo Hoove- 
rįo “prosperity.” Bet ir čia 
nusrriuko iki ekonominio kri- 
zio dugno. Bąhk-ai virsta nuo 
kojų, kaip supuvę grybai.

didžiausių demonstracijų Bal
timore. ' Prasidės demonstra
cija šiose vietose: Baltimore 
ii^Broadway, Penn, ir Lawren
ce St., 12 vai. dieną.. Paradu 
bedarbiai ,eis į City Hali Pla- 
žą. Tad visi ir viso's dalyvau
kite demonstracijoj. '

Bedarbis.

CLEVELAND, OHIO

Bendro Fronto konferencija 
Scottsboro Jaunuolių 
Gelbėjimui

Ko-

Pontiac, Mich.
mas nuteisė po 30 dienų ka-
J^jimo 3 kovingus ddrbinįm 

mas reikia kelti visuose su- ims iš Gėhėral Motor* Cfc! fa^ 
sirinkimuose, mūsų prganiT brikų už tai, feid jie kovoję VM 70.000 nie-

Teis

už duonąnacijose.

Bedarbių padėtis Baltimorėj 
labai bloga.- 90,000 bedarbių 
neturi dūonos bei kito maisto 
namuose. Iš -^Family Wel
fare”? gaun^' tik 13^000: bedat-

■kb negation.' Kodėl? Tbdei,

4 d. Kovo Bedarbių
; Demonstracija
Demonstracija prasidės 2 vai. po 

pietų ant Public Square. Lietuviai 
darbininkai, kuriem paranku ir pri
klausote’ prie Bed. Tarybos 17 kp. 
ėusirinkisim, 12 vai. dieną, Liet. Dar
bininkų svetainėje, 920 E. 79th» St. 
Iš čia marguosime i So. Slavų Dar- 
binihkų .svetaine, 5607 St. Clair Ave., 

jais susijungė į Skirtą-vietą.
; Dabąr mūsų visų pareiga mobili
zuoti mases del 4 d. kovo demon- 
tracijoR. Bedarbis.

' PITTSBURGH,. Pa.
Vp 19, Walton svetainėj, 220 
Stanwix St., šaukiama bendro 
fronto konferencija Scottsbo
ro jaunuolių paliuosavimul 
Prasidės 2 vai. po pietų.

Visos Pittsburgh© ir prie
miesčių draugijos kviečiamos 
išrinkti delegatus ir pasiųsti 
konferencijon. Jeigu kurios 
draugijos nesuspėtų išrinkti 
delegatų, tai gali valdybos da
lyvauti.

/Konferencija taipgi reika
laus paliuosuoti Mooney ir ki
tus politinius kalinius. Prisi
dėkite prie kovos už paliuosa- 
viihą politinių kalinių.
• Komitetas.

Paterson, N. J. - 
ko darbininkų “ 
paskelbė streiką. Jiems va
dovauja kairioji reveliucinž 
unija, NTWU.

- 200 šil- 
tvisterių”

Ti
' 1
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SPRINGFIELD, ILL

Travis, Staten Island

PERŽVALGA VIENO ‘LAISVES’ NUM
Iš Korespondentų Mok^kle

MINERSVILLE, PA.

au*

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS
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Amerikoje “Priekalą” galima 
sirasyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kom pietas 
1931-32 metus.

įvesta 
dabar
7 va-
darbų

Ne tik streikieriai, bet ir be
darbiai turime vienyti spėkaš. 
Augštoji klase nieko gražiuoju 
neduos. Kova už bedarbių pa- 
šalpą yra tolygus mūs reikalai."

A. Čekanauskas.

IšsiraSyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

triūsas 
—daug 

jau ir žuvo; kada ihasės dar
bo žmonių į visas’1 puses pu'P 
dineja, blaškosi jieškodarhi iš
eities; kadajau tik vienas 
klausimas prieš akis stovi, vi
siem darbo žmonėm vienytis, 
bendrai kovoti, arba jų gyve
nimui būt sunaikintam, tai Ši
tas godžiausias kapitalizmo 
tarnas iš ambonijos. išlieja sa
vo piktybės tulžį ant darb^ 
ninkų^ viso kovingo judėjimo ! 
Jo keiksmų šlykštybės žodžiai, 
spaudai netinką. Lai kunigai 
dar labiau keikia, tai ir tikin
tiems greičiads. atidarys akis.

Nors, kun. Garnius įsakė sa
vo klausytojams negyventi 
krūvoj su komunistais ir kitais 
kovingais darbininkais, neside- 
ti su jais; susitikus nusikreipt 
nuo jų, bet jo keiksmų pamok
slas tuoj aus, pačių parapijo- 
nų, buvo išnešiota po visą 
miestą. Visi ka’lbasiir tub ku-

Bet tik pastebėti 
štai kas: kuomet 
nuo galo iki galui, 
gauti supratimą, 
net laikraštis ne 

Vadinas,

lankė 124,000 mokinių, 1932 
metais tų mokyklų skaičius pa
augo 7 kartus, jų buvo 645 su 
391,000 mokinių.

Dirbtuvių techniškas mokyk
las lankė virš du milionai dar
bininkų. ,

Augštesnių mokyklų studentų 
skaičius Sovietų Sąjungoj už
ima pirmą vietą visame pasau
lyje.- Jungtinėse Valstijose tos 
rūšies mokyklos turi 827,700, 
o Vokieaijoje tik 161,300 moki
nių. .

Prie caro, 1913 metais Ru
sijoje buvo 1,158 laikraščiai su 
tiražu 2,729,000 kopijų. 1931 
metais Sovietų Sąjungoje buvo 
5,549 laikraščiai su 33,156,000 
kopijų. O 1932 metais pasiekė 
virš 40,000,000 tiražą.

1930 metais Sovietai išleido

Kadangi mūsų mokyklėlės 
nekurie studentai apsiima 
ir rūpestingai atlieka mo-

—116,000,000 kilometrų ir tt. 
Bet šis planas bus daugiau 
kreipiamas linkui pakėlimo len
gvos industrijos, gyvenamių bu- 
davojimo, maisto, kanalizacijos 
ir daugelio kitų darbų. Laike 
naujo Penkių Metų Plano So
vietų Sąjungoje bus visai likvi
duotos klasės. Nėra abejonės, 
kad jis taps įvykintas gyveni
mam

rydamas Penkių Metų Plano at- 
siekimo sutrauką drg. Stalinas 
sako:

“Tiktai akli nemato, kad man
sių psichologijoje ir jų atsine- 
šime linkui darbo įvyko milži
niškas persilaužimas, pamatiniai 
perkeitęs veidą mūsų šalies, 
dirbtuvių ir fabrikų.”

D. M. šoldmskas.

verti kritikos, kai kurie pa
gyrimo. Angliškas edito- 
rialas su gana sveiku sensu 
parašytas ir gero turinio; 
taipgi technikiniai dailiai 
atrodantis. Toliau'seka jąu- 
nuolio vieno ir antro straip
sneliai, ir juose silpnumų 
beveik nėra. “Do You Know 
That—” dalykėlis geras ir 
pageidautina, kad būtų nuo
latinis : ir įpailgiptaš. Taipgi 
antgalvio reikia tinkames
nio technikiniai.

Labai skaudi bedarbių padėtis 
mūsų mieste. Kurie gauna pa
šalpą, tai turi eiti dirbti. Vasa
rio 20 d. buvo lietinga ir žemė 
apšalus. Visur slidu, bet be
darbiai turi eiti dirbti. *Sovietų 
Sąjungoj nėra bedarbės. Ten 
yra‘ pasakyta, kurie nedirba, tie 
ir nevalgo. Kapitalistai išdir
bo planus, Į<ad bedarbiai, kurie 
gauna mizerną pašalpą, turi ati
dirbti. Yra taip, iš vienų dar
bininkų, kurie dirba, surenka 
bosai tai pašalpai, o paskui duo
da bedarbių šeimynom. Gau
nanti pašalpą yra verčiami dirb
ti, Vadinasi, du kartu dirbti už 
kelis centus, . ;;

Už tą pašalpą, kurią bedarbis 
dirbdamas gauna, negali pirkti 
ką jis nori, bet tik tą, ką vir
šininkai nustato. Pavyzdin: be- 
nanių galima nusipirkti he dau
giau 3 svarus, orindžių už 25 
centus, pieno kvortą į dieną 
ir kito maisto, kuris .sužymėtas 
ant raščiuko.

Jei bedarbiai susiorganizuotų 
į tarybas, tai galėtų prispirti 
valdžią duoti žmoniškesnę pašal
pą jr neiti dirbti už tuos naš
lės trupinius.

Vakario 21 d., įvyko Priešfa- 
ši^tinio1 Komiteto susirinkimas.

23.9 nuoš. Kiek vėliau pakėlė 
metalo darbininkams 24 nuo
šimčius, angliakasiam 12 nuoš., 
mašimį gamyboje 18 nuoš., me
džio industrijoje—27, stiklo— 
33, cemento—20, chemijos—20,,,, 
popieros — 22 ir tt.

Ir taip kiekvieną metą darbi
ninkų gyvenimo darbo sąlygos 
gerinamos. žinoma, yra daug 
darbo, sunkaus darbo ir nedą- 
teklių, tačiaus SSSR darbinin
kai žino, kad jų būviš ,su kiek
vienais metais gerėja ir jie en
ergingai dirba. ■ : )

Kas kalba apie Penkių Metų 
susmukimą,, kas nemato tų at- 
siekimų, kas nemato su kokia 
energija dirba SSSR proletaria
tas ir visa dirbančioji liaudis;

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTĖLĮ LIETUVIŠKĄ LI« 
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ x

Taipgi šis veidmainys, kapi
talistų agentas, gązdino mirti
nais nusidėjimais1 tuos, kurie 
renkasi anglis mainų išmato
se bei griūvėsiuose- , Girdi: 
tai vagystė, už kurią mainų 
savininkams reikia atsiteisti— 
nes kitaip negausite išrišimo. 
Tuomi veik visi jo parapijonai 
pasipiktino ir jį smerkė! Tad 
matydamas, kad gali daug ne
tekti tų, kuriuos jis dar gali 
mulkinti ir išnaudot, persipta- 
šė ir prakeiksmą atsiėmė!

Del to viso, jau jam nelabai 
sekėsi daugelį apgaudinėti, 
tai dabar susilaukė pagelbi- 
ninką, didį keikūną—kunigą 
Garmų. Tai darbininkų kla
sės neprietelius! Tik įsivaiz
duokite : dabar, kada ipasės 
darbininkų del nedarbo di
džiausiuose Varguose ir alky
je, kada tūkstančiams, milio- 
nams bado šmėkla žiūri tie
siai į akis ir griebia už gerk
lės; kada del turtuolių praga
rinio godumo tūkstančių ir 
milionų biednuomėnės 
ant pražūties kranto

Bendro Fronto Konferencijos 
Konferencijoj buvo 
rinkti parašai ir juos duoti 
miesto valdžiai reikalaujant, 
kad bedarbiai galėtų pirktis ką 
jie nori už pažymėtą sumą pi
nigų ant “scrip” arba bedar
biam duotų pašalpas pinigais.

Mūsų, lietuvių, organizacijos 
turi labai rūpestingai dėtis prie 
šito darbo, pažymėjo Davydo- 
nienė.j .Taip pat reikalautu kad 
duotų pašaįlpas ir neiedusiems. 
Dabar tik ‘soup kitchens” yra 
įtaisyta pavieniams. Konferen
cija nutarė vesti ‘ kovą, kad ir 
nevedę gautų pašalpą. Mūsų 
komitetą^ nutarė eiti , rinkti pa
rašų Ant kalbamų peticijų.

H : ' A*, i J. Ruseckas.

nigb*' nachališkūmv piktinasi.
i Pc) to, kelintu dieną, t. y. 

vas. * 24;1 ’ įvjyko rhasini^ susi- 
r i n k imas su prakalbomis. 
Drg. P. Paul gerai , nušvietė 
reikalingumą organizuotis ir 
kovoti. P. P. vienas bedarbių 
tarybų organizatorius parodė 
pavyzdžius, kaip jie iškovoja 
bedarbiams daugiau pašalpos 
ir gelbsti kitais reikalais- Anot 
jo, ant kiek darbininkai vieny
sis ir kovinges, ant tiek bus 
galima išreikalauti pagerinimu 
jų gyvenimo. : Dalyvavo pusė
tinai daug ir minėtų parapijo- 
nų. Sutverta Bedarbių Tary
ba ir'ji pradėjo veikti. Kas 
turi skundus del negavimo pa
šalpos ar gauna ; permažai, 
kreipkitės • prie draugų-t—K. 
Herman,, P. Paul ir kitų ko
miteto narių. Vėliaus, bus pa
garsinta vieta susirinkimų.

