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ĮVAIRIOS žinios

VISOSE J. VAISTU. UŽDARYTI BANKAI

zriato

PEJPING

Minios reika

socialistai

ky Kovojo su Policija

•Visi Kū

Rooseyel

SSSR Susekė Suokalbį
Corn MASKVA

erikos ir

Susire-

metaiS' ir vėl pasinaujino^kovtf. | kitas sužeistas

Sovietu Sąjunga Tėmija 
Japonijos Žygius

; Gary, Ind 
darbininkų d e m o n s t ravo 
prieš badą ir vargą, reika
laudami tuojautinės pasal-

, jų tar 
u lietu

. Havana, Kuba 
boję bankai* uždaryti ant 
trijų dienų.

Lenkija Bijosi Karo su 
Vokietija

Rooseveltas Išleido Proklamaciją Uždarydamas Visus Jung
tinių Valstiją Bankus. Uždrausta Išvežimas Aukso, Si
dabro ir Pinigą. Šaukia Special; Kongreso Posėdį. Bus 
Įvesti “Skripsai” Vietoje Pinigą

Visiems “Laisvės' 
Skaitytojams

e vietų 
lumušti.

Chinijos Generolai
Parsidavė Japonijai

dži*ausios partijos
Nacionalistai .- 

17,300,000 balsų ir 288 vie 
tas Reichstagu. Nacionalis 
tai, kita, fašistų grupė—3,

Graz, Austrija 
mime socialistų ir fašistų 
vienas fašistas užmuštas, o

Washington
tas ' šaukia speciali . posėdį
Kongreso kovo 9 d. ..Bus 
svarstoma“ fliiansinis križib.

BEDARBIŲ DEMONS 
TRACIJA

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų prezidentas F. 
D. Rooseveltas pasižymėjo 
gautomis neribotomis tei-

San Juan, Porto Rico. — 
Iš jūros vanduo išsiveržė’ ir 
sunaikino 500 namų. Žuvo 
20 žmonių; nuostoliai siekia 
$1,000,600.

Bet
Per ją iš Ochotsku 

jūrų teka šaltoji sriovė. Toji 
šaltoji sriovė atšaldo ant kelių 
šimtų mylių ilgio visą Primori- 
jos pakraštį. O iš pietų pusės 
per Korėjos pertaką į Japonijos 
jūras įteka šilta sriovė, todėl 
ant jūrų stovi nuol^iniai rūkai. 
Šiltoji sriovė teka prie Japoni
jos pakraščio ir apšildo ją. Pa
sekmėje šaltos sriovėš Vladivos
toke, Prirporijoje, Korėjoje ir 
Mandžurijpje viešpatauja šalta 
žiema.

Albany, N. Y. —j Bedar
bių ir darbininkų o'rganiza- 
cijų atstoyų konferencijoje 
dalyvauja 339 delegatai.

Maskva. — Atvyko Chini
jos atstovas Dr. W. W. Yen 
Chinija atsteigė diplomati
nius ryšius su SSSR. Japo
nija į tai piktai šnairuoja.

Susektas sa- 
botažnihkų suokalbis,' kurie 
darė visokias kliūtis žemės 
ir pasėlių reikaluose. Are
štuota 70 kenkėjų. Dalis iš 
jų prisipažino, kad jie lau
žydavo! traktorius, sėjamas 
mašinas, pjaudavo gyvulius,s 
degino ir slėpė grūdus ir vi
saip kenkė, kad tik iššaukus 
badą. "

Jungtinėse Valstijose tarpe 
dviejų gimimų Baker ir Bates, 
Kentucky valstijoje; eina yaina

Sovietų inžinierius d. Arid- 
rejevas padarė planą pravesti 
geižkelį nuo Chabarov^to prie 
upės Amūro iki NikolaJ^vsko, 
ten padaryti užtvanką per Tar- 
tarišką pertaką į Sachaliną ir 
virš jos pravesti ant Sovietų 
Sachalino salos geižkelį. Tas 
gelžkelis turės didelės svarbos 
pergabenimui žibalo nuo Sacha
lino.

Nanking
Jauja ; mirties generolui 
Tang Yu-linui, kuris pabė
go iš Jehol.

Tartar pertaka yra Sovietų 
Sąjungos teritorijoje'. Pabuda- 
vojimas užtvankos nesudaro jo
kių technikinių kliūčių. Dabar 
SSSR ir Japonijos technikai 
svarsto Andrejevo planą,1 ir kaip 
tik bus surasta būdai del ap
saugojimo nuo “šušaldymo” Ja
ponijos, taip. greitai tas planas 
bus pravestas gyvenimam Tai 
dar vieną pasaulio stebūklą pa
darys bolševikai.

Japonijos ar
mija, užėmus Jehol' provin
ciją; artinasi prie (Shinų Di
džiosios sienos. 'Ten sutrauk- 

i »

ta Chinų Aarmija, bet nėra 
vilties, kad ji galėtų sulai
kyti japohus. Japonai ver
šis ant Peipingo ir Tiensi- 
no. Jie palies
Anglijos imperialistų reika
lus. Kas bus poliaus, sunku 
pasakyti. ■

Berlynas. — Laike rinki
mų galėjo dalyvauti 44,000,- 
000 gyventojų. Bet nežinia, 
kiek bus dalyvavę; del j fa
šistinio teroro. ’ r

Shanghai.
niai generolai iš Kantono ir 

provincijų protes
tuoja prieš atsteigimą ryšių 
tarpe Chinijos ir SSSR.

NEW BRITAIN, Conn.— 
Pirmadienį d e m o n š t ravo 
7,000 darbininkų prie miesto 
rotušės. < Areštavo bedarbių 
delegatą d. Abraham; Tada 
darbininkį masė apgulė po
licijos stotį ir , reikalavo pa- 
liuosuoti jį. Policija užpuo
lė darbininkus. ♦ Bedarbiai 
gynėsi nuo užpuolikų. Are
štuota 10 darbinirik 
pe dvi moterys ir 
viai .darbininkai.

v. x Valaitis

5,000,000 VOKIETIJOS DARBININKU 
BALSAVO UŽ KOMUNISTUS

Paryžius. — Keli tūkstan 
čiai komunistų ir taip dar

Masinė darbininkų demonstracija kovo 4 d. už tuojautinę pašalpą bedarbiams ir darbi 
ninku draudimą.

Vienna, Austrija. — Nu
matoma, kad ir Austrijos 
fašistai, pasidrąsinę is ’ 
kietijos, rengiasi prie ūžka- gaudyti darbininkus, kurie 
riavimo galios

New York. — New Yor- 
ko valstijoje yra 480 ban
kų su $11,461,000,000, įdėlių 
ir $13,792,000,000 kapitalo.

kitus planus. Iš visko aiš
ku, kad šalyje bus įvesta 
tam tikrų naujų pinigų sis
tema “skripsai,” kurie. pa
keis dabartinių pinigų vietą.

Tas padaryta po pasitari
mo Roosevelto su didžiais 
bankieriais. Krizis verčia 
turtuolius susirūpinti savo 
pelnais. Jie deda pastangas 
suversti naštą vargo ir skur
do ant darbininkų pečių. Fi
nansinio sūįrjmo pasekmės 
guls ant mažųjų depozito- 
rių. Jau dauge 
įdėliai skaudžiai 
“Daily WorkeHs” šaukia de 
pozitorius organižUotis ii 
reikalauti 100 centų už $1.

Belgrade, Jugo-Slavija. — 
Dingo milionierka Draga 

kuri turėjo 6,- 
000,000 dinarų. Ji jau buvo 
72 metų senė. Bankas užsi
darė ir nunešė jos 3,000,000 
dinarų. Policija, įsilaužus į 
namą, rado alkaną šunį, tris 
vištas ir tuščią grabą.

Bet dar didesnės svarbos bus 
užtvanka. Per ją bus padaryta 
vartai laivų perleidimui. Bet 
ji sulaikys tą šaltą sriovę, ir 
tokiu būdu pasidarys neužšalan- 
ti prieplauka Vladivostoke, daug 
šiltesnis oršs Primorijoje ir 
Mandžurijoje. Daugiau lietaus 
ir išnyks rūkai ant Japoniškų 
jūrų, kur juos sukeldavo susi
maišiusios šalta ir šilta sriovės. 
Tas viskas labai naudinga So
vietų Sąjungai ir dalinai Japo
nijai. , ' ■

augščiau.
Kiek paaiškėjo, tai bus iš

leista Washingtone visai ša
liai “skripsai.” . Jeigu visi 
bandai skyrium leis savo 
“skripsus”, tai bus sudaryta 
labai daug painiavų.

MIAMI, Fla. — Chičagos 
majoras Cermak jau mirė, 
kurį pašovė pasikėsinto j as 
republikonas Zangara. Cer- 
makas buvo palaikomas tik 
gyduolėmis. • Kulka sužeidė 
jo vidurius. Zangara, kuris 
jį pašovė ir 
žmones, yra nuteistas 80 me 
tų kalėjiman 
gal būt persvarstys jo bylą 
iš naujo.

Manila.
stijų jūreiviai ir kareiviai 
atydžiai sekė Japonijos jū
reivius, kurie atvyko su pre
kybiniu laivu.

MASKVA.— 
jungos spauda pašvenčia 
daug vietos Vokietijos įvy
kiams. Tuom par kartu tė
mija Japonijos grobimą Je
hol provincijos. Ant Chinų 
Rytinio gelžkelio Mandžuri
joje, kuris yra pusiau Chi- 
nij'os ir SSSR, pasikartojo 
gaujų užpuolimai, apiplėši
mai, persekiojimas SSSR 
darbininkų ir panašūs įvy
kiai, kąip buvo 1929 metais, 

asiuntė griežtą pro
testą Japonijai ir' Manchu- 
kuo valdžioms, rėikalaujant, 
kad jos apsaugotų tą geižke
lį. Nors j Japonijos plėšikiš
ki žygiai atsukti į Chinijos 
gylį,, bet' SSSR atydžiai tė
mija jos visą veikimą.

