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Baltasis Teroras
Buržuazinė spauda 

kad spalių mėn. kariuome
nės teismas
sprendė kelias komunistų 
bylas ir nubaudė: Guzauską 
12 metų, Turlą 8 metais, 
Butvilą ir Vicą po 4 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo.
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Nuteisė
1932 m. lapkričio 17 d. ka

riuomenės teismas už komu
nistinį veikimą nuteisė Ab
romavičių ir Glezeraitę. Pas; 
juos esą rastas komunistinis' 
literatūros sandėlis. Vienas 
nuteistas 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o kitas 8 
metams. I

Nubausti
Kaip buržuazinė spauda 

rašo, karo komendantas už 
komunistinį veikimą nubau
dė šiuos asmenis: Manė 
Kacą 2 mėn. kalėjimo, Iserlį 
Tureckį 1 mėn. kalėjimo, 
Leibą Ruzmaną 14 parų ka
lėjimo, Matelį Nadelį 1 mė. 
kalėjimo ir Niną Sapožniką 
1 mėn. kalėjimo.

Spalių m. 12 d. Kariuome
nės teismas nubaudė du dar
bininkus už agitavima dar
bininkų: Davidovičių 12 me
tų ir Cerberį 8 metus kalė
jimo.

Gruodžio 7 d. Kauno ka
riuomenės teismas nubaudė 
Chaną Geršovičąitę už lai
dotuvėse pasakytą kalbą 9 
metams kalėjimo, ir kaip ne
pilnametei trečdalį bausmės 
numetė.

Pinsiąs Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

SR Darbininkai Vfcą fSalhjk' 
Vienykitės! Jfi« Niekto. 
N e p r alaimėsite, ' Tik 

Retežius, o Išlaimėsit* 
Pasauli!

ŠIANDIEN DEMONSTRUOKIME PRIES BADAI,1.

t

Lenkija Bijosi Karo ų DAVE SOVIETU SĄJUNGA 
VALSTIEČIAMS

“Pravda” paduoda, ką So-1 žemės ūkio mašinų gamini- 
vietų Sąjungos kolektyvai ir 
sovietiniai žemės ūkiai gavo

VARŽA V A. — Berlyne 
fašistai įsilaužė į Lenkijos 
konsulo namą besivydami 
moterį. Tuom kartu jų va
das Hitleris skrisdamas virš 
Lenkijos “koridoriaus” į
Koenigsbergą per radio; per Penkmetį, tai yra laike 
kalbėjo, kad fašistai atims keturių 'pastarųjų 
nuo Lenkijos “koridorių.”
Lenkijos fašistai sujudo, nes' žemės ūkiui už 70,000,000 rb. 
bijosi Vokietijos užpuolimo. 'mašinų į metus. Sovietų Są

junga per 4 metus davė 
120,000 traktorių ir 1,600,- 
000,000 rublių vertės kitokių 
mašinų. Bėgyje 4 metų pa
gaminta :

Jau; Traktorių—120,000, auto-

metų.
Caristinė Rusija suteikdavo

rne užima pirmą vietą pa
saulyje. Štai ką davė SSSR 
valdžia savo šalies žemės 
ūkio piliečiams.

Užginčija Gazy Naudojimą

Daugiau ‘Gelbėja 
Bankus

Japonai Nesulaikomai 
Eina Pirmyn į

Chiniją

SHANGHAI. — Chinijos 
ministeris T. V. Soong už
ginčija Japonijos pranešimą, 
būk mūšiuose chinai vartojo 
nuodingus gazus. Jis sako, 
kad japonai patys metė iš 
orlaivių nuodingų gazų 
bombas ant Chinijos civilių 
žmonių ir kareivių, ir nuo 
jų nukentėjo Japonijos kar
eiviai.

ĮVAKIOS ŽINUTES

DARBININKAI, DEMONSTRUOKIME 
ŠIANDIEN Už PAŠALPĄ

J7t 
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WASHINGTON.
šešiolikoje valstijų pravesta mobilių—70,000, 'kombainų 
taip vadinamoji bankų’—13,690, traktorinių kulia- 
“šventė.” Laike pravedimo' mų mašinų—62,400, trakto- 
šių patvarkymų arba visai! rinių plūgų—173,650, arkli- 
bankai uždaromi arba jiejhiu plūgų—3,229,150; trak-
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šiandien kiekviename Jungtinių Valstijų mieste ir mie
stelyje yra bedarbių ir dirbančių darbininkų demonstraci
jos už tuoj autinę pašalpą. Reikalaukite, kad Rooseveįto 
valdžia suteiktų kiekvienam bedarbiui po $50.00 ir po 
$10.00 ant kiekvieno šeimynos nario! ,r :

Demonstruokime už tuoj autinę bedarbiams pagelbą 
iš federalės valdžios! kl, / \

Už darbininkų draudimą valstybės ir kapitalistų lėšo
mis!

Už savaitinę paramą kiekvienam darbininkui po $10*00 
ir po $3.00 šeimynos nariui kas savaitė! į <

Prieš darbininkų persekiojimus, algų kapojimus ir 
diskriminacijas! , 1 l‘*L i

Už pilną atmokėjimą pereito karo veteranams bonų! 5 
Už tuojautinį paskyrimą $500,000,000 biednųjų farme-

CHINCH0W, Mandžuri- 
ja’ — Japonijos .armijos ne
sulaikomai einą pirmyn ant 
Jehol provincijos sostinės 
Chengteh miesto. Japonų 
jėgos apsupo miestą Pekung 
ir puola ant strateginio cen
tro Pingchuan, kur japonai 
giriasi sumušė 30,000 chinų. 
Japonai parsitraukė 34 bom- 
bįniųs orlaivius Jtolimesniem 
puolimam ant chinų.

Berlynas. — 20,000 fašis
tų klausėsi Hitlerio prakal
bos. Jie visi ginkluoti iri rių pagelbai! 
rengiasi pulti . darbininkus; 
sekmadienį.

į»

Prieš pardavinėjimą biednų darbininkų ir f ar merių na- j 
j mų bei ūkių už taksas ir skolas! Prieš bedarbių mėtymą 
i iš namų!
i Už pilną laisvę spaudos,, žodžio ir susirinkimų darbi

ninkų organizacijoms ir fermeriams!
Prieš; persekiojimus nėgių darbininkų, už lygias teises 

su baltais ir lygias algas! » <L

Draugai ir draugės, visi demonstruokime už savų kla
sinius reikalus! Visi ir visos į gatves kovai prieš badą, 
alkį, skurdą ir vargą!
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Vienna, Austrija.—Aust
rijos valdžia uždarė komu
nistų organą “R,ote Fahųe,” 
kaltindama, kad uis iššaukė 
dviejų valandų gelįkelio 
darbininkų streiką. . •

torinių sėjamų mašinų — 
103,960, arklinių sėjamų ma
šinų — 501,730, traktorinių 
mašinų rišti pėdus—14,500,

apriboja depozitoriams pini
gų išsiėmimo kiekį. Tai dar 

I vienas išdavas viešpataujan
čio ; ekonominio krizįo ip. v ,

Biržuose gruodžio mėnesį bjaurus išnaudojimas mažų- arklinių mašinų rišti pėdus 
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torinių mašinų—29,520, bu-Į 
rokus kasti traktorinių, ma-. 
šinų—9,330, linus minti ma
šinų—15,370, arklinių kulia- -----
mų mašinų—56,550, medvil-, ■ BERLYNAS, 
nę suimdinėti mašinų —j

Areštai

Visi/jų depozitorių. Jau Michi-;—23,500; šieną pjauti trak-
Vnl J X- ~ ..4 ~ T ~ 1 4- n 1.1 m i 11 winnivm 0(1 CiOA Vati

sulaikyta 5 asmenis.' 
laikraščių daviniais, esą kai- ganė depozitorial neteko po 
tirfami komunistiniam vei- 70 centų ant kiekvieno dole- 
kime. Iš jų Andruškevi- no bankuose, kuriuos per- 
čius ir Vilkevičius perduoti ėmė Fordas į savo rankas, 
teismo tardytojui, o kiti trys I žmogus pasidėjo į banką 
Panevėžio karo komendan- I juodai dienai $100.00, o da- 
to žinion.

{Fašistai Sugrūdo 2,000 
Darbininku j Kalėjimus

y

— Fašistai 
_.x ________  ____ areštavo ir sugrūdo 2,000
3,340, bulves kasti mašinų i darbininkų į kalėjimus. Ber- 
27,000 ir bulves sodinti —'lyne areštuota 150 draugų. 
9,600 mašinų. I Rhinelandijoje 1,200, West-

1932 metais išleista 218 ’ Talijoje 85, Gleiwitze 140, 
skirtingų žemės ūkio maši- Turingi joje 40Q ir tam pana- 
nų, iš to skaičiaus 132 nau-, šiai. Kelis jaunus komunis- 
jos rūšies, kokių pirmiaus i tus nužudė. Grūda visus 
nebuvo. Fabrikas “Kūjis ir, veikėjus į kalėjimus, kad 
Pjautuvas” pagamino 30,000 rytdienos rinkimus galėtų 

WASHINGTON. — Mon-1 naujos rūšies kuliamų maši-1 ’ 
partijai, tana valstijos senatorius'nų, su kuriomis galima iš-

bar gali gauti tiktai $30.00! 
Bankų krizis, kaip ir abel- 
nas kapitalistinis krizis, su 

ant

Copenhagen, Danija. — 
Atvyko ' komunistė Maria, 
Reese, kuri buvo Reichsta
go narė. Pasakoja apie bai
sų fašistų žiaurumą.

>■ < j . ‘

Baisi Audra Japonijoje Budeliai Dreba Del Raud.
Armijos Pergalės
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Fašistų Teismai
“Dienos naujienos” gruo- i visu sunkumu užgula 

džio 2 dieną rašo: “Vakar■ darbininkų klasės. 
Kauno apygardos teisme bu-i _________ r
vo nagrinėjamos dviejų ko-f 
munistų Žebrausko ir Greb- Mirė SanatonUS Walsh 
liausko bylos. Jie buvo kal
tinami priklausyme Lietu
vos komunistų 
Grebliauskas kareivių plen- T. J. Walsh/kurį Roosevel-į kulti 400,000,000 pūdų grū- visur suprato tą, jog patys 
te buvo iškėlęs raudoną vė- tas buvo paskyręs į savo ka- du. 1931 m. Amerikoje pa- 
liavą. Grebliauskas nuteis- binetą, staigiai mirė. Jis gamino žemės ūkio mašinų
tas 6 metams, o Žebrauskas mirė nuo širdies ligos ant už 74,000,000 dolerių, gi mą. Berlyne darbininkai iš

laimėti. Fašistai dūksta 
prieš užsienio spaudą, kad

Jis gamino žemės ūkio mašinų
fašistai sudegino provoka
cijos tikslais Reichstago na-
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.4 metams ^sunkųjų darbų | traukinio, važiuodamas j SSSR už 427,000,000 rublių.1 rinko gazo fabrikos valdy- 
Washingtona. Walsh buvo. Sovietų Sąjungoje šimtai 
73 metų amžiaus. Jis pri- fabrikų ir jų tarpe didžiau- 
gulėjo prie progresyvių se- si pasaulyje milžinai gamina 
natorių skaičiaus.

kalėjimo. Darbininkai buvo 
atėję protestuoti prieš fašis
tinį teismą.

Fašistų Teismas
Sausio 5 d. Kąųno apy

gardos teismiaš nutęsė bu
vusios darbininkų spofto or
ganizacijos “Viltis” narius 
J. Mozelį ir ffibnerį po 4 
metus šunkiųjų'darbų kalė
jimo ir Liolį 1 metus papra
sto kalėjimo. Jie buvo ap
kaltinti už komunistinį Vei
kimą ir pasmerkti ’ pagal 
duotus seno (dar caro lai
kų) šnipo Spiridonovė-Lašo 
parodymus. Prie viltininkų 
nuteisimo daug prisidėjo so- 
cialfašlstai, kurie savo lai
ku per spaudą apšaukė “Vil
ties” vadovybę komunistais. 
Po to fašistai1 “Viltį” tuoj 
likvidavo ir d^bar sugrūdo; 
kalėjiman josi aktingesniūs 
narius.

žemės ūkio mašinas. SSSR
■ Į ............... ............................................. .... ■■■■.».----- ---- i II1 I................-

Visoms ALDU) Kuopoms ir Nariams
d J • H H J • f TTT'n !' ' :
Draugai ir Draugės! šiųomi pranešame, kad įau 

spausdiname brošiūrą apie ^bedarbę. Apie 20 d, ko
vo ji bus gatava. .Jos spausdinsime ir platinimui. 
Siųskite užsakymus" dabar, kad galėtume kartu su 
narių kiiygomis pasiųsti ir platinimui brošiūrą. Kum
poms duosime 50 nuoš. nuolaidos. Mokėkite duokles 
ir siųskite į centrą. Kaip tiktai brošiūra bus baigta 
spaūsdinti, imsimės už darbo apysakos. Drg. V. J. 
Senkevičius, mūsų organizacijos pirmininkas, jau 
verčia labai gražią apysaką vardu “Spalis.” Apysa
ka bus gatava apie gegužės mėnesį. Taigi, mokėki
te narines duokles ir siųskite į centrą. Kurie nariai 
nori užsimokėti Už pereitus metus, jeigu jie del kokių 
priežasčių neužsimokėjo, tai priimkite pinigus.

/ D. M. ŠOLOMSKAS
ALDLD Centro Komiteto Sekretorius

46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Washington. — Sužinota, 
kad japonai rengiasi pulti 
ant Peipingo. Del to Wa
shington valdžia labai su
sirūpinusi.

Geneva. — Chinija nesi
rengia pasitraukti iš Tautų 
Lygos.

bą, socialistų kandidatai ga
vo 3,837 balsų; komunistų— 
2,352, o fašistai tik .161 bal
są. Elektros dirbtuvėje lai
ke rinkimų komunistai gavo 
156 baisus, o fašistai tik 83 
balsus.

San Francisco, Cal. — Am
erikos amunicijos dirbėjai 
yra susirūpinę del bandymo 
uždrausti išgabenti amuni
ciją Japonijai ir .Chinijai.

Bernard Shaw Apie Karą1 .;
KOBE, Japonija.—Angli

jos rašytojas Bernard Shaw 
yra Japonijoj.. Jis numato 
naują- imperialistinį karą. 
Pasikalbėjime Shaw pareiš? 
kė: “Pereitas karas buvo 
imperialistinis,1 jis$ atvedė 
prie sunaikinimo trijų , im
peratorių. Dabar Japonija 
turi imperialistinius tikslus 
ir jos < dabartiniai žygiai 
baigsis gale pakrikimu im-, 
perijos ir įsikūrimu respub
likos. < Tai cvisat kas kita, 
negu kd * nori imperialistai

Ridgewood, N. J. - Au
tomobilių nelaimėje užmuš
ta senelė J. S. Kinne, kuri 
turėjo 78 metus anyžiaus.

Ii r H
Berlynas. — Fašistai pa

darė užpuolimą. ant SSSR 
piliečių mokyklos ir “Izvięs- 
tijų” korespondento. Drg. 
Litvinovas, kuris čia ran
dasi, įteikė griežtą protestą.'

Berlynas, ’— Fašistai dūk
sta prieš SSSR spaudą, kad 
ji iškėlė jų bjaurią provo
kaciją sudeginime Reichsta,- 
go namo. Jie pagatavi pul
ti ant SSSR.

. Norfolk^ Va. — Washing- 
tono valdžia įsakė sulaikyti, 
tolimesnį siuntimą jappnijai 
sprogfetančioę" .nitrato me
džiagos.

TOKYO. —- Per Japoniją 
perėjo baisi audra ir vėjai. 
Audra ėjo 300 mylių pločio 
ruožtu, išdraskydama na
mus ir nakindama viską ant 
savo kelio. Šimtai žuvo 
žmonių. Tūkstančius sugrio
vė namų. Iwate mieste už
mušta 100 žmonių, Omoto— 
12,' Fudai—45. Jūrų vanduo 
užliejo kraštus ir miestus. 
Netoli Kasenuma visai su
naikino du sodžius. Miyagi 
miestelyje nuskendo 34 žmo
nės ir yra 20 žuvusių, kurių 
neranda. ___ ___  __ __
sugriovė 1,200 namų jūrų 
bangos ir sudegė 300 namų., <( 
Kawatamachi mieste bangos! •: “ . . . . , ■; «
ir gaisras sunaikino 400 ha- Chicago, I1L — Jau šešta 
nių. Audra padarė labai, apsiavų gaminimo dirbtuvė 
daug nuostolių, prieplauko- paskelbė streiką. , « 
se nuskandino laivus.