Neklausykime ktįnigų keiks
mų, nės jie tą daro naudai' tur
čių klasės. . i

A, Arbačauskas.

minties, bet vienok jos yra 
iš darbo lauko.

Paskutinis pusi, atrodytų 
gana gerai, ypatingai vieti
nių žinių antgalv'ėlis sudaro 
pilną formališkumą 
puslapiui, tik nelemtas tas 
eilučių laužė j o išskirstymas' 
sugadina skaitytojui gerą 
mintį jr įveda prie kritikos; 
nors tiesa, čia jų mažiau 
išskirstyta.

Apart kitų paskutiniam 
pus lapyj ' žinūčių,1 gana 
sklandu pasiskaityti : mūsų 
vieno mokinio žinutės, kūL 
rios užsįvadina “Spirgučiai 
iš Veikimo”. Geistina ir 
daugiau špirgū^ių vietinėse 
žiniose! ‘ > i

Abelnai, paėmus dabar 
bi kurį “Laisvės” numerį, 
mes rasime jame daug dau- D . r . ir r 
giau raštų, negu būdavo du Bendro Fronto Konferencija 
metai atgaU todėl, kad^da- R y Mjch 
bar yra mažiau apgarsmi-' r 1
nimų, negu pirmiau buvo. 
Mano supratimu, būtų nau
dinga talpint įvairių paveik
slėlių (žinoma, proletarinio 
pobūdžio), kas paįvairintų 
laikraščio turinį.

Mokinys.

Ypatingai ■ “The Letter 
Box,” paskiaus “Snapshots” 
ir kiti tokie, išimtinai jauni
mo reikalams pašvęsti sky
riai, papuošia tą puslapį ir 
jie yra labai patriaukanti 
skaityti.
reikėtų 
peržiūri 
tai gali 
kad tas 
Brooklyne išeina

(iš kolonijų jaunuoliai suge
bi tinkamiau ir daugiau pa
rašyti, o del Brooklyno jau
nų profesorių gali visai būt 
ramu tam puslapy j.

Mano supratimu, brook- 
lyniečiai turėtų gauti pirme
nybę, už gabiai parašytus 
straipsnelius, bei sporto sky
riui žinutes, o tik kolonijų 
jaunuoliai iš jų galėtų pa
vyzdžius paimti. Bet dar 
taip nėra!

Ketvirtas puslapis, kuo ne 
visas užpildytas vienu strai
psniu. Tiesa tas straipsnis 
yra leninistinis-marksistinis, 
:bet nelaimė bus ta, kad ne 
visi darbininkai jį perskai
tys, nes pėrdaug ilgas. Aš 
negaliu įsivaizdinti, kodėl 
draugai taip ilgus straips
nius rašo? Man rodos, kad 
trumpesnis daug lengviau 
parašyti; taipgi lengviau ir 
perskaityti. O su ilgu rei
kia daugiau kantrybės.

Atėjus prie penkto ’pus
lapio, mes randam betvar
kę ve kur: Iš pat pradžios 
yra antgalvis vietinių žinių, 
bet kiek žemiau, beveik be 
jokio perskyrimo, jau ran
dame korespondencijas. Bet 
tai tas betvarkumo kompli
mentas tenka laužėjui. Ka
dangi, kaip žinios, taip ir

949-959 Willoughby Ave,
Tel.. Stagg IMI

Progresyvės Mainierių Uni
jos eiliniai nariai, vasario 24 
d., .sukruto į smarkų masinį pi- 
kietavimą prie Peabody Coal 
Co. anglių kasyklų. Kilo di
delės muštynės su skebais. Kuo
met darbas užsibaigė, 4:30 vai. 
po pietų, tai kasyklų pikietinin- 
kai apstojo skebus perkalbėti, 
kad jie neitų dirbti. Įvyko su
sirėmimas ir buvo diktos muš
tynės su skebais/ Pikietavime 
dalyvavo ne tik suaugę, bet vai
kai ir moterys. Lietuviui Po- 
ders peršovė burną, kuris buvo 
ant pikieto. *

Po šio pikieto prie Capital 
if Woodside kasyklų lewisi- 
niai nekaip jaučiasi. Jie buvo 
pusėtinai palamdyti. Lietu
viai angliakasiai irgi įsitrau
kia į kęvą prieš skebus.

Yra lietuvių, kurie neina su 
nariais, bet 

tarnauja kompanijai ir Lewi- 
so-Walkerio mašinai. , Reikėti] 
darbininkams, suprasti ir vieny-

DrgU Davydonienė: raportavo ’ iš ti jėgas savo klasės reikalams.5 
” s. ■ Gubernatorius Horner, kuris 

utartą kompanijų, naudai dirba, bet 
pamatęs, kad darbininkų negaH 
suvaryti dirbti po Lewiso-Wal- 
kerio kompa'nična unija, tai lie 
pė uždaryti 4 kasyklas Spring- 
fieldo apielinkėj. Prie mainų, 
pasiuntė tris šimtus milicijos, 
kad streikieriai negalėtų prieifĮ. 
pkietuoti.

Mes, angliakasiai turime lai
kytis vienybė ir kovoti. Gra\ 
žiuoju nieko negausime.
ner’is tik it tas vilkas prisidęn- 
gęs avies kailiu, neva bešali# 
nuduoda, bet prie pirmos pro
gos bandys vėl atidaryti mai
nas, dirbti su lewisinia^ ske
bais. ! L

\ ' Kunigų NachąJiŠkumas

Savu laiku “Laisvėje” buvo 
rdšyta, kaip' kunigas Dauman
tas blofino, kad, “šie anglių 
kalnai dirbs ir darbų užteks 
visiems; tik jūs čia nešturmuo- 
kit, ’ nesidėkit su -bedieviais— 
komunistais.” Bet kun. D. ir 
kitų kunigų blofai vėjais nuė
jo. Ne tik' kad nhainų darbai 
nepadaūgėjo-nepagerėjo, bet 
dar 1 pablogėjb ir vis smunka 
žemyn! . šiandieliį; visai ma
žai beliko ir' dalinai dirban-

Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

Sunaikinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijij metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Pain- 
Expelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Ai 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rj gydymui nuo persišaldymo, 'skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pčdų.”

8. D.

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 
Balts del Bailę, Koncertu, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimą ir 
tt. Puikus steičius su na 
siais įtaisymais. Keturios Uo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

‘‘PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po- 
Ijtikoą klausimais.

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko. SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį. renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIĘKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub.» 6 mėn.—1 rub.
50 kap., atskiras eg?. 30 kap.

Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj. Fran

koj ir Idtur
Metama—1 doL 6 mėn.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.

Ką Davė Darbininkams
Planas?

Mes negalėjome Atskirai kal
bėti apie kiekvieną iš 1,500 
įmonių, kurios buvo išbudavo- 
tos ir paleistos darban. Mes 
pasitenkinome tik keliais pavyz
džiais. Kiekvienas naujas fab
rikas, kiekvienas išradimas iri tas yra priešas Sovietų Sąjun 
pagerinimas Sovietų Sąjungoje1 gos ir visų darbininkų. Pada 
kartu gerina ir darbininkų są 
lygas.

Po ^evoliucijai buvo 
8 valandų darbo diena, 
SSSR darbininkai dirba 
landas, o prie sunkesnių 
tik 6 į dieną. Darbininkų algos 
kiekvieną metą yra pakeliamos. 
Nuo 1928 iki pabaigos 1931 me
tų darbininkų algos pakeltos

Pirmas puslapis. “Kris
lai,”—ypatingai šiam nume
ryje yra pusėtinai įvairūs. 
Jeigu nuolatos panašūs kris
lai būtų,—būtų gerai. Ga
lėtų būt geresni; o kartais 
būna dar prastesni. \ .

Žinios pitonam puslapyj 
nėra biednos; jųjų turinys 
pusėtinai įdomus. Pamati
nis trūkumas bus tas, kad 

. x. . j . , i persilpnai vietomis skamba
49.060 skirtingais vardais kny-| , „ koncpntraciia O
gas ir brošiūras. 1931 metais KalD0S Koncentracija. U
išleido 50,000 skirtingų knygų,! antras, tai technikinis trū-
arba daugiau, negu 
Vokietija ir Amerika 
paimtos. Abelnai, apšvietos sri
tyje Penkmečio uždaviniai pra
lenkta tris kartus. Beraštija 
baigiama likviduoti. Iš suaugu
sių laike Penkmečio buvo išmo
kinta 37,700,000.

Augštų specialistų 1929 me
tais hūvo 57,000,. o 1932 metais 
jau 216,000. Mažiau pralavin- 
tų tais pat metais buvo 55,000, 
o 1932 metais jau 288,000.

Kiti Darbai.
Sovietų Sąjunga sėkmingai 

atliko tyrinėjimą šiaurės ledy
nų ir ledlaužis padarė kelionę 
iš Archangelsko į Vladivostoką. 
Atidaryta eilė naujų prieplaukų. 
Atidengta daug turtų žemėje. 
Tam • tikslui 1981 metais buvo 
1,70// įstaigos su 56,000 specia
listų ir tyrinėtojų, 1932 metais 
įas skaičius paaugo. Atidengta 
turtingi sluogsniai trąšų Chibi- 
nogorsko srityj ir daugelyj kitų 
vietų^/ Pastatytas darbas ga
minimo tų trąšų ir tas paliuo- 
savo SSSR nuo užsienio, nuo jų 
įvežimo iš kitur.
Naujas Penkių Metų Planas

Su šių metų pradžia SSSR 
pradėjo vykinti naują planą, 
kuris yra dar didesnis, žiba
las pasibrėžta pakelti iki 78,- 
000,000 tonų; anglis—250,000,- 
000 tonų; čigunas—22,000,000 
tonų.elektros energija—100,- 
000,000,000 kilovatų; gelžkelių

Working Men’s Association 
šaukia viso miesto darbininkų 
organizacijų Bendro Fronto 
Konferenciją. Augščiau pažy
mėtą organizacija yra. kaip ir 
bedarbių taryba. Bendro Fron
to Konferencija šaukiama ko
vo 24 d., 2 valandą po pietų, 
Fleurel Hali, kampas Oakes ir 
Sheldon gatvių.

Konferencijos tikslas suvienp- 
ti darbininkus -į bendrą frontą 
kovai prieš nepakeliamai sun
kias sąlygas. Dabar miesto val
džia verčia dirbti už mizerną 
pašalpą, kokią duoda bedarbiam 1 kovingais eiliniais 
visą savaitę, o kurie stoja ko
von; tai tuos kalėjiman kiša. 
Už 50 centų reikia dirbti ir nie
ko nesakyti. Prie tam, bedar
biai yra diskriminuojami. Kon-> 
ferencijoj bus svarstomi šie 
plausimai, j- . ; . .

1. Kad nebūtų mažinama pa
šalpą.

2. Pinigais pašalpa mokama. 
Nedirbti už pašalpą. Už visus 
miesto darbus turi mokėti 40 
ceDcij į valandą.

3. Prieš diskriminacijas, prieš 
sulaikymą pašalpos, prieš dras
kymą šeimynų.-

4. Neversti morgičius imti, iš 
kurių bedarbiai maitintųsi.

5. Prieš algų nukapojimus 
dirbantiemsiems.

Lietuvių darbininkų organiza
cijos turi pasirūpinti išrinkti 
po tris atstovus į bendro fron
to konferenciją.

Anglija, kūmas: Antgalviai, abelnai 
daiktan per visą puslapį kerėplišką 

vaizdą sudaro; taipgi laužė- 
jo išretinimas eilučių irgi 
skaitytoją juoktis verčia. 
Bet paveikslėlis atkreipia 
skaitytojo akis nuo visų trū
kumų ir jų kiti gal nei ne
pastebės.