Pereita savaitė buvo skanda
lų savaitė apie Rooseveltą. Ko
vo 4 dieną naujas kapitalistų 
šulas užėmė prezidento vietą. 
Rooseveltas užėmė vietą, kada 
vienas trečdalis Šalies gyventojų 
badauja ir vargsta. Tokios pa
dėties dar niekados nebuvo. To
dėl viešpataujanti klasė ir jos 
spauda sukėlė didžiausią skan
dalą, kad užbovinus alkanuo
sius. Darbininkai nieko nesu
lauks geresnio. Ųž metų, kitų 
mūsų vargai bus dar didesni.

tų. Kitos partijos—po hfa- 
žiau. ,

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės I Juo Nieko

N e p r a-Iaimesite, Tilf 
Retežius, o Išlaimėsitt

daryti visose Jungtinėse 
Valstijose bankus iki kovo 9 
1. Kas laužys jo patvar
kymą, tai bus baudžiamas 
$10,000 arba 10 metų kalė
jimo, arba ir abiejomis bau
smėmis. Sulaikytas aukso, 
sidabro ir popierinių pinigų 
išsiuntimas iš Jungt. Valsti
jų. Bankai visai uždarytą 
iki kovo 9-tai dienai.

Kas bus toliaus—nežinia. 
Vieni proponuoja panaikinti 
aukso valiutos vertę, kiti—

per 83 metus. Viso žuvo toje 
“vainoję” 16 žmonių. Prasidėjo 
iš,to, kad Abner Baker apsivedė 
tūlo Bates mylimąją. Ilgainiui 
įsitraukė kelios giminės ir vie
ni kitiems kerštauja; - 190L me
tai* buvo padarę taiką, bet 193Ž

KRISLAI
Rooseveltinis Skandalas. 
Bankai, Bankai, Bankai 
Apšildys Vladivostoką. 
“Sušaldys” Japoniją. 
“Vaina” 83 Metų.

Rašo D. M. šolomskas

NEW YOPK.
Exchange bankas jau gami
na “skripsus,” tam tikrus 
popierinius pinigus, kurių

WASHINGTON. — Sod- 
seveltaš užims kitą poziciją 
linkui 1 Sovietų Sąjungos. 
Viešpataujantis krizis stu
mia Amerikos kapitalistus 
j ieškotį iš jo išėjimo. Roo
seveltas tiki, kad pripažirtl- 
mas per Ameriką Sovietų 
Sąjungos suteiks šiai šaliai 
daug užsakymų ir sufleris 
bedarbę.^ Washingtbub 
dininkai sako, kad už kelių 
savaičių SSSR jau bus prU j 
pažinta. Jie-mano, kad nuo 
Ąmerikos'pirmas ambasado
rius Sovietų’ Sąjūhg'oje’fiitė-' 
tų būti LaFolįettė, buyęs 
Wisconsino gubernatorius. 
Darbininkai; siųskit rezoĘur 
ei jas iy reikalaukite pripa
žinti Sovietų Sąjungą. ^1- i

PITTSBURG, Pa. - šeš
tadienį 12,000 baltųjų ir ne
grų darbininkų, didžiumoje 
plieno vergų, išmaršavo^į 
gatves, reikalaudami tuo
jautines pašalpos bedar
biams ir darbininkų draudi
mo. Tūkstančiai darbinin
kų gėrėjosi demonstracija. 
Bet plieno karalių policija 
pradėjo puolimus. Darbi
ninkai energingai gynėsi 
nuo užpuolikų. Kelis darbi
ninkus skaudžiai sumušė ir 
28 areštavo. Bet yra ir po- 
licistų sumuštų. * - G 1 -

PitteburgBe l|,000 Darbiniu- Amerika Greitai Pripa- 
__ žins Sovietų Sąjungą

ro Reichstage didžiumą ir 
jie galės oficialiai ir “demo
kratijos” būdu užgirti visus 
kruvinus fašistų žygius.;Po 
šių rinkimų dar didesnis 
persekiojimas ir puolįmas 
bus ant Vokietijos projeta- 

Socialistai yra daūg 
atsakomingi už esamą padė
tį. Laikę prezidentinių rin
kimų jiei rėmė Hindenbur- 
•gą. Hindenburgas susijun
gė su Hitleriu ir ginklų pa
gelia smaugia komunistus; 
Komunistų ' Partija kelis 
kartus šąųkė Socialistų Par
tiją behdrą frontą prieš 
fašistus, bet socialistų vadai 
visada atmetė tą pasiūlomą. 
.. L. -------------- -------... .mam

VARŠAVA. — L e n k ij a 
pradeda atsipalaiduoti nuo 
Francijos diktavimo, taip 
pareiškė užsienio ministeris 
J. Bech ir kunigaikštis 
Radzvilas. Iki šioliai Len
kija buvo Francijos gon- 
čiaus vietoje prieš Sovietų 
Sąjungą. Dabar pasirašė su 
SSSR nepuolimo sutartį ir 
ne pilnai sutinka su Jugo
slavijos, Czechoslovak!jos ir 
Rumunijos politika. Lenki
ja keičia savo politiką, nes 
ji bijosi karo su Vokietija. 
Vokietijos fašistai grūmoja 
atsiimti nuo 'Lenkijos “ko
ridorių” ir prieplauką Gdy-

Draugai ir draug 
“Laisvės” Administrat 
prašo, kad visi siustui 
te savo prenumeratai 
pinigus už bilas Moi 
Orderiais, tai yra paš 
perlaidais. Del daugi 
priežasčių mumą yra 
rankiau paštos perlaic 
negu bankų čekiai.
'i"' ..... .

100,000 balsų ir 53 vietas.! 
Jos abi ginklų pagelba* gavo 
52 nuošimčiu Hsų balsuoto
jų ir Reichstage turės 341 
atstovą iš 646 vietų, tai yra 
didžiumą. \ ~

Socialistai gavo 7,000,000 
balsų ir gaus 118 vietų. K©; 
munistai 4,800,000. balsų, ir 
81 vietą. Bavarijos Liau
dies partija—5,500,000 bąlpų 
ir 91 vietą. Liaudies Pąrti-

Nu- Geneva. —; Šveicarija pa- 
j statė daugiau kareivių aftt 

^Vo^ rubėžiaus su Vokietija, kad

Japonai Ari 
Sienos

TOKYO.

Kur neisi, visur girdisi tik: 
“Bankai, bankai, bąnkąi.,” Eina 
per visą šalį baisus sukrėtimas, 
užsidarinėja bankai ir skelbia-: Hunan 
mos jų “šventės.” To sėkmėje 
dar daugiau padidės darbinin
kijos vargai. Kas turėjo susi
taupęs įdėlių, dabar ir jie atsi
dūrė pavojuje. Viena, kad ja\i 
daugelyje vietų įdėliai sumažėjo, 
numuštas jų kiekis, antra, kad; Mitrovich 
padaromi apribavimai jų išėmi 
mo. Kas ir turi dar pinigų 
bus priverstas badauti, nes ne 
galės išsiimti. Po prievarta po 
nai nori žmones “bagotais” pa 
daryti.

Nedateklius' bus vienas, kad 
sumažės knibždėjimas žuvų Ja
poniškose jūrose,. kur; jų labaį 
daug suplaukia ąbięjpmią sriovė-

* mis ir dar daugiau pavojus ryti
nei Japonijai. Kad A užtvers

Tartaro pėrtakį, tai šaltoji sHo- 
vė pasileis pro rytinę Sachalino

• pusę linkui Japonijos salų Hok- 
kaidos ir Honshu ir jas atšaldys.

Tolimuose Rytuose tarpe sa
los Sachalino ir Sovietų terito
rijos Nikolajevsko srityje yra 
Tartariška pertaka. Ji tu
ri tik 3.6 (tris ir pusę) mylios J bininkų maršavo gatvėmis,

reikšmė

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

\ First Lithuanian
Worker*’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

BERLYNAS, 
sant žiauriausio fašistų per
sekiojimo 4,800,000 Vokieti
jos* darbininkų atidavė savo 
balsus už komunistus. Ir 
tai ne viskas, nes fašistai 
daugelyje vietų komunistų 
balsus suvogė.

Šie rinkimai atsibuvo prie 
baisiausio teroro prieš komu
nistus. Komunistiniai dien
raščiai uždaryti, virš 5,000 
vadų ir veiklių narių sugrū; 
sta į kalėjimus, bent koki su- 

keturis j sirinkimai ir demonstracijos 
uždrausta, uždrausta buvo 

Bet dabar! ir lapelius dalinti, o vistiek 
veik 5,000,000 darbininkų 
atidavė savo'balsus už Ko
munistų Partijos, kandida
tus. Komunistai galės1 pa
siųsti į Reichstagą 81 atsto
vą. Pirmiaus turėjo 100. 
Del baisaus terorų piuęš ko
munistus, šiūom kartu ko- 

Japonai bu- munistai gavo apie 1,000;- 
yo pažą^ęįę, užkariauti Je-Į 000 balsų mažiau, negu per- 
hol provinciją 111 dienų, ir 'eitais rinkimais. į ■. 
tą atliko. Jiems padėjo, 
patsidubdamas gene r olas 
Tang Yu-lin, kurįs tyuvo tos 
provincijos gubernatorium. 
Prie < provincijos sostinės 
Chengteh7 buvo sutrauktos 
didelės chinų jėgos ir reng
tasi prie mūšio.1 Bet gene
rolas Tang Yu-lin parsidavė, 
patsai sukrovė ant 242 au
tomobilinių trokų turtus ir 
pabėgo, palikdamas armiją. 
Chiriai kareiviai nežinojo 
nei kas daryti, pradėjo bėg
ti, palikdami kanuoles, kul- 
kasvaidžius, šautuvus ir ki
tus ginklus. 180 japonų ka
reivių be jokio pasipriešini
mo užėmė Chengteh miestą. 
Dabar jie rikiuoja savo jė
gas ant Pėipingo ir Tensin 
miestų. Ten japonai turi 
savo miesto sekcijas ir lai
ko kareivius. Tie kareiviai 
rengiasi prie užgrobimo P.ei- 
pingo ir Tęnsino, o jeigu jų 
nepakaks, tai jjems pribus 
pagėlbon jįaponų arpiija iš* 
Jehol provincijos.
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Karo vaizdas iš Jehol provincijos^ ' (JJiiriai kareiviai 
laukia japonų užpuolikų; ! : ; ’ ■

.. '’i, ’ ’(! If I;'!*-! I' j: ■

Franklinas Rooseveltas paėmė šalies vadeles į savo 
rankas. Kų gali darbo masės tikėtis iš naujos valdžios? 
Kų turime daryti, kad gintis nuo bado?. Kovokim prieš 
algų kapojimus ir prispirtom valdžių duoti žpioniškų pa
šalpų milionams bedarbių. /

Pirmas Jungtinių Valstijų istorijoj toks didelis ekono
minis krizis ir tokia situacija, kad šalies prėžidėhtas 
įvezdinamas, kuomet bankų durys visoje šalyje uždary
tos. Ne tik bankos uždarytos, bet paskelbta, kad auksas 
uždrausta^; iįįvež^i, į užsienį. Iždo ministeris Woodin 
skelbia, kad aukso valiuta nebus panaikinta, bet gi visur 
jaučiama, kad dolerio infliacija eina. • ’ ( ?