U U L- f . ,

Japonai iš Orlaivių Skauda? 
Sumušė Chjįius

Shanghai.
buvo įsitaisę gerus apkasus 
prješ japonus. Bet tie ap
kasai /nebuvo, aprūpinai 
priešorlaivinėmįs kąnųole- 
mis. Japonijos kareiviai, 
negalėdami paimti chinų apr 
kasus, panaudojo orlaivius. 
Japonų orlaiviai užpuolė ant 
chinų ir pylė kulkų lietų iš 
viršaus,, Orlaiviai skrajojo 
išilgai apkasus žemai ir šau
dę chinus iš kulkasvaidžių. 
Po atakų buvo pilni apkasai 
chinų lavonų. I

SHANGHAI. — Chang 
Kai-shekas ir jo gauja, kuri 
žudo šimtais Chinijos kovin
gus darbininkus ir valstie
čius, dreba del laimėjimo 
Raudonosios Armijos Szech
wan provincijoje. Chang 
Kai-shekas turi apie 1,000,- 
000 armiją prie Sovietų Chi
nijos sienos. Jis nesiunčia 
nei vieno kareivio prieš ja
ponus, bet nuolatos grūmo
ja sunaikinti Chinijos Sovie
tus. Bet 60,000 Raudonosiossu žuvusių, Kurių . ,v ' . . „ _ *

Kamaishi mieste 4rmi.3.os lsstoj° ,pnes d*u.g
skaitlingesnę Chang Kai- 
shekd armiją ir ją nugalėjo.
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Chinaį

VISIEMS ^LAISVĖS”" * 
SKAITYTOJAMS c

Draugai! Permainyda
mi savo antrašą, visada 
parašykite seną antrašą, 
kuriuom pirmiaus gavote 
dienraštį ir naują. Abu 
antrašus rašykite aiškiai. 
Geriausiai išrašyti spaus
dintomis raidėmis. Prie 
to nerašykite ten nieko 
daugiau, jokių patarimų 
bei aiškinimų. Tas patsai 
ir su naujais skaitytojais. 
Prašome visų mūsų agen
tų ir darbuotojų * naujų 
skaitytojų antrašus rašyti 
aiškiausiai. Kitaip įvyks
ta klaidų. “t.” Admin.
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UŽ DUONĄ, UŽ PASTOGE, UŽ TEISĘ GY
VENTI, ŠIANDIEN DEMONSTRUOKIME

Šiandien Washingtone Ponai Kelia Orgijas, Kuomet Septy-. 
niolika Milionų Bedarbių Ir Jų Šeimynos Kenčia Nedatek- 
lių. Šiandien Milionai Amerikos Proletariato Demons
truos Už Teisę Gyventi. Mes Lietuviai Darbininkai ir Dar
bininkės, Stokime į Kovingas Eiles ir Reikalaukime, Kad 
Demokratų Valdžia Tuojaus Pildytų Savo Prižadus

--------------------

Washingtonas ūžia. Washingtonas, puotauja. Wash
ingtonas prisikimšęs ponais ir poniomis. ' Permaina val
džioje. Republikonai eina laukan, demokratai kraustosi 
į vidų. Kapitalistinės valdžios vadelės iš Hooverio rankų 
pereina j Roosevelto rankas.

Washingtonas džiaugiasi. Washingtonas kelia orgijas 
—ponai ėda ir laka. Šiandien įvedimas Roosevelto į pre
zidentus.

Bet už Washingtono sienų, net ten pat Washingtone už 
kelių blokų nuo Baltojo Namo ir nuo kongreso rūmų 
darbo masės alkanos. Milionai paskendę istorijoj negir
dėtam kentėjime. Milionai vaitoja, kuomet saujelė plu-' 
tokratijos, kuomet Rooseveltai, Hooveriai ir kiti' parazi
tai, skęsta turtuose ir pertekliuje.

Ką Roose veltas duos septyniolikai milionų bedarbių? 
O ką jis davė trim milionam bedarbių New Yorko valsti
joje, būdamas jos gubernatorium? Apart policijos tero
ro,‘daugiau nieko. Taip bus, kuomet Rooseveltas sėdės 
Washingtone. Tą reikia suprasti visiems, kurie kenčia 
nuo šio krivio—visiems, kurie vaikštinėja gatvėse be 
darbo.

•Reikia darbininkų spėkos, reikia darbininkų klasinės 
vienybės. Iš Roosevelto ir jo valdžios galima tik išplėšti 
duonos ir sviesto bedarbiams per pasiryžusią, energingą 
kovą. Nelaimė bus mūsų; darbininkų, jeigu mes tik de
juosime ir, rankas sudėję prie krūtinės, lauksime malo
nės is Roosevelto valdžios. Ji nusileis bedarbiams tik 
tiek, kiek bedarbiai kovos ir prispirs ją nusileisti.

šiandien^kovo 4, yra svarbi diena.' Šiandien Amerikos 
proletariatas išsijudins, šiandien milionai išeis į gatves 
ir pareikalaus, kad demokratų administracija pildytų sa
vo“ prižadus del “užmirštųjų žmonių/’ sudėtus laike rinki
mų,, Šiandien pakils augštai galingas Amerikos alkanųjų 
masių balsas prieš badą, prieš bedarbę, prieš reakciją, už 
duoną ir sviestą, už teisę gyventi.

Lietuviai darbininkai ir darbininkės! Šiandien kovos 
diena. Eikime į gatves ir į susirinkimus kartu su prole
tarais’ kitų tautų. Niekas kitas nieko del mūsų neiškor 
vos; Mes kenčiame bedarbės naštą, mus spaudžia kapi
talistinės replės, tad mes turime gintis, mes turime at- 
mūŠti savo priešus.

Nesėdėkime namie, kuomet milionai maršuoja gatvė- 
mis! Netylėkime, kuomet milionai mūsų brolių reikalau
ja pašalpos ir apdraudos bedarbiams. Reikalaukime ir 
mes. Būkime su jais vienose kovotojų eilėse. Vienas už 
visūs, visi už vieną. Suglauskime savo spėkas šios die
nok’ darbininkų demonstracijose. .

Tegul puotaujantis Washingtonas išgirsta, kad milio
nai bedarbių nemirs badu. Tegul orgijas kelianti Ameri
kos “smetona” sudreba nuo galingos Amerikos proletari
ato, protestų audros! • *

Kun. Miluko Bėdos
Vietos fašistų “Vienybė” 

rašo apie kun. Miluko bė
das:

Antradienį, vasario 28, įvy
ko parapijonų mass-mitingas, 
kun. Miluko teismas. Susirin- 

•ko apie pora Šimtų parapijonų 
su skundais. Apje 8 vai. vaka
ro jau buvo prisigrudus saliu- 
kė ir lauke būriais žmonės 
stovėjo. 'Visi buvo susidomė- 

1 ję, kuom tas Viskas baigsis, nes 
nuo senų laikų žmonės su kun. 
Miluku nesugyvena.

; i

Milukas yra klerikalizmo 
platintojas ir aršus darbi
ninkų priešas. Jis bjaurojo, 
kaip galėjo, darbininkų ju
dėjimą ir tamsino katalikus. 
Katalikai darbininkai dar 
vis nepajėgia nusikratyti tų 
apgavikų ir išnaudotojų. Jie 
sukilo prieš Miluką ir glau
džiasi prie vyskupo, tikėda
mi ką gero rasti. Gi vys
kupas toks pat, kai ir Milu
kas, t k didesnis' apgavikas. 
Štai tj-skūpo atstovas įsakė 
parapijonams eit laukan iš 
svetainės.

žmonės, tokiu įsakymu nepa
tenkinti, nenoromis apleido sa
lę. Prelatas pasakė, jei žmo
nės salės neapleis, tai jis aplei- 
,siąs, ir grasino teismu, jei ne
apleis salės. “Vienybės” re
porteris, tačiau, nugalėjo kliū
tis, ir liko salėj.”
Suvaliusius parapijomis 

išvaikė,. paliko tik tuos, iš 
kurių norėjo pasiklausinėti, 
kad paskui žinotų/kaip gė
riau prisitaikyti prie darbi
ninkų katalikų ir painioti jų 
sąmonę:

Vyskupo atstovai, išklausę 
apie 28 skundikų, vįską smul
kiai susirašė, ir išvažiavo. 
Skundai bus vyskupo peržiūrė
ti, nagrinėjami ir kun. Milu
kas vyskupo teisme teisiamas.
Parapijonųs išvijo, bet fa

šistų lapo korespondentas 
paliko. Vyskupo atstovas 
žino, kad “Vienybės” kores
pondento asmenyje sėdi išti
kimas kapitalistų tarnas.

Miluką teis ne parapijonų 
išrinktas teismas, kuriuos 
jis apskriaudė, bet vysku
pas, prie uždarytų durų. Tai 
nebus jokis teismas. Tai tik 
dekoracijos perm ainy ims. 
Vietoj Miluko, atsiųs Kitą 
kunigą Maspetho katalikus 
darbininkus apgaudinėti.

Bet štai kokią kriminalys- 
čių padaugėjimo > priežastį 
suranda “Draugas”:

Valdžios mokyklos visko mo
ko, bet svarbiausią reikalą pa
miršta: auklėti jaunimą doroje 
ir Dievo baimėje. Liberališkoji 
spauda ir' teatrai blogais pa
vyzdžiais jaunimo širdis už
krečia.
Girdėjote'tokį pasityčioji

mą iš alk&hos masės jaunuo
lių,' kad jų dvasią užkrėtė li
berališkoji spauda krimina
liais palinkimais. Liberališ
kos spaudos kaip ir nėra 
Amerikoj. O’kiek jos yra,- 
tai ir ta laikosi; krikščioniš
kos doros supratimo. Kodėl 
kunigų lapas'nepasako nieko 
apie bažnyčias? Juk Jung
tinėse Valstijose įvairių re
ligijų bažnyčių yra 232,154. 
Tik vien Rymo Katalikų 
bažnyčių yra 18,000 ir turi 
18,000,000 parapijonų. Vi
sos religijos krūvoj turi 54,- 
576,346 parapijonus. Jų mo
kyklose .1926 m. Buvo 21,038- 
5§6 mokiniai. O per pasku
tinius šešis metus, be abe
jo tas mokinių skaičius dar 
padidėjo, nes bažnyčios išsi
juosę darbuojasi tamsinimu 
žmonių.

Padalinus visus šalies gy
ventojus ant esančių bažny
čių, išeis po 500 žmonių 
kiekvienai. Tokias skaitli- 

/nes paduoda “The World Al
manac.”

Bažnyčios, nė kitos kapi
talistinės įtaigos nevedą 
prie prašalįnimo priežasčių,s 
iš kurių, lįcyla kriminalystės. 
Jos palaiko tas sąlygas, bū
tent kapitalistinę sistemą, tą 
tikrąją krirtiinalysčių kalti
ninkę. ' ’

SSSR Raudon. Armija 
Padeda Žemes (jkyje

WILKES-BARRE, P A.
1 b* f -, < ; i \ j I ; ,
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Aido Choras vis smarkiau

pradeda veikti . darbininkiš
kam* judėjime ir įsitraiikti į
abelpas kovas, t JT- /

Kovo 19 d., 6:00 valandą 
vakare rengiama vakarienė ir 
paęįĮinksminimas Darbininkų 
Cehtro svetainėje, 325 E. Mar
ket St. Vakarienei užkan
džiai bus duodami chep suey. 
Komitetas užtikrina, kad pri
rengs tokią šaunią vakarienę, 
kokios dar nėra buvę šitoj 
apylinkėj. , <•

ęhorui finansinė parama la- 
baį reikalinga. Todėl visus 
kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti* kalbamame parengi
me. Chąrąs visuomet dalyvau
ja .įvairiuose parengimuose ir 
d a lig prisideda prie judėjimo. 
Manome, kad publika paroms

chorą atsilankydama į vaka
rienę. •

Įžanga į vakarienę tik ^5 
centai, o bus duodama užkan
džių; puiki programa ir pas
kui šokiai. ■*

Reikia tarti kelis žodžius 
apie ruošiamą operetę “Alkis?’ 
Operetė labai puiki. Perstata 
darbininkų gyvenimą ir kaip 
jie dirba fabrike, kai darbi
ninkai susipranta, stoja J kovą 
ir nuverčia išnaudotojų val
džią. ’ 1 ’■ A

Puikus vaizdas,, apvilktas 
darbininkiška revoliucine mu
zika. Bus dainUojamžkapie 14 
dainų, perstatant operetę “Al
kis”. Ji bus perstatyta kovo 
31 d., Coughlin High School, 
tai toj pačįoj vietoj, kur vi
suomet choras perstata opere
tes.

yra

Į tą puikų parengipią tikie- 
tas tik 50 centų.,,. , K 

Choristas.

Mokina ir Negali Išmokinti
Kriminalistų skaičius di

dėja su kiekviena diėha. 
Kuone "pusė liusidejėlių
jaunuoliai tarp 16 ir 26 mė
tų. Marijonų lapas “Drau
gas”, išsigandęs rašo:

Išrodo, kad gyvename kokia
me necivilizuotame krašte, tarp 
laukinių žrąonių ir žvėrių, ku
rių reikia saugotis ir bijoti.
Dievo “sutvėrimai” kleri

kalam pavirto į žvėris. O 
kodėl taip yra, tas gelton- 
lapis nutyli. Sld|)ia nuo sa
vo skaitytojų, kad apie mi- 
lionas jaunuolių paliko be
namiais, bastosi vieškeliais; 
siūlinėja savo jėgą pardavi
mui, bet, deja, niekas neper
ka, nesamdo—-nėra darbo. 
Tie* jaunuoliai išalkę, įpuolę 
į desperaciją ir neretai už- 
siimdineja piešimais.

BERLYNAS. — Reporte
ris W. Duranty dabar ran
dasi Berlyne. ' Jis aprašo 
Sovietų Sąjungos Raudoną
ją Armiją. Jo supratimu, 
tai geriausiai išlavinta, ap
rūpinta ir išmokinta pasau
lyje armija. Raudonoji Ar
mija yra nenugalima jėga! 
Jos kovotojai sveiki, išmo
kinti ir pilnai sąmoningi., 
Disciplina pavyzdingiausia, 
ir kas svarbiausia, kad tas 
atsiekta pagelba draugiškų 
santikių tairpe kovotojų ir 
komandįerijĮ. ‘ Raudonoji 
Armija padės, darbe, pavasa
rinių pasėlių. Pirmu kartu 
SSSR tiek daug kreipia do
mės į pasėlius savo gyvavi
mo istorijoje.

$130,548,000 Karui

LONDON.,—^Anglijos val
džia paskyrė $130,548,000 
armijos 'reikalams . Karo 
laivynui ir orlaivynui skiria
ma šimtai milionų skyrium. 
Anglija šįemet paskyrė 
$5,029,280 daugiau, negu bu
vo tam tikslui paskirta per
eitais metais.^ į /

■ *... I.4.. ... ,, ,( . . 4 ■.

Japonija Daugiau Ginkluojasi

LONDON.' — Japonijos 
imperialistai ^nupirko Ang
lijoje dar 5 senus laivus, ku-
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SOCIALISTAI APIE PROLETARINE;"
BURŽUAZINE DEMOKRATIJĄ
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Anglijos j socialistas, Sidney į Šįtą; iškeltą į IJaktą neįaljma 
Webb pa^šė eilę, straipsnių palietį neprĄpįėtųs. ■ 'Būržuazija 
Amerikos* •kapKalisįų. žūfnale, I ban(j0 ’’puoštis įembkratijos 

“Current History, aiškindamas i piunksnOmis .ir pasakoti, kad 
tai, ar Sovietų Riisija^yra de- kapitalistinėse šalyse yra viso

kių laisvių, o Sovietų Sąjungoj 
yra diktatūra ir žmonės neturi 
teisių.

mokratišką.
Autorius negali užginčinti to

fakto, kad Sovietų Sąjungoj yia melą užginčija net buY- 
daugiaus demokratijos, negu de- į 

mok ratiškiausioj buržuazinėj 
valstybėj. Jis bando Sioyiętų 
Sąjungą lyginti prie kapitalisti
nių šalių demokratijos, norėda
mas darbo masių sanprotavimą 
supainioti.

Webb pradeda su pareišimu;
“Mes ir vėl gvildename SSSR 

ifVarkymosi formas ne del už- 
gyrimo jų, bet del mūs pačių 
protavimo. Tai perą išreiški
mas pasitikėjimo tai valdžios 
formai, kuri labai daug kuo 
skiriasi nuo Jungtinių Valstijų 
bei Britanijos tautost bendro 
tvarkymosi.” 

' t ;Nori, ar ne, ponas Webb turi 
pripažinti faktą, kad darbinin
kai nuolatos balsuoja, tai rink
dami viršininkus industrijos ve^ 
dimui, tai rinkimui į vietos so
vietus, tai į šalies Sovietų Kon
gresą. Taip pat jis negali už
gniaužti žinomus davinius, .kad 
tenai darbininkai iš savo tarpo 
renka įvairius komitetus, kaip 
fabrikuose, taip ir kolektyviuo
se ūkiuose, industrijos tvarky
mui.

Jis net turėjo pasakyti, kad 
nėra kitos šalies pasaulyje, kur 
tiek daug žmonių dalyvautų 
balsavimuose, kaip Sovietų Są
jungoj. Tenai vyrai ir motei'yš 
nuo aštuoniolikos mėtų arųžiabs 
turi teisę balsuoti ir būti kan
didatais į valdžios ureduš? Gi 
abelnuo.se reikalūdšė, sakysime, 
mokykloj, net vaikai renka savo 
komitetus ir veda savo reikalus., I « i .
Kapitalistinėse šalyse Atimta;ka- 
reiviam balsavimo teisės. So
vietuose visi valdžios tarnauto
jai—milicija, kareiviai ir jū
reiviai, turi balsavimo teises ir 
veikliai dalyvauja įvairiuose 
balsavimuose.

Sovietuose atimtos balsavimo 
teisės tik išnaudotojų klasei: 
buvusiem kapitalistam, caristi- 
niam valdininkam ir kunigam, 
nes jie neužsiima visuomeninei 
naudingu darbu. Kodėl taip 
yra? Užtai, kad tas elementas, 
kuris gyveno iš svetimo triūso, 
kaipo klasė, išnaudodama kitus, 
turi būti išnaikintas. Darbi
ninkų šalyje kas tik užsiima 
naudingu darbu, turi balsavimo 
teises.