Paėmus antrą puslapį, 
randame editorialą, kuris, 
kaip technikiniu, taip politi
niu žvilgsniu žiūrint,—gali-į 
ma sakyt, išėjęs geriau, ne
gu vidutiniškai. Apžvalga 
irgi gana sklandžiai skaito
si. Tiesa, apžvalgoje yra 
keli nelabai švelnūs žodžiai, 
bet kuomet perskaitai, tai 
pasirodo, kad jie yra reika
lingi fenais. Bet be tech
nikinių trūkumų neapseina- 
ma ir čia. Pirmos apžval
gos eilutės {aip išskirstytos, 
tartum būtų sų akėčiom ke- 
no pervažiuota. O, beje, 
ant galo yra gana svarbus 
straipsnis, kuris turėtų būt 
paimtas daugiau atydon.

Prie trečio puslapio reikės 
kiek platėliau apsistoti, ka
dangi jame yra jaunuolių 
darbininkų angliškas sky
rius ir nekurie dalykai bus

Sovietinių ūkių buvo tik 3,- 
000,- kolektyvių—33,000 ir jų 
apdirbamas žemės ruožtas siekė 
mažą dalį dirbamos žemės ir 
duodavo 125,000,000 pūdų.

1932 metų gale visai kitas pa
veikslas žemės ūkyje! 5,820 so
vietinių ūkių ir 211,000 kolek
tyvių; 14,500,000 valstiečių, bu- 
vusių atskirų ūkių, apsijungę į 
kolektyvus. Sovietų laukuose jau 
buvo 147,000 traktorių, 2,498 
traktorių ir kitokių mašinų sto
čių, 11,700 kombainų ir 10,300 
automobilių bei trokų. žemės 
pasėliai pasiekė 136,300,000 
hektarus ir atskirų valstiečių 
ūkių pasiliko jau tik 9,40Q,000.

Žemės ūkyje Penkių Metų 
Planas pralenkta kelis kartus, 
ypatingai kolektyvizacijos klau
sime. Kultūra valstiečių tar
pe pakelta gana daūg. 1926 me
tais mokančių rašyti ir skaityti 
valstiečių buvo tik 49 nuoš., o 
1932 metais jau 75.9 nuoš.

Kuitūra-Apšvieta
Prie caro 1915 metais buvo 

106,400 pradinės mokyklos ir 
jas lankė 7,800,000 vaikų. Prie 
Sovietų valdžios 1931 metais 
buvo 152,654 mokyklos ir 17,- 
656,000 mokinių. 1932 metais 
mokyklų skaičius paaugo veik 
ant 50,000, o jas lankančių vai
kų skaičius pasiekė 24,700,000.

1928 metais pirm mokyklų 
prisirengimo kursus lankė 452,- 
900 vaikų, o 1932 metais jau 
9,821,200.

Augštas mokyklas 1928 me
tais lankė 243,000 studentai, o kytojo pasiūlytus darbus ir 
1932 metais jau 1,200,000. dar nekurie yra parašę vai^-

Technikines augštas mokyklas j de)}us bei apysakėies arba 
socialinio pobūdžio gerus 
straipsnelius, tai aš apsiė
miau lengvą darbelį atlikti, 
būtent, padaryti peržvalgą 
vieno “Laisvės” numerio. 
Pasiskyriau 45-tą numerį.

PAIN-EXPELLE8
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J. STRAUJ AN Verte VALSTIEČIO SŪNUS

GIRIU BROLIAI
(Tąsa)

; Ištyrimui pasiuntė mokytoją ir Andrių: 
tarpe visų pabėgėlių jie buvo vieninteliai, 
kurių išvaizda negalėjo iššaukti didelės 
nuožiūros.<

; Žvalgai iškeliavo apie vidurį nakties ir 
auštant jau buvo tame griovyje, kur tu
rėjo pasibudavoję pirmą gyvenimui centrą 
-5būdą. Iš klonies išėjo į prošvaistę ir ja 
ėjo iki tolumoje nepasirodė plytų namai ir 
geležiniai stogai žinomos sodybos. Ten tar
navo gerai pažįstamas Andriui piemenėlis. 
Du. metai laiko atgal tas piemuo lankė mo
kyklą, kur buvo mokytoju dabartinis ko
votojas, gyvenantis girioje.

. Ganiavos gretimai girios. Mokytojas ir 
Andrius pasislėpė krūmuose ir pradėjo 
laukti.

Štai subliovė kur tai- tolumoje karvė, 
graudžiai suverkė nuo motinos paklydęs 
ėriukas. Ant kelio, aptverto iš abiejų pu
sių, pasirodė banda: priešakyje ėjo avys ir 
teliukai, užpakalyj vienodai žingsniavo kar
vės ir kiti dideli gyvuliai.. O visų užpaka
lyje buvo piemuo—smagus apie penkioli
kos metų berniukas, basas, su krepšeliu ant 
pečių ir ilgu botagu.

—Na!—girdėjosi jo balsas ir botago švil
pimas, kad karvė bandė per tvorą pasiekti 
saują pernykščios žolės ar dobilų. Greta 
sū piemeniu, žiūrėdamas jam į akis ir suk
damas uodegą, bėgo juodas šuo.

Kaimenė pasisklaidė po lauką. Gyvuliai 
ėdė žolę ir kvietkas. Juodas šuo pribėgo 
prie krūmų, kur buvo pasislėpę pabėgėliai, 
pradėjo uostyti orą ir piktai urgzti.

Andrius išėjo iš krūmų, šuo atšoko ir 
lodamas nubėgo prie piemens. Piemuo, 
matydamas išėjusį iš krūmų žmogų, nepasi
tikinčiai pažiūrėjo į girią.

•—Joneli! Eikš čionai!—šaukė jį And
rius.

ponelis pažino seną draugą. .Visas įrau
dęs ir sujudęs, įlindo į krūmus paskui An
drių.

—Mes ir nežinojome, kur tu... O tu čio
nai ant vietos girioje gyveni. Ką, ar girios 
broliu virtai?

•—Taip, girios broliu,—patvirtino And
rius.

•Priėjo prie mokytojaus. Jonelis visai 
susimaišė. Mokytoją jis matydavo tiktai 
mokykloje švariai apsirengusį, išsiskutusį, 
tai rūsčiai, tai prielankiai kalbantį su mo
kiniais. O dabar prieš jo akis ant apipuvu- 
slo*'kelmo sėdėjo barzdotas, paprastas vy
ras gerai apdėvėtais drabužiais, sutryptuo
se batuose ir žiemine kepure. Jonelis su
sigraudino ir nusisuko, nenorėdamas, kad 
jifc matytų jo ašaras.

%—Ką, ar jau nepažįsti manęs?—klausė 
mokytojas.

~Kaip gi ne. Pažįstu,—prabilo berniu
kas ir padavė mokytojui ranką.

O dabar papasakok, kas pas jus yra 
nąujo,—pradėjo Andrius.

J—Žmonės kalba, kad būk jūs sudegėte 
daržinėje... Jūs ir Kodolas su jumis sude
gi *0 vieną iš jūsų tarpo dragūnai nušovė 
irt užkasė girioje,—prisilenkęs prie pat mo
kytojaus negarsiai pridėjo.—Mes ant jo ka- 
pę nunešame kvietkų... Bet uredninkas 
irt stražnikai vis juos išrauna.

>}Visi nutilo. Paveikslai praeities ateisto* 
jd prieš jų akis. v ... , ’.,

—Ne, tai ne aš sudegiau... Nesudegė ir 
K’odOlas,—kalbėjo mokytoj aš,-r-bet tu, Jo
neli, niekam, o niekam apie mus nesakyk: 
laį jau bus taip, kad būk mes sudegėme, 
Tjjętai pasakyk...—jis pakuždomis pasakė 
vįno draugo vardą, kuris dar buvo viešu- 
ntbje.

1—Ar padarysi tą?
p«Padarysiu,—gyvai atsakė Jonelis.

ką baronas, ar namie gyvena?
—Namie. Jis patsai ir jo perdėtinis la- 

bai žiaurūs.
'—O kas yra dvare: dragūnai ar kazokai ? 
—Dragūnai.
X+Kiek? Ar nežinai-?
—*0 kas juos žino... daug.
—^Ar baronas išvažiuoja iŠ dvaro?

—Taip, sekmadieniais pas kunigą bu
voja.

—Ar jis vienas važiuoja, ar joja?
A-Vienas.
—Gerai, O Rauda ką daro?
—O, jūs klausiate apie staršiną? Taip, 

pavasarinius pasėlius rengiasi sėti. Labai 
apiplėšia valstiečius, be galo reikalauja... 

• —Gerai.
Mokytojas ir Andrius pasižiūrėjo viens 

į kitą, nes jau gavo pakankamai žinių.
—Štai ką, Joneli, apie mus niekam nieko 

nesakyk. Bet nueik pas' Upmano žmoną, 
juk žinai, kur ji gyvena ir pasdkyk jai.'..

—Kad ji jau išvažiavo į miestą. ‘ Pas bro
lį išvažiavo: ten ji dirba fabrike.

—Į miestą išvažiavo? Tai ir gerai. O ar 
žinai, kur yra Gaigalo žmona?

—Gaigalienė. Taip, ji pas Zamurą pasi- 
randavojo kampą. Ji miega su vaikais klė
tyje. Vakar buvau pas juos sodyboje. Ką, 
ar norite, kad aš nueičia pas ją?

—Ne, nereikia.
—Apie karves ir pamiršau,—sujudo pa

šokęs Jonelis.
—Na-na-na!—už minutės laiko girdėjosi 

piemens balsas už krūmų.—Į dobilus suėjo 
nelabosios. Teks nuo barono, jeigu jis pa
stebės,—kalbėjo Jonelis vėl atėjęs pas mo
kytoją ir Andrių.

—O ar ne laikas jau mums, Andriau, ir 
eiti?

—Taip, laikas.
Bet Andrius dar matomai norėjo ką tai 

pasiklausti.
—Joneli,—nedrąsiai pradėjo jis.—O apie 

mano senius ar nieko negirdėjai?
Jo tėvai gyveno pas vyresnįjį brolį, kuris 

randavo j o nedidelį žemės šmotelį. Jo tėvai 
labai jnylėjo Andrių. Jonelis susidavė sau 
per kaktą ir prabilo: :

—Apie juos, ir pamiršau... Kaip gi. 
Gyvena, kaip ir gyveno, pas Petrą. Tiktai 
motina, girdėjau, vis sirguliuoja.

—Pasakyk jiems, kad aš esu sveikas ir 
gyvas, ir kad man gerai gyvenasi;—Andrius 
apsisuko eiti. Jonelis juos palydėjo.

❖ « *

Visa giria apsidengė žalumu. Saulėtos 
dienos skambėjo nuo linksmų paukštelių 
čiulbėsiu. Per ištisas dienai ir naktis 
skambėjo giria. Taip, ir naktimis nemie
gojo giria: girdėjosi žvėrių balsai, skrajo
jo naktiniai paukščiai ir šlamėjo žoles, o 
virš visko nuolatos skambėjo nenuilstanti 
lakštingala, priversdama kiekvieną džiaug
tis jos sugabumu.

Pavasaris veikė ir į pabėgėlius. Būdoje 
tankiai girdėjosi negarsios dainos. Nakties 
metu,1 daug kartų tai vienas, tai kitas atsi
keldavo ir eidavo prie upelio, kur krūmuo
se čiulbėjo lakštingala; ten ilgai sėdėdavo 
ant kelmo arba parvirtusio medžio, giliai 
mąstydami. Bet kiekvienas apie savo min
tis mažai kalbėjosi su kitais.

Rengėsi prie užpuolimo ant daugelio kan
čių kaltininkų. Pirm to draugas Gaigalas 
nusprendė pasimatyti su savo žmona. Po 
to, kada bus, padarytas ginkluotas puoli
mas, jau vargiai bus galima pabėgėlių na
mus Aplankyti, nes juos dragūnai dabos.

• Gaigalas pasiekė Zamuro sodybą apie vi
durnaktį. / Jis gerai buvo susipažinęs su 
šiuom ūkiu: pirmiaus tankiai ateidavo, nes 
ūkio šeimininkas yra geras jo draugas.