Turtingoji klasė jau apsirūpino. Ji dolerio nupigini- 
mu užtikrina sau didesnius pelnus ir auksų susikrauja į 
saugumo spintas. Tik praeitų savaitę iš bankų išimta 
$226,000,000 aukso. Per viena mėnesį laiko apie vienas
bilionas aukso dolerių “dingo.” Suprantama, turtingoji 
klasė save aprūpino auksu, kuomet darbininkai gaus tik 
nupigusį dolerį.

Prezidentas Rooseveltas savo inauguracijos prakalboj

“Juodose mūšų tautos gyvęnimo dienose atviri ir pa
siryžę vadai turi būti paremti taip, kad žmonės galėtų 
aplaikyti pergalę.”

Tai pergalė turtingosios klasės didintis turtus, kuomet 
milionai alksta. Nuo žmonių paskutinius centus atima, 
uždarant bankas, o turčiai spekuliuoja ir žeria milionus 
auksinių dolerių į savo saugumo spintas.

Iš Washingtono žinia sako, kad| bankos bus visoj šalyj 
uždarytos iki susirinks kongreso nepaprasta sesija ket
virtadienį, kovo 9 d. Tuomet kongresas svarstys, kų pa
daryti su aukso valiuta, ir k^k bankos'išmokės depozi- 
toriam. Jau buvo paskelbta’, kad Saldžia gvarantuoja 
depozitoriam tik pusę vertės jų pinigų, padėtų bankuose. 
Bet .tai tik prižadai, o..kokia., bus tikrovė,, tai visai .kitas 
klausimas.

'Ėooseveltas taip pat pareiškė savo prakalboj, kad jis 
reikalaus' specialėj kon^eso sesijoj* nepaprastų teisių— 
kajo laikė teisių—prezidentui. Vadinasi, Rooseveltas sie
ki^ būti diktatorium.

Prie ko tas viskas veda? Darbo žmonių būklė neįma
nomai skurdi ir milipnai badauja. Uždarinėjus bankas 
ir pinigus nupiginant, žmonių vargas dar labiau pasidi- 
diųs. Prezidentas nori turėti savo rankose diktatoriškų 
galę sutriuškinti masių pasipriešinimų prieš alkį ir iš
naudotojus, kurie krizio naštų urmu verčia ant vargin
gųjų pečių. '

Vakar darbininkų delegacija Washingtone įteikė pre
zidentui reikalavimus, kad* būtų įvesta bedarbių apdrau- 
da.turtingųjų ir valdžios lėšomis. Rooseveltas labai daug 
kalbėjo apie “užmirštų žmogų”—bedarbį. Bedarbiai rei
kalauja greitos 'pašalpos. Kų Rooseveltas atsakys į 
17,000,000 reikalavimus? Kokius žingsnius darys kong
reso nepaprasta sesija. Jau dabar galima numatyti, kad 
jie» darys, jog apsaugoti turtingųjų pelnus ir sunkumų 
krąuti ant biednuomęnės. Tik viena yra viltis kų nors 
Mmėti^-išgauti koncesijas iš kapitalistų klasės ir jų val
džias, tai masinė organizuota kova. Kovo 4-tų šimtai 
tūkstančių darbininkų demonstravo prieš alkį. Reikia 
dar daugiau suglausti eiles ir tęsti, kovų didyn ir platin 
už maistų ir pastogę, prieš darbininkų būklės bloginimų, 
prieš reakcijų ir imperialistinį karų. .

Hitlerio gaujos šėlo pe\ paskutinius du mėnesiu.1 Už
darė visus komunistų laikraščius Vokietijoj. Šimtus va
dų suareštavo hitlerininkai, kad šukriusinti revoliucinį 
judėjimų. Darė tai, kad nedaleisti dalyvauti komunis
tam praeito sekmadienio rinkimuose į Reichstagų ir Prū
sijos Lantagą. '

Vienok nėi žvėriškas fašistų teroras nepajėgė sukriu- 
šinti Vokietijos Komunistų Partijos. Praeito sekmadie
nio rinkimuose Komunistų Partija gavo 4,835.,T45 balsus. 
Partija gavo 81 atstovų į Reichstagų, šituose rinkimuo
se atėmė iš Komunistų Partijos 19 atstovų. Su tuo ir ke
letu. šimtų tūkstančių balsų.

Hitlerio, darbininkų skerdikų surašąs gavęs 17,203,299 
balsus ir Reichstage turėsiu 288 atstovus. Jie1 susidėję su 
Steelhelm—monarchistų partija, kurį gavo 3,123,005 bal
sus, kartu su hitleriečiais, turės 52 nuošimčius Reichstage 
atstovų.

Kalbant apie Vokietijos rinkimus, reiktų pasakyti, kad 
fašistai savo pergalę parėmė ant durtuvų galų ir tąi'yos: 
gavo 41 nuošimtį visų balsų. O reikia žinoti, kad jie su-

,r Ais.yą.
. 4* » / I . «.

Baisūs Vaizdai, iš Bedarbių Gyvenimo; Badas Skandina Pra- 
žūtin Šeimynas; Atplėšia Vyrus nuo Motery, Vaikus nuo Tėvy
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Buržuazija komunistų ad
resu yra prirašius bjaurių 
melų. Išnaudotojų klasės 
ideologai iki ausų išsižioję 
šaukė, kad komunistai 
griauja ^šeimynas, atima tė
vų vaikus ir moteris paskeL 
bia bendru visų vyrų naudo- 
jimūsi. Kasdieninio gyveni- 
nimo nuotikiai sutrynė į pe
lenus tuos buržuazijos me
lus. :

Šiąndieų tūkstančiai šei- 
inynų sudrąąkį6mO|S * “chari
ties” įstaigų. Vyrai, atplėšti 
nuo žmonų, vaikai atskirti 
nuo motinų. Kiekviename 
mieste tūkstančius rasi šei
mynų, kurios buvo i’šinestos 
iš namų ir su tuo nutrūko 
jų ryšiai. Tėvas atsidūrė 
išmatų vietoj, motina prie
glaudos namuose bei bastosi 
gatvėmis, o vaikai siratų 
prieglaudose.

Benamis tėvas nuėjęs į 
biednųjų namų, vaikus ati
davė į siratų namus, mer
gaitę paliko tūlai poniai au
ginti, motina bastėsi gatvė
mis, valgė, kų rado , išmato
se iki nuo alkio apalpo.

i Šis pasakojimas policistus 
supurtė., Bet jie nenorėjo 
tikėti ir leidosi tyrinėti. 
$alti, kaip lepias, Taktai pa
rodė, kad moteriškė pasako
jo teisybę. - « .

Šiurpulinga žinia. Ji 
spaudžią ašayas, bet tai tik 
likimas viėiios iš tūkstančių 
ir desetkų tūkstančių pana
šių šeimynų. Sunku įsivaiz
duoti, kokius kentėjimus 
perneša motinos, kurios yra 
bedarbės ir; hie tamos iš, na
mų. O kų mes darom, kad 
apsaugoti bedarbių šeimy
nas nuo bado ir išdrasky- 
mo? Darom labai mažai.

Bendras Frontas
Šitie faktai kiekvieno dar

bininko ir bedarbio sąmonę

Philadelphijos Bedarbių 
šeimynos Drama

Vasario iš 19-tos į 20-tą 
policijos vežimas rado mote
rį apslobusią gatvėj ir klau
sė jos: “Del dangaus laimės, 
ar tu turi vyrą?” ,

“Taip,” atsako moteris.
“Jei taip, tai kur jis?” 

klausia policija.'
“Jis randasi prieglaudos 

namuose ant 18th St. ir Ha
milton St.,” atsakė moteris.

f‘Ar jūs turit; vaikų?” 
klausia policija. . •; ,. ■

“Turime keturis.”
“Tai kur jie ?”
“Norman, 8 metų; Irena, 

6 metų, ir Karolis, 5 metų 
siratų Southern Home. Lo
retta, tai mano “beibė,” .ji 
tik vienų metų, randasi pas 
ponią Emma Hill, 412 W. 
Penn St.; jinai prižiūri mer
gaitę.”

Policija susidomėjus klau
sia, “kur tu prisiglausi ir ką 
valgai?” z ’ 1 -

Moteris atsakė, kad ji 
daugiausia nakvoja palik
tuose ant gatvės trekuose ir 
jau trecia diena nieko no- 
valgius.' Ji sako:

“Aš nuo išalkimo apalpau 
ir nugriuvau gatvėj kiek lai
ko atgal ir jau buvau pra
dėjus atsipeikėti, kuomet 
jūs atvažiavote.”

JI papasakojo savo praei
tį ir likimą.- i '

Apie metai laiko atgal vy
ras neteko dąrbo. Tai bu
vo tuoj po to, kąip gimė ket
virtas kūdikis, mergaitė Lo- 
rbita. ’ ■

Kiek turėję susitaupę pi
nigų, nusipirko sfųbą. Pir
kę geresniais laikais. Per 
metus laiko maitinęs, kaip 
išmanė. Išėjo paskutiniai' 
centai. Nebuvo už ką mo^ 
ketinž stabą skolas. Ją at
ėmė. . ’

nintas “dievo sūnus” reikia taiį 
syti, reikia jo išvaizdą sudari, 
bininkinti, jeigu norima *ir to
liau darbininkus apgaudinėti ir< 
išnaudoti. O jeigu ta Kristaus 
išvaizda nebus pritaikyta prie 
darbininko išvaizdos, tai, kuni
gai mano, darbininkai visai at
sisakys jį garbinę į ir kunigų 
klausę. Tada jau būtų bėda, 
kaip kapitalistams, taip ir' jų 
tarnams kunigams. •

Bet vargiai jiems besiseks ii-; 
gai taip klaidinti darbininkas, 
kaip juos jie klaidino per šimt
mečius, nežiūrint, kaip jie sąvp 
dievus darbininkams nemahayfl- 
tų. Praeities istorija jau tai^ 
aiškiai parodo, kam visokie’die
vai tarnavo, Ateityje jokiu bū
du darbininkai he^ėgal^s ’ tokių 
pat klaidų atkartoti,: fcękias jie 
darė pirmiMiBjį garbiidAiiii vi
sokius; dięvus ir'duodamu , save 
išnaudoti kapitalistams įr. kuni
gams. Jie sukils, nuvers kapi
talistų ir kunigų tvarką ir liks 
gaspadoriais viso pasaulio.