Balsavimo Teise Visiem 
Darbininkam

Autorius išegzatoinavęs sąly
gas ir tvarkymosi formą, pada
ro sekamą išvadą:

> “šitas ’ visokeriopai padaugin
tas balsavimas, kuris tolygiai ei
na vienas pagal kitą, yra\ (1) 
bendras piliečių tmlsavimas, (2) 
namų klausimu balsavimas, (3) 
reikmeh/ųĄ > gamįįbo'š. ^‘jstai’gbsė 
balsavimas. Yra pripažinta, lead 
SSSR milionam daug geriau 
prieinamas būdas. paveikti 
žmonių opiniją ir. tvarką, negų>, 
yra paveikiama Britanijoj par-{ 
lamento rinkimuose ir Jungti
nėse Valstijose prezidentiniuose 
mnkimuose. Yra ^žinoma,' ^d 
Sąjungoj Sovietinių Socialistic 
nių Respublikų/ daug didesnė 
proporcija žmonių. dalyvauja 
rinkimuose, daug 'tankiau bal
suoja, negu 'bent - kurioje kitoje 
Šalyje.” ' .

J ' •

riuos sudaužius bus galima 
gauti 24,000 tonų plieno, ge
ležies, vario ir kitokio meta
lo. / Japonija perka sehus 
laivus, , gabena juos namo ir 
teirperdirba J amuniciją.

žuazinis rašėjas Webb. Sovie
tų Sąjungoj nėra diktatūra at- 
tų, kad išnaikinti žmogaus iš- 
skiro žmogaus, arba grupės 
žfrionių, bet darbininkų klasės— 
Prdletariato diktatūra. Tai mi
lionų—milžiniškos gyventojų di
džiumos darbininkų ir valstie
čių valdžia prieš saųjalę parazi- 
naudojimą žmogumi.

Buržuazinė Demokratija ir 
Darbininkai f

Dabar pažiūrėkime, kaip yra 
kapitalistinėse šalyse. Milio
nai gyventojų neturi mažiausios 
teisės ką nors sakyti apie ša
lies ekonominį subudavojimą, 
kaip daiktai gaminami ir pas- 
kaidomi. Leista balsuoti už 
valdininkus/ kuriuos išstato ka
pitalistinės partijos. Nekurtose 
kapitalistinėse valstybėse darbi
ninkai gali išstatyti savo klasės 
kandidatus, bet jie yra visaip 
varžomi. Pagaliaus tos teisės 
atimamos, kuomet kapitalistai 
pamato pavojų, šiandien turi
me Vokietijos paveikslą prieš 
akis. Socialistai gyrė ir pasa
kojo, kad konstituciją laiduoja 
visiems lygų balsą ir per savp 
atstovus gali šalį tyaykyti. Jie 
pastatė Hindenburgą į prezi
dento vietą, o prezidentas pas
kyrė Hitlerį, kapitalistų klasės 
diktatūros vykintoją. Jis atima 
pilietines darbininkų teises, nu
bloškia darbininkų klasės par
tiją-1—Komunistų Partiją į slap-> 
tą gyvenimą. * Tai vaisiai • bur-' 
žuazinės socialistų išgarbintos 
demokratijos. ' «
Perteklius Turčiams, Badas 

Darbininkams
Buržuazinė demokratija kapi

talistinėse šalyse, taip pat Bri
tanijoj ir Jungtinėse Valstijo
se, yra demokratija turtingosios 
klasės žmonių. Valdžia atsukta 
prieš milionus darbininkų . ir 
vargingų farmerių. Aiškiau
si faktai kiekvienam: šalyje 
visokių gerybių yra perdaug, o 
motinos ir vaikai neturi maisto. 
Kievieną mielą dieną rasite de- 
sėtkus šeimynų, kur motinos su 
kūdikiais išmetamos iš namų. 
Iš tų namų, kuriuos jie du, 
trys metai ątgal pirko ir mokė
jo kruvinai uždirbtais doleriais. 
Kas čia yra, jei ne tas buržu
aziniais įstatymais pasiremiant 
apvogimas biednuomenės ir me
timas jų į alkį ir pražūtį?

Juk šiandien, akyvaizdoj dau
gybės maisto, septyniolika mi
lionų bedarbių- ir jų šeimynos 
pastatyti ant bado slenksčio. 
Taigi tie balsavimai, kuriuo^ 
praeitą rudenį .turėjo ir apie 
38,000,000 piliečių balsavo, pa
dėties nepakeitė. . i Kode! ; taip 
j?ra?. fO delĮto, kad darbininkai 
netari' gAtos’ daiktų gaminime ir 
jų padalinime. šalies turtų 
tvarkyme, tik kapitalistų klasė 
turi galę., Kaip greit darbinin
kai pradeda sudaryti spėką ir 
paveikti į tai, kaip daiktai turi 
būti paskaidyti tarp gyvento
jų, taip greit kapitalistų klasė 
paskelbia atvirai saujalės tur
čių diktatūrą. Kitais žodžiais: 
demokratija buržuazinėse šaly
se yra tik priedanga kapitalis
tų diktatūros. A

Net socialistas Webb turi pa
kelti buržuazinės demokratijos 
šydą:
z “Prie,abelnų rinkinių, mes 
randame pridėtą milionierių įta
iką ir visokių serų kompanijas, 
kapitalistų klasės spaudą, radio 
ir -visą politinę (Miinistraciją. 
Tad demokratija, sveiku protai 
rimu datuojant, yra farsas.

šešta'dien.. Kovo

aug

! Nelengva 'uigin^įti 
kad Sovietų i 

nepavadintume,
į niau išreiškiama žmonių 
negu Jungtinių Valstijų linki
muose, Britanijos badavimuose 
į parlamentą, bei t Vokietijos^ 
reichstagą.” | i -

( Tačiaus Webb Painioja
Darbininkus *

Bet ponas Webb pakankamai*, 
nepasitarnautų buržuazijai, jei 
jis negalėtų supainioti darbinin
kų ideologiją. Jis neužginčija
mus faktas pripažinęs apie so- 
vietinę-milioninių masių demo?. 
kratiją, bando suvynioti ją, į 
Jeffersono J. V.. nepriklauso
mybės deklaraciją. Esą:

“Patį klausimą kolektyvio 
valdymo reikia palyginti su vi^ 
so' pasaulio civilizuotų tautų 
siekimais. * Ką Jungtinių Valšti- 
jų konstitucijos tėvai norėjo, tai 
tas buvo ir Lenino viso gyveni
mo troškimas.... Jeffersonas 
manė, kad nuverčiant monarchi
ją ir įsteigiant asmens nepalie- 
čiamumą, bus visiem žmonėm 
lygios teisės. Kitokios valdžios 
nebus, kaip teismai ir policija.’*

Socialisto Webb tikslas suko- 
neveikti Lenino mokymą apie 
klasės laisvę ir valstybę. Jo 
tikslas suvelti proletariato dik
tatūrą į buržuazinę demokratiją 
—į kapitalistų politinę galę.

Leninizmas nieko bendro ne
turi su buržuazijos liberalinė
mis frazėmis; frazėmis, kurtos 
buvo nukaltos buržuazinių re
voliucijų gadynėj. Jungtinių 
Valštijų neprigulmybės paskel
bimas subudavotas ant privati
nės nuosavybės ir individualiz
mo. Marksizmas - leninizmas 
pagrystas bendra nuosavybe, 
kolektyvizmu. Tose dienose 
buržuazija vartojo liberalines 
frazes tam, kad patraukti pas
kui save valstiečių mases, ky
lančias prieš darbininkus. Jai 
buvo reikalinga biednuomenės 
sluogsnių spėka, prieš feodalus 
ir monąrchus, tai viliojo su gfa- 
žiąis prižadais. Bet kaip greit 
buržuazija pasiekė valstybinę 
galę ir įsitvirtino valdžioj, taip 
greit tuos prižadus pakišo po 
stalu.

Leninas savo gyvenimą pa
skyrė ne buržuaziniui liberaliz
mui, bet studijavimui kapitąlis- 
tinės sistemos ir mokinimui 
darbininkų vienytis prieš išnau
dotojus ir už paėmimą valdžios 
į savo klasės rankas.’ Jis rem
damasis praktiškais patyrimais 
asmeniškai darbininkus vedė į 
kovą. Jis mokino darbo ma
ses, kad jos galį pasitikėti tik 
savo klasės jėgomis. Nurodė, 
kad darbininkai turi iškelti va
dus iš savo eilių ir tik per Su
kilimą prieš dvarininkus, kapi
talistus ir caro valdžią nuvers 
monarchija ir sugriaus kapita
listinę sistemą. Leninas mo
kino, kad milioninės proletarų 
ir valstiečių masės turi sudaryti 
savo klasės valdžią—sovietinę 
valdžią ir naudojant proletaria
to diktatūrą, išnaikinti parazi
tinę klasę. Leninas yra atkar- 
totinai pareiškęs, kad prie pro
letariato diktatūros tūkstantį 
kartų yra daugiau demokrati
jos, negu demokratiškiausioj 
buržuazinėj šalyje.

’ 1 ' ' Bežemis.

Lenkija Uždarė Mokyklas

VARŠAVA. — Visi uni
versitetai ir kitos augštos 
mokyklos uždarytos, kad iš
vengus naujų susikirtimų 
tarpe Pilsudskio šalininkų ir 
tautinių mažumų bei kitokio 
politinio nusistatymo moki
nių. Lvove, Vilniuje ir ki
tur studentai skelbia strel- 
įką. Pilsudskinė valdžia are
štavo 60 studentų. Lepkija 
smaugia tautines mažumas, 
to sėkmėje aštrėja kova.

t

Olympia, Wash. —- Polici- . 
ją, užpuolė anjt 4,000 bedąr- 
bių, kurie atvyko reikalau
dami tuojautinės pagelbos.

abelnuo.se
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Poslapis treflaLAISVĖ

(Gaida, kaip “Kur Banguoja Nemunėlis”)

komisijai

Laikas Pagalvoti

veikė gerai

Iš čia meš gau
1-15-33, Detroit

choras susimo.

Viturėlis

Plaukia, Plaukia Mūsų Svaj

Vietos po

Kalbė

Užtaigi stokim kovon visi kartu, 
Demonstruokim eilėse pavergtųjų, 
Kelkim darbininkišką kumštį augštyn 
Nušluokim kapitalistinį gončą šalin!..

žvelgia akys, skrenda svajos, 
Laimės gėlę siekia skinti, 
Jųjų geismo, jų troškimo 
Nieks negali užgesinti.

komisija
Coughlin
“Alkio”

\ Plaukia,, plaukia mūsų svajos, 
? Jas sapnų sparnai palydi,
Ten, kur klesti puošnios gėlės, 
Kur žiedai gražiausi žydi.'

Mūsų akys dairos, žvelgia, 
Mūro sieną tartum veria, 
Ir aprėpti nori žemę, 
Minčiai vaizdą neša, beria

tai tik pasižiūrim 
apelsinų, 
citrinų;
mandarinų,—

Nauji, Nedideli Veikalėliai Ga 
Įima Gauti Meno Sąjungoj

Renegatų Kuknelė,.—Satyrinis veika 
lėlis iš renegatų veikimo ir jų gy

venimo pabaigos įmatymas. Pa
taisytas ir trumpintas po per

leidimui per “Laisvę”.

O kokį atlyginimą tu gavai ? .
Ar užklausi kada tu savęs apie tai?
Pagalvokie rimtai, nelaukie ilgai!
Būtinas laikas šaukia, darbininke, žmogau

Is Aido Choro 
Veikimo

Warren, O 
licija neleido vaidinti sovie
tinį judį “Dešimts Dienų 
kurios Sukratė Pasaulį.”

Visus veikalėlius galima gauti Me
no Sąjungos Centre peržiūrėjimui 
Veltui. Kuomet juos kuri grupė nau
dos, vaidins, tai Meno Sąjungai tu
rės užsimokėti po 1 dol. už veikalą.

—Kiek laiko atgal drau 
Meno Sąjungos Centrui

Lietuvai Su Brazilija Prekybo 
Sutartį Pasirašius

15 Minute Red Revue.—Taipgi anglų 
kalba. Veikalėlis iš 8 scenų,.Pa

gamintas kovai už Sovietų 
Sąjungą.

, Meno Sąjunga,
46 Ten Eyek St., Brooklyn, N. K

Kaip matome, tai mūsų menas kyla. Kaip 
kas manė, kad mūsų “kr.eiva” linija ves prie 
stagnacijos. ;Bet jie apsiriko.. Mūsų menas 
kyla tik todėl, kad mes priėmėme kairesnę, 

^revoliucinę liniją..k Todėl mes ne tik. kad 
nestovime ant vietos, bet dar padidinome Są
jungos narių skaičių ir vienetai padidėjo 
daugelyje vietų nariais.

Nauji Meno Sąjungos Vienetai 
Jau Veikia

Charity. — Agitacinis veikalėlis an
glų kalba. Parašytas ritmiškoj 
fomoj. Tinkamąs jaunuoliams, 

kurie kalba geriau anglų 
; kalba.

Juk heturi įkaisto, buto nei drabužio; 
Pagalios netekai nei laisvės Rodžio, 
Visuomet ąlksti pats, žmona ir vaikai 
Tąi štąi,- ve kokį tu atlyginimą gdvai...

Mūsų chorai keliose vietose turi pergyven
ti finansinį krizį. Kai kurie mūsų chorai yra 
susilpnėję finansiniai. Bet jei mūsų chorams 
yra pagrindas augti, tai turi būti ir finansi
nis klausimas sutvarkytas taip, kad chorai 
galėtų veikti ir augti.

Mūsų chorų finansinis vertimąsis buvo su
tvarkytas dar gerais laikais- Tad dabar, 
užėjus kriziui, mūsų finansiniai reikalai rei
kia sutvarkyti sulig šiomis sąlygomis. Drau- 

c4-gų apsukrumas tai gali išlyginti.
į* * >’ V. Bovinas, Sekr.

HAMTRAMCK, Mich.—čia ir naujas cho
ras iškilo. Choro mokytojas, d. J. Belunas 
(Baliunas) rašo Meno Sąjungos Centrui ir 
klausia apie operetę. Tai reiškia,'kad jau
nas choras pradeda veikti. Jų Laisvės Cho
ro yra visos jaunos jėgos, tai jau matyti iš 
pat pradžios veikimo.

čia yra netoli kitas kaimynas, tai Detroito 
^\ido Choras, kuris turėtų gelbėti jaunesniam 
chorui. Taip pat mes tikimės, kad ir Lais
vės Choras greitoj ateityj bus Meno Sąjun
gos nariu. * .

SO. BROOKLYN, N. Y.—čia yra labai arti 
didelis Aido Choras. Vienok jau gimė nau
jas konkurentas. Tiesa, dabartiniu laiku, 
pasidarbavus šalinaitei, Kulikienei ir kitoms 
draugėms, susikūrė Darbininkų Kultūros 
Kliubas- Bet ipes dar nežinome tikrai, ką 
šitas kliubas veiks, j

Kliubas pradeda vaidinti veikalus, bet 
kuomet prie jo pridės šalinaitė muzikališkas 
rankas, tai kliubo kalba gali pavirsti į re
voliucinę dainą#

Aug, Brazilijoj bananai, 
Tai žinok dabar, Antanai— 
Aš jų daug esu ragavęs; 
Gal tu tiek nei nesapnavęs.

Sviesto biedni nevartoja. . . 1 
Tegu jie į peklą joja.
Kas mums apie juos galvoje 1
Lai žarnos sudžiūst krūvoje 

Mums reik rūpintis del ponų,
: Del žvalgybos ir klebonų;.
Delei tų, kas džiaugsmą?teiki,ą, 
Kas tėvynės labui veikia. ,

Ką gi gausim iš mužiko? 
—Jis neturi nei skatiko.
Duot jam komunisto vardą, 
Ir tuoj uždaryt ( gardą!

Mes bananų *tiems tik duosim 
Su kuriais išvien važiuosim.
O aniems, kurie mus peikia, 
Tai daugiau nagaikų reikia.

Mes—fašistai tautininkai 
Kol kas esam šeimininkai;
Sau ir ponams gero darom, 
Komunistus cypėn varom.

Tad, Antanai, nebūk paikas;
Man važiuot atėjo laikas: 
Duok gastinčiaus del klebonų, 
Delei Radžiu ir Kliaugonų.

Nes geri jie tautos vyrai: 
Jie fašizmui dirba ščyrai.
Jei mes jų neratavosim, < 
Greitai valdžia pateriosim.

17-XII-1932
Montevideo, Uruguay.

yra fašistų 
redaktorius.

Evikcija.—Vieno veiksmo vaizdelis 
iš darbininkų kovų už kasdieninius 

gyvėnimo reikalus.

MONTREAL, Canada 
name laišką nuo draugo Gudo, kuriame ra
šoma, jog susitvėrė Proletarinių Rašytoji] 
Ratelis. Tai gerai. Draugai Montreale turi 
gana daug gerų ir gabių draugų. Iki šiol 
jie rašinėjo daug politinių rašinių ir kores
pondencijų- Tačiaus gražiojoj literatūroj 
draugai veik nieko neveikė. O jų tarpe yra 
gana daug jėgų, kurias galima išsvystyti 
mūsų rašinėjimui ir Meno Skyriui.

Mes lauksime, iŠ montrealiečių vaizdelių, 
eilėraščių, yeikalėlių ir kitokių rašinėlių iš 
darbininkų gyvenimo ir kovų, čia mes turi
me ir jauną chorą.