Sulojo šuo, paskui išbėgo jis už namo, 
kur, pasįslėpęs prie tvoros, buvo Gaigalas.

—-Raps! Raps!—pašaukė šunį Gaigalas. 
Šuo nustojo lojęs, pradėjo sukinėti uodegą 
ir cypinėdamas puolėsi prie Gaigalo—pažir 
no savo prietelių. ; , ,

Išilgai patvorį galima pasiekti klėtis, ku
rios viena pusė buvo iš lentų. Vasaros 
metu čionai miegodavo. Pagal mokytojaus 
ir Andriaus pasakojimą, ką jie sužinojo nuo 
Jonelio, tai čionai turėjo būti Gaigalo šei
mą ... Povaliai pastuksė jo> į s langą., Jo
kio atsakymo nėra. Pastuksė j o antrų kar
tu. Pasigirdo už sienos kokis sujudimas.

—Kas ten?—klausė mieguistas moters 
balsas.’

(Bus daugiau) , •
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TORONTO ŠNIPAI
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TORONTO, Ont. — Pasku
tiniu laiku keletas Su v. Valsti
jų draugų pastebėjo per abu
du darbininkų dienraščius, 
“Laisvę” ir “Vilnį,” apie To
ronto lietuvišką šnipijadą. 
Anksčiau gal ir daugelis Suv. 
Valstijų draugų netikėjo tam,{ 
kas buvo rašoma Toronto 
draugų apie vietinius šnipus. 
Dabar aiškiai mato šnipijados 
darbų pasekmes, kaip šnipai 
dėjo paskutines jėgas, kad su
laikius draugę Karosįenę nuo 
atvykimo, į Torontą su ( pra
kalbomis. Tas jiem pavyko. 
Draugę Karosienę sulaikę ant 
rubežiaus, neįleido į Kanadą, 
remiantis šnipų suteiktom in
formacijom.’

; ■ ; i . ) ■ ■ ■ ■ <

šiuom laiku Toronto lietu
vių šnipai dirba išsijuosę labai 
plačiu maštabu, pradedant 
bažnyčios “sklepiniais” ir bai
giant “socialfašistais,” kurie 
save vadina “kultūriniais,” ku
rių visų bendras frontas baž
nyčios skiepas.

Lietuvių tarpe^7 pagarsėjęs 
šnipas J. Krasauskas, darbuo
jasi jau antri metai, bėgioda
mas po “suplaines” ir žiūrė
damas į knygas, kas ima pa
šalpą ar jis eina į bažnyčią, ar 
ne. To pasekmėj, daugeliui 
buvo sulaikyta pašalpa. Daž
nai lankosi City Hali ir poli
cijos stotyse.

Vasario 18 dieną Bangos 
Choras statė veikaliuką “Suiro 
Tėvelio Nervai”. Publikos pri
sirinko apie 160 asmenų pažiū
rėti vietinio gyvenimo įvykių.

Tą pačią dieną ir sklepiniai 
rengė “Lietuvos Nepriklauso
mybės Paminėjimą”, bet pub
likos pas juos mažai buvo, tik
tai keletas ' senų parapijonų. 
Tad šnipas pasikvietė kitą pa- 
parap.iP. Kazlauską ir vengrų 
kum ir visi trys atitraukė į 
darbininkų svetainę. , Pradė
jus vaidinti veikaliuką, pa
siuntė vengrų kunigą detek
tyvų pašaukti^ .Neužilgo, pri-“ 
buvo detektyvai ir pradėjo 
klausinėti, ar heparduodė, ti- 
kietų, neturėdami svetainei 
laisnių. ' ' ■

P. Kazlauskas mėgino pri
rodyti detektyvams, būk jisai 
pirkęs tikifetą, bet pasiaiški
nus draugams, ka<d jie tikietų 
nepardavinėja, tad, neturėda
mi prie ko prisikabinti, išėjo. 
Su jais kartu išėjo vyriausias 
šnipas J. K. ir P. Kazlauskas, 
kuris pas darbininkus buvo at
ėjęs pirmu kartu ir vengrų ku
nigas, kuris tą vakarą kalnie- 
rių buvo apsukęs į gerąją pu
sę.

Tos scenos liudininkais pasi
liko 160 žmonių, kuriem da
bar nėra jokio abejojimo apie 
J. Krasauską. Visi pamatė, 
kas jis per paukštis ir pasipik 
tino-

Taipgi numatė vięną “social 
fašistų” agentėlį, kuris bus iš
keltas vėliau. Socialfašistai 
šnipinėjimo darbą varo viešai 
per “Keleivį” ir “Naujienas,” 
nurodydami veikiančius drau
gus, ir kurie ima “relief,” o 
pritaria darbininkų judėjimui.

Pereitą vasarą tokiu būdu 
buvo sulaikyta, pašalpa A. Mi- 
kelioniui, nes jisai buvo bom
barduojamas A. Frenzębo per 
“Naujienas,” kad turi karą ir 
ima. pašalpa. • , .

Dabartinį taiku kaskart 
smunkant Kanados kapitaliz
mui į didesnę neišbrendamą 
bedugnę, darbininkų kairėji
mas kapitalistams ir kunigams 
vis daugiau įvaro kinkų dre
bėjimą. Tad ir Toronto skle- 
pinis frontas mato, kad jau jo 
neilgos dienios, į> bažnyčią ma
žai kas ateina ir tie patys kas 
kart kairėj a, pamatydami da
bartinę^ vargingą darbininkų 
būklę. Tad gązdinimai vel
niais neapsaugoja kunigo biz
nį. i “Socialfašistam” Toron
te nesiseka, darbininkų, mul
kinti, niekas jų neklauso. Tik
tai vienas Fręnzelis sau po iio-( 
šia rėkia, o Visa publika juo
kiasi iš jo. Tad neliko kitokioj

būdo “nabagam,”, kaip tiktai 
šauktis policijos pagelbos.

Jie žinojo, kad draugė Ka- 
rosienė, aiškindama apie dar
bininkų laimėjimus Sovietų 
Sąjungoj, iškrikdys ir tą men
ką saujalę jų mulkinamų dar
bininkų bažnyčios skiepe ir so- 
cialfašistinėje “kultūroje.”

Tie šnipų išdavikiški darbai 
nesulaikys darbininkų nuo kla
sių kovos, bet atidaro plačiau 
akis darbininkam ir jie sto
ja į kovojančių darbininkų ei
les.

Tad Toronto lietuvių darbi
ninkų judėjimas nuo šnipų iš
davysčių nenukentėjo, bet 
priešingai. Stos į griežtesnę 
kovą prieš bado sistemą, ku
rią palaiko dvasiškį, tėveliai- 
su savo šnipifa'da >if ’ ^polidiįaJ 
Pąrbiniųkai stengsis ištraukti 
iš po-ka’piializmo Jetenos mul
kinamus darbininkus.

Bedarbis.

Kliubo 'salėj, 376 W. -BroadwayiNa-* 
riai TD Apsigynimo ir simpatizato- 
riai Scottąboro naūnuoljių .esate kvię- 
čiami dalyvauti ršiame reikale.

(52-53)

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 

bas rengia didelius šokius įvyks šeš
tadienį, March 4-tą d., 1933 m. Pra
džia kaip 8-tą vai. vakare, 376 W. 
Broadway, ant 3-čių lubų, grieš ge
ra Orkestrą.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti,, Įžanga ma
ža.

Kviečia Rengėjai.
(51-52)

PHILADELPHIA, PA.
March 4-to d. šeštadienį, 12 vai. 

dieną, Reybum Plaza įvyksta dide
lė bedarbių ir dirbančių demonstraci
ja.

Šioje demonstracijoje, dalyvaus ir 
įšduos raportą tik ką grįžę iš Har
risburg bedarbių delegatai.

Taigi lietuviai darbininkai irdar- 
bininkės dalyvaukite šioje i demons
tracijoje ir kantu su visos šalies, dar- 
bipįnkąis pareiškime valdančiajai kla
sei galingą protesto balsą kad mes 
darbininkai nebadausime ilgiau o 
vienysime spėkas ir. kovosime netik
tai prieš pono Rooęevelto prižadus, 
bet ir visos šalies ’ valdonus, kurie 
prižadais bedarbius maitina.

Bedarbių Taryba.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

YONKERS, N. Y.
Demonstracija 4 d. kovo—March, 

už greitą, pagelbą irtapdraudą bedar
biams, Main ir Warborton Ave. Visi 
lietuviai, be skirtumo tikėjimo daly
vaukite, Visiems reikia gyventi, tad 
visi bendrai reikalaukime bedarbiam 
apdraudos, visi būkime 4 d. kovo, 2 v. 
po pietų minėtoj vietoj.

(52-53)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas 

įvyks 5 dieną kovo, 7 vai. vakare, 
L. U. Kliubo kambariuose. Į susi
rinkimą kviečiame ir LDSA 8 kuopos 
narės.

Visi draugai ir draugės dalyvauki
te šiame susirinkime. Mes turime 
aptart daugelį dalykų. Reikia pri
sirengti prie mokyklos ir aptarti vi
sa eilė kitų klausimų.

Sekretorius S. Penkauskas.

PenHadien., Kovo 3, 193c 
____ _ ■ ■ ' ; J ~

GREAT NECK, N. : į
tLabai -svarbios prakalbos įvyksta t

kčvo A)dieną. Pradžįa 7:3D valandą 
vakare, 139 Steamboat’ Rd. Bus ge
ras kalbėtojas anglų kalboje; Jis 
išaiškins kodėl darbininkai privalo 
kovoti už bedarbiams pašalpą -ir dar
bininkų apdraudą. Yra kviečiami vi
si darbininkai, kaip bedarbiai, taip ir 
dar dirbantieji. Įžanga visiems, dy
kai. Ateikite skaitlingai ir atsiveski
te savo kaimynus.

(52-58)

HARTFORD, CONN.
Demonstracija už bedarbiams ap

draudą ir reikalavimai, kad Roosevel- 
tas išpildytų savo prižadus, įvyks su- 
batoje 4 kovo, ant Windsor ir Main 
gatvių. Pradžia 7:30 vai. dieną. 
Ant Park ir Lawrence gatvių 5 vai. 
po pietų. Lietuviai darbininkai 
skaitlingai dalyvaukite šiose demon
stracijose. ,

(51-52)

I

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53 kp. rengia Darbininkių 

Moterų dienos apvaikščiojimą, 5 ko
vo—March, Darbininkų Centre, 325 
E. Market St., Wilkes Barre, Pa., 6 
vai. vakare. Bus prakalbos ir vaka
rienė. Visi draugai ir draugės yra 
širdingai kviečiami kuo skaitlingiau
siai atsilankyti į minėtą parengimą. 
Drg. Zdaniutė pirmą kartą sakys 
prakalbą, nurodys moterų uždavinius 
šiuo momentu; susipažinimu su mo
terų darbininkių veikimu ir ką reiš
kia Mpterų Darbininkių Diena. Prie 
to, buš ir pasišokti ir linksmai lai
ką praleisti proga, i . . > ■’

. , j . į * (52-53)

so., BOSTON, MASS,
LDSA 13 kp. pranešimas, kad mė

nesinis susirinkimas pripuola kovo 8, 
kuomet tą dieną yra darbininkių mo
terų šventė ir bus Bostone tarptau- 
tiškas masinis mitingas, tai mūsų 
privalumas yra ten dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai. O susirinkimas bus 
perkeltas j kovo 15 d., 7:30 vai. va
kare, 376 Broadway. Visos , narės da
lyvaukite ir naujų narių atsiveskite, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti.

Org. V. Kvetkas.
(52-53/)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo—March 6 d. įvyksta svar

bus LDSA 11 kp. susirinkimas, 995 
N. 5th St., -8 valandą vakare. Visos 
draugės malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turėsime aptarti 
daug svarbių reikalų.

Sekretorė B. R,
(52-53)

•ELIZABETH, N. J.
Bedarbių demonstracija įvyks su

katoje 4 kovo, 3 vai.' po pietų, Union 
Square. Visi lietuviai darbininkai 
kviečiami dalyvauti.

Sekr. A. Lukaitis.
(51-52)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 5 kovo, 10 vai. ry
te 197 Avė. E ir 19th St. Visi na
riai dalyvaukite ir atsiveskite nau
jų aplikantų į draugiją.