A. Gilman.:

KKISTAUSPERDIKBIMAS
1 ■ VV . . ’.i ■* f U “• . ■ t
vaikščiojantį ant zeynės, kaip ir- 
pirmiau,- bet ’ kad atrodytų že
mės neliečiančiu, biskį nuo jos 
pakilusiu. Taipgi vėliau jau ir 
jo atskiros kūno dalys pakei
čiama. Jo kojos piešiamos 
jau nebe tokios kauluotos, di
delės, panašios į aigiptiečių, bet 
jau gražiomis, minkštesnėmis; 
o jo rankos jau daromos netaip 
gysluotos ir kauluotos, ale min
kštos ir panašios į poniučių ran
kutes, su nušvarintais nageliais.

Ir taip, kaip pažiūrim į eilės 
skirtingų * laikų piešinius, ma
tosi aiškiausiai Kristaus atvaiz
do išvystymas pagal krikščio
nybės skelbėjų norą ir piešėjų 
sugabumą. O-kitų “šventų” at
vaizdų vystymas eina dar įvai
riau.

■ ■

Panelė švenčiausia Taip 
Pat Mainosi

Visi esame matę nemažai 
“panelės švenčiausibs,” su vai
kučiu ant rankų, paveikslų. Ir 
.Juokių jų yra skirtingų vienas 
nuo kito! O jau pas, jos “die
vo sūnelį,” tai skirtumui ir ga
lo nėr'a: vienas, plonas;- kitas 
storas, trečias ilgas,, ketvirtas 
trumpas, ir tt. Pirmiaus Ita
lijoj ir Francijoj net lenktynės, 
eidavo tarp piešėjų piešime 
gražiausios “Kristaus motinos” 
ir jos vaikučio. Jeigu tik pie
šėjas kur sutikdavo gražią mer
gą, tai ir piešia jos paveikslą, 
kaipo ‘^išganytojo motinos”. 
Taigi todėl ir yra tokios ga
lybės įvairių Marijos ir jos vai
kučio atvaizdų.

šitame atsitikime prekė bu
vo gaminama pagal pareikala
vimą. Jeigu by piešėjas sura
do kur nors puikesnę mergą: ir 
jos atvaizdą nupiešė kaipo Ma
rijos, taj jis greičiau surado 
pirkėją ir už piešinį daugiau 
pinigų gavo.
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. ( Per laikŲSĮbųržųązi>/ Įiji jos 
pagelbiirink^ir kunigai; nori; dar
bininkams įkaibėti, būk dievas 
žmones tvėręįr^ ne žmonės die
vus. Vienok gyvenimo aplin
kybes iškelia faktus į viršų ir 
parodo, jog taip nėra, kaip jie 
pasakoja.

Štai šiomis dienomis New 
Yorke kunigai pradėjo kalbėti 
apie reikalingumą keisti Kris
taus išvaizdą. Sako, kad dabar
tinis Kristus ant atvaizdo atro
dąs persilpnas, permoteriškas, 
kuris matosi visai be fizinės ga
lios. Jie turi pageidavimą at
vaizduoti jį fiziniai stipriu, at
letiško sudėjimo kūno, arba fi
ziniai stipraus darbininkiško

Atrodo į Lėlę
kanos masės pasiduos ? Ar-: Tiesa, dabartinis Kristaus at- 
gi minios alkanųjų ir. tie, ką! \aiz^as yra perdaug išponintas, 
dirba, o baisiame skurde ’ lsd/ai?1}!;as J0. dirbeJ^- Dabar

. _ .! pažiūrėkime j jo rubus. Jie sil-
skandinam.^ nepąstumes į kiniai paprastai su paauksuo- 
šalį tuos politikierius, žai- tais kraštais, i ir gražiai išprę- 
džiančius alkanų masių liki- sinti, kokie jokiu būdu negalė- 
mu? Darbininkai visų srio-

nius -reikalavimus: už pa- 
šalpa bedąpbįamir jų šei
mynom, prieš ėvikcijas ir 
prieš draskymų darbininkų 
šeimynų. ■'

Philadelphia os darbininkai 
jau padarė gerų pradžią. Jie 
socialistų partijos politikie
rius pastūmė į šalį ir suda
rė bendrų frontų.

Lietuviai darbininkai tu
rėjo bendro fronto diskusi
jas. Buvo diktokas būrys 
darbininkų. Ten .hnt vietos 
prieita prie išvados, kad rei
kia kelti visose organizacijo
je bendro fronto, klausimas; 
reikia, kad organizacijos 
prisidėtų prie bendro fron
to. Diskusijose . pakeltas 
klausimas paremti Alkanų 

i Matavimų j Harrisburg, 
Pa. Surinktą, kiek aukų. 
Ten pat išrinkta trys bedar
biai dėtis prie Alkanų Marį 
šuotojų. Du jaunuoliai, vie-* 
nas suaugęs ■ bedarbis.*

' ‘ J • i' < i*- <x- ( Balanda.

Jungtinių Valstijų valdžįa 
yra brangiausia valdžia vi
same pasaulyje, išskyrus 
Mussolinio valdžių. Jeigu 
šios šalies valdžia 1912 me
tais lėšavo kraštui $2,000,- 
000,000, tai 1932 įdėtais ji
nai lėšavo daugiau, negu {še
šis kartus tiek, būtent dau
giau $12,000,000,000;

Išaugo negirdėtas mokes
čių slogutis ant gyventojų 
sprando. Apačiose pasigir
do grūmojimai ir šauksmas « 
prieš valdžių. Senatas pra
dėjo kalbėti apie ekonomijų.. 
Senatoriai, apart to, kąęl 
gaupa desėtkų tūkstančių, ir 
daugiau algų, dar turi savo 
valgyklų, barzdų skutyklų.ir 
kitokius “ m e n k n i ekius.” 
Pernai prie senatorių valgy-, 
klos iš valstijos iždo bųyp 
pridėta $60,000. Vargšai se
natoriai neturi iš ko užsi
mokėti už pietus! Barzdų 
sku tykia lėšuoja šaliai 
$8,000, kur padabina šalięs 
įstatymų leidėjus. Minerali
nis vanduo jiems atsigerti 
irgi lėšuoja $9,000. Pasta
romis dienomis senatoriai 
sunkiai dirbo ir prakaitavo, 
kaip sumažinti išlaidas rrr. 
“pasitarnauti tėvynei.” Na, 
ir numažino. Apskaitliavo 
komisija, kad galės šiemęt a 
mažiau išleisti $38,000, bet 
susidaro vėl išlaidos, reikia 
knygos pirkt ir kas kita, tai 
reikės išleisti tam reikalui 
$41,000. Tai tokia, senato
rių ekonomija—jie išlaidas 
sumažino $38,000 ir padau
gino $41,000.

jo būti tokiais, kada būk rbniie- 
. . v,_ t .... čių policija jį'tąsius po laukus.

V1U 1F gląuskinies į. 'i’^ipfgiį to pasakiško1 Kristaus ir
bendrą frontą.už kasdieni-! kūnas’ nesvietiškai - išlėlintas, 

kaip kokios dykaduonės poniu
tės. Jo veidas dabar piešiamas 
j/u nebe paprasto žydo, kokis 
ištiktųjų turėtų būti, pagal 
krikščionybėj skelbėjų pasakoji
mą. Dabar jis atvaizdinamas 
individualu, nelygiu Jokiam 
žmogui ant žemės. Tūli jo pie
šėjai taip toli nueina,, kad net 
jo nagus “numanikiurina” pa
gal vėliausią poniučių madą, o 
barzdelę padaro gražiai iššu
kuotą, išdabintą pagal vėliausią 
Paryžiaus kuofiuristo madą. 
Taigi, šių dienų buržuazija ir 
kunigai piešia pasakišką Kris
tų pagal savo išvaizdą, kaip ir 
pirmesnė buržuazija ir kunigi
ja kad darydavo.

Seniau Kristų Piešdavo 
Kitaip

Jeigu mes panagrinėsime po 
muzėjus, tai surasime, jog pir
mieji krikščionys Kristų ’visai 
kitokiu piešė. New Yorko dai
lės murėjuje yra vienas iš se
niausių Kristaus atvaizdų, pieš
tas juodyla. šis jo.atvaizdas 
neturi jokio panašumo į dabar- 
itinius piešiamus jo atvaizdus. 
* Čia jis panašus* į pusamžį žy
dą, su labai. i suvelta i barzda, 
taip sakant; labai paprasto. gy
venimo žmogus, arba- darbinin
kas. Taipgi, ir/kiti tą. laikų. 
Kristaus atvaizdai panašūs į šį.

Bet vėliaus, kada -krikščionys 
jau buvo įgavę didesnę ir didę-, 
snę valdančią galę, Kristaus- at
vaizdai jau pakeisti. Mat, kada 
katalikai ,su popiežium .prieša
kyj įsigavo valdančią: galę, ta
da jie pajėgė pasamdyti tų lai
kų geriausius piešėjus ir per
dirbti “dievo sūnaus” atvaiz
dą, kaip jiems geriausiai pati
ko/ Pirmiau, kąįp nųrodėm, 
Kristus buvo panašus į papras
tą žemišką žmogų, bet vėliau jau 
ne. ; Vėliaurjau jįs pjęšiąmas į 
kokį tai nepaprastą : žmogų, į 
kokį tai dangiškąjį. Pįrįhiau, 
kada jis buvo v piešįąmas vaik?- 
Čiojanti«. ant-žepjė?, jis atrodę 
sunkiai* stovintis ant jos, kąip 
ir kiekvienas žmogus. Tačįąus gjha kąip nors pataisyt. Kunigai 
vėliau artistai jį piešė) nors ir!| - --- * ' ..........................