Aišku visiems turėtų būti šiandien, 
Kad maldomis nieko negausim visvien.' • 
Vien per kovą, draugai, išreikalausim; 
Mes maistą, drabužį ir pastogę taip gausim

GARDNER, MASS-—Šioje kolonijoj taip 
pat męs neturėjome choro pastaruoju laiku.

ELIZABETH, N; J. — Meno Orkestrą jau 
susitvėrė kiek laiko atgal. Šioje Meno Or- 
kestroje dalyvauja W. Žukas, Meno Sąjun
gos chorų dirigentas-chorvedis. Joje pri
klauso eilė draugų. Orkestrą grajina darbi
ninkų parengimuose.

Meno Orkestrą prisirašė į Meno Sąjungą 
ir užsimokėjo duokles^ ($5.00). Tai reiškia, 
kad Meno Sąjunga viena orkestrą jau pa
augo.

beth Granski (Grąnskiuteį rašo Meno Są
jungos Centrui ir reikalauja dainų. Dainas 
mes pasiuntėme.

Linkėtina gerų paselfcnių mūsų jauniems 
vienetams. Galima pasakyti, kad šitie cho
rai atsiranda tik todėl, kad pas mus prade
da daugiau veikti jaunimas. •

< Mintys neša širdžiai jausmą-, 
Priešais skriaudą ruošia kilti, 
Darbo klasei kautis laisvėn 
Ir turėti skaidrią viltį-

7-V-31./ / Buolio Sūnus

tai k% 
nuveikė 

Visi sutiko, 
išskiriant

Diskusijos įvyko tą patį va
karą po susirinkimui. Disku- 
suota trijuos^ klausimuose. 
Pirmas 'klausimas, tai disku*- 
suota apie operetę “Alkis”. Vi
si sutiko, kad operetė “Alkis’’ 
šiuo laiku yra vienas iš geriau-, 
šių Meno Sąjungos leidimu, 
kuris bus šioje apielinkėje 
vaidinamas, šiame veikalb pa
rodoma šių dienų gyvenimas. 
Visi sutiko, energingai .veikti, 
kad perstačius “Alkį 
riausia. ’

Rankos šalin.—Nedidelis veikalėlis 
vieno veiksmo. Jame vaizduoja

ma, kaip ruošiama karas prieš 
Sovietų Sąjungą. Veikalėlis 

tinka vaidinti prakalbose, 
yra simbolinis

Paaiškinimas.—Kliauga, tai 
laikraščio, Argentinoj einančio

Radžiu?, tai garsus kunigas, kuris yra at
siųstas iš Lietuvos, kad palaikyti katalikus 
prie religijos ir kirpti jų vilną. Tai reiškia, 
kad Lietuvos ponai ir Argentinon išbėgusius 
darbininkus nepalieka ramybėje.

Ne visur gamta vienoda,
Ne vienokius vaisius duoda;
Ne visur ir duona juoda;
Ne visur pagausi uodą.

Čia Brazilijoj—pyragas;
Gali valgyt ir nabagas,
Jei tik pinigų netrūksta:
Kimšk nors sausa—tegul rūgsta

Lietuvoje duona juoda;
Bedarbiams ir tos neduoda;
Kad ir valgo, vis .nesočiai—
Viską suryja pilvočiai.

Sako Daukantas: Antanai, 
Ar žinai, kur aug’ bananai? 
Ar žinai, kur ponas Kliauga 
Skleidžia taip fašizmo raugą?

Aš važiuosiu į tą šoną.
Duok tu man tik miliona— 
Ten komuna išnaikinsiu, 
Tautos kūną apvalysiu.

O, be to, matai, prekyba
Nebe kaip pas mus jau žiba: 
Sviesto mes perdaug jau turim, 
Bet vaisių

Mes neturim
Ananasų nei 
Nėr bananų, 
Visur tuščia tarp vitrinų

SCRANTON, PA 
gė Zdaniutė rašė * 

’kad “choras jatr suorganizuotas, laikė pir
mas pamokas 3 d. vasario mėnesio.” Choras 
užsisakė dainų ir jų tarpe “Red Song Book.” 
Tai reiškia, kad šitas choras pradės iš pat 
karto raudonai, dainuoti. Mes tikimės, kad 
šitas choras greitai stos į Meno Sąjungą. 
Dabar jie vadinas Proletarų Choras-

Tokių chorų mes ir norime. Kur dabar 
kitas naujas choras?

tJAųj££$ klausimas, 
mūsų choras ilp šiol 
ir ką turi veikti- 
kad mūsų choras, 
keletą klaidų, kurios įvyko del 
nesusipratimo
Ypatingai organizacijų veikir 
me choras dalyvavo visur, kaįp 
tai: ALDLD, LDSA, LD$, 
ILD ir kitų organizaciją pa
rengimuose ir prakalbose iš" 
pildyme programų veltui, be 
atlyginimo. Taip pat choras 
turi veikti ir ateityje. Reikia 
susimdkinti angliškų dainų* 
Nutarta, kad 
kintų po vieną dainą kas trys 
mėnesiai.

Trečias klausimas, tai kaip 
išauklėti chorą, šiame klau
sime apkalbėjus nutarta reng
ti Aido Choro vajų naujų na
rių gavimui. Kiekvienas na
rys sutiko gauti nemažiau; 
kaip po vieną naują narį. Da
bar chore yra 5? nariah Tai 
jei dar visi nariai gaus po vie
ną narį, tuomet mūsų choras 
būtų vienas iš didžiausių dar
bininkų chorų.

Todėl dirbkime visi iry vi
sos, kad padidinti mūsų cho
rą ir pagerintojo kokybę-,—vai
dinimus, dainas ir parengimus- 

Choro Koresp- O. Zdaniutė*

Kova Prieš Badą.—Vieno veiksmo 
veikalėlis. Labai lengvai suvaidi
namas. Tinkamaš kovai už be

darbiams pašalpą.

Atsisėdo ant lovos krašto, alkūnes pasidėjo 
ant kelių, susiėmė' jrąnkomiš galvą, ilgai gal
vojo apie praeitį ir {ateitį. Prisimirie jam gir-, 
dėti vieno kalbėtojo žodžiai: Kad viso pasau
lio darbininkų tėvynė, tai Sovietų Sąjunga, nes 
ten visi darbininkai-dirbk h* ' jų gyvenimas 
pilnai užtkrintas.' Užtai yispj paguli!} darbi
ninkai turi kovoti, kad nuversti išnaudotojų 
tvarką ir įsteigti darbininkų valdžią. - I -K 

>—-Taip; tikrai taipA^-pąlvirtino Juozas. t j j ; 
•Prisimiųė Juozas, kaip jis keikė , ir šmei

žė bolševikus, kad jie nori panaikinti privati
nę. nuosavybę. i j . •

—Dabar likau tas, kuris neturi nieko, apart 
suplyšusių rūbų ant išdžiūvusio kūno. Juk 
aš ne vienas tokių bedarbių, beturčių. Jų yra 
milionai. Jau daugiau aš nieko negaliu pra
rasti, apart suplyšusių skudurų.

—Kas daryti? Kas? —Klausė savęs Juozas.
Į tą klausimą tik vieną atsakymą rado. Tai 

organizuotis į Bedarbių Tarybas ir kovoti už 
bedarbių apdraudą prieš visus skriaudikus, kol 
bus įsteigta Sovietų valdžia.,

Rl. Svyrūnėlis.

WILKES-BARRE, Pa. —Ai
do Choras laikė savo mėnesinį, 
susirinkimą vasario 5 d-, 19$V 
metų, Darbininkų Centre. 
tas susirinkimas buvo laikyta*, 
su diskusijomis. Taip pat su
sirinkime buvo išrinktas dele
gatas važiuoti į Harrisburgfe 
su; f alkanaisiais maršuotojais 
(Hunger March). Delegatui 
išpuikta d. Paulinkaitis,

Paskiaus išrinkta sekanti 
draugai ir draugės eiti per 
stubas parinkti maistp, pipigų 
įr kitų dalykų. Išrinkta C. 
Me^kauskutis, A. Krutuliu^,’ 
U! Stanavičiųtb, J, Krutuliui 
ii- F. Maslayestkiutė.

Štai, darbo žmogau, atlyginimas tau, 
Sunkiai dirbai ilgus metus, bet ne sau. 
Amžiais trūsei, vargai ir prakaitavai,— 
Kas pasaulyj tiktai randas, tu pagaminai

Visuomet Juozas Girulisį miegodavo iki de
šimtos valandas ’ryto,;nes ! “sųplainėj” pietus 
pradėdavo duoti nuo vienuoliktos. Juk daug 
geriau gulėti loVdj, ’ nėgu suplairiej šalti al
kanam. ; ■ ,

Galutinai Juozui paaiškėjo, kad gyvenant 
Kanadoj praturtėti nebus galimybės. Tatai 
Juozas nutarė nebesirūpinti ateitim, bet šiaip 
sau sumti gyvenimą dieną po dienos...

Tačiaus, nežiūrint nusistatymo, Juozą sun
kios gyvenimo sąlygos prispyrę prie sienos.

Šį rytą Juozas atbudo vos pradedant dienai 
negalėjo. Juk jau aišku buvo. Tikrai aišku. 
Tai ne sapnas. Tikrenybė. Vakar šeiminin
kė pasakė:

—Jau trys mėnesiai už kambarį renda ne
mokėtą. Jeigu neužmokėsi, aš ilgiau nelaiky
siu. Turėsi nešdintis kur nori.

čia viskas buvo aišku, kaip diena, kad šioj 
lovoj gūli paskutinį sykį. Kišenėj nėra nei 
sudilusio cento, šeimininkė pdsakė, kad il
giau nelauks. {Tai ir*baigta. 1 •

Juozas, gulėdamas lovoj, akimis vedžiojo 
po kambario .lubas, tartum jieškodama’s ko
kios išeities iš šio pasiutiškai keblaus padė
jimo. Akys įsmigo į lubose atplyšusį popie- 
rį, ant kurio bėginėjo muse, jieškodama mais
to pusryčiams. Juozas galvojo, kad musės gy
venimas kur kas geresnis, negu darbininko 
žmogaus. Ji gali bile kur jieškoti ir rasti 
maisto savo gyvybės palaikymui. Bet žmogus, 
tas tobuliausias gyvūnas, turi eiti į suplainę 
ir laukti bent dvi valandas, kol gaus vėju 
dvokiančios zupės bliūdelį. O nuo tokio mais
to tik silpnumas ima ir laipsniškai nyksta 
žmogaus kūnas ir gyvybė.

Juozas buvo nuėjęs į emigracijos raštinę ir 
prašė, kad deportuotų į Lietuvą. Užregis
travo, liepė laukti eilės. Laukti, tai laukti, 
kad būtų kaip gyventi. O dabar, kad juos 
velniai, žalčiai nenori suprasti sunkaus gyveni
mo būklės, keikė Juozas savo širdyje.

—Biesas ir kusė važiuoti į Kanadą. Juk 
Lietuvoj palikau ūkį ir dvidešimts hektarų 
žemės. Gyventi buvo galima. Ko ne ko, duo
nos visuomet būtų užtekę. Juk tėvynė Lie
tuva, visur s,a,vi žmonės. Tarp savųjų neleis 
žmogui badauti, ar mirti badu.—Taip kal
bėjo Juozas.

Jau du mėnesiai, kaip Juozas parašė laiš
ką pas tėvą į Lietuvą. Prašė, kad kaip nors 
tėvas galėtų prisiųsti pinigų arba laivakortę 
sugrįžimui atgal. Jau trys savaitės ; praėjo, 
kaip turėjo gauti atsakymą. Laukė, bet , jo 
hėtfa. Rodos, kad1 ji1 patsai tėvas užpyko ir 
'atsižadėjo savo vienintelio sūnaus. Dabar 
Juozui atrodo, kad vienintėlė išeitis, kad tik 
greičiau persmukti į Lietuvą..

Juozas nesikėlė, iki dvyliktos valandos die
nos. Galvojo, kaip čia rasti išeitį iš tos/keb
lios padėties. M Bet veltui! šioj \“aukso” ša
lyj be dolerio išeities padaryti nebuvo galima.

Subeldė kas į -kklfibario duris. , Juozas pa
šoko iš lovos, greitai užtempė jau kelibs sy
kius lopytas kelines ant savo išdžiūvusijų ko
jų. Priėjęs, atidarė kambario duris. Tarp- 
duryj pasirodė išpurtusiu veidu šeimininkė. 
Vienoj rankoj laikė laišką, kitoj šluotą. Mes
dama laišką Juozui, tarė:

—Še, tavo laišką atnešiau. Persiskaityk ir 
greičiau išsikraustyk iš kambario. Pas mane 
ne labdarybės įstaiga, kad aš tave už dyką 
laikyčiau.

Liūdnumas, pyktis ir apmauda apėmė Juo
zą. Prisiminęs praeitį, pradėjo aiškinti:

—Kol aš turėjau pinigų, tai mokėjau už 
kambarį ir maisto gaminimą kiek reikalavai. 
Visuomet sakydavai, kad lietuviai turi prisi
laikyti pas savus-lietuvius, ne tai yra kiekvie
no gero tėvynainių pareiga. Palauk, gal gau
siu iš Lietuvos pinigų, tai ir atsilyginsiu.

—Tai matai, lauk, šunie, kol kiaulė pastips, 
tai bus mėsos. Po velniais man tokie lietuviai, 
jeigu negali nei už kambarį užsimokėti. Gręi* 
čiau, kad man nebūtum.—Pareiškė, užtrenk
dama duris šeimininkėj

Juozas stovėjo viduryj kambario, kaip pri
kaltas. i Nepajuto, :kaip stipriai suglemžė laiš
ką, tartum paimdamas šęimininkei už pakar
pos. .. / , r, •

Prisiminė, kad jam atnešė laišką, ėmė žiū
rėti. Kaip nudžiugo, kaip pąmątė ant voko 
lietuvišką antsįaūdą. Tikrai iš Lietuvos! 
Tikrai iš tėvynės nuo tėvo!

Greitai atplėšęs voką, išėmė laišką ir ėmė 
akimis šokinėti nuo yien^s ant kitos raidės. 
Beskaitant jo,kūnas sustingo ir rankos ėmė 
drebėti.

—Argi lai gali būti tiesa? Argi 
jo sau Juozas.

Dar sykį perskaitė laišką. Tikrai tėvo ra
šytas. Nėra abejonės.’ Dar ir jo raštas su- 
kreveizotaSi

Ilgai žiūrėjo ir pertikripo tuos žodžius, kuf 
buvo parašyta: ‘TJž mokesčių negalėjimą už- 
siihokėti, valdžios antstolis pardavė varžytinė
se visą ūkį. Dabar patsai gyvenu Miškiniuos, 
sulūžusioj bakūžėj. Kaip ateityj gyvensiu, tai 
tik Vienas dievas žino. ‘ Geriau tu nemėginki 
grįžti į Lietuvą, gyvenk Kanadoje.”

Choro Parengimai 4 •
: Choras nutarė rengti, vaka
rienę Meno Sąjungos naudai’. 
Tas darbas palikta 
įvykinti. ..

Choro parengimų 
pranešė, kad paimta 
High School svetainė 
lošimui. Tikietai tarpe choris
tų jau platinami. Jei kas iš 
rėmėjų ,norėtų gauti tikietų 
platinimui, tai gali gauti pas 
choristus.

Operetė bus vaidinama kovd 
31 dieną. Įžanga tik 50c.

Diskusijos

■ :D£r kelius sykius Juozas laišką įkaite, žiū" ' 
rėjo' ir' Vis' tie' hątys žodžiai bjuvo.

—••Nejaugi aš< nebeturiu tėvynės? Nejaugi 
tas gali būti?—Kartojo Juozas. ,
« —Juk aš tarnavau kariuomenėj savanoriu/ 
kovojau, už Lietuvos nepriklausomybę, štai, 
dabar; fų , pači}] brolių lietuvių valdžia išplė
šė, pardavė paskutinį žemės sklypelį.—Toliaus 
jis tęsė:

—Argi'aš neturiu tėvynės? Lietuvoj, tėvy
nėj, pardavė ūkį iš varžytinių. Čia, Kanado
je, iš kambario išvaro. Na, kurgi dėtis da
bar?.'.’. ’ ' ; • • • ;

Tel. Porter 8789

DR. JOHN REPSH1S 
(Rqisys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
27S Harvard St., 
kampas Inman St, 

arti Central Skvfro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS! 
2-4 ir 7-9 vakare 

NWiliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte
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2. KacTtuojaūs būtų sustab
dyta pardavinėjimas bedarbiu 
rakandų ir kitokio turto.

, 3. Kad kiekvienam jaunuo
liui bei jaunuolei duotų darbus 
bent po viėną dienų į savaitę.

4. Kad nebūtų diskriminuo
jami ateiviai ir negrai darbi
ninkai-

Šestadien., Kovo 4, 1933
i 1 . j Į • r.~> . i ) : Li

giaū kreipf :ddmeš rį dabartinį’ -• ” ' YONKĖRS, N. Y. ’ 
darbininkišką! judėjimą. Chok’d* Demonstracija 4 d.f kovo^—March, 
susirinkimuose taipgi- matyt
didelį progresą, nes Jie yra lietuviai, be skirtumo tikėjimo! jlaly- 
daug tvarkesni ir įdomesni, vaukite. Visiems reikia gyventi, tad 

visi bendrai reikalaukime bedarbiam 
apdraudos, visi būkime 4 d. kovo, 2 v. 
PO

; (Tąsa)

• —Ona, tai aš.
; Už sienos moteris nustebo ir negarsiai 
sdriko. Pasigirdo* basų kojų žingsniai. Su
girgždėjo durys ir Gaigalas greitai įėjo 
jpro jas. Karštos rankos apkabino jo kak
lą ir tvirtai prisispaudė moters kūnas.