L. A. U. Kliubas rengia linksmą 
Vakarą nedėlioję, 5 kovo, 7:30 vai. 
įvakare, 197 Avė. E. ir 19th St. Bus 
smagūs šokiai prie geros muzikos.

‘ (51-^2)

MONTELLO, MASS’
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 45 kp. mėnesinis susirinkimate-* 
įvyks kovo. 5, ryte, kaip 10 vąta.ndą-i

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks, kovo 6, 7:80 Vai. vakarė.’ 
Abudu susirinkimai įvyks L. J. Ną; 
mo mažam kambaryje, visi nariai 
atkreipkite domę į šiuos susirinki
mus, nes labai yra< daug svarbių .ręi-’ Į 
kalų, kurie turį būt apsvarstyti, kaip f * 
tai: demonstracija kovo 4-tos ir pri- ' 
sirengimas prie alkanų maršavimo 
April, 2.

Org. G. Shimaitis.
(50-531’ r 

...........   t ■ ■ ....

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopa rengia paskaitą, 

sekmadienį, 5 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Piliečių kliubo svetainėje, 376 Broad
way. Paskaitos tema: “Moterų Ro
lė Evoliuciniam Ūkyje ir Politikoj. 
Paskaita yra labai svarbi, naudinga 
kiekvienam išgirsti jią, skaitys drau
gė M. Tamosanskienė. Taipgi bus 
gera muzikalė programa, po progra
mai bus duodama arbatos vakarienė. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. Įžanga į paskaitas bus visiems 
veltui. Kviečia Rengėjai.

(50-52) _________)-----

CHESTER, PA.
aldĮd 30 kuopos susirinkimas 

sekmadieny, 5 d. kovo, 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th St. 
Draugai malonėkite visi ateiti, nes 
turim daug naujų svarbių reikalų, 
kurie reikės apsvarstyti. Atsiveskite 
naujų narių. Sekr. P. Kašarauskas.

(50-52)1r
—t-----------•— : -j

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia balių subatej, March 4, 
Lietuvių svetainėj, 315 Clinton St. 
Visi darbininkai-kės lietuviai kvie
čiami atsilankyti. Iiiternational Or
chestra grieš šokiams, i Įžanga ypaj 
tai 25 centai. t Kom. Rep.

SUBSCRIBE NOW FOR THE I

Woman’s paper to be in new, magazine form

i THE WORKING WOMAN
50 E. 13th St. ’ New York, N. Y.
First issue to be ready for Int’l Women’s Day March 8

• ENCLOSED FIND 50 cents for one year’s suscription
I • 30 cents for six month’s subription

to the WORKING WOMAN

: Name

įį Address

ELIZABETH, N. J.
Šokių Vakaras LDS 33 Kuopos

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
33 kuopa rengia šokių vakarą nar
dai bedarbių fondo. Pasilinksminimo 
vakaras įvyks 5 kovo, 7 \val. vakare, 
408 Court. St. Visi LDS kuopos na
riai ir plačioji pašalinė publika kvie
čiami dalyvauti. įžanga 15 centų. ‘

D. K.
(52-53)

-------------------' I i I

EASTON, PA:
/ . . ; J ■ ■ •» : ; , Nedėlioję, 5 ęi. vasario, kaip 2 vai.
po pietų, LDŠA 14 kuopk, rengia 
tarptautinį: masinį ' mitingą*—Frakal- 
bas paminėjimui Tarptautinės Dar? 
bininkių Moterų Dienos, 8-tos kovo. 
Eastono ir apielirikės darbininkai ir 
darbininkės yra kviečiami dalyvauti, 
nes bus gabių kalbėtojų iš kitur, bus 
muzikalė programa, taipgi dalyvaus 
ir maršuotojai, kurie bus ką tik su
grįžę iš Atkariųjų Marškvimo į Har- 
risburgą ir turės mums nors trum
pai' perduoti savo įspūdžius. Mitin
gas įvyks Easton Baking Co. sve
tainėje, 34 N. 7th St. Įžanga visiems 
veltui. Nepamirškite dienos ir laiko, 
dalyvaukite visi skaitlingai, širdingai 
kviečia, /

* Rengėjos.
' (52-53)

SO. BOSTON, MASS.
Scottsboro Jaunuolių Naujas Teismas 

Reikalinga finansinė parama. Ne- 
dėlips dieną, koyo—March 5-tą. bus 
aukų rinkimas po visą Bostoną per 
stubas. Prasidės 10 valandą ryte ir 
tęsis iki 2-rai valandai po pietų. So? 
Bostone rinkliavos vieta paskirta. LP'

City State

Bundle order rate 4 cents per copy jk

p <•-    ;--------------------------------- •-----------------------——

PER “LAISVĘ” G AUTE ĮSIGYTI 
'REMINGTON TYPEWRITERS ■

; ’ 1 y “Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių. metų, fvė- 
: , hausio įdirbimo, su naujais patobulinimais i <

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta su naujais paran- 
kūmais prietaisais dabar! gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.” •

KAINA $60.00

Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
i Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vieriaip, 

.< vėliau- sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyįjoardo.” . . v .

RAŠYKITE: “LAISVĖ” i



PHILADELPHIA

Street

Bedarbiu Demonstracija
Mass.

Mass.
4-tos Mass.

bedarbių šelpimo

NASHUA, N. H

Komisija

Ką Darote ‘Daily Workerio’ Pageltai?
Avė.

Broadway karais—išlipt ant

1320 McReyhold Avė. jįį
Andruška.

Iždo
GruBiūtė,

1807 Davis Avenue
Kaupas,

Laisniuotas Grahorius

Bedarbių Demonstrac. 
prifc Pittsburgho Pašto

Street

Street

pirmiau 
skeleto-

62 Dale

52 Hoff

gus, o iš kitos, kad ruošus 
karą- prieš Sovietų Sąjuhgą.

Nenukentėjo SSSR ir Vokieti 
jos Prekyba

Are. stoties; 
visais

J? Ručinskas, 
Korsikos,

Vyriausias reika- 
priėmimas bedarbių

1351 Broidway Ave. 
Globėjai:

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

Rinkite aukas!

hinti, kad iš-anksto gerai prie 
prakalbų maršruto prisirengti.

Reporteris*

1439 South 2nd Street 
PHILAfetL PHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 11M 
Keystone—Mals 1417

am tikrose vietose
Bedarbiu eiles

Drg. J. Urmonui išvažiavus 
Chicagon liet, jauhimo ratelis 
sustojo suktis. Drauges Urmo- 
niutės neturėtų apleisti tą svar 
bų darbą. Reikia kaip nors 
vėl pradėti veikti. Jaunuoliai 
turėtų turėt susirinkimėlį ir 
pasitarti delei veikiino.

Reikėtų kam nors iš jaunuo
lių atvykti iš kito miesto. Cle- 
velandiečiai turėtų pagelbėti.

BERLYNAS. — Nepai
sant visokių fašistinių pro
vokacijų iivmelų apie SSSR 
bei paskelbimo holandiečio 
šnipo M. Van Der Leubben 
“komunistu,” kuris jau du 
metai atgal išmestas už šni- 
piškus darbus iš komunistų 
tarpo, nepakenkė . SSSR ir 
Vokietijos prekybai. Deut
sche Bank skiria $50,000,000 
kaipo kreditą SSSR. Tie pi
nigai eis apmpkėjimui už 
perkamas Vokietijos prekes.

HHHBI

Draugai, mūsų parti
jos organas “Daily Wor
ker” yTa kritiškiausioje 
padėtyje. Kiekvieną die
ną galime netekti savo 
masinio organizatoriaus 
ir agitatoriaus. Ką darytų 
Amerikos darbininkų kla
sė be “Daily Workerio?” 
Kas nurodytų kelią ko
voms prieš algų kapojimą, 
žiaurias darbo sąlygšs, 
kapitalistinį išnaudojimą 
ir pavergimą? Kas or
ganizuotų mases demonst
racijoms už bedarbių rei
kalus? Baisu ir išsivaiz
duoti, kas atsitiktų, nete
kus “Daily Workerio!”, O 
jo gyvybė kiekvieną dieną

BERLYNAS. — Ir vėl ka
pitalistinėse šalyse pradėta 
leisti- paskalai apie “raudo
nąjį tėrofą”Sovletų Sąjun- 

apie milibnhs išt^em- 
įšmeižtai 
iš vienos

LOWELL, Mass- —Savo lai
ku šitas miestelis buvo medvil
nių audinyčių centras. Bet kas 
šiandie? Dirbtuvės uždarytos. 
Daugelį jų griauja, o kitų lan
gai lentom užkalti. Kurių 
langai neužkalti, tai vaikai 
langus išdaužė ir dabar tuose 
didžiuliuose bildinguose jie 
koncertus kelia.

Kas Veikiama
Pittsburgh®?

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

Dabar galima gauti pas •
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna Ave.
Taipgi pas jj galima gauti ir > So
vietų žuvų.. Tai puikiausios rty 

sies kenuotos /žuvys.

PITTSBURGHO IR APIĘLINKfiS 
PRIEšFAšISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 364 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pinti, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prdt. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gatąveckas, 109 Cress St..
Carnegie, Pa. . ’ • : 1

Fih. sekt. J. Urbonus, 1925 Harcum 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

427 Lorimer St, 
Brooklyn, N

Visi laukia d. Karosienės su 
prakalbų maršrutu. ALDLD 
4 Apskritys rūpinsis surengi
mu maršruto. TačiaUs iš Cen
tro dar dienų paskyrimo nesu
laukiame. Reikėtų pasisku-

goje
tųjų ir areštus.
leidžiami tiksliai 
pusės reakcijai gugant kapi 
talo šalyse, kad ją įTriden-

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

8W<4

O. Box 4» -t 
avfėlta. •» 
Mechanic Sti •

9 d., Lietuvių svetainėje, 
LDS 44-55 ir 

rengia dideles prakalbas.
J. J. Kaškiau- 

Visų Amerikos lietuvių darbi- 
gerbiamas ir mylimas užpa- 
ir raštus apie darbininkų svei-

Taipgi Clevelandiečiam bus 
išgirsti prakalbą, kuri nau- 

kiekvienam ir kiekvienai mum 
Laisvės” skaitytojai

Darbininkų savitarpinio la- 
vinimos mokykla jau susiorga
nizavo. Pirmas susirinkimas 
atlaikyta vasario 26 d. Kele
tas draugų dalyvavo. Nusitar
ta mokyklą turėti sykį į savai
tę nedėliomis, pas šerpenskį.

Sekantis susirinkimas bus 
kovo 5, kaip 11 vai. iš ryto. 
Draugai ir draugės kviečiami 
dalyvauti, kad daugiau' -susi
pažinus apie darbininkų judė
jimą ir daugiau prasilavinus.

Klerikalai ir fašistai dirba, o 
kovingesni darbininkai' snau
džia. Mūsų mieste yra didelė 
pašalpoš š; Kazimiero Draugi
ja. Ji susideda iš darbininkų. 
Bet vardą draugijoj laikom; ka
rališką ir dar neprasto, švento 
karaliaus-Kazimięvo.

Nežiūrint netikusio vardo, 
bet kuomet draugija susidėjo iš 
darbininkų, tai dažųąį.paremda
vo darbininkiškus reikalus; daž
nai paaukaudavo streikieriam ir 
kitokiem darbininkiškiem reika
lam.

žiemos sezonu buvo nutarta 
surengti vakarienę. Komitetas, 
susidedąs iš atžagareivių, vie
toj vakarienės, tai Surengė Lie
tuvos neprigulmybės paminėji
mo parengimą.

Reikia pasakyti, kad darbi
ninkai mažai lankėsi į fašistų 
naudai suruoštą parengimą.

Tūlas advokatėlis ir kunigas 
atėjo prakalbas sakyt, kaip Lie 
tuva neprigulminga ir laimin
ga. O ar yra laimingi Lietu
vos žmonės? Jie skursta ir fa
šistai juos persekioja. Ten ge
rai tik turtingiems, fašistiniams1 
.valdininkams ir kunigams.