Darbininkai Susipranta
’ Buržuazija-kapitalistai ir jų 
tarnai kunigai mato, jog darbi
ninkai pradeda permatyti jų ap
gavystę visokiais dievais, kurių 
pagelba kapitalistai ir jų tar
nai nesvietiškai darbo žmones 
išnaudoja ir apgaudinėja. Dar
bininkai pradeda atsukti nuga- 
garas bažnyčiai ir A kunigų ir 
kapitalistą .išmislytiepis . die
vams; įpradeja- vią mažį’aai jie 

t eiti. į {bažnyčią ii; nebenori dau
giau duoti kunigapjs savo sun
kiai /uždirbtų centų;, taipgi jie 
pradedą kasdien mažiau klausy
ti kunigų pasakas, , kur jie 
sako, jog kapitalistams - darb
daviams ^ęikįa ištikimais būti, 
niekame jienis nesipriešinti; 
darbininkai pradeda, kas dieną 
daugiau ir daugiau prieš iš
naudotojus kovoti. Darbinin
kai taip pat pradeda vis aiš
kiau suprasti) jog dievai bū
na sutveriami žmonių, o ne žmo
nės dievų. Taip sakant, darbo 
žmonės pradeda klasiniai susi
prasti ir reiškia norą atimti 
valdžią iš kapitalistų rankų ir 
valdyti pasaulį patys ir del sa
vęs, ; ,
J Tękį darbininku klasinį susi
pratimą ir'norą nebeklausyt ka- 
pitaliątų Ir jų tarnų kunigų mė-

Vasario 26 dt ALDLD vie
tinė kuopa surengė vakarie
nę. Mūsų kolonijoj retokai to
kie dalykai pasitaiko. Pasta
ruoju laiku ir čionai judėjimas 
pradėjo stiprėti. Į Literatūros 
Draugijos kuopos surengtą 
vakarienę atsilankė i>e tik lie
tuviai darbinirtkai, bet ir kitų 
tautų darbininkų. .<*

Svečiams b e s i 1 inksminąnt 
draugas Vištortas pasakė pra
kalbą apie didėjantį kapitaliz
mo krizį ir bedarbę. Jis ragi
no darbininkus dėtis prie ju
dėjimo. Buvo pasakytai aiw 
gii$ka ? prakalba. Susirinku
si publika labąi > entuziastiškai, 
priėmė prakalbas.

Kalbėtojas ragino susirinku
sius stoti į Literatūros Draugi
jos vietinę kuopą ir auklėti šią 
taip labai reikalinga apšvietos 
organizaciją.

mano, kad jų išdailintas, išpo-

) Berlynas. — Policija pra
dėjo puolimus ant prostitu
cijos namų. Jau iškrėsta 
vienuolika užeigų. Neišgel
bės tas., nes pačios sąlygos 
ten gimdo prostituciją;

—---- i------------------- h-t-----------

ko balsus, kaip jiem patiko ir neprileido, balsuoti darbi
ninkus. šita pergalė, kuria vainikuojasi fašistai, nėra 
jokia pergalė. Fašistai prieš pat Hitlerio paskyrimą kan
cleriu buvo- pradėję smarkiai pult žęmyų,ą Hitleris darė 
visokius prižadus, pa lengvinimus. Darbininkai diena iš 
dienok vis gėriau įsitikina,' k$d fašistai atsistojo1 sų dur
tuvais prie jų, kad baugiau i^t^ujct^^pęlim ’iį jfų gyslų 
Vdįįetljos kapitalištĄ klaseį. jfe jžužią, kad-m^W-.^’i 
rfttbį ir dųonog, ir best®Ską\ reakcija Mlsta visoj 
pkihlpinkai glaus daug* rūpestiwau s<yoJktainėš > 
gas po revoliucinio vadė vėliava^-Komunistty Partija.
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MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
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Amerikoje “Priekalą” galima U* 
atrašyti taipgi per “Laisvę*

Dar galima gauti kompletas už 
1931*32 metus. •

Įspūdžiai Iš Maršruto po Vakarinę Dalį 
Mass. Valstijos ir ‘Up-State New Yorką ’ po ma

kaluoja, 
naudotis Sovietų 

klauskite 
antrašu:

Kalti- 
Kom ti- 
ar dar- 
vergįšj-

būti smarkiau ve-
Kanadoj, taip ii

Išsirašyti “Priekalą1 
reikalais kreiptis:

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VlENlNTĖLĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU jLIUS- 

.TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

turi 
kaip

Einant pro krautuvės ląn- 
gus, jau matyti pridėta tų 
lempų pardavimui.' Ameri
ka prpgresuoja! Schenecta
dy, elektros mieste, didelis

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. - i
" ,A. M. KTSH6N. ApHpkorius Savininkas i

( Į 8701 JOS. CĄMPAŲ AVE. DETROIT M,ICH.

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

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

Norintieji 
produktais, tuojaus 
informacijų sekančių

įrodymai; bet jei tlf atliko tik 
pašaliniai tikslįi provokacijos, 
tai redakcija neprivalėtų tokių 
žinių j visaį ,talpinti- Man rū
pi viena, kad žinios talpina- 

1 mos .darbininkiškuose laikraš
čiuose būtų teisingos ir darbi- 

' pinkams, bet ne jų priešams, 
naudingos. \

Draugiškai, P. Vedėčkis.
; Toronto 27-11-1933. »

Sovietų Sąjungos. Taį di
džiausi generatoriai pasau
lyj. Pati Amerika tam ly
gių neturi. Man būnant

Mūsų draugai lietuviai dar
buojasi tarptautiniam judėji
me. Tas pagirtina.

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

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

Pasekmingos , ,/ 
DiskusijosAiškino, kad 

svetimos 
Nematy- 

atsakinėti j jų 
pareiškiau jiems

man bū- 
minimo 

visai ne- 
kad ne-

427 Lorimer St, 
Brooklyn

BUFFALO
gai iš vietos Literatūros Drau
gijos kuopos pasidarbavo su
rengime anglų kalba prakal
bų.- Susirinko nemažai. Pra
kalbose buvo nemažai negrų 
darbininkų, kurie įdomavo, 
kaip Sovietų Sąj. išrišo tautų 
klausimą, kuomet nacionalėin 
mažumom suteikė apsisprendi
mo teisę. Buvo daug klausi

niai”, nes neturi is’ko už
simokėti J U. f A . < ; / ;

General Electric Cp* šia
me mie$tė padirbo 5 milži
niškus elektros generatorius

1 atskiras

mokslą dar tūli rengėsi tęsti.
Reikia pasakyti, kad prakal

bose didžiuma piktinosi tūlų 
asmenų nepamatuotu triukš
mu. Ypatingai Laliui atsisto
jus triukšmauti, darbininkai 
švilpė ir šaukė, kad sėstųsi. 
Mat, jo “nuopelnas darbininkų 
labui,” žinomas visam mies
tukui.

Pasitaikius progai, reikėtų 
to klebono-caruko darbus kelti 
viešumon Amsterdam’o visuo
menėj. Daugiau agitacijos ir 
darbininkiškos darbuotės pra- 
veskite vietiniai draugai iš A 
LDLD kuopos!

Išklausinėję, privedė atgal 
prie tilto ir įsakė , .nešdintis 
pėsčiai į Ameriką. Jie nelie
tė mano valizos ir nekrėte-' 
Perėjus tiltą pastoja kelią Am
erikos imigracijos inspektoriai, 
kurie jau dabar turi “krėsti,” 
nes grįžtu iš Kanados, nors 
buvau įžengus tik keletą pėdų. 
Čia jie išsigąsta paveikslais, 
kuriuos aš turėjau atsivežusi iš 
Sovietų Sąjungos,—--kur ; bu
vo nupiešta kolektyvai,, Dnie- 
prostrojus ir t.t. Aiškinu, kad 
mane su tais paveikslais (pos
ters) įsileido New Ybrk’e; kuo
met grįžau iš Europos ir kad 
turiu tik sau, nes po vieną ko
piją. Tas nieko nereiškė, jie 
vistiek atėmė.

Gerb- Draugai!
Š. m. “Laisvės” 46 Nr. “To

ronto Lietuviški šnipai Vei
kia,” tarp kitko, yra įdėįa ir 
mano pavardė, kaipo šnipo. 
Daug išvedžioti būtų bereika
lingas vietos užėmimas, bet 
nebūdamas tokiuo, kokiuo ma
ne korespondentas perstato, 
kreipiuos į draugus ir prašau 
paskelbti mano laišką viešai, 
nes esu tos nuomonės, kad 
darbininkiška spauda stovį 
augščiau tų, kurie nori demo; 
ralizuot Vienus darbininkus

Deliai tos’ korės- 
pondėncijbš hetikslumo aš ‘ga
liu įrodyti liudininkais, > ;kąd 
tuo laiku t.y. tą vakarą visąi 
neatsilankiau į minimą Bangos 
Choro pdrengimą ir jokio da
lyko su policija, detektyvais ir 
kitais asmenimis; kurių tiks
las kenkti darbininkiškoms or
ganizacijoms, neturėjau ir ne
turiu, nes esu tikras, kad to
kie asm., prie kurių primetaiha 
i? šešėlis neva mano pasitar- 
navimo, man, kaipo darbinin
kui jokios naudos nedavė ir 
duoti negali. Viena 
tų įdomu žinoti, ar 
strp. korespondentas 
siorientavo žiniomis, 
sistengė jų prieš paduodant į 
spaudą patikrinti, ar tikslu iš
provokuoti mane prieš darbi
ninkiškas organizacijas? Jei 
tai atliko redakcijai patikimi 
aspienys iš darbininkiškų or
ganizacijų, tai būtų įddmu- ūžt 
gireti iš paties korespondento

: BALTIMORE, Md. —Vasa
rio 26 dieną buvo surengtą 
Bendro Fronto diskusijos. 
Galima sakyti ,jos buvo pasek- 

'mingos. žmonių atsilankė apie. 
Iporą šimtų. Kur kas būtų bu
vę daugiau, jei ne blogos va
lios žmonės, kurie pajeido pa
skalos, būk bus policija ir iš
ardys diskusijas ir areštuos 
dalyvius- Daugelis pabijojo 
ateiti. Tos paskalos buvo lei
džiamos tiksliai, kad paken
kus organizavimui bedarbių 
kovai prieš badą, prieš mėty
mą iš namų prieš pardavimą 
jų rakandų ir ; namų. Patys> 
'darbiniu, pastebėjo, kad prie 
tų paskalų leidimo prisidėjo 
P. Jaras, kuris save vadina di
deliu tautiečiu. Bet kuomet 
yra dedamą ! pastangos^ kad 
apgynus lietuvių darbininkų 
turtą, namus, rakandus, kad 
neatimtų už taksus, kad iško
vojus bedarbiams pašalpą, ir 
kad kovojus prieš algų kapo
jimą, tai tas patriotas leido 
paskalos, kad bus policija ir 
išardys susirinkimą. Vadina
si, jis pilnai pritarė išnaudo
tojų klasei, kad ji skridustų 
lietuvius darbininkus ir stum
tų juos į didesnį skurdą ir 
vargą. Kuomet darbininkai, 
iš tos pačios dirbtuvės, kur 
Jaras dirba, pastebėjo, kad jis 
prisidėjo prie leidimo paska
lų, tai jis to neužginčino. Tas 
parodo, kad jis tatai darė.