—Ir kiek prikentėjau be tavęs...—mote
ris negarsiai verkė.
jį —Ona, Ona, neverk. Na, nusiramink. 
'Juk aš gyvas ir sveikas.—Moteris, kiek nu
siraminus, susirado briežiukus ir uždegė 
žvakutės galelį. Judėjo nedidelė liepsna, 
tartum nusigandusi galingo ir plaukais ap
augusio žmogaus. Siaurutis kambarys veik 
visas užimtas lovomis, staleliu ir dėže; vie
noje iš lovų miegojo du vaikučiai.

Gaigalas priėjo prie vaikų lovos. Jie 
miegojo užsidėję rankytes virš galvelių; jų 
ŠViesūs plaukai dabino juos ir jie atrodė, 
kaip koki dideli kvietkai. Ilgai, ilgai į juos 
žiūrėjo jų tėvas-kovotojas, vėliaus pasilen
kė ir palietė jų plaukelius.

Tuom metu moteris atsisėdo ant savo lo
vos, /rankomis apsikabino kelius ir nenulei
do akių nuo savo vyro. Apiplyšusiuose 
drabužiuose jis atrodė galingu ir didesniu; 
nešukuotais plaukais ir tankia barzda...

—Kaip suvargęs...
\ Gaigalas atsisuko linkui jos. Ji gėrėjosi 
jo maloniomis akimis.

—Eikš čion.
Vyras atsisėdo ant lovos krašto.
—Na, kaip tau gyvenosi visą šį laiką?— 

klausė jis.
—Blogai, labai blogai, mielasis,—kalbėjo 

moteris, laikydama . galingą jo ranką.. — 
Niekas nenorėjo nei kampelį suteikti randa
vote o vis tai del tavęs. O ir vaikučiai. 
Pagaliais Zamuras pasigailėjo. Dirbu pas 
jį. Jo moteris gera, kartais mums užjau
čia. Bet vis tiek jie yra svetimi. Ne sąvo 
ir kampas,—sunkiai atsiduso ir nutilo.

—O manęs ar ilgai jieškojo?
—Kaip gi. Kiekvieną savaitę žandarai 

ir jų vadas klausinėjo, vis teiravosi, kur tu. 
Tik tai kada pradėjo kalbėti, kad pabėgai 
į Ameriką, tai ir apsiramino.

Moteris pažiūrėjo j veidą ir per jos 
skruostus nuriedėjo ašaros. Ji buvo graži, 
tik sumenkus.

—Drauge, drauge... Ir kam tas viskas 
turėjo įvykti! Nereikėjo tau eiti su drau
gais į tuos susirinkimus. Gyventume ir 
dabar ramiai, tyliai, kaip ir kiti. Bet tu 
Jneklausei manęs. Ir kas dabar atsitiko. 
^Jyvenamį sudegino, o ir patsai tu...ji ne* 
pabaigė ir pradėjo graudžiai verkti.
M —Neverk, Ona, neverk! Mes dar pargrį- 
Sime,—ramino jis ją.

—Ne, negalėsite pargrįžti, o ne,—per aša-

' ras kalbėjo moteris.—Jie užmuš, užmuš jus, 
arba į Sibirą ištrems...

Bet staigiai nustojo verkti, nubraukė nuo 
veido plaukus ir pasiryžusiai pridėjo: '

—O, kad taip tą prakeiktą baroną... 
Jį... Tiek del jo žuvo gyvasčių!

—Gerai, gerai, Ona,—kalbėjo Gaigalas 
apsikabinęs žmoną.—Viskas bus gerai.

Žvakutė bai£ė degti. Pro langus pasi
rodė, aušros pradžia.

—Na, Ona, man jau laikas.
Gaigalas pasiėmė savo drabužius, ku- 

riuos išgelbėjo nuo gaisro žmona, susirišo 
į pundelį. Priėjo prie vaikų lovos, ilgai, il
gai žiūrėjo prisilenkęs,į jų veidelius ir pra
dėjo eiti linkui durų. Veik per spėką pasi- 
liuftsavo nuo apsikabinusios žmonos ir žen
gė per slenkstį.

—Lik sveika, Ona, aš dar pargrįšiu. 
Lauk...

Ir dingo už klėties paryčio tamsoje.
« ❖ *

Ant girios degė dangus nuo besileidžian
čios saulės, tartum ten buvo milžiniškas 
gaisras, kur tai už žemės skliauto. Bet be
sibaigiančios dienos šviesa puolė tik ant 
medžių viršūnių, ant kurių sukosi spiečiai 
uodų ir musyčių, apačioje po Šakų šešėliais 
apytamsa ir tyla.

Girių broliai sugulė Anksčiau, kaip kita
dos: sekančią dieną jie rengė puolimą ant 
priešų, apie vidurnaktį turėjo išeiti į ke
lionę.

Visas būrelis pasidalino į tris grupes: 
Auzanas, Lankovskis ir Andrius turėjo už
mušti valsčiaus staršiną Raudą, kuris bai
gė pavasarinius pasėlius. Antroje grupėje 
buvo: mokytojas, kalvis, Ūpmanas ir Okun; 
jie turėjo nueiti į barono dvarą ir užmušti 
jo perdėtinį, kada tas paryčiu apžiūrinėja 
darbininkus prie darbo. Į šią grupę pa
skyrė’dąugiausiąį, nes ten galėjo įvykti 
susiręrnimas su dragūhąis. - Gaigalas ir Ko- 
dolas turėjo užmušti patį baroną: jie 'tą 
manė atlikti sekmadienį, kada baronas jos 
pas vietos kunigą.

Andrius negalėjo miegoti. Ne tas kad 
rytdienos darbas nedavė ramumo, bet, ir 
taip nerimavo krūtinė. Jis paliko miegan
čius draugus ir nuėjo prie balos, apsuptos 
aržuolais. Malonu gulėti po šakomis ga
lingų aržuolų, tartum pd „apsauga gerų 
draugų. Per jų šakas matėsi dangaus šmo
telis, tartum labai mėlynas ir gilus, tar
tum kokis tai šulnys. Andrius gulėjo po 
aržuolais ir tėmijo tą dangaus šmotelį, ku
ris laipsniškai darėsi vis tamsesnis: tar
tum nematomoji ranka užtraukdinėjo ant 
jo skraistę. Pro aržuolų šakas sužibėjo 
pirmutinė žvaigždėj..

(Bus daugiau)

Šita rezoliucija buvo pri
duota pirmininkui Jarui. Ne 
tik, kad jis neskaitė, bet dar 
melavo, kad būk ta bedarbės 
klausimu rezoliucija adresuo
ta ne .tam susirinkimui, ku
riam jis pirmininkaująs.

Bedarbiai ir dirbantieji! Jūs 
matote, kad toj rezoliucijoj iš
kelta būtinieji mūsų visų rei
kalai, bet fašistai jos neskai
tė. t Vienas į tai yra atsakė 
mas, tai tokie, Jarai, Laukai- 
čiąi, yra darbininkų priešai ir 
kapitalistų prieteliai. Jie iš
tikimai tarnauja turčiam, jiem 
nesvarbu darbininkų reikalai. 
Del jų bedarbiai gali mirti ba
du, jiem neapeina. Jie paiso 
tik savo pilvo, o kad bedarbių 
lietuvių ir kitų tautų darbinin
kų žūsta pinigai ir atima na
melius, tai kas jiem. Jie ne
paiso, kad šimtai ir tūkstančiai 
jaunuolių negali gauti darbo, 
turi vaikščioti pusbadžiai ir 
būti išmesti iš namų. Viskas 
kuo jie rūpinasi, tai prisimei
linti prie darbininkų,’ vadin
dami save dideliais lietuvių 
mylėtojais ir traukt centus iš 
M

Laukaitis kalbėdamas nė 
vieno žodžio neprisiminė apie 
bedarbius ir jų skaudžią padė
tį. Bedarbių likimas despera
tiškas- jų šeimynos badauja. 
Laukaičiui buvo svarbu tik ad
vokatai ir daktarai, dantistai 
ir politikieriai. Bet iš ko tie ele
mentai daro gyvenimą. Jie 
traukia savo įplaukas iš bied- 
nų darbininkų ir paskui su pa
nieka žiūri į suvargusius. Ar 
reikia bjauresnio pasityčioji
mo? <

Mes kviečiame bedarbius, 
dirbančius ir jų organizacijas 
dalyvauti’kovo 4-tą bedarbių, 
demonstracijoj už bedarbių 
pašalpą, prieš badą, prieš al
gų kapojimus ir už įvedimą be
darbių . apdraudos. Demon
stracija prasidės 1 vai. po pie-' 
tų Broadway ir Baltimore Sts., 
Pennsylvania ir Lawrence §t.

Bedarbių Bendro
Fronto Komitetas.

daug tvarkesni ir
Iš mūsų choristų mes tikimės 
matyt jaunų revoliucionierių, 
kurie dės savo pastangas, 
idant pergalėti šiandiėninę ka
pitalistinę Sistemą ir įsteigti 
darbininkų pasaulį, kur bus 
lygybė ir meilė.

Aido Choto Korespondentė,
J. Valentukevičiutė.

pietų minėtoj vietoj.
(52-53)

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53 kp. rengia Darbininkių 

Moterų dienos apvhikščiojimą, 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 v uždavinius 
šiuo piotąenf^i; ąusipažiųųnu au mo- 

' terų darbininkių veikimu ir ką reiš- 
kia Moterų Darbihfakių Diena. Prie 

Darbininkų ir Kaimo Biednuomęnes to, buą ir pasišokti ir linksmai lai- 
Dvisavaitinis Laikraštis ' AvaUicft nm<ra ;

' “BALSAS”
Kiekvienas Lietuvos dafbinihkas ir 

darbo valstietis privalo skaityti ’“Bal-,

Nuo Red.—Mes kviečiame 
drg. J. Valentukevičiutę daž
niau rašinėti į Meno Skyrių iš 
choro veikimo1.
------------------- ;—t

ką praleisti proga. '

SO. BOSTON, MASS.
'* LDSA 13 kp. pranešimas, kad mė*

są.” Atskilo ekzĮ. kaina Lietuvoj ^in|s ęusirinkimas pripuola kovo 8, 
centų. “Balsą” galima užsisakyti*Vokietijoj Tilžės : mieste šiūo adresu tą .dieną yra dąrbimn ių o-
Deutschland, Tilsit Pr., Memelstragse švente it ■ bus Bostone tarptau- 
26, “Balso Redakcija, Max Laborius. tiškas mašims mitingas, tai musų 
Užsakymus galima'ddryti lt* peivpaš- , privalumas, yra ten dalyvauti kuo 
tą. ; v ; • ■ .

“Balso” kaina 1933 metams e __
Vokietijoj, Franci joj, Belgijoj, Liu- kare> s76 Broadway. Visos narės da- 

kseitlbUI’g’, Latvijoj ir Lenkijoj t me- ir nnnini nnrin n tai vprVi hn.

skaitlingiausiai. O susirinkimas bus 
perkeltas į kovo 15 d., 7:30 vhl. va-

WORCESTER, MASS.

ksemburg, Latvijoj ir Lenkijoj. 
tams—2 markės; 6 men.—1 m.; at
skiras ekz.—10 f.

Amerikoj ir kitose valstijose; me
tams—1 dol.; 6 mėn.—60 centų; 1 
ekz. —< 5c.

SSRS: metams—2 rub.; 6 mėn.—1 
rub.; 1 ekz.—10 kap. '

lyvaukite ir naujų', narių atsiveskite, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti.

Org. V. Kvetkas.
(52-53)

6

“PARTIJOS DARBAS”
LKP CK organas paskirtas Parti

jos darbo klausimams. \
“Partijos Darbą” privalo skaityti 

kiekvienas LKP ir LKJS aktyvistas, 
kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.' *

Kaina 1933 metams: Lietuvoj: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoj: metams 
—75c.; Vokietijoj: met.—1.50 m.; S 
SRS: met.—Ir. 50 kp.

Pavienių “Partijos Darbo” ekz. 
kaina Amerikoj—7c., SSRS—15 kap.

“Komunistą” ir “Partijos Darbą” 
galima užsisakyti “Balfeo” adresu.

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 
daug svarbių reikalų.

Sekretorė

- EASTON, PA. "
, Nedėlioję. 5rd-j 2 vai.

po pietų,- ‘LDSA 14 ikdbpa rengia 
tarptautinį masinį mitingą—Prakal
bas paminėjimui Tarptautinės Dar
bininkių Moterų Dienos, 8-tos kovo. 
Eastono ir apielinkės 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 Alkanųjų Maršavimo 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. Neparpirškite dienos ir laiko, 
dalyvaukite visi skaitlingai, širdingai 
kviečia, ■ : .

i Rengėjos.
t —^(52-53) 'J

SO. BdŠTOb/, MASS^------

Scottsboro Jaunuolių Naujas Teismas 
Reikalinga finansinė parama. Ne

dėlios dieną, kovd—March 5-tą; bus 
aukų; rinkimas po visą i Bostoną, ppr 
stubas. Prasidės 10 valandą ryte ir 
tęsis iki 2-rai valandai po pietų“. ‘So. 
Bostone rinkliavos vieta paskirta LP 
Kliubo salėj, 376 W. Broadway.Na- 

fridi TDi Apsigynimo |r; sirupai 
riai Scottsboro. jaunųąlių esate’ 
čiami dalyvauti šiame reikale.

M • t s j . . . - • ••

: GREAT NECK, N.
Labai svarbios prakalbos 

kovo 4 dieną.’ Pradžia 7:30 
vakare, 139 Steamboat Rd. 
ras kalbėtojas anglų kalboje. į 
išaiškins kodėl darbininkai priv] 
kovoti už bedarbiams pašalpą ir dį 
bininkų apdraudą. Yra kviečiami ' 
si darbininkai, kaip bedarbiai, taip 
dar dirbantieji. Įžanga visiems dy
kai. Ateikite skaitlingai ir atsiveski
te savo kaimynus.

aptarti

B. R.
(52-53)

Gt-53)

ivy: 
vale
Bus |[c-v 

is 
lo

ir

(52-53)

“KOMUNISTAS”
v LKP CK Organas

Kaina 1933 metams: Lietuvoje: 
atskiri ekz.—15c.; Amerikoj: metam 
—60 centų; atskiri ekz.—10c.; Vo
kietijoj: metams— 1 markė; atskiri 
ekz.—20 f.; SSRS: metams •— Irub.; 
atskiri ekz. — 20 kapu : t t s ' ; .

ELIZABETH, N. J.
Šokių Vakaras LDS 33 Kuopos

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
33 kuopa rengia šokių vdkarą nau
dai bedarbių fondo. Pasilinksminimo 
vakaras įvyks 5 kovo, 7 vai. vakare, 
408 Court St, Visi LDS kuopos na
riai ir plačioji pašaline publika kvie
čiami dalyvauti. įžanga 15 centų.

D. K.
/ ' (52r53)

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 45 kp. mėnesinis susirinkimasx. 
įvyks kovo 5, ryte, kaip 10 valanda.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks, kovo 6, 7:30 vai. vakare. 
Abudu susirinkimai įvyks L. T. Na- k 
mo mažam kambaryje, visi nariai (f 
atkreipkite domę j šiuos susirinki
mus, nes labai yra,daug svarbių rei
kalų, kurie turi būt apsvarstyti, kaip 
tai: demonstracijaMcovo 4-tos ir pri
sirengimas prie alkanų maršavimo 
April, 2. i

Org. G. Shimaitis.
(50-531

.r

į WILKES BARRE, PA
*' “Laisves” ir “Vilnies” nau- ♦ ’ ..y
Idai koncertas jau įvyko. Kon
certas buvo geras ir sėkmin
gas. Nepaisant tokios bedar
bės* žmonių daug prisirinko. 
{Tai reiškia, kad darbininkai 
atjaučia darbininkų spaudai, 
t. Pnbgrama buvo gera. • Aido 
Choras gerai sudainavo nau
jas savo dainas. Merginų 
Oktetas, kuris buvo kostiu- 
mųose, taip pat gerai atliko 
ą^vo dainas. Ypatingai gerai 
Išėjo “Volga Boatman” (Ei, 
JJrmyn). Solo sudainavo O. 
gflaniūtė. Paskiaus duetą 
gražiai dainavo O. Zdaniutė ir

Miliauskiutė. •
4 į Programa buvo trumpa, bet 
Jrera. Galėjo būti geresnė ir 
fildesnė, bet ALDLD Apskri- 
«O Komitetas chorą nekvietė 
jr jokios programos sutaisyti 
nereikalavo. Bet Aido Cho
ras turėjo’pats suprasti ir pa
daryti tarimą dalyvauti kon
certe. Choras į labai trumpą 
l^ką dar ir kitą dalį progra
ms turėjo sudaryti. Tik drg. 
yf G. vieną savaitę prieš kdn-* 
{ertą pranešė choristams, kad 

. 3. »< * - * ‘ * * , . * *

jie dalyvautų. Pakvietimas 
chorui reikėjo duoti bent 1 
mėnesį prieš parengimą. Tuo
met choras galėtų geriau pri- į 
sirengti prie tokio koncerto.