Meš"patys darbininkai- esam 
kalti, kad duodame draugiją 
naudoti buržuazijos reikalams; 
Pažangesni darbininkai snūdu
riuojame, nesilankojn į susirin- 
mus, o fašis. ir kunigai* dirba. 
Mūsų draugijoj yra ’daug bedar
bių. Suvargimas labai didelis, 

draugija nega-

OE3OE&
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

Tai kodėl 
lėtų padėti'įsikurti bedarbių ta 
rybai ir kovoti už pašalpą be 
darbiams ir Jų šeimynoms. Ta 
kįausimą turini kelti draugi
jos susirinkime.

Vienus Buvusių.

Kur tik nesutiksi darbinin
kus, visi aimanuoja; didžiuma 
jų bedarbiai. Sutikau aną die
ną seną pažįstamą ir kalbinu, 
kad jis dėtųs prie darbinin
kų organizacijų, o jis atsako, 
kad nesą darbininkų organi
zacijų. Sakau jam: čia yra 
komunistų organizacija, o vei
kiausiai socialistai tamsta pas 
save kviečia. Ranka pamojo, 
—eik į pragarą su socialistais. 
Kviečiu dėtis prie komunistų, 
o jis randa visokeriopų prie
žasčių, kodėl negali prigulėti.

Tokių darbininkų randasi 
nemažai, kurie dar vis tikisi 
iš kapitalistų sulaukti malonių.

Lowell, Mass., neapsakomai 
vargsta žmonės jr iš 
ryškaus miestelio tik 
nas pasiliko-

šalip Lowell’io yra 
ford, Mass.
žytis. Reikia

Kovo
6835 Superior Ave
113 kp
Kalbėto jum: bus Dr 
čius.
ninku 
rimus 
katą.
proga 
dingą 
darbininkams,
mūsų pareiga netik patiems būti šio
se prakalbose, bet kartu yra užduo
tis pranešti, kaimynam ir draugam 
kurie Dr. J. J. Kaškiaučiaus prakal
bų nėra girdėję.

‘MASKVA. — “Pravda” 
rašo, kad Vokietijos fašis
tai su padegimu Reichstago 
namo pakartojo Gorgulovo 
provokaciją. Pereitais me
tais, gegužės mėnesį, rusas 
kontr-revoliucionierius Gor- 
gulovas (nušovė Francijos 
prezidentą Doumerį. Dar
bininkų priešai tuoj aus pa
darė jį “komunistu,” kad iš
provokavus karą. Dabar 
Vo^ięti j os fašistai, susirado 
antrą tokį tipą, kuris nieko 
bendro neturi su komunis
tais. Patys sudegino Reich
stago namą, o padarė pasiu
tusį puolimą ant komunistų. 
Tas parodo, kokių bjaurių 
priemonių imasi buržuazija 
prieš revoliucinį darbininkų 
judėjimą.

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies Vkenuorų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus kenukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ”

Chelms-
Miestukas ma-
kelis žodžius

yra pavojuje. Negana 
darbininkai ateina jam į 
pagelbą.

Vokietijoje fašistai dra
sko mūsų įstaigas ir nai
kina komunistų spaudą, 
nes jie supranta, kaip ji 
pavojinga išnaudotojams. 
Amerikoje krizio našta ir 
finansinis n e d a t e k liūs 
smaugia mūsų dienraštį. >

Ateikite-į pagelbą tuo- 
aus 
kaukite naujų skaitytojų! 
?atys užsirašykite sau 
‘Daily Worker}!” Visus 
rinigus siųskit: “Daily 
Yorker,” 50 E. 13th St.,

tarti apie tą miestelį. Čionai 
randasi keturios dirbtuvės— 
3 vilnonės audinyčios ir viena 
lentpjūvė. Darbininkų išnaudo
jimas negirdėtas, ypač audiny- 
čiose. Kiek teko patirti, bo
sai ima kyšius, arba kitaip sa
kius, darbininkai per pusę da
linasi algomis su bosais. Dar
bininkai, jei gauna dvi tris 
dienas padirbėti į savaitę, tai 
jaučiasi laimingi. Iš Lowell’io 
reikia važiuoti busais į Chclm- 
sfordą. Tai tie darbininkai, 
kuriems reikia važiuoti ten 
dirbti, turi mokėti 40 centų 
į dieną už busą; nors reikia 
važiuoti tik 4 mylias. Dažnai 
būna taip, kad kelionė lėšuoja 
daugiau, negu darbininkas už
dirba, jei jis tegauna tik keliąp 
valandas dirbti.

Negalima nestatyti klausi
mo: ar ilgai darbininkai duo
sis save taip išnaudoti? Rodos, 
laikas pabusti iš letargos mie
go. ir stoti kovon. Jei mes 
susivienytume, tai bosai nega
lėtų daryti ką jie nori su mu
mis 
rie mano, kad užėmus naujam 
prezidentui vietą bus geriau. 
Tai savęs apgaudinėjimas, nes 
naujas prezidentas priklauso 
tai pačiai kapitalistų klasei ir 
jis darys, ką kapitalistai nori.

Bedarbis.

BALTIMORE, MD. — 500 
bedarbių maršavo link miesto 
įstaigos 
Families Welfare. Kada mes 
numaršavom ir sustojom prie 
to buildingo, tuojau policijos 
seržentas priėjo prie mūs ir 
užklausė, kas yra pirmininkas, 
kas jumis vadovauja. Nežiū
rint, kad jis pats matė, kas 
vadovauja, bet klausia, žino
ma, vienas iš būrio nurodė 
kad draugas P. Kline komiteto 
narys. Tada seržentas krei
pėsi į draugą Kline, ką tokį 
sakydamas. Bet draugas Kli
ne visai neatkreipė atydos. Jis 
darbavosi savo pirmininkavi
mo reikalu. Tada policistas 
paraudo ir nežinojo ką dary
ti, bet nieko negalėjo mums 
maršuotojams pasakyti. Daug 
žmonių prisidėjo prie mūsų ip 
viso pasidarė apie tūkstantis, 
o policistų tik apie 20 buvo.

Buvo laikomos prakalbos. 
Kalbėjo keli kalbėtojai apie 
bedarbių reikalus ir jų skriau
das. Bedarbiai rėkė kumščias 
iškėlę: Mes norime valgyt! 
Mes norime darbo nors vieną 
dieną į savaitę! Mums nusibo
do badauti ir šaltį kęstai!

Kalbėtojai prisiminė: Jeigu 
blogi laikai, tegul ir ponai 
didpilviai tą atjaučia, tegul sa
vo algas nusimuša ,tegul dirba 
ir jie po vieną arba dvi die
nas į savaitę! Ponai klausėsi 
pro langus galvas iškišę. Tas 
parazitam baisiai netiko, neku-

Didele Bedarbių Demonstracija 
Prieš Pašalpos Numažinimą
Vasario 25 d., miesto centre 

susirinko daugiau du tūkstan
čiai bedarbių į protesto demon
straciją prieš pašalpos numaži
nimą. Kalbėtojai buvo vietiniai 
draugai: J. Burguis ir K: Stri- 
žauskas ir vienas iš New Haven 
Conn., bet pavardės tikrai ne
teko nugirsti A Demonstracija 
buvo labai karinga. Susiriiiki- 
mas priėmė rezoliuciją, kurioj 
tilpo bedarbių reikalavimai. Bu
vo išrinktas komitetas ir pasiųs
tas į miesto .rotušę įduoti val
džiai rezoliuciją. Vietinis ka
pitalistų laikraštis ‘rašo, kad 
žmonių buvę du tūkš’tančiai, bet 
mes žinome, kad jie visuomet 
mažina tokius susirinkimus.

Demonstraciją rengė Komu
nistų Partija ir Jaunų Komu
nistų Lyga. Pirmu kartu Wa
terbury] teko matyti ant gatvių 
tiek daug žmonių laike darbi
ninkų demonstracijos. Išrinkti 
delegatai ėjo. į Lincoln House. 
Paskui juos minia su iškabo
mis ir laukė iki sugrįš komite
tas ir pasakys ką valdžia mano 
daryti.

Ponai viršininkai atsakė Be
darbių Delegacijai, kad valdi
ninkai turės pasikalbėti. Pri
žadėjo vėliau duoti atsakymą.

Waterbury bedarbiai jau ren
giasi prie didžiulės kovo 
demonstracijos.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit,, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden! Avė.
Nutarinų ra^t. Ona Gyviutė, 7148 

MacKehžie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave. - J
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

, Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave . '

102 HantĮnflrton ' St.
Vial Montell, itau.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUCVSTfis NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, Mass, 

Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass, 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass.
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass.
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos globėjai: J. M. Karsonas, 

42 Tyler St., Lowell, 
ir A. Raūdeliunas,

75 Union St., Lowell 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, 
Draugystes mėnesiniai susirinki

mai atsibūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų,
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

APLA 50 kp. ir LDSA 60 
kp. turėjo parengimą vasario 
25, Sūnų Liet. Draugijos na
me. Parengimas buvo sėkmin
gas. Apart šokių prie geros 
muzikos, buvo ir skani vaka
rienė. Drg. Gasiunas pasakė 
trumpą prakalbėlę apie tas 
dvi organizacijas ir jų veiki
mą-

LDSA kuopietės sakėsi pri
sideda prie rengimo tarptau
tinės darbininkių dienos ap- 
vaikščiojimo, kuris įvyks Dar
bininkų Centre, 1524 5th Avė., 
kovo 8 d., 7:30 vai. vakare.

Kuoįietės dar pusėtinai at
silikę veikime. Prie bedar
bių veikimo veik nieko nepri
sideda, apart dienos kitos pa
vienės.' Draugės turėtu sukrus
ti smarkiau veikti..

North Side ALDLD 87 kuo
pa veikiausiai savo veikimu 
pralenkia visas kitas 4-to Ap
skričio kuopa. Daugiausiai jos 

Randasi dar ir tokių, ku- pasidarbavimu surengta kelios 
prakalbos, sutverta bedarbių 

(taryba, surengta puikus pa
dengimas, kuris davė apie $40 
j pelno, sukelta virš $8 “Daily 
i Workeriui.”

Paskiausiam šios kuopos su
virinkime nusitarta prisidėti 
! prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ir remti jį visais 
galimais būdais- Taipgi nusi
tarta surengti vakarienę su 
progranTa “Vilnies” ir “Daily 
Workerio” naudai. Išrinkta 
delegatai į Scottsboro jaunuo
lių gynimo konferenciją. Iš
duota puikus; raportas iš “Lais 
vės” suvažiavimo ir taipgi apie 
literatūros platinimą. Trys 
nauji nariai- prisirašė.

Na, o ką dabar sakys.ALD 
LD 33 kuopa, kuri skaitėsi iki 
šiol didžiausia ir veikliausia,? 
Northsiįdiškė daro jai didelę 
sarmatą. 33 kuopos draugai 
ir draugės turėtų smarkiai pa
sispardyti, kad pasivijus 87 
kuopą.

;ir socialės apdraudos biliaus^ 
Demonstracija taipgi išneš 

protėštą prieš State Commis- 
'sary Plan, kurį rekomenduoja 
ir bando kai kur gyvenimai! 
vykinti gubernatorius Pinch- 
ot. Tasai planas yra baisiai 
blėdingas bedarbiams, dirban
tiesiems ir mažiesiems biznie
riams. Pašalpa ant pusės bū
tų sumažinta ir toji pati būtų 
duodama 
beskutėm 
padidėtų.

Reikia todėl kuo skaitlin
giausiai šioj demonstracijoj da 
lyvauti- Sudarykime tvirtą 
spėką kovai už bedarbių ir 
socialę apdraudą, prieš bedar
bę, prieš algų kapojimą. Visi 
į demonstraciją.

Bedarbių Tarybų Kom.

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyta 

Organizatorius. M. S16! va, 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis. 
■j , . , i * < į » s dCrawford

Finansų ‘ rašietninkate, A. Siekis. ' 
> ■ v L p- ' 

Protokblu raštininkas, *S. Rasimą 
* t 140 M.

rie iš jų langus užsidarė iš 
piktumo. -

Bedarbių maršavime , daly
vavo visokių žmonių, tai yra 
baltų ir juodų ir visokių tautų, 
bet lietuvių visai mažai.' Tur
būt sarmatinas pasirodyt be
darbiais esą, žinoma, kiti bijos, 
kad jų “kopūstą” nesudaužy
tų policistas.