Vienas biznierius pastebėjo 
sekamai: “Nėra reikalo Jaro 
kaltinti, kad jis neskaitė be
darbių rezoliucijos Lietuvos 
N e p rigulmybės paminėjimo 
dienoj, nes- už jo pečių yra 
grupė su plaktukais ir kala 
jam į galvą, kaip turi būti da
roma- O jei jis to nedaro, tai 
jis gauna iškolioti,'net ir kiau
te pavadinti.”

Reikią pasakyti, kad 
žmogus žinojo, ką kalbą

D i skusuodami 1 darbininkai 
(pareiškė pageidavimą, J;ąd( ir 
(daugiau tokių diskusijų būtų, 
ir kad būtų sudaryta Bendras 
Frontas kovai prieš badą ir al
gų kapojimą. Nutarta šaukti 
konferenciją visų draugijų ir 
organizacijų, kad vedus darbą 
ant toliaus. «

Panašios diskusijos pagei
daujamos turėti1 ir ateityje.

Baltimorietis-

į Naujam darbininkų pasau
lyj, Edison’o ir kitų moks- 

i lininkų išradimai taip greit, 
kaip jie spėjami įvesti, nau
dojami ir gerina darbinin
kų ir valstiečių būklę, ka
pitalistų šalyse nuo darbi

nės pašalpos). Mari būnant n*nkų tas atimta.
čia, buvo laikoma konferen 
cija'“labdafingoš 
(puikiam vi< 
aptrinti, kaip numažirif pd 
šalpą. Buvo bandoma išaiš

Edisono “Dovana Žmonijai” 
Nenaudojama

SCHENECTADY, N. Y.- 
Šiame mieste tūkstančiai gy 
vena ant “scrip” (nepinigi

Ten ; per penkias valariddš 
laiko pasimairiydami statė >1^ 
šokių klausimų. i/ ‘ 
Kanada netoleruoja 
propagandos ir t.t. 
dama reikalo

! klausimus 
tatai. Tuomet jie man su pa
juoka teikė informacijas apie 
'mano gyvenimą ir tikslą kokiu 
i aš važiuoju' į Kanadą. Pasa
kė, kad per višą rubežių pra
nešta neįsileisti, čia' aiškiai 
matoma, kad šnipai gerai dar
buojasi Kanadoj, kad infor
macijų surinkę ir iš Amerikos 
—o greičiausiai tai ranka 
rankon veikia. • i

Mūsų miesto valdininkai įve
dė vergiją bedarbiams pavie
niams.-vyrams. >^uos verčią 
dirbti u#gnaįsią(po keletą va
landų j į dieną. Maistas, labai 
^raštas.’ Portland1 C’o.mArans 
wood ’yard ’kartii* sd 1 politikiė-1 
riais įvedė vieną vergiją be
darbiams- j Kalbąmą įstaig-a 
suėmė, bedarbius maitinti ir 
juos priverčia dirbti už mais
tą, mažiausia • dvi valandas į 

’dieną. Bedarbiai turi pjausty
ti malkas, krauti kąstus it'kit- 
tokius darbus veltui atlikinėti 
už mizerną maistą, kurio daž
nai j vajgyti negalimą. Tai 
taip išnaudoja bedarbius ir 
darbininkų samdyti nereikia; 
nei algos mokėti—darbas už 
maištą. ' ‘ • > -

■Tačiaus, bedarbiai, paversti 
vergais, suprato, kad jie nesto
dami į kovą nieko negalės pa
daryti. Jie paskelbė streiką. 
Trys šimtai bedarbių išstatė 
valdžiai reikalavimą: atsisakė 
dirbti veltui. Portland Com- 
manš wood yard turi mokėti 
jiems penkiasdešimts centų į 
valandą už malkų kirtimą ir 
kad darbas būtų 12 valandų į 
savaitę.

Bedarbiai numaršavo prie 
valdžios ’ buveinės Su sayo rei
kalavimais- Policija, kad ba
du ; prispirti bedarbius 
duoti, pastatė sargybą prie Sal
vation Army ir kitų vietų, kur 
duoda valgyti biedniems., 
Streikierius nedaleisią ten gau-r 
ti užvalgyti ir taip valdžia tiF 
kiši priversti bedarbius ver-_ 
gauti ir dirbti už menkos ver* 
tėš maistą.

Valdžia kaltina Komunistų 
Partiją, kad ji vadovauja al
kaniems bedarbiams atsispirti 
prieš vergijos sąlygas, 
nimas visai teisingas.

1 nistų Partija vadovauj 
■ bininkų kovoms prieš 
i gasį sąlygas ir už palengvini

■1 rub. 
atskiras egz. 30 kap.

Siaurinėj Amerikoj
• Metams-—1 doleris 50 centai, 

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

cijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c., 

egz. 10'centui' • ' '

Šis miestukas yra kada 
įstaigos tai buvęs socialistų centras, 

ešhutyj), idant Dar yra užsilikusių tokių 
supelėjusių “socialistų”, bet 
jie nekur nepasirodo. Dar
bininkų kovose už duoną jų 
nėra/ Jie miega ir laukia 
‘‘evoliucijos” keliu ateinan
čios laimės. Bedarbių de
monstracijos jiems baisios 
ir tik rūstina republikonus.

Darbininkai po vadovyste ginta 
Kom. Partijps ir ' 
Tarybų, gerai kovoja už sa
vo reikalus. *

Kelios lietuvės moterys 
gerai darbuojasi tarptauti
nėj moterų taryboj.

ant Relių centų į dieną. '
Čia didžiulės General Ei- * * ( i r 11 * * *ecti’ic Co. dirbtuvės mažai, 

dirba. : .. ‘ r ■'*'
Mirus Edisonui, dar nese

nai‘.buvo daug aprašymų, 
tkaip jis suteikė žmonijai 
šviesą, Tiesa, jis išrado švie
są, Lėt ji teikiama ne “žmo
nijai” kapitalistų šalyje, bet 
turčių klasei—fabrikantam 
ir f .p. Dar kuomet darbai 
geriau ėjo, darbininkai nau
dojo elektros šviesą šiek- 
tiek, nors už tą šviesą kom- Klebono Tarnams Nesiseka 
panijos lupė kiek norėjo/ 
Dabar gyventojai, ypatingai, 
kurie gyvena ant “scrip” 
jau grįžo prie senovės švie- 
sos-kerosino lempų ir žva-

RocWerieciai, Sukruskite
ROCHESTER, N. Y.

čia trumpai teko būti, tai 
nepatyriau daug iš veikimo, 
bet negalima praleisti nepaste
bėjus; kad atrodė labai pras
tas veikimas, nes dar pirma 
vieta visame maršrute, kur, 
proporcionaliai į koloniją žiū
rint, buvo nedaugiausiai atsi
lankę į prakalbas. Buvo gar- 
r...... “L.” net keli kalbėtojai.

Bedarbių Tiesa, oras buvo gana prastas 
—labai šalta. Vakarą prieš tai 
kalbėjau Amsterdam’e, kur 
oras buvo dar prastesnis, vie
nok gana daug susirinko į pra
kalbas. Ar mūsų susipratu
sioj visuomenėj poniškumo yra 
—gal bijo šalto oro, ar kas 
kita.

Kriaučių organas “Advan
ce” už vasarį mėnesį bjauriai 
apmeluoja Sovietų Sąjungą. 
Rochesteriečiai, s u k r uskite. 
Pareikalaukite iš Amalgamei- 
tų Unijos laikraščio redakto
riaus atskaitos už tokį šmeižtą, 
kurį nedrįsta net didieji prie
šai skelbti, o tą bando kriau- 
čiams įkalbėti jų organas.

Dabartiniu laiku visur siau
čia reakcija. Galbūt Kanadoj 
blogesnė. Suglaudę savo ei
les, draugai kanadiečiai, tęski
te savo darbininkišką darbuo
tę pirmyn.

K.ova su šnipais ir provoka
toriais 
dama 
čia, J.

AMSTERDAM, N. Y. —šia
me mieste darbininkų judėji
mas silpnas, nors čia randasi 
gana didelis skaičius lietuvių.

Sovietų Sąjungos klausime 
rengiamose prakalbose susirin
ko daug pasiklausyti, nors oras 
buvo labai bjaurus--pustė snie
gą ir smarkiai šalo. Įrodymas, 
kad žmonės įdomauja. Mūsų 
draugai iš artimesnių koloni-, 
jų turėtų pasidarbuoti, praves- 

skaičius žmonių nebenaudo- ti geresnę darbuotę Čionai.
Vietinius Žmones turi paskan

dinęs prietaruose klebonas ŽL 
danavičiuę. f šis Amsterdam’o 
caras įper y gus metus ' valdo 
lietuvišku visuomenę. Į šias 
prakalbas buvo prisiuntęs savė 
klapčiukus' triukšmą - - kelti. 
Vienok nedrįso nieko sakyti 
iki klausimų laikotarpio.

1909 m. šis klebonas per pa
mokslą buvo įsakęs savo pa- 
rapijonams, “primušti, tik vi
sai ųeužmušti” (matt laiku 

Dnieprogeš (Dnieprostroj), i turbūt prisiminė 5-tą fprisaky- 
mą “neužmušk”) mano tėvą, 
kuris buvo laisvų pažiūrų ir 
darbavosi skleidime apšvietos 
Vietinių tarpe.

Pasekmėj to, sykį plyta ma
no tėvui galvą buvo perskėlę 
ir vėliaus žiauriai palamdė

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vi^ praletarinės liteįrątūros, sąvo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus/vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečiiį ir darbo . Valstiečių gyvenimų ir kovą. ;

“PRIEKĄLAS” plačiai nušviečia socialistinę SSR 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarini 
litikos; klausimais. /. •,

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

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

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

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR. '

Metams—3 rub., 6 mėn.
50,, kap.