Taip pat yra choro nutarta 
reikalauti gauti pakvietimus 1 
mėnesiu prieš parengimą, nes 
tuomet choras gali prisirengti- 
Taip pat labai negerai, kad 
yra keli užsispyrėliai,; kurįe 
jįęško kaip, prisikabinti prie 
choro. Bet choras kad ir ne| 
kviestas dalyvavo programoje. 
Ir jau antrai kartas*, kąd. chp- 
ras pats be pakvietimo turžjd 
nutarti ir dalyvauti svarbiu©^ 
se parengimuose.

Jei taip draugai veikia, tai 
ką jie mano atsiekti? Vei
kiausia kai kurie mano, ;kad 
paskiaus galėtų daryti chorui1 
užmetimus, jog “choras neda
lyvavo.” Draugai, kurie ruo
šia tokius parengimus, turėtų 
pasigėrėti, kad choras vis dau
giau ir daugiau dalyvauja dar
bininkų judėjifrie. Chore di
džiuma jaunirno, tai kuomet 
tokią organizacija jau “su- 
brehdę” klasiniai darbininkai 
ima boikotuoti, tai yra ženk
las, kad jie nemoka veikti ir

trdukti chorą dar labiau į re
voliucinį judėjimą.
' Choro Simpatikas.

Baltimore; md.
žemiaus telpanti rezoliucija 

buvo įteikta Lietuvos neprigul- 
mybės paminėjimo mitingo 
pirmininkui, kad ji,būtų per
skaityta, Fąšistai labai nusi
gando, kad darbininkai pradė
jo reikalauti skaityti rezoliu
ciją.1

Rezoliucija Bedarbės 
Klauęirtiu

Mes, Baltimorės lietuviai, su
sirinkę į Lietuvių Svetainę, va
sario 19 d-, 1933 m., paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės įsi
kūrimą, pilnai sutinkame ir u'ž- 
•gįriame rengiamą bedarbių 
demonstraciją, kuri įvyks ko
vo 4 dieną Baltimore. Mes, 
taipgi, raginame, kad visi lie
tuviai darbininkai ir bedarbiai 
dalyvautų bedarbių demons
tracijoj. \

Mes užginame sekamus be
darbių reikalavimus.

1. Kad bedarbiam būtų pa
didinta pašalpa nuo vieno iki 
dviejų dolerių į savaitę.

Iš Aido Choro Veikimo
Mūsų Aido Choras kaip pir

miau, taip ir dabar dalyvau
ja darbininkiškų organizacijų 
parengimuose, nepaisant ar 
tai prakalbos, vakarienė, kon
certas, ar prelekcijos. Cho
ras ir mokytoja deda visas pa
stangas, kad gerai sudainuoti, 
idant publiką užganėdinti. Bet 
kuomet Aido Choras surengia 
savo parengimą, kaip tai ope
retę arba vakarienę, tai rėmė
jų atsilanko mažai. Visi tu
rėtų suprasti, kad jeigu mes 
pelno nepadarysim, tai mes 
nebegalėsim darbininkiškuose 
parengimuose dalyvauk Rei
kia neužmiršt, jog praktikos 
laikyt kainuoja daug pinigų..

Aido Choras rengia didelę 
iškilmingą vakarienę, kuri at
sibus kovo/5-tą dieną. Ne tik 
komisija, bet ir visas choras 
deda visas pastangas, idant su
ruošti puikiausia vakarienę. 
Mes manome, jog dailę mylin
ti darbininkai atsilankys ir pa
rems njūsų šitą parengimą.

Reikia paminėti Aido Cho
ro merginų oktetą, po vado
vyste drauges Meškienės. Ok
tetas visuofmet palinksmina 
publiką su savo maloniais bal
sais ir darbininkiškomis dai
nomis. Kur tik jis pasirodo, 
ten .visųonlet: publikajį pasi
tinka entūziaštiŠk^h Worces- 
terio Aido Chorą papuošia ne 
vien tik merginų oktetas, bet 
taipgi naujas susitvėręs vaiki
nų oktetas.

Mūsų chore labai aiškiai ma
tyt. jog jaunimą^ pradeda dau-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA. i

Sunkiai susirgo Elena Rainiutė. Jai 
padaryta operacija Childrens Hospi
tal Mary J. Drexel Homo, 2100 S. 
College Ave.

Draugai philadelphiečiai atlankyki
te sergančią jaunuolę! ■ ;

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos pietinės miesto da

lies darbininkai rengia šaunų vaka
rėlį, kovo 8 d., 8:00 vai. vakare, 380 
Snyder Ave.

Vakarėlyje bus duodama puiki 
koncertinė programa. Visas pelnas 
nuo parengimo yra skiriamas “Dai
ly Worker” naudai. Lietuviai dar- 
bninkai kviečiami kųoskaitlingiausia 
dalyvauti.

(52-53)

LINDEN, N. J
LDS 135 kp. susirinkimas atsibus 

kovo 8 d. 8 vai. vakarę/ draugų Kar- 
dauskų stuboje, zOL^West 16th St.

Visi nariai net būtinai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi stengkitės <kubdaugiausią 
gauti naujų norių ant šio susirinki
mo. C. Andriunas.

(52-53)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos, 13 .sekcija ren

gia bazarą, kuris įvyks subątojeųr 
nedėlioję, 11 ir 12 kovo, Rusų Darp. 
Name, 995 N. 5th »St., pradžia 7 vai. 
vakare. Kviečiame lietuvius daly
vauti Šiame parengime. Bus škanių 
užkandžių ir šokiams gera muzika, 
čia pigiai galėsite įsigyti daiktų, ku
rie jųrhš reikalingi ir visose kal
bose literatūros rasite, kurios visi 
pageidaujate. Kviečia Rengėjai.

(52-54)

WATERBURY, CONN.,
LDSA lž * kp. sūsirinkimaš > jvyk^ 

kovo 8 d., Darbininkiškų Draugijų 
Kambariuose,’774 Bank St.; Water-į 
bury, Conn. Visus draugės būkite 
laiku. Susirinkimas prasidės ,7’:30 
vakare. Turime svarbių ..reikalų ap
tarti, ypatingai kuopos vajaus reika-' 
lu pakalbėti. Narė.

, , . . (52-53)

BRIDGEPORT, CONN.
Auksiniai Kalnai.—(Golden Moun

tain) Sovietų kalbinė filmą, bus ro
doma Bridgeporte, sekmadienį, kovo 
5 d., 1933, Capitol Theatre, 435 E. 
Main St. Prasidės T vai. iki 5 
T. M. . . ‘ ’ . " ’ ' ■' " . ’

Kritikai pripažįsta, kad1 ši filnia 
puikiausiai apdirbta it žmonės už
ganėdinti, yra daug'muzikos, juoko 
ir perstato natūralų gyveninių-

Dalyvaukit jūs, ir patarkit;kitiems.
i - s Komitetas.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
■ čia randasi lietuviška ’aptiėka, kurioje galima pirkti vaistus
■ • (įirieinamėsne kaina, ne/ū Tdtuf dabartiniu laiku. ' :
I A. M? KISHON, Aptiekdrius Savininkas'
Į . < s i J 8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT: MjtH. i * > -

..y,....—.—.y-

8 , SUBSCRIBE NOW FOR THE

Woman’s paper to be in new, magazine form

daug

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 

30 cents for six month’s subription

to the WORKING WOMAN

Name

Address

City State

Bundle qrder rate 4 cents, per copy »

PER “LAISVI” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

• Ą » . - . I Y ♦

“Laišvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES
> i X

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

KAINA $60.00

“Laisvės” SkaitytojamsDidelė Nuolaida
Labai svalrbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

f RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer Št., Brooklyn,



402
Mo-

4

Pirm.
Pirm.

040 Ridgeway Avenue*
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St.

< Motetų
Paselpine Draugystę Birute 

MONTELLOt MASŠ.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. BeniulienČ. 16 Bunker Ave.
VIce-pirm. O. Turekienė, 79 Vine St.
Prot. raSt. T. Zlzen, 678 N. Main St. 
Fin. Unfit. K. CerefikienS, 87 Battle St.

2

2
prieš

Town

apie-

reikalavimus, ant

Ave.
darbininkams.

mi II
18 ir 19 Dienomis Čia

pas

Ave
ir So

i

D.

patys 
versti

Draugų B. 
čiutes)

Kas Kovoja Organizuotai, Tai 
Ir Laimi

darbininkų daly- 
masiniame susirin-

Fulton (Paltanavi- 
ir A. Bimbos

Prakalbos

1039—4th St., Monon-
439 Maplewood Ave.,

42, Rices Landing, 
Library St., Brad- 
Todd St., Aliquippa,

Tai bedarbiai vi^, 
nusprendė 

ir ponus 
masėmis.

Philadelphia 
ROUND TRIP »3°°

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _--------- -— $3.50
WASHINGTON __________ 4.25
BOSTON__ a_____________________ 2.00
RICHMOND ______  6.25
PITTSBURGH ___________ 7.00
DETROIT ______________  11.00
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO -----------------13.00

RATES FOR ROUND TRIPS , 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

New

Ava
538 3rd Avė.,

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžerig 

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

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; Išlipt ant Flushing Ave. stoties 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas.
Franckevich, 3409 Carson St. Corliss
Pitsburgh. Pa.

Sadulienė, 108 Crew St., Carnegią
Shenan-

E. Monroe St.,
7709 Abcrden Ave.

Brent.

S. S
New

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI' 1932 M. 
Pirmininkas, A. Celkis, . 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stafiinekaz, Box 655,

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunaz, 626 Woodwarad

McKees Rocks. Pa
Iždininką* .1. Veindavičiui,

New Kensington. Pa.
Iždo Globėjai
G. Urbonas. 434 Library St., Braddock, Pa.
J. Hv*x»/.as, 1925 Harcuma Way, S. S., 

Pittsburgh. Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.

ir atgal Trečia Klase

Tarptautinės Ir Lietuviy Darbininkų 
Kovos Hartforde

HARTFORD, Conn. — Ke
lios dienos atgal, Sheldon gat
vėj, staiga mirė bedarbė mote
ris, kuri gavo pašalpos-maisto 

miesto pašalpos įstaigos. Jai 
staiga smarkiai susirgus vidu
riais, kaimynai pašaukė gydy- 
toją, gydytojas išpumpavo, bet 
moteris tuoj mirė. Moteris 

. užsinuodino nuo sugedusio 
maisto, kurį gaudavo iš miesto. 
Tokiu maistu miestas visus be
darbius, kurie kiek gauna, 
maitina. Darb. ir bedarbiai 
privalo organizuotis ir parei
kalauti geresnio maisto.

Savaitė laiko atgal ant Main 
St. susiorganizavo Bloko Ko
mitetas. Tas komitetas, skai
čiuje 14 narių, nuėjo pas mies- 

* to majorą reikalauti, vienai 
šeimynai daugiau pašalpos-

no to lietuvių darbininkų susi
rinkimo, kuriame buvo apkal
bama apie bedarbę ir kaip ko
voti už pašalpą bedarbiams. 
Nors jie ir negarsino, bet daug 
parapijonų 
vavo tame 
kime.

Ta šeimyna iki šiol gavo $3’^ 
vertės maisto į savaimę, ji. jo
kiu būdu negalėjo pragyven
ti su tiek maisto. Bloko Ko
mitetas išreikalavo tai šeimy
nai $6 vertės maisto. O pir- 
miaus ta šeimyna ėjo kelioli- 
ką kartų prašyti, bet negavo, 
tik organizuotai privertė duot 
daugiau. Visi bedarbiai ir 
dirbantieji turi organizuotis į 
Blokų Komitetus ir Bedarbių 
Tarybas. South End Bedarbių 
Taryba jau susitvarkė, išrinko 
pastovų sekretorių, organiza
torių ir kitus valdybos narius. 
Susirinkimai bus laikomi kas' 

^savaitę, antradieniais, 10 vai.
ryte, Laisvės Choro svetainėje, 
59 Park St.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 68 kuo

pa Įsteigė Viešą Knygyną
Galima gauti del pasiskai

tymo įvairiausių darb. knygų 
ir be jokios mokesties. Kurie 
norėtumėt gauti knygų del 
skaitymo, neštis namo, ar kny
gyne skaityti, atsilankykite į 
Laisvės Choro svetainę, 59 
Pavk St, dienomis ar vaka
rais, atsikreipkit pas d. V. 
Trinką ir galėsite pasirinkti 
knygų ir nei vienas centas ne
kainuos.

19 d. vasario įvyko prakal
bos ir labai netikėtai daug 
svieto prisirinko—apie 500 ar 
600 dalyvavo prakalbose, buvo 
daug jaunuomenės. Dainavo 
Laisvės Choras dviem atvejais. 
Po d. B. Fulton prakalbos, ki
tame svetainės kambaryj, drg- 
Fultbn turėjo su jaunuoliais 
mitingą. Keli jaunuoliai susi
rašė ir prižadėjo organizuoti 
LDS Jaunuolių kuopą. Taipgi 
keli prižadėjo rašinėti į “Lais- 

—s” ir “Tiesą,” į The Young 
'Worker, and Student skyrių-

Kiek teko sužinoti, jaunuo
liai jau pradėjo darbuotis, 
štai K. Kiškiunas praeitoj 
Laisvės Choro praktikoj pra
nešė choristams, kad jie turės 
vasario 28 d. susirinkimą ir 
pradės organizatyvį darbą. 
Reikia tikėtis, kad jaunuoliai, 
Hartfordo lietuviai, savo pri
žadą išpildys. O čia yra ge
rų ir gabių jaunuolių-vyrų ir 
merginų, kaip va: Dagiliut.ės, 
Kiškiunai, Martutaitis, Remen- 
čiutė, Ramoškiutės, Rama- 
nauskiutė, Raulinaičiutė, Bo
liai. Tik gaila, kad draugo 
Bolio sūnūs šiuo kart išvažia
vo į Mass- Yra daugelis ki
tų vyrų ir merginų, priklauso 
prie Laisvės Choro ir visi tin
kami organizacijoms. Mes ti
kimės, kad ne vien jie susitvers 
LDS kuopą iš jaunuolių; bet 
ir Young Communist League. 
Tėvai ir visi suaugusieji priva
lo pagelbėt jaunimui. Ypatin
gai mūs organizacijos turį 
tuom rūpintis, pagelbėti jiems 
finansiniai ir moraliai.

Bimbos ir Fulton prakalbose 
rinkta aukos. Štai vardai, ku
rie aukavo nemažiau 25 c. Po 
$1. J. Beržinis, J. Urbonas, 
J- Guoba, A. Vismantą, F. 
Ramanauskas. Po 50c.: M. 
Nixon, Kondrotas, A. Seliokas, 

Čįa A. Zigunas, J. Dilius, B. Na- 
ne ivickienė, Ch. Nikelson, F. Kaz-

- —‘ . Po 25
i centus: A. Rimkus, M. Aliu
kas, V. Zaltauskas, R. Zimar- 
man, J. Trunca, V. Kazlov, 
Karosytė, A. Klimas, B. Ban
kus, C. Slipkus, P- Giraitis, A. 
Stadalninkas, A. Urbonienė, J. 
Veiveris, Mazulienė, V. Jaka- 
vičius, Šimanskienė, Bučienė, 
F. Girkus, J. Brazauskas, M. 
Maras, Draugas, S. Daniels, J. 
Ruzinskas, Ruzinskienė, A- 
Griškevičius, J. Masaitis, O. 
jVilkaitė.

Viso, su smulkiomis, $22.79 
c. Apmokėjus prakalbų išlai
das, kįtUperduoti į Agitacijos 
Fondą- Kurių aukavusių var
dai gal klaidingai parašytirar 
visai apleisti, teiksitės draugai 
atleisti arba atsiliepti, o ręęs

Pamatysim, kaip jie. teisingi, 
tie Wall Stryto gončai. 
Tėmykit, ant vietos yra išleis
ti lapęliai, kuriuose nurodyta, 
kur ir kaip įvyks demonstraci
jos kovo 4 d. Draugai, mes 
stengkimės, kad būtų sėkmin
gos demonstracijos, eikime 
masėmis ir kitus kvieskime-

Kovo 4 d., vakare, Laisvės 
Choras rengia šokius, 59 Park 
St. Visi draugai kviečiami at
silankyti.

Ęjpvo 13 d., vakare, 59 Park 
St., įvyks Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 68 kuopos susirinkimas. 
Visi nariai, taipgi ir draugai 
pritarėjai gali atsilankyti. 
Svarbu visiem , susirinkimai. 
Nariai būtinai pribūkit.

Kovo 26, 27 ir 28 diendrpis 
čia sumaršuos iš visos Cbnn. 
valstijos visų mięstų ir farmų 
masėmis bedarbiai reikalauti 
apdraudos nuo bedarbės ir pa-! 
šalpos bedarbėms- Pradžioj hpdarbiū 
sausio men., šių metų, Conn.! '
valstijos bedarbiai buvo čiar 
susiuntę savo delegatus išrei- 
kalavimui apdraudos ir pašei- j j* lYžill 
pos, bet valstijos gubernato- 1 
rius, ponas Cross ir valstijos 
seimelio atstovai, nesiskaitė su 
delegatais, 
sos valstijos 
atmaršuoti 
skaitytis su

Vietiniai Hartfordo ir 
linkės bedarbiai ir dirbantieji 
privalo irgi masėmis dalyvau
ti tose demonstracijose kovo 
27 ir 28 dd.

Ant kiek bus didelės masės 
bedarbių ir dirbančiųjų darb. 
kovose už 
tiek bus greičiaus priversti po
nai išpildyti mūs reikalavimus.