Ateinantį šeštadienį, kovo 
4 dieną bus kitas alkanų be
darbių maršavimas. Maršavi- 
mas prasidės nuo Baltimore ir 
Broadway St., 12 vai. dieną, 
šitą sykį kviečiame visus lie
tuvius dalyvauti demonstraci
joje.

Kliubo Korespondentas.

WATERBURY, CONN. Pasikartoja Provokacija

ROCHESTER, N. Y.
DRAUGYSTES D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., černauskas B.. , 108 Mailing Drv.
Pirmininko pagelblninkas Miller, J.1 8 Ludwifc Pk.
Protokolu ra#t. Gendrfnas, “S.

■ 67 Cutler St.
Iždininkas, Gallnaitis K-,

29 Pulaski Street
Finansų raštininkas Manelis F.,

9 Koatner Pk.
Finansų rašt. pakelbininkas, G. Zurgulienė

62 Dale
Maršalka, Fellks Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P,

2. Yenėius, M.,

3. švedas, Geo.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna
nedėldienj. Pradžia

PITTSBURGH, Pa.—Bedar
bių Tarybos bendrai su kito- 
jnis darbininkų organizacijo
mis rengia didelę demonstra
ciją prie federalio namo (paš
to), Fourth Ave. ir Smith- 
field St., subatoj, kovo 4 d., 
kaip 2 vai- po pietų.

Tokios demonstracijos ren
giama visuose miestuose po vi
sas Jungtines Valstijas. Pitts- 
burghiečiai irgi neatsilieka. 
Jie irgi stato naujai išrinktam 
prezidentui Rooseveltui, taip
gi ir kitiems valdininkams, rei
kalavimus 
lavimas

1108 Elizabeth Ave. 
Trustisai;
, Urbonae, T. Rasikaa, Ji 

J. Ruseckas, ‘ '
Revizijos Komisija:

M.. Žurls, A, Senkus, K. Jakimavičius:
Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-88 Hamilton Ave.

Ave.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Lankytojai

CLEVELAND, OHIO

J; J. Kaškiaučius Kalbės 
9 Kovo

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

290 Wilkins

45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekviena mėnesi pirmą 
3 vai. po pietų.

Flushing Russian and Turkish Baths, he.
M. TEITELBAUM, Manadžeria ZzK

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75e 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkižka Pirtis su modar- 
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- /į
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui - /
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys i /
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur- į
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- jfriįtfhr it 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. r
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Fląshini
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ava.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis, /

1323 Muskegon Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

• \ 730 Nason St. N. W.
Protokolų Kari Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas, ( 
1108 Elizabeth

Iždininkas Ant. Daukša, . < < •
1131 Walker

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 
fMltv šiandien atei- 

kite delei savo 
sveikatos išty-;

I rimo, o jums 
jdaJ bus išaiškinta, 

kaip jūs fiziš-

Į kai stovite.

f Odos Nušašė- Į jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas JįįnT Silpnumas^ 
Skilvio, Žarnų 

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesvrilai- 
mai. i •'

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra, sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

. X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai^ Serupųi 
bei čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina : ! 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai , «

DR. Z INS' 
110 EAST 16th ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place • 

įsisteigęs 25 metai > 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; , 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1099 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška



Puslapis Šešta* LAISVE Penktadien., Kovo 3, 1933
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DAUGIAU DAVINIŲ APIE KOMEDIJĄ 
“SUIRO TĖVELIO NERVAI”

Ar jau Nusipir- į 
kote Tikietą?:

f-

Kur ir Kada Prasidės Demonstracijos 
Šeštadienį, Union Square

Darbininkų Demonstracija Prasidės Lygiai 12-tą Valan- 
, dą Dieną; Visi Darbininkai Turi Būti Laiku; Organi

zacijos Turi Paskirti Kapitonus Tvarkymui Demonst
racijų.

Demonstraci-
Square, New

demonstracija

se demonstracijose. 1 Jei pa
čios organizacijos neturi savo 
mobilizacijos punktd, tai jų 
nariai ir visi darbininkai turi 
eiti tiesiai į minėtas vietas.

Ši demonstracija yra ne tik ; 
del pašalpos išgavimo, ši de- ‘ 
monstracija .ir prieš karo pa
vojų. Ją reikia padaryti de- 

isėtkais tūkstančių skaitlinga.
Lai darbininkai parodo, kad 

| jie supranta savo reikalus, kad 
j jie reikalauja organizuotai ir 
[turi jėgą, kurios kapitalistinė 
klasė labai bijo.

Bedarbių Taryba New Yor- 
ko mieste šaukia darbininkus, 
dirbančius ir bedarbius, į de
monstraciją kovo 4 dieną, 12 
valandą dieną, 
ja įvyks Union 
Yorke.

Ši darbininkų
yra šaukiama sekamais obal- 
siais:

1. Reikalauti, kad naujas j 
prezidentas Rooseveltas išpil
dytų savo prižadus del “už
mirštų žmonių.”

2. Reikalauti, kad kongre-! 
sas pirmiausiai imtų svarstyti; 
bedarbių apdraudos ir pašal
pos klausimą.

3. Padidint vietines pašalpas . o • • j •
iki $10 porai ir po $3 ant kiek- pu Komitetų dusinnkimo 
vieno šeimynos nario.

4. Pilna pašalpa del pavie
nių ir jaunų darbininkų.

5/ Visokia pašalpa turi būt 
išduodama pinigais, o ne če
kiais.

61 Reikia sulaikyti evikcijas paaiškino susirinkimo
1) Gerai prisirengti prie kovo 

; agitacijos mėnesio ir Tarptau
tinės Darbininkių Dienos 8 ko- Į 
vo- 2) Literatūra, “~ 
kė.” 3) Tai kaip suderinti 
Apskrityje spėkas del sekmin- 
gesnio veikimo.

Iš kuopų raportų pasirodė, 
kad didžiumoj kuopų bus ga
lima surengti . prakalbas. agL 
tacijos mėnesio laiku.

Nutarta paimti 300 kopijų 
“Darbininkės” kovo laidos ir 
400 8-tos kovo guzikėlių, ku
riuos k.uoops pasidalino 
porcionaliai.

• Nutarė apvaikščioti 8 
tarptautiniai kur tik 
ma. Kuopos turės 
demonstratyviai.

Paliko Apskričio 
suderinti kuopose spėkos pa
gal komiteto nuomonę. Ge
riausia organizaciniai stovin
čios kuopos yra šios : Great 
Necko kuopa užima pirmą vie
tą pagal didumą kolonijos. 
Antra Brooklyno 1-ma kuopa- 
Trečią Newarko. Kitos kuo
pos turėtų imti pavyzdį iš aug- 
ščiaus minėtų kuopų ir jų vei
kėjų.

Iš LDSA I Apskričio ir Kuo- <b

Trečiadienį įvyko gera re
peticija komedijos “Suiro Tė
velio Nęrvai.” šita repeticija 
parodė, kad visi mėgėjai ge
rai prisirengę vaidinti nedėlio
ję.

Prie to, čia galima pasakyti 
apie kitą sceną iš veikalo- 
Kuomet tik kunigėlis pradeda 
pasismaginti su jaunos gaspa- 
dinės bučkiais, tai . parapijo- 
nai užklumpa ir atidengia ku
nigėlio paslaptis. Prasideda
skandalas. Parapijonas (J, 
Visockis) tuojaus pareiškia,
kad “sa-sa-vo^-vo-vo a-a-ki-ki- 
mi-mi-mis ma-tėme” kaip ku-- 
nigėlis žaidžia.! Apie tai grei
tai sužino phrapijonų susirin
kimas, kuris sušauktas, kad 
kunigui sukelti pinigų 2 tūks
tančius dol. senos gaspadinės 
išsiuntimui. I

čia jau tikrai kunigėliui pra 
deda nervai irti. Vieton pi
nigų, parapijonai ateina ir pa
reiškia, kad reikalinga “pa
leisti viena gaspadinė, nes jau 
negalima išsimokėti.”

Nuo čia jau parapijonai taip 
pat pradeda susiprasti. Prasi
deda tikra kova tarpe kunigo, 
kuris labai piktas ir parapi- 
jonų- Ir dičkis parapijonas 

laironas) pareiškia, kad ma-

te kunigėlį “glėbyje su gaspa- 
dine.” Skandalas!

O vaidylbs (mėgėjai) savo 
roles gerai atliks. Lilija Ka
valiauskaitė, kaipo jauna gas
padinė, yra labai savo vietoje. 
Gi d. Zablackienė (Julės rolėj) 
moka veikti ir keršyti kunigė-t 
liui. Jinai gerai verkia ir pas-* 
kiaus kovoja' išduoda visas ku
nigo paslaptis parapijonams.

Kunigas (Mickūnafe) labai 
geras del gaspadinės, .kurį gra
ži; bet žiaurus ir piktas, kuo
met parapijonai jau atsisako 
sukelti pinigų ir jam drebia į 
akis, kad “krizis, atleidžia dar 
bininkus, ’thi' reikia ir gaspadi
nė paleiski?” ' Kdnigaš1 čia! da
ro bendra frontą su šocialfa- 
šistais, įkad 'nugalėjus komu
nistus, kurie jau “užkrėtė pa
rapijomis bolševizmu.”

Socialfašistai (BaranauskAs' 
ir Pakalniškis) labai gerai 
klaupiasi prieš kunigą. Visoc
kis, Baironas—parapijonai, jie 
komiški ir reališki-

Ši komedija, “Suiro Tėvelio 
Nervai,” bus vaidinama nedė
lioję, “Laisvės” svetainėje, 
pradžia vaidinimo 7 vai. vaka
re. Svetainė atsidarys atsida
rys 6 vai. vakare.

Pagelbininkas.

Jau liko veik savaitė laiko, 
iki Aido Choro vakarienės, 
šeimininkės sutaisys skanius 
valgius; bus geba dainų pro
grama iš pačių aidinčių tarpo* 
vakarienės laiku.

Šokiams grieš W. Norris or-j 
kestra iš 7 muzikantų, tai bus 
pirmų sykiu “Laisvės” svetai
nėj tokia šokių - muzika. Va
karo smagumas užtikrintas. 
Kviečiam atsilankyti ir parem
ti Aido Chorą, ; ;

. Vąkarienep ^kietas ypatąi 
75 centai; tik šokiams 25 cen4

z - t .» -.ir - f k i

tai.., Tikįetas galima gauti pds 
aidiečius ir ‘Laisvės” raštinėje.

Vakarienė įvyks sekmadie
nį, ,12 d., kovo, -“Laisvės”, sve
tainėj. . . • ' •

Komisija.

Paremkite “Daily Workeri”

417

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

VisokiŲ Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
' ■ Pabandykite! i.

SAVININKAI MARGIUKAI
Lorimer Street, < “Laisvės'*’Name

BROOKLYN, N. T. , ‘ f v

Laisve Gaunama ant 
j Sekančių Stočių

JONAS STOKES ■

ir sumažinti rendas.

kurios

Un- 
val.

Galima sakyti, kad 
kimas gerai pavyko.

9-nios kuopos buvo 
vaujamos. Sekretore

Organizacijoms

Visos organizacijos, 
dalyvauja šioje demonstraci
joje, yra raginama tokius obal 
sius išrašyti į savo iškabas. 
Taip pat organizacijos yra ra
ginamos išrašyti ir savo, orga
nizacijos vardą, kad reikalau
ja bedarbiams pašalpos. Iš
kabos reikalinga padaryti ant

• paprasto “oil cloth”. Nereika
linga šilkinės vėliavos.

Laikas ir Vieta

Demonstracija prasidės 
ion Square aikštėje 12
dieną. Bet visos organizacijos 
turi būti savo vietose sumobi
lizuotos 11 vai. Paskiaus mar
šuos į Union Square.

Sekančiose vietose visų or
ganizacijų ir vietų darbinin
kai turi susirinkti:

B r o o k ly no organizacijos, 
blokų komitetai, bedarbių ta
rybos ir kitos organizacijos tu
ri rinktis 11 valandą, po 4 į 
eilę, į East 15th St.

Bxonxo dalis rinksis į E.
16th StT^priekiu į 4th Avė.

Manhattan dalis susirenka
E. 17th Št., atsisukę taip pat 
kaip ir pirmieji.