RADO EGYPTO POM
PĖJĄ ,

Egypto archeologas prof. 
Sami Gabr kasinėdamas 
Hermopolis apielinkėse su
rado seno miesto likučius iš 
pirmo šimtmečio po Kr.

Namų likučiai labai gerai 
išsilaikę, su gražiais pieši
niais. Rasta aukso pinigų 
iš Nerono epokos,, visiškai 
gerai išsilaikęs altorius; To
liau rasta dar senesnių laikų 
kapines. - ■ - < • ■• ' j.

Kanados Reakcija ir Šnipai
Tik pervažiavus tiltą per 

Niagara upę. Sustojo trūkis 
ir atėję imigracijos komisio- 
nieriai paklausė vardą ir pa
reikalavo parodyti J- V.j pilie
tybės popieras. 1 Parodžius, 
paraškė, kad jie jau laukia to- 

Amsterda-. kios ypatos ir kad turiu išlipti 
iš traukinio ir eiti į imigracijos 
stotį, kur jie nori pasikalbėti.

Miesto valdžia i atsisako 
bent kuo prisidėti /prie be
darbių ūmios pašalpos, nes 
miestas esąs ant slenkčio 
bankrūto. Kiek laiko atgal 
buvo nukirta komisija išty
rinėti, ar nėra bereikalingų 
valdininkų, ką gauna algą ir 
tas apsunkina budžetą. Lai
kas slenka savaitėm ir mė
nesiais, o politikierių skai
čius ne tik nemažėja, bet 
nauji prisiglaudžia. Gatvėj 
visokių kalbų plaukioja. 
“Tas ir tas tik retkarčiais 
pasirodo, o gyvena kaip 
princas/ Įplaukų matyti tu
ri daug.”

Dabar nauja “bėda” užsi
rito ant politikierių nuga
ros, tai numažinimas nuosa
vybių įkainavimo? Seniau 
Philadelphijoj n u o s avybių 
vertė skaitėsi $3,454,000,000. 
Šiemet nejudinamo turto 
įkainavimas sumažėjo ant 
$333,000,000. Žinoma, ’ už 
tiek bus mažiau, mokesnių? prieš kitus 
Bet “pelė ant > aruddo ųe- 
dvės,” farmeriai sako* > Po
litikieriai rąs ištekliaus savo 
algoms, o bedarbiu pašal
poms nėra.

Japonijos imperialistai, užgrobdami Mandžuriją ir Jehol provinciją, prisirengė ata 
kai ant Sovietų Sąjungos. Mandžurijoje jie sudarė savo karo bazę, praveda strategi • * i . * * I Inius gelžkehusjr kitus prisirengimus.

mačiau tuos generatorius 
gaminant elektros pajėgą, 
kuri buvo vedama į naujas 
dirbtuves ir į ūkės Sovietų 
Ukrainoj. Ten toji pajėga 
pagaminti kainuoja J kapei
kos kil. valanda. Pigiausia sufanatizuoti parapijonai. Tu 
elektros sriovė pasaulyj, nes,rėdamas šeimyną ir nenorėda

',^08 niekas nenaudoja priva- «89t P
;. v . . T. . .. . ti, turėjo ąpleisti

jutimam pelnui; Ji teikiama Dabar, praėjus kiek me
naudai S. S. gyventojų.‘tų, matyt šio “krikščionio;

Mes/ bedarbiai • ir diifb’antie^^ 
i, vienykimės; ir stokime :į{k<Į< 
ą pVieš išnaudotojus. " !
i i f Jaunuolis,

Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie moterų at
liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.

Joj aprašomos Paryžiaus - komunarės ir jų karžygiška 
kova, čia rasite £inių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas, 
čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kajip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.*

Knygoje yra keletas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas.

Knygos kaina 25 centai. Platintojams imant nemažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą.

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% nuolaidą. 
Reikalaukit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:
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(Tąsa) ■ Kapams parinko vietą po aržuolu, ten,
—Atsiskaityti atėjome, — nepaisančiai kur vakarais mylėjo gulėti Andrius ir Up-

prakalbėjo kareivis Auzanas per sukąstus 
dantis ir perkreipdamas lūpas.

—Atsiskaityti?... Gerai, gerai... Tave 
būk tai kur mačiau,—kalbėjo Rauda, žiūrė
damas į Andi4ų. Tas nieko neatsakė.

Rauda vėl atsisuko į kareivį ir susitiko 
jų akys; Auzanas su baisia neapykanta žiū- 

, rėjo ant jo. Raudos pradėjo drebėti apati
ne lūpa ir žilstanti barzda. Jis paleido va
deles ir jau bandė įkišti dešinę ranką 4 ki

šenių. Auzanas pastebėjo tą judėjimą. ! ’
* --^Palik- '‘Tariiybėįe1 kišenių... Blogiau 
„ bus!—piktai tarė buvęs kareivis ir išsitrau-

• , kė revolverį. 1
Plačiai atidarytomis akimis žiūrėjo star- 

;šina į revolverio juoduojantį vamzdį, atsta
tytą tiesiai jam į krūtinę ir bumbėjo:

—Na, bus jau gana juokų... gana juo
kų. Ko gi jūs nuo manęs norite? Argi aš 
esu prieš liaudį...

Visas drebėdamas atsisuko į tą pusę, kur 
kitame gale lauko arė samdinys ir nežmo
nišku balsu suriko:

—Petrai!
—Trak !—iššovė Auzanas. Rauda sumo

savo rankomis ir parpuolė ant žemės. Nu- 
.sigandęs arklys nubėgo linkui sodybos, 
žingsniavusios po lauką varnos ir kuosos 
•pakilo ir nuskrido į girią, 
girdęs šūvį, metė darbą ir 
.ką nubėgo linkui namų, 
visą laiką tėmijo staršiną,
.šūvio tartum pabudęs prabilo:
’ —Baigta...—negarsiai jis tarė, pažiū
rėjo į baisų Raudos veidą.

—Šuniui—šuniška ir mirtis—piktai nu- 
‘.metė Auzanas ir nuėjo linkui kelio. Pas
kui jį ėjo ir Andrius.

• Virpėjo vieversėliai, giraitė gražiai ža
liavo, saulės spindulių apšviesti rasos lašai 
žvilgėjo, kaip deimantai.^,Bet Andrius jau 
.negirdėjo paukščių giesmės ir tartum ne
kvietė jam saulė. Jie išėjo ant kelio, kur jų- 
Jaukė trečias draugas. Visi pasislėpė gi
lioje. v ,

Samdinys, iš
tiesia! per lau- 
Andrius, kuris 
po nuaidejimo

; Tą pat rytą buvo užmuštas ir barono 
Dano perdėtinis, kuris buvo suorganizavęs 

? valsčiuje juodašimčių “apsigynimo” būrius, 
kurie gelbėjo policijai ir kitoms caro" jė
goms. Jį užmušė paryčiu, kada jis apjodi- 
jiėjo darbininkus, kaip ir buvo suplanuota. 
.Bet ant girių brolių užpuolė dragūnai. Lai
ške susišaudymo į petį buvo sužeistas drau
gas Upmanas. Vienok visi laimingai pa
spruko. Žaizdą šiaip taip perrišo mokyto
jas nešvariais marškiniais, o pavakariu jau 
^isi buvo prie savo buveinės.
Z Iš kailinių ir kitų drabužių padarė sužei
stajam minkštą paklojimą, užleido jam vie- 
ham visą būdą. Prie jo nuolatos buvo mo
kytę j as. Pavakariu Upmaną pradėjo imti 
^arštis, jis klajojo. Kalbėjo apie moterį, 
įšaukė prie , savęs vaikučius/ir kartais juo
kėsi. Kartais pašokdavo, dairėsi aplinkui, 
būk tai ko jieškodamas, keikė ir koliojo ba- 
jrottą. Mokytojui buvo; daug ;darbo nurar 
piinti jį. Kada karštis pereidavo, jis paim
davo mokytojaus ranką, įglamonėjp ją ir 
begarsiai kalbėjo: ‘ ‘
’ —Drauge Albertai, eikite gulti. Kam del 
pianęs kankintis. Jeigu numirsiu—tai kas? 
—nedidelė' ir bėda. -—Bet mokytojas nei ne•^-nedidelė ir bėda.
mąpė įgulti. Jis sėdėją prie ligonio,, atsirė; 
fiaęs aht krūvos beržinių šakelių, kurios tar
navo jam priegalvio, vietoje; karts nuo kąr- 
lo nuplaudavo žaizdą iš upelio vandeniu ir 
nusiminusiai žiūrėjo, kad raudonas ratas 
ąplinkui žaizdą darėsi vis didesnis ir karš
tis didėjo. Tai vienas, tai kitas draugas pa
žiūrėdavo į būdą ir pasiteiraudavo: “Na, 
kaip?” ir, negaudami atsakymo, nueidavo. 
Prie ligonio buvo nuolatos mokytojas ir 
Andrius. H •_ - ( .
j Rytą mokytojas pasiuntė Andrių į mies
tą parnešti karbolinio skiedinio ir j odos. 
Vaikinas laimingai pasiekė miestelį, už 20 
verstų ir parnešė gyduoles. Bet ųŽsinuodi- 
jimas kraujo ėjo savo keliu ir pavakariu 
girių brolis Upmanas jau mirė.

manas. Okun nuėjo pas girios sargą, ga
vo lopetą ir kirvį. Prisilaužė šakų, pada
rė iš jų neštuvus ir paguldė draugą. Lai
dojo paryčiu. Po galingais medžiais stovė
jo nuliūdę girių broliai, laidodami savo 
draugą. , ž

Rytas buvo apsiniaukęs. Kaip ašaros, 
žibėjo rasa. Iš gilumos girios girdėjosi vie
nodas genio stuksėjimas. ;Kur tai artimai 
tris kartus suriko gegužė ir nutilo.

Du draugai,įlipo į duobę; kiti padavė mi
rusį draugą. Veidas kiek »patinęs ir tam
sesnis, bet ramus ir 'taip rimtas; kuris retai 
būna pas mirusį. Auzanas ir Lankovskis, 
kurie buvo nusileidę į duobę,, pridengė 
draugo galvą aržuoliniais, lapais, pataisė 
sudėvėtus drabužius, padėjo ant krūtinės 
jam jo revolverį—ištikimą revoliucionie
riaus draugą,—tylomis paspaudė numirėlio 
šaltą ranką ir išlipo iš duobės.