Garsinkim* tas demonstraci
jas ir maršavimus visur ir vi
siems

Bayonne—Ave. C. ir 23 St.
12 val> dieną. , .*

Linden—Old City Hall, 11 
vai. prieš pietus.

Bloomfield—Molter PI. Wat- 
sessing Center, 3 vai po pietų 

Porth Amboy—City Hali, 
vai. po pietų.
Hillside—Silver ir Gurd St. 
vai. po pietų.
Woodbridge—11 vai.

pietus.
Kearney—Back of 

| Hall, 2 vai- po pietų.
Union City—Ant parko, ne- 

i toli italų svetainės, 2 vai. po 
| pietų.

New Brunswick—11 vai. 
prieš pietus.

Augščiaus pažymėtose vie
tose susirinks bedarbiai ir dir
bantieji ir išrinks delėgacijas, 
kurios įteiks savo miestų val- 

i džiom reikalavimus. Bedarbių 
'demonstracijos taip pat' turi 
(būti išjudinimas ir paakstįni- 
mas prie New Jersey valstijos 

j konferencijos, kuri 
įvyks ant rytojaus—kovo 5 d., 
Newark, N- J.

Tuoj, po Konferencijai, So- 
, 358 Morris A v., turės 

puikų koncertą Darbo Unijų 
Vienybės Lyga. Budavojimas 
revoliucinių unijų yra vienas 
iš nepavaduojamų darbų. Lie
tuviai darbininkai, kaip be
darbių demonstracijose, bedar
bių konferencijoj, taip ir D. U. 
V. L. parengime turime labąi 
skaitlingai dalyvauti.

, Bedarbis-

Draugijy Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

— T1'"...... . .... ....... ...........TTĮ
52 Dale Street Ižd. M. KlimayiČienŠ.^Sl Clarence St. 

Protokolų raštininkas Gendronas, S.,
67 Cutler Street

Finansų, rafit. Miller, J. r i
8 Ludwig Pk.

Prie finansų pagelbininkai:
Evans J.,
Daubas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valečka A., >'

30 Kelly St.
L.„ D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek

vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandą. '

Kanos Globėjos« 
V. Baronienė?, 9 Broad St. 
M. Duoblenfi, 221 Ames St. 
V. Bartkienė?, 29 Intervale St. 
Ligoniu Rašt. M. Potaus, 184 Amei St. 
MarSalk* J. Slman»kien«, 88 Vine St. 

Viso* !jtyven>v Montello.. Mau.
kare.

Telephone, Stagg X-440I

RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 1 
!(UNDERTAKER)

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. YuŠka, 325—4th Avė 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111'.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairia, 2485—33rd St.
Moline. UI . . . •

VIENYBES DRAUGYSTft 
4 MONTELLO. Mass.

VaMyka 1931 metam:
W. Geluaevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

256 Ames St. ,
Nutarimų rafit. J. Strlplnia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rafit, K. Venalauakla,

12 Andover St.
Ligonių rafit. M. JaznkeviSia.

158 Ames St.
Iždininkas II. Miškinis,

9 Burton St. I '
Iždo globėjai: P. Krušas. 141 Sayrtelle Ave., 

B. ZdanaviCia, 11 Glendale Si., J. Baler 
vičia, 86 Webster St, 
Maršalka A. Barkauskas,

Metropolitan Avenue-
(Artl Marcy Aveųue)

BROOKLYN, N. T.»

vai. vakare vien 
moterims nė ar- 
St.
2 d. Hartforde

didelis ir gražus 
kurį

Sovietu Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

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

Norintieji rpudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St-, 

Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų ‘

NARZAN IR BORJOM
• • * t’ * f p, ' I I 1 ’f

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jj galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvvs.

Lietuviški buržujukai 
surengė 16 vasario Liet, 
priklausomybės” apvaikščioji- lauskįutė, P. ^Žilinskas, 
mą. Kalbėjo miesto pora nu- ' 
tukusių valdininkėlių. Užtai 
ir neprisiminė bedarbių padėtį, 
tik gyrė Wilsoną, buvusį prez., 
ir “nepriklausomą” Liet, ir 
kruvinuosius Smetonas, darb. 
žudytojus. Kun- Ambutas tik 
tiek prisiminė apie bedarbių 
reikalus, kad pasmerkti kovo
tojus už bedarbių reikalus. 
Girdi, tiesa, nelabai geri lai
kai, reikia kiek pavargtų bet 
nereikia klausyti visokių pa
šlemėkų, kurie pasakoja apie 
bedarbių vargus. To vargo 
nėra taip baisaus, kaip jie pa
sakoja. Esą, “reiki tik biskį 
pakentėti ir vėl viskas bus ge
rai, laikai pagėręs.”

Tai tikrai kunigiškai nukal
bėjo. Jam ir dabar dar ne
blogi laikai, dar vis yra liet, 
darb., kurie deda 
kiai uždirbtus dol. 
jo užlaikymui-

Bet jau nelabai 
dasi parapijonų djrbininkų, 
kurie ponui Ambutui tikėtų, 
kad “sugrįš geri laikai.” Mes, 
darbininkai, nepaisant kokių 
būtume įsitikinimų, bet turime 
vienytis kovai prieš bedarbę ir 
badą, už bedarbiam apdraudą.

Tame jų parengime buvo 
paduota, kad pagarsintų lie
tuvių darbininkų masinį susi
rinkimą, kuris įvyko vasario 
19 d. ir kuriame kalbėjo d. 
A. Bimba. Ponas Čekanaus
kas paėmė tą i parašytą pagar
sinimą ir ketino perduot būk 
tai kitam, bet jis pats tuom 
kartu pirmininkavo ir negarsi- sę reikalauti,

Kovo
Kalbės Daktaras J. J» Kaš-

4 i kiaučius.
: i ■ < : ! .; ’ i 1 ;
Kovo 18 d-, vakare, Lyric 

Hall, 593 Park St., visiems 
vyrams ir fnoterite;' Kovo 19 
d., 2 vai. po pietų, 59 Park 
St., kalbės vien tik moterims. 
Nebus prileista jie vienas vy
ras artyn. 7 
tik vyrams, 
tyn, 59 Park

Balandžio 
bus labai\
koncertas ir bankietas, 
rengia liet- Chorų Apskritys. 
Dalyvaus visi Conn, valstijos 
chorai, oktetai, sekstetai, du
etai ir solistai. Sakant, visos 
liet. darb. muzikalės spėkos. 
Tas parengimas bus Agora 
Hali, 320 Ann St., Hartford, 
Conn., pradžia 4:00 vai. po 
pietų.‘

Choro Korespondentas,.

New Jersey Bedarbį
Konferencija Ir Kovo 4

Kp. 
2 P. 
Sta.. 

8—1 
Pa. 

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio Ave. 
doah, Pn.
5— M. Glaubicus, 123 

McAdoo, Pa.
6— S. Telksnis, 

Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

wood, Pa.
8— W, Stačinskas, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 588—3rd Ave.,

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, III.
11— Anna Adomaitis, 

gahela, Pa.
12— John Kinderis, 

Ambridge. Pa.
13— S. Orban, R. F. 

Pa
14— Gėo. Urbonas, 484 

dock
15— P. Kavaliauskas, 800 

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— K. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 

Turtle Creek, Pa.
19— J. Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 

W. Va.
20— L. Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
22—P. Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth,

N. Y.
24— P. Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown, 

Ohio.
25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa

lo, N. Y.
26— J. Šeris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard

ville, Pa. ............
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill. 
29—Antanas Kubilskis, Box 286, Coal Cen

ter, Pa.
80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill. *
32—L. Tilvik, » 38 N. 7th St., Easton, Pa. 
88—A. B. Shatkus. 1256 Scribner Ave.,

Bo% Royal- 
Vine St., Shamo-

So. Hobson St., 
, I 

Box 568, Castle '
4th St., West 

i Ave., Col- 

1388 Andrus St.,. Akron, 
400, Benld,

Yęa smagu keliauti Hafnburg—American Li
nijos garlaiviais by kuriuo, metų laiku dėlto,, 
kad garlaiviai turi

SUPIMĄ SULAIKANČIAS PRIĘTAlSUS ‘
i (anti? RolLTanke) i i ’l-t

Kurie Sumažina Gariaivių Supimąsi t 
iki Minimumo

Reguliariai savaitiniai išplaukiinai iš New 
Yorko į Hamburgą su greitu geležinkeliais su
sisiekimu į Lietuvą.

Iš Nėw Yorko į Kauną *50

Informacijų klausikite pas vietiiiĮ- agentą arba

APG

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 Broadway New York, N. Y.

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

mielai pataisysime’.
Su visokiais reikalais kreip

kitės prie lietuvių darbininkų 
organizacijų, Laisvės Chįįo 
svetainėje, 59 Park St., dieno
mis arba vakarais, Visada -ąt- 
dara. Kreipkitės pHe svetai
nės manadžerio d. V. Trinkos, 
čia draugai gali gauti visokias 
darbininkų klasės judėjimo in
formacijas.
Darbininkų Kalendorius—*Te- 

mykit Visi
Kovo 4 d. Visi rengkimėsi 

demonstruoti, reikalauti iš po
no Roosevelto tų pažadų, ku
riuos jis žadėjo prieš prezi
dentinius rinkimus, 
rjai žada, tai 
reikalaukim, 
tuos prižadus. Mes turijne tėi

NEWARK, N- J.—Ateinantį 
sekmadienį, kovo 5 d., įvyks 
visos valstijos bedarbių ir dir
bančiųjų organizac'ijų atstovų 
konferencija. Jau daugelis 
darbininkų organizacijų ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
lokalų bei revoliucinių upijų 
yra išrinkę atstovus į konfe
renciją, kuri prasidės 10 va
landą iš ryto, Sokol Hall, 358 
Morris Ave., Newark, N. J.

Konferencijos tikslas suvie
nyti bedarbius ir įdirbančius 
darbininkus kovai už bedarbių 
pašalpą ir prieš verstiną dar
bą,. kurį turi, atlikti už gautą 
pašalpą. ’ ‘ '

Konferencijos išvakariuose 
bus bedarbių kovos diena-koyo 
4-ta. New Jersey> bedarbiai 
rengia bedarbių demonstraci
jas sekamose vietose i

Newark—Military Park 2 
vai. po pietų. , <

Jersey C)ity-—Orient ir Jack- 
son St- 1 vai. po pietį-

Elizabeth—Union Square 3 
vai, po pietų.

Trenton—-City Hall, 1:30 
vai. po pietų.

_ __  __ Shatku*. 1256 
Grand Rapids, Mich. 

34—J. Audiejaitia, F. O. 
ton, III.

85—K. Bagdonas, 114 N. 
kin, Pa.

36—Joo Pečeliūnas, 1009 
Harrisburg, III.

87—L. Aimanas, P. O.
Shannon, Pa.

38— M. TamuJienė, 102 E.
Frankfort, III. I ,

39— Tony Zedolek, 514 Autumn 
linsville. III.

40— Anna Kirtiklis, '-------------
Ohio.

41— J. Guziavičienė, P. O. Box
Ill. 1

42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner,
Ill. , - !

43— M. Lingevičienė, 424 Fordney Ave., 
Saginhw, Mich.

44— Ona Norcik, 709 Maple St., Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitiene, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa. .
48—J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind. -
47— J. It. Alvinas, 2822 Scotten Ave., De

troit, Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal 

ersville. Pa.
49— Ą. Matulevičius, 279 So.

Brooklyn, N. Y,
50— Joe Shimkets, 1331 Goebel

Pittsburgh. Pa.
51— P, Maslaveckas, 69 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Antanina Mikužienė,

Chicago. »n.
53— J. Gudifiauskas, 487 

Pa.
54— Geo Braknis,

Pontiac, Mich
RR—V. Bionskis; 970 

ington, Pa.
W»~V. Glaublčius, 816

'“VUkes-Barre. Pa. 
67—John Norkus, 851

ton. Pa. I ‘t: r, __ :.v
Brighton. Mass-

'Sergančiu Vyry ir Motery 
j Chroniškos Ligos Gydomos 

Šiandien ateir 
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si ii p n u-mą s, 

. Skilvio, Žarnų
ir Mešlažarn€s Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. /

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, , Serumų 
bei čiopų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuvįškai -

DR. ZINS
110 EAST 16th ST. N.T.
Tarp 4th Avė. i ir Irving Place

< įsisteigęs j 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.;

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM

daug ran-

nes jie žadėjo

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA* PA* 

Telefonai: BeŪ—Oregon HM 
Keystone—Main 1417

savo sun- 
ir centus,

■L

Jei po- 
griežtai mes jų 
kad išpildytų

st.
5th
St.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Bugulifikls P.,

1120 North Street
Plrhiininko pagolblninkas, žirgulis, T.,

Min, 
Street 
N. ’ S.

S. Empire St., 

2545 W. 43rd St.

Elm St., Tamaqua, 
Cryztal Lake Dr., 

Ave., Wash-
222

Alson 
George Avė., N. End, 
Ferdlhand St., Scran- 

58—j. N. Valanchaueky. 11 Bigelow St.,

-T J

I

3 O O O O E3 O
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
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:



LAISVI!
i n, ti.<ri U*..'** i*

Dalyvaukite Rytoj laisvės’ Naudai
r ...

Parengime
Bus Suvaidinta Labai Gera ir Juokinga Komedija, ”Sui- 

ro Tėvelio Nervai.” Vaidinimas Prasidės Lygiai 7-tą 
Vai. Vakare. Po Vaidinimui šokiai.

jos pabaiga. Komedija, bėt 
su tikslu. ' Todėl visi dalyvau
kite. “LaisvŠs” svetainė bus 
atidara 6 vai. vakare, vaidini
mas prasidės lygiai 7 vai., po 
vaidinimui šokiai. Įžanga ‘tik 
25 centai.

Paskutinis pakvietimas į 
’ , i

parengimą, kuris yra rengia
mas “Laisvėš” naudai, arba 
įtaisymui naujos estrados sve
tainėj. Veikalą “Suiro Tėve
lio Nervai” vaidina Aido Cho
ro Dramos Grupė.

Apie veikalą jau buvo ra
šyta, bet dar galima pridėti 
apie tai, kokia pabaiga šios

* Draugės! Jau tik 
komedijos, kuri prasideda la-!
bai linksmai, su ta dainele, ; n^s Darbininkių Dienos, 
kuri jau buvo minėta vietos ži- ' 
niose. Tai ta pabaiga baigia
si ašaromis. Bet tos ašaros 
jau ne parapijonų ir ne senos 
gaspadinės, kuri kenčia pra
džioje. Šias ašaras lieja pats 
kunigėlis ir jo gražioji gaspa- 
dinė, kuri pirmiaus dainavo I 
gana linksmai. Bet gal jūs 
klausite:

• —Kodėl kunigas ir 
gaspadinė turi verkti ?

—Tai ve, jinai turi 
kad parapijonai jau susipran-, kuopos vėliavom, 
ta-

Dalyvis.

i Atsišaukimas Į Visas LDSA I 
I Apskričio Nares

_ _ kelios 
i dienos pasiliko ligi Tarptauti-

lyra 8-tos kovo. Pagal Apskri- 
j čio tarimą, reikia tą dieną ap
vaikščioti tarptautiniai kur 

įtik bus galima, kur bus ren
giami mitingai, ir demonstra- 

Įcijos.
Brooklyne apvaikščiojimas;

I įvyks 8-tą kovo, seredoje, 
Royal Palace svetainėj, 16-18 

; Manhattan Avė-, pradžia 7 :30 
jauna j vakare. Mes dalyvausime šia- 

' me susirinkime demonstraty- 
verkti, I viai, su Apskričio ir 1-mos 

Tad, drau- 
• gės, įsitėmykite, kad būtute 

Tas ašaras išlieja ve kokis visos “Laisvės” svetainėj 7 v., 
dialogas:

* —Norime kunigą matyti,— 
. pareiškia atėję para pi j oriai.

—Tai gerai, eikite į vidų,— 
dar smagiai gaspadinė atsilie- 
. « * < 4 U ’ ! f -pia.

—Na, tai ką pasakysite ? 
Gal jau pinigus , atnešėte ?— 
Klausia kunigas, 

pinigų, tėveli.. . 
pareiškia vienas para-

ne vėliau pusė po septynių, 
kad galėtumą . kartu viąos nur 
eiti. Šios kuppos Imtinai turi’ 
dalyvauti: East New^ Yorko, 
Maspetho, Ridgewppdo, ir 
Brpoklyno 1-ma kuopa. Pa- 
uedėlyj, kai 6 :30, masinis mo
bilizavimas del paskleidimo 
lapelių 8-tos kovo; susirinkite 
“Laisvės” raštinėje, ten gausi
te lapelius ir instrukcijas kur 
platinti. , • • .

Mes turime pasiekti kiek
vieną darbininkę tose apielin- 

—Krizis atleidžia darbiniu-.kėse, kur kuopos randasi, o 
kUs,—jau drąsiai prasitaria ! tai galėsime padaryti, jei ge- 
pąrapijonas. irai paskleisime lapelius ir žo-

K‘«—Kur mano du tūkstančiai ? . džiu garsinsime.
—kunigas reikalauja.

—Kunigėlis turite išvažiuo
ti!—atkerta parapijonas-

Čia kunigas pašoka iki lubų, 
nes jisai planavo, kad jo, se- 

* na gaspadinė Julė turi išva
žiuoti. Tad jisai vėl reikalau
ja, bet jau labai piktai ir ner- 
vuotai:

—Kas sakė, kad aš turiu iš
važiuoti? Tai Julė turi išvat/ 
žiuoti, o ne aš!