Harlem renkasi į E. 18th
St., tarpe Broadway ir 4th Av. j

susirin- Iš Darbininku Korespondentu Mokyklėlės
Septintoji Pamoka

Sausio 29 dieną, kaip 10 va
landą iš r^to, atsidarė septin
toji pamoka Darbininkų Ko
respondentų Mokyklėlės.

! šiandie jau d- Valatka, po 
Darbinin- bandymų* trečiojo links

niavimo, pradėjo kiekvieną 
klausinėti linksniavimų pava
dinimus ii klausimus. Pasi
rodė ta pati beda. Keletas jau 
^ra išniokę, o didžiuma ■ ne. 
Mokytojas pareiškė : r '“Kurie 
draugai neišmoksite, mes ne
galėsime sustoti ėję toliau į 
gramatiką. Mes turėsime skel
ti mokyklą.”

Ištiesų, draugai1, apsileidi
mas! Septyni linksnių pavadi
nimai, septynios savaitės, juk 
jau, rodos, žodis išmokti, į sa
vaitę 
Sarmata 
niauja-

Toliau 
pridūrė: 
sąsiuvinį 
da ateinate mokyklėlėn, juos 
atsineškite ir man perįuokite. 
Lakšto popierėliai yra negerai 
naudoti, nes jie nusimeta ir 
mes pagalios nežinosime, kaip 
einame pirmyn.”

atsto- 
plačiai 
tikslą:

pro-

kovo 
gali-bus 

dalyvauti

valdybai

Kailiy Darbininkai Demons-
RichTnd r.nkAaa' travo prieš Terorąį 19th St., tarpe 4th ir 3rd Av.

Visi adatos industrijos dar- 
binipkaį, jų unijos, šapų komi
tetai ir grupės renkasi į 19th 
St„ tarpe 4th ir 3rd Avė. Visi,ko 29-toje gatvėje,' tarpe 7 ir 
kiti-darbininkai iš amatinių Į8 Avė., kur jie pakėlė protes- 
unijų renkasi į 18th St., tarpe!tą prieš nužudymą vieno štrei- 
4th ir 3rd Avė.

Visi darbininkai, lietuvių or- arke. 
ganizačijos turi dalyvauti šio- cijoj dalyvavo 10,000.

NEW YORK. — Kailių dar
bininkai ir kitų amatų susirin-

kierio, kailių darbininko New- 
Darbininkų demonstra-

DUODA CLUB RIV-V1EW AND CABARET

• Atdara per Naktį

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENĄ SEREDA, 
PETNYC1Ą IR SUKATĄ

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tarpę Kent ir Wythe Avenue

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ ’

Veltui

ra- 
at-

atmintinai, tai galima
tiems, kurie tingi-

draugas mokytojas 
“Kiekvienas įsigykite 
ir- į jį rašykite. Ka-

Pamoka

V. Tauras 
‘Komuniž- 

iš kokių elementų 
partija-, 

diktantą,

Korespondencine

Šiandien draugas 
davė diktanto iš 
mo A.B.C
susideda kiekviena 
Rašanti ant lentos 
padarė gramatik. klaidų, tai
sytojai nebuvo liuosųnuo jų.

• Mokytojas parodė, kaip reikia 
klaidas taisyti' ir išguldė pa-- 
matinę mintį, ką reiškia Ko
munistų Partija.1 ' 1 - j

Mokytojas pareiškė moki
niams, kad kiekvienas moki- 
nys rašytų į sąsiuvinį taip, kad 
padarytos klaidos rastųsi* jo 
žinyboje.1 ■ ‘ -

Vienas tapo iššauktas pęr-! 
skaityti užsilikusį raštą apie 
vaikų auklėjimą darbininkiš
koje dvasioje- Autorius pasiT 
raivė ir atsakė, kad jis nebai
gė dar rašto. • Gavo išbarti, 
kad ateityje to neatsikartotų/ 

pertaisyti, 
o ne vilki* 
prižadėjo

jblogai ir jeigu lavinsis, bus 
- sėjas. Raštas grąžintas 
gal be didelės kritikos, nes per 
viša rasta matosi vien rauda 
ir rauda, o bolševikai į verkš
lenimus netiki. Duota auto
riui pastaba, kad raudojimu 
sąlygų nepakeisi; bet rašte tu
ri būt atspindys kovotojo,' o 
nė verkšlentojo.

Ketvirtas skaito grąžintą 
raštą pataisyti iš pėreitds pa
mokos- Rh^tas apie Lietuvos 
moterų padėjimą, šiandie šis 
mokinys perskaitė raštą apie I 
Lietuvos moterų j 
tai puikiai apdirbtą, kad' visi 
ir m6kytdjasisutiko, kad raštas 
į klausimą1 parašytas.

Kada mokytojas leido stu
dentams nubalsuoti kur: į 
“Laisvę” ar “Darbininkę” jį 

'talpinti, tai' didžiuma nubal
savo į “Laisvę.”

Tai va, ką rodo ant rašto 
padirbėjimas, apdirbimas ge
rai, kad jis .sklandžiai skaity- 
tųsi, faktais:- būtų paremtas. 
Iššaukia net varžytines, kur jį 
leisti talpinti. Vieni nori į 
“Laisvę,” kiti 4 “Darbininkę.” 
Paskui pats autorius pavedė 
“Darbininkei.” Taip ir reikėjo.

Šiandie mūsų mokytojas sa
vo studentus pašaukė tikrai 
kaip korespondentus prie re- 
alio darbo. Visiems paskirstė 
vietas, kur turi nusilankyti ii’ 
sekamai pamokai po korespon
denciją pristatyti.'

Po pamokų mokiniai turėjo 
susirinkimą, kuriame nutarė 
turėti pabaigoje sezono moks
lo parengimą- Kitą tarimą pa
darė, kad mokykla tęsis tik iki 
15 balandžio. ’ Reiškia, kad 
seTtyhfaš pamokas1 tetūrėsime. 
Tad, mokiniai, sukruskite ’la
vintis. - : ’

Grąžintas raštas 
turi būt pertaisytas, 
namas. Mokinys 

i pasitaisyti. 1
Antras .iššauktas r___ _

į pirmąjį: “Raštą nesuspėjau 
perrašyti.” Blogas reiškinys!

Trečias skaito raštą be ant- 
galvio. Rašte atspjindį.-išpa
žintis, L ■ — "
kytis, 

| raštu

kad jam nevyksta mb-

Draugės 'ir draugai! Mūsų 
užduotis yra gelbėti “D. W.” 
Tam tikslui Kom. Partijos vie
netas 22 rengia gražų koncer
tėlį ir šokius nedėlioję, kovo 
5 d., 8 vai. vakare, 197 Hum
boldt St.

Programa bus labai graži: 
bus geras kalbėtojas, dainuos 
Mollie Jackson iš Kentucky, 
Aido Choro Merginų Sekste
tas, drg. Klimiutė pasižadėjo 
mus palinksminti savo gražiu 
balsu.

Dar manoma “pagauti”- dr- 
gė J. L. Chase—visų mylima 
mezo-soprano. Bus ir dau
giau, kaip tai: draugas Pakal
niškis ir amerikonų bus. Taip
gi bus užkandžių ir gėrimų.

Dar daug yra “sekreto,” at
eikite, tai persitikrinsite. įžan
gos tikietai iš kalno 20c., prie 
durų 25c. Visi kviečiami at
silankyti.

) ; I . Re^ęjai^L »-

(ŠRANDAVOJIMAI
gyvenimą, I PĄSIRANDAVOJA fornįšiuotas kam 

barys, Williamsburgho apielinkėj.
Mokestis $8 per mėnesj. Garu ap
šildomas. Yra maudynė, Šėpa? dra
bužiams. Saulė įeina per visą, die
ną/ Galima pasigaminti valgis ir iš
siplauti drabužius. Atsišaukite va
karais! apie 6 vai. Nedėliomis per 
visa diena.
' ‘ WALUS
206 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
arti Scholes Street, ant viršutinių lu
bų, po kairei.

ded

Bank by Mai! WRITE FOR lįpOKLET

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
' (PETRICK)
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
, .Brooklyn, N* Y. 
’ X-Spindulią Diagnoza 

Gazo, Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare j i i ■ 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

J. B. Mokinys

Foltis-Fisher Nori Uždrausti 
Darbininkams Streikuoti ' .

NEW YORK. 12 Foltis- 
Fisher valgyklų darbininkai 
jau streikuoja. Darbininkai 
pikietuoja minėtas valgykla^, 
o jiems padeda kiti darbinin
kai. . \ ’

Pastaruoju laiku Foltis- -- w t . t i • • . • •Fisher kom'pdnija reikalauja 
pasekė (iš valdžios uždraudimo pikie- 

tūoti. Tačiaus darbininkai ne
pasiduoda. Jie šaukia masinį! 
mitingą šį vakarą, 8 vai., Bry- 
4nt sVętaijiėje,'! Visi maisto 
darbininkai, Ū4riė dirba arba

kad * jam-isiunku ;^nįntis lUtįtirbą.* tuiįi Jdąlyv^ti šiame 
išdėstinėti. Bet rašo nė-susiriksime. . I

KRAUJO SPECIĄLISTAS 
Gydau fimias ir chroniikaa vyr^ ir 

> moterų iigaa kraujo ir odos.
Padarau. Utyrimų kraujo ir ilapumo 

DR. MEER
Wv 44th .8tM| Room 302 

New. York. N Y.
ValnnJoa PriEmimdi

Ryte nuo- 10 iki 1, Po pietų nuo K 
.iki 0 vai. vakarė

Sekmadieniai* nuo 11 ryto Iki 1 po ptctg 
Telefonas Lackawanna 4-2180

156

VOKIETYS SPECIAUSTAS 
Kraujo, odos, šlapinamos ir 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th SL 
Tarp 2nd ir 3rd Avė* 

NEW YORKE
Valandos nuo !• iHi | ' r » 

Nuo 4 iki g ; . r
Ne^gĮipm nuo iki 1 

OdpS ligos gydomos/ 8u X-ray ir 
patinusias gyslas {Čirškinimais ’

Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

' ; Brooklyne:
136‘Irving Ave. z 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Sthgg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

FOTOGRAFAS
fliuoml pranežu gavo kostuma- 
riame, kad perkaliau savo studij* 

naujon vietdn, 
® po nume r iu 

512 Marion Stų 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

I BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
DesbrOsses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue' arid 42nd ‘ Street 
1st Avenue and 4th Street
—— .... •—-—.

• S \ , . i ) • ; 4 . f

Or. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų,, ūmias ,ir 
chroniškas kraujo ’ ir odos ligas, 
gydau'įčirškintu; kraujo ir pūsles 

1 analizai *

107 E. 17th STREET
Near 4th Avė. (Union Square)
Vai.: 10-1,'4*8, Nedčlibm; 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

NOTARY 
PUBLIC

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslSs. 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties. kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški - skaudžji- - 
mai, kojų pūliuojsriiti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktikų 
vien tik gydymui kojų hgu: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedūldienių) nuo 2 iki 6

: ‘ '» I . "

Telephone, Evergreen 8-5310

J. GARŠVA
Graborius'

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ilbalzamuoja ir laidoja nundrusiuf 
ant visokių kapinių; parsamdo au
to mobilu* b ir karietas vešelijoms, 
krikitynoma ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN. N. Y.

TEL. STAGG 
2-5043

INCr MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
M 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. W
* . ' MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS. PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR-.iŠ ČIA 
PASIUNČIAM I. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ i

L '■ PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIŲ, , į 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I. tiOONINą IR 

NpĄRVfŽTI. ;TŲRIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS' 
prižiūrėti, duodam'gražia vietą, savo

5 MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI; ' ' lį
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS. O MES J Įj 

- /KUOGERIAŲ9IA1 PATĄRNAUSIM.
’ MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ,' , T 

TELEFONAS Į41EKĄD NEMIEGA. '

< DEKAVOJU PACIENTAMS
į 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. ’. «
>• i *■ ■,

DRH.MENDLOWITZ
'2220 AVENUE J ’ BROOKLYN, N. Y.

■ ‘ 'ii’
Valandos: įrao-1 iki 8 po pietį JiĮ* puo 6 iki 8 j vakare 

Telefonas, Midwood 8*41281 ___ _ ., j