Tačiaus p^rapijonai jau ir

—Nėra
Krizis,—
pijonas.

—Na, o kas man galvoj apie 
krizį.

LDSA I-mo Apskričio Sekr.
T. Vasikoniutė-

Naujiena—Radio “Laisvės” 
Svetainėje

Dar viena naujiena “Lais
vės” svetainėj. Vakar mecha
nikai jau įvedė naują radio į 
“Laisvės” svetainę. Radio yra 
geras ir galės perduoti žinias 

TaČiaus p^arapijonai jau ir i iš visų pasaulio kampų. Taip 
pikčiau kalba : I pat galima gauti įvairiausios

—Parapija taip nutarė. ,čia | muzikos.
yra visa rezoliucija, kad ku- 
MigSlią turi išvažiuoti nervus 
gydyti.—Tai parapijonų atsa
kymas kunigui. .

.Čia jau suįra. kunigėlio visi 
^ąnaL-ir sykiu nervai.

fžanga. Veltui

Pini
gų riėgauna. Parapija kunigą 
išveja ir pasako, kad šitie dar
bininkai jau gali apsieiti ir vi
sai be kunigo.
.. Tai tokia juokinga komedi- 

-J----- _L_

Visi darbininkai ’kviečiami 
šį vakarą, kuomet sugrįšite iš 
demonstracijos, apie 6-tą vai.r 
vakare, į “Laisvės” svetainę, 
čia galėsite įirdėtį įvairius 
pranešimus ir niuzlkos. Svar
biausia, tai jau bus žinių iš 
Vokietijos rinkimų. Vokieti
joj rinktinai. įvyksta rytoj.

šis vakaras bus atidarymui 
radio. Įžanga visiems veltui.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNVCIĄ IR SUBATĄ

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Į i M

Tarpe Kent ir Wythe Avenue

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAICARĄ ,

cAtdara per Naktį

Bedarbiai ir bedarbes susi
renka į Amalgamated Svetainę 
šimtais kiekvieną dieną nuo 8 
vai. ryte. O laike sezono, tai 
būna užpildyta erdvi svetaine
darbininkais, kurie tikisi gau
ti darbo. Susirinkę darbinin
kai ir darbininkės čia laukia 
po 3-4 vai., kad galėtų savo 
jėgą parduoti fabrikantui.

Raštinėn susirenka trijų tau
tų darbininkai—lietuviai, žy
dai ir italai. Visų tautų dar
bininkai turi išsirinkę savus at
stovus, tai yra. delegatus, kad 
jie atstovautų savo skyriaus 
siuvėjų reikalus. Jie turi at- 
stpvaūt darbininkus Bendroje 
Taryboje, turi žiūrėti, kad kon- 
traktoriai negalėtų sauvaliau-' 
ti prieš darbininkus ir uniją, 
kad darbininkams algos būtų 
išmokėtos laiku. Pagaliaus 
jų pareiga rūpintis, kad dar
bininkai gautų darbo ir tt.

Bet deja, šiandien taip nė
ra daroma- Unijos viršinin
kai, priešakyje su Hillmanu, 
nėatstovauja darbininkų kla
sės reikalus. Jie daugiau at
stovauja fabrikantų ir kont- 
raktorių reikalus. Paprastai 
delegatas priima darbininkų 
reikalavimus rytais. Delega
tas darbininkus. į darbą siun
čia (šaukia) vardošaukiu iš j 
bedarbių tarybos suregistruo
to surašo. Praneša, kokis kon- 
traktorius reikalauja darbinin- 
|ko ir kokiam skyriuj.

Bet delegatai apsilenkia ir 
su teisybe. Jie paskirsto dar
bininkus į “geruosius” ir “blo
guosius.” “Blogais” skaito 
tuos, kurie išaiškina unijos su
sirinkimuose nariams viršinin
kų blogus darbus.

Lietuviai siuvėjai lietuviš
kus kontraktorius gerai žino. 
Jie žino jų šapose darbo sąly
gas ir darbo skubumą. Kuo
met darbininkąi . tas sąlygas 

I gerai žino ir kuomet girdi iš
šaukiant . kontrhktoriaus. var
dą, tai kartais nei vienas dar
bininkas neatsiliepia. Tai rei
škia, kad darbininkai nenori 
tenais dirbti.

Kartais išgirsti darbininkus 
kalbantis:

—Dirbau pas jį, kuris šian
dien vėl reikalauja darbinin
kų. Su viršlaikiais išdirbau 
veik 70 valandų per savaitę. 
Bet susiskaičiau, kad turiu už
dirbęs tik 14 dolerių ir 60 cen
tų. Na, o algos dienoje gau
nu tik vienuolika dolerių ir 
aštuonis centus.

Tai taip darbininkai kalbasi 
apie tokius kontraktorius, ku
rie dažnai reikalauja darbi
ninkų. Darbininkas ir dirbda
mas negali pavienis pragyven
ti, o ką Jau kalbėti apie šei
mynos, užlaikymą.

Pribuna ir patys .bosai į raš
tinę. Aų tikslas, tai rinktis ir 
kalbinti/darbininkus, &ad eitų 
pas jį dirbti. Jie žiūri, kad 
darbininkas būtų dar musku- 
lingas, nebolševikas arba taip 
susipratęs darbininkas, Įturis 
kalba už savus reikalus-'

Taip ir abelnai valdančioji 
klasė žiūri J darbininkus. Jie 
skaito tuos “gerais,” kurie nė
ra klasiniai susipratę/■ kurie 
atsilikę, nęs jie? geriau pasi
duoda 'išnaudoti.: Toki darbi
ninkai! 'labiau bijo bosų, jiei 
dirba ilgiaus ir už mažesnį at-* 
lyginimą. 1 1 ‘ '

Tarpe siuvėjų yra ir gerai- 
prasilavinusių darbininkų vi-< 
sapusiai, kurie gerai kalba ir 
aiškina darbininkams abelhus 
politinius klausimus. Jie aiš
kina, kad siuvėjai tūri organi
zuotis. Organizuotis reikia į 
revoliucines darbininkų unijas, 
Bedarbių Tarybas ir organi
zuotai reikalauti pašalpos del 
bedarbių.

Siuvėjų tarpe yra Hillmano 
pakalikų, • socialfašistų ir re
negatų, kurie dabar vadinami 
pruseikiniais. Tie visi darbi
ninkų renegatai demoralizuo
ja iriažiaus susipratusių darbi
ninkų eiles^ Jie vįsi sako, kad 
nereikia ’organizudtis, nes “so- 
jcializmas ateis evoliucijos b(V- r<t. **•*»♦******* r * 1 V *

du.” Tie valdančiosios klasei 
liokajai nenori suprasti, ar ne
žino, kad kol evoliucijos keliu 
jie pairiis , galę,. tai pirmiaus 
jie patys badu išdvės.

SPORTAS
Čiampiopas Browning Risis Su 

Sammy'Stefa
Pirmadįęnį, kovo 6 d., įvyks-

Siuvėjai jau gerai žino, kad Qar(jen arenoj, šiosė ristynėse 
darbininkų algos nuo 1928 me- dalyvauja pasaulinis čiampio- 
tų vis puola ii’ puola žemyn- nas BrOwning. . Jisai dar nese- 
Darbo sąlygos darosi blogės- naj parito pasaulinį čiampiona 
nės. Tad mūsų, kaipo darbi- Lewis> Dabartinių laiku jį 
ninku, pareiga yra atmesti ir įraukė Sammy Stein- 
išvyti iš darbininkų tarpo to
kius renegatus ir organizuotis su Vokietijos cianipionu Shi
kovai. Reikia stoti Į karingas 
organizacijas po vadovyste 
Amerikos Komunistų, Partijos.

Erškėtis.

Gi “Strangler” Lewis risis 
■ ''v'‘ ' . ‘ i-

kat. Be to, risis ir visa ei-i 
lė kitų ristikų/^

. t r n i t .» I - •. I■ o I ' 
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RISTYNĖS, ‘‘LAISVES’’ 
; SVETAINĖJ

LORIMER RESTAURANT
r LIETUVIŲ. VALGYKLA •

Visokiu Rusiy Šviežus Valgiai, Gaminami
. Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

< SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAl
417; Lorimėr Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, Ni Y. - - 4,ij \ •

“Sovietų Paroda” Cameo 
Teatre

, ■ ■« \ L-

Pastaruoju laikuPastaruoju laiku Cameo 
Teatre rodoma Sovietų Sąjun
gos gamintas judis “Sovietų 
Paroda-” O su pirmadieniu 
prasideda rodyti kitą Sovietų 
judį, “Sovietai Parodoj”.

Šiame judyje figūruoja Sta
linas, Voršilovas ir kiti Sovie
tų Sąjungos vądai. Darbinin
kams visuomet verta matyti 
Sovietų Sąjungos gaminti vaiz
dai. Juose visuomet galima 
šis-tas pamatyti gero ir naujo.

Ristyhes įvyks ir “Laisvės” 
■svetainėj, kovo 9 ‘ dieną, ket- 
Įvirtadienį. šiose ristynėse ri
sis taip pat ir lietuviai ristikai, 

| kaip kad J. Šimkus, A. Kaspa
raitis ir eilė kitų ristikų.
' Visi įsigykite tikietus iš- 
anksto, nėš vieta nėra didelė, 
tai paskiaus gali pritrukti tiį- 
kietų.

Reporteris.

Vaidinimas-Šokiai-Ši-Vakarą
vakarą yra rengiama šo- 
ir vaidinimas kailių dir- 
streikierių naudai. Įvyks 
svetainėj, 197 Humboldt

kiai 
be jų 
italų 
St., Brooklyn, N. Y.

šiame parengime dalyvaus 
ir lietuvių Ai’db Choro mergi
nų Sekstetas. Bus įvairių 
smagių pamarginimų ir vaizde
lių. Paskiaus šokiai. Visi 
darbininkai ‘ir darbininkės 
kviečiami dalyvauti šiame pa
rengime. sDalyvavimas jame 
bus ir parama streikuojantiem 
dąrbininkams- Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga tik 25c.

Rengėjai.

EXTRA
Dar pirmas toks gražus" pa

rengimas del “Daily V/orke- 
rio” Brooklyne. Tad visi bū
kite, 197 Homboldt, St-, nedė- 
lioj, kovo 5 d., 8 vai. vakare. 
Nežiūrint, kad koncertinė 
programa bus labai turtinga ir 
gera muzika šokiam, bet dar. 
rengimo komitetas sušilęs dar
buojasi, kad padarius atsilan- 
kiusiem didelį “surprise.” Tat 
ateikite kuodaugiausiai, nes 
netik už 25 centus ar 20 c. 
garą laiką turėsite, o ir dar
bininkišką dienraštį paremsite, 
tai yra darbininkų ginklą— 
“Daily Worker.”

Kviečia Rengimo Komitetas-

East New Yorko IDS 13 
Kuopos Susirinkimas

lLDS ’13 - kuopos susirinki
mas; įvyks Q jdiepą koy<>,l 7 :30 
valandą vakare, ’ po numeriu 
933 Glenmore Avė., Brook- 
lyne. Visi nariai ir narės at
silaikykite į susirinkimą. At
siveskite naujų narių prirašy
ti į Lietuvių, Darbininkų Susi
vienijimą. Taip pat 
pasimokėti duokles, 
turime ir kitų reikalų 
mui. * ,

reikia
Be to,
aptari-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Balis del Balių, Koncertų, Ban- 
idetų, Vestuvių. Susirinkimų b 
tt. Puikus steigtos su 
siais įtaisymais- 
Uq alleys.

KAINOS PRIEINAMOJI

Jau
Keturios bo

^49-959 Willoughby Aye.
TfcL, Stagg 1«4»

■■wniuLi >■ ■ lįįii į i i'itiiliiii inūniri ill In

Laisvė Gaunama ant
j 1 • ;

\ j Sekančių Stočių
•J ■" t- •

i J

Frederick, S. D. — 1,000 
farmerių apgynė G.L. Simp- 
sono farmą, kurią valdžia 
norėjo parduoti už skolas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. T <

APLA 22 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį 7-tą kovo- 
March, “Laisvės” raštinėje, pradžia 
8-tą vai. vakare.. Visi nariai ateikite 
ir atsiveskite naujų aplikantų į drau
giją. Sekr. A. Baltaitis.

(52-53)

MASPETH, N. Y.
LDSA 91 kuojos«. fnėnėsiriis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, 6 d. 
kovo, 8 valandą vakare pas draugę 
Laukaitienę, 64-45: Pe/ry Avė.'

Visos draugės dalyvaukite šiame 
susirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. . Orgf ■

(53-54)

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24-tds kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienio vaka
re, 6 kovo, vieta ta pati, prkclžia 
7:30 vai. draugai ir draugės visi .bū
kite yra daug reikalų aptarti taipgi 
atsiveskite naujų narių. (52-53)

K \ •< ’ I . ■ i

■ Brooklyne: ;
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So., 5£h St. 
187 ■
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg 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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Saldainių krautuvė tin

kamoje biznio vietoje. Priežastis 
pardavimo savininkai jauna pora ir 
nenori būti užsidarė prie biznio. Yta- 
2 kambariai gyvenimui prie krautu
vės ir kartu galima parduoti ir ra
kandus, jei perkančiam reikalinga. 
Kaina žema. Prašome atsišaukti:

254 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
■ (52-54)

Telefonas: Stagg 2-0105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

1 Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
, Valandos; . nuo 9 ryto t • 

iki $ vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais

. , . \ tik f susitarus •

KRAUJO. SPECIALISTaF
Gydau tlmiaa ir ehroniikaa ryhj ir 

moterų liga* kraujo ir odom z 
Padarau iityrim* kraujo ir ilapume

DR. MEER
W.! 44th St~ Room

New York. N' Y, .
Valandos Prjžmimot 

10 iki 1, Po piety nuo 
iki 9 vai. vakare

156 302

Ryt* nuo 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, Odos, šlapinimos lt 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E.(12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avea

, NEW. YORKE .
Valandos „nuo It'Jki 1

x y

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and 'Delancey StreejL 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square «*. ,•. , { . 
DesbrosseS; ahd, Grefenwifch St. 
685, Washington Street ... 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street .4 •. . ‘ bi • : > i 'ri ’ *

I
Dr; M., Maišei, Specialistas;
Vyrų ' ir ’moterų ligų, -ūmias ir j 
chroniškas, kfaujo ir, odos ligas,; 
^ydau įčirškimu; kraujo ir pūslės; 

analizai j

107 E. 17th STREET

Near 4th Ave. (Union Square);
Vai.: 16-1, 4-8, Nedėliom: 10-12;

Pilna Egzaminacija $2.00

NOTARY 
PUBLIC

----------- ------------- -- ----------«.................... ........... .. t 4-- 
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. JONAS STOKES į ‘ 

FOTOGRAFAS Į į 

pranešu savo kostume- 
kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
/ po nume ris 

512. Marion SU, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotui 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
*eriau 
todėl paveikslai 
padaromi kud- 
puikiausi.

JONAS STOKES > 
612 Marion St., kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių (degi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji- • 
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais ; būdais be 
operacijų. . - . ,, . , , - 1

Vokietys specialistas New Yor
ke apYubeŽiuoja savo ‘ praktiką > 
vien tik gydymu! •'kojų ligų: Dr. 
O t to Meyer, 208 West 54tn St.; 
jo tofiso valandos yra kasdien 
(apart nedeldienių) nuo 2 iki 6

Telephone, Evergreen S-MIO p

J. GARŠVA ,
. Ij . - • .m

.. - Graborius •
UNDERTAKER , . 

.laidotuvių direktorius 
lihalzamudja Ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinis; par samdo au
tomobilius tr karietas veselijoms, 
krikitynoma Ir parivažinfijimairs.

231 Bedford Avenue ;

- BROOKLYN. N Y

TEL. STAGG 
2-5043

INCW MATHEW P.-BALLAS 
B : (BIELfiUSKAS)

JIL G R A B O R l’U S 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN., N. Y.

• MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS PARBUS: 1 
I . MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ. VISU ŠALIU, lįįfŠ Č1A i 
1 .PASIUN&AM Į. KUR KAM RŲK1A./iDp^pįiyATlŠKĄ 
rl PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANŠINį « AUTOMOBILIU. ' 

KURi^ip pątarnaūjam nuvežti’ ( ligonini ir $ 
W PARVEŽTI .‘TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MpT£RlMS } j“ 
IT prIžiOrEti. duodam' GRAŽIA pietą, savo 
Y MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' , > .

, . B . . . VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS* I, MUS, O MES* 
f,'\ KUOGERIAU$IAI ČATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA D1ENĄJfJNAK7\ Mdsų J 
j į . i , TELEFONĄ? NIEKAD NEMIEGA

'j.atfiaiii3inūiii3iii3m3insiiiaiiisnijin3iii3iii3hciii3iiioiiioiitoui3iiisiii  auisiuniiisiii

* DĖKAVOJU PACIENTAMS
■ Aš dėkavoju visiems draugams už jq kreipimąsi prie 
manęs del mrino profesijos patarnavimo jų sveikatai 
'praeityje ir Jaš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, fcaip tarnavau per 28 1 
metus. P2 ‘f ’

drh.niendlowitz j
2220 AVENUE J ’ ' ' ■ BROOKLYN, N. Y.

*' f ■' p p ■ ’ * 1 ,
jValandos: phpį |i ^i ^ po ^iet^i ir nuo 6 tyri18 vakare j 
L l aMMwOPA U ; i .> < H J