Mokytojas paėmė žemių Saują ir metė į 
duobę. Šlapia žemė ritosi ir greitai užden
gė draugą... Per Andriaus žandus visą lai
ką riedėjo ašaros, bet atrodo, kad jis pat
sai to nepastebėjo. s

Užkasę kapus, girių broliai tylomis pra
dėjo skirstytis. Ūžė giria, čiulbėjo paukš
teliai, tartum pomirtiniai varpai...

❖ ❖ *

Kodolas ir Gaigalas skubinosi: 
laiku pasiekti vieškelis, kuriuomi 
baronas pas kunigą į svečius. ,

—O jeigu jis šiandien nejotų? 
galėjo susilaikyti, žinodamas apie užpuoli
mą ant perdėtinio ir staršinos... O ir ki
tur buvo girdėtis panašių užpuolimų, kaip 
kuriuos nevidonus nudėjo. Jis. gali pasibi
joti dvare gyventi ir išvažiuos į miestą. O 
kaip t^da?—kalbėjo Gaigalas, "nerimauda
mas ir žiūrėdamas į Kodolą. ' 4

—Neišvažiuos,—atsakė Kodolas taip, tar
tum jis būtų jau kalbėjęs su baronu.—Da
bar tikrai neišvažiuos: bijos, kad už bailį 
nepalaikytų. O tikrenybėje jis ir nėra bai
lys. Gerai, jeigu kiekvienas iš mūsiškių 
turėtų tiek drąsos.

Vieškelis, vedantis pas kunigą, apie vers
tą ilgio, ėjo per girią. Gaigalas ir pasirin
ko tą vietą .barono užpuolimui. Tiesa, pa
gal pereitų metų gubernatoriaus patvarky
mą, girios abiejomis didelių kelių pusėmis, 
buvo iškirstos ant keletos sieksnių, nes pir
miau būdavo'tankūs užpuolimai ant kazo
kų. Bet Gaigalas pasitikėjo savo medžio
kliškiems gabumams ir šautuvui. Taipgi su 
juomi buvo ir Kodolas, kuris irgi geras šau
lys, o drąsumu tai'buvo pirmas draugas vi
same būrelyje.

Sulindo į tankias eglaites, vienas nuo ki
to apie penkiasdešimts žingsnių. Pirmas 
buvo Gaigalas, kuriam turėjo pakliūti ba
ronas.

Buvo sekmadienis, vieškeliu ėjo ir važia
vo žmonės. Štai pravažiavo karietoje Gai
galui pažįstamas buožė geru ir sotumi ark
liu. ^Paskui jį pųėjo senelė-ubagė su dide
liais krepšiais ant savo pečių: matomai ne
blogai prisinpkuš ’ maisto ir kitų reikme
nų. Prąvaž 4yq ' dąifiubdamąs' ir švilpau
dama^ apigiifČio jaunimo vežimas. Gaiga
las palydėję juos akimis ir :prisiminė savo 
jaunystę. Ir jis jaunu būdamas gerdavo, 
prie.bažnyčios mušdavosi su kitais veCiki- 
nąįs if gėrėjosi, kad nebuvo jam-lygaus 
spėka ir vikrumu. Tai buvo laikai, kada 
gyveno be rūpesčio. Vėliaus apsivedė su 
gražuole Onaj nusibankrutavusio dvarponio 
dukrele, ir pradėjo gyventi, randavodamas 
žemės sklypelį... Povaliai įsitraukė į re
voliucinį judėjimą, revoliucijos metu buvo 
išrinktas į vadus, organizavo liaudies mili
ciją, kelis kartus buvo mūšyje prieš dragū
nus ir kazokus;'kovojo drąsiąi.

Praėjo'du seneliai/ garsiai kalbėdami ir 
smarkiai rankomis mosuodami. Saulė jau 
nusileido iki medžių viršūnių, eglių šešėliai 
pasjdąrė ilgesni. Bet barono vis, dar ne' 
buvo.

reikėjo 
jodavo

Juk jis

menkiausią algą. Nilo 'fašis
tų geresnio tikėtis negalima.

Kuomet buvo pareikalauta, 
kad būtų perskaityta rezoliu
cija, tai tarsi šaltu vandeniu 
apipilta fašistai. Pirmininkas 
net pabalo, o Laukaitis, tai 
kaip tas ilgas Jurgis ištiesė 
savo kaklą ir nustebusiai 
žiūri į reikalaujančius, kad 
rezoliucija bedarbės klausimu 
būtų perskaityta. Mat tiems 
ponam buvo nuostabu, k&s čia 
galėjo išdrįsti pakelti t balsą 
bedarbių reikalu. Tai naujie
na Baltimorės Laukąičiams 
Mat, jie manė, kad jie' .gali 
mulkinti darbininkus, vj^ącĮos, 
ir skriausti juos, \ Gali, .vįęųa 

‘ar kelis kartus apgąutį>f bent 
negali vi^adqs , .tatai daryti. 
Taip bus ir su Baltimore. Dar
bininkai. j,au pradeda pamatyk 
kas jų priešai ir kas jų dran
gai.

dd ftūrddė, ;ka'ip labai reika
lingą , greitą paramą- ■ ^Daily 
Worker?” Svečiai atsiliepė ’ į 
jų pakvietimą su aukomis. ■

Drg. J. Geležienė, B.' Tru- 
šienė, D. čepulionienė, S- Ven- 
skevičia ir A. Vehskevičienė 
aukavo po 50 Centų. V- Rut
kauskas 35 centus ir P. Geleži
nis, J. Ivanauskas, M. Andriu- 
liunienė, A. SaviČiunas,* J. Kai
ria, P. Bratanas, P. Andriuliu- 
nas ir S. Wick po 25 centus. 
Viso “Daily Worker” aukų 
sudėta $5-55. !

Visiem aukavusiem tariame 
širdingai ačiū ir linkime jauna
vedžiam smagauš ’ gyvenimo. 
Aukos perduotos per “Laisvę” 
kur jdš prfelaiįso.' ! '

1 4 : Ten Buvęs.
.1. '■! 1 / > U-
• . . . - !'U. j '77 r r1! •> ’ 1 ?’l <
... , .. JKJT ^LAISVĘ”; . . ;Į | 
SKAITYKIT i IR PLATINr

Ąntradien., Kovo 7, 1^33

ALDlI> 72 kp. 'susirinkimas įvykA 
koVo 9* d. (ateinantį ketvergą), M. K. 
Adamonio' /kanĮbh-riuosįe/ 95 Steaip- 
biat Rd. Draugės ir draugai, malo
nėkite būtinai skaitlingai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių dąlykų ap- / 
tarti. Pradžia 8 vai. vakare.Pradžia 8 vai. vakare.

‘ '(55-56)
: ■ I >■ : 1 ’ i ’

DETROIT, MICH?
Svarsbios diskusijos temoj: Balto

jo šovinizmo klausimas. Rengia AL 
DLD 188 ir Lt)SA 130 kuopos, kovo 
•—Mąrch 9 d., ketvirtadienį, 7:30 vąl. 
vakąre, Rusų restaurante, 9219 Rus
sell St. Darbininkai lietuviai, balto
jo špvinizmo klausimas yra svarbus 
ir visiems darbininkams‘žinotina, to^ 
del kuo skaitlingiausiai atsilankykite 
į šias diskusijas. .

Komisija.
(55-56)

WORCESTER, MASS?
Kovo 8 dieną įvyks apvaikš&ojirhas 

tarptautinės motetą dienos,: Lietuvių 
ąvfetainėj,; 29 ^nflicott St„ ■ 7 valandą 
vakare, Raibos Anna Bųrląk. Kon- 
čettirię1 ’dalį programos išiJiltiys Aido 
ik« Žiburėlio > Chorai. : *• ‘ i i < .
r . H • i t i ■ : • i j- i55756)

(Bus daugiau)

•; Reporteris- j

Ką Uždirbo Miškų 
Darbininkai?

f .PRANEŠIMAI fe KITUR
] Į .-V-- - i. i ’■ / - • ■> į... J l >

Canada.

hąmtramck, mich,
TDA Ęazio. Giedrio kuopos susįrin- 4 

kimas įvyks seredoje, kovo 8 dieną, 
7 vai. vakare, pas drg. Vameckus, 
2050 McLean A Ve. Visi nariai steng- 
kitės būti laiku, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarti.

Org.

ELIZABETH, N/ J? ”
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 8 d. kovo—March, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Darbininkų Progre
syviam Kliube, 408 Court St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų.

Sekr. šerdis.
(55-56)

TIMMINS, ONT 
—Canados darbininkai turėjo 
labai varginingą žiemą. Jie, 
galima sakyti, dirbo veltui. 
Viskas ką gavo, tai pavalgyti.

Iš rudenio labai daug dar
bininkų patraukė į miškus tikę 
damiesi gauti darbą. Prisi
rinko į “lumber cąmp” darbi
ninkų. kelis kartus daugiau, 
negu praėjusį rudenį, kitais 
metai. Bosai tuo ir pasinau
dojo- Jie darbininkam mokė
jo visai pigiai už darbą. Ne
reikia manyti, kad jei bedar
bė ir vargdieniam sunkūs me
tai, tai ir bosam prastai. Pa
vyzdžiui : Reikia medis pagul
dyti ir supjaustyti. Turi būti 
apskabintąs. Medžius pj aus
tom po 16 pėdų ilgio. ; Medis, 
kuris turi skersai' storio 7-8 
colius, už tokio njedžio apdir
bimą gauną, darbininkas 6 
centus. O bosai už.tokį medį 
gauna 50 čenįų.\ t)ž laibės- 
nius medžius darbininkai gau
na tik po du ir pusę centų, o 
kompanija 35 centus^ -‘h J

Bet tai ne viskas. Dirbant 
miškuose labai greit nusidėvi 
rubai, kirviai genda ir už juos 
reikia mokėti-

Darbininkai dirbdami nega
li kitur gauti maisto, kaip pir
ktis iš kompanijos krautuvės 
arba valgyti tą maistą, ką 
duoda kompanijos “kempėje”1.- 
Labiausia darbininkus pykina, 
tai maistas. Už valgį kompa
nija paima nuo kiekvieno dar
bininko, už vieną dieną dole
rį. Dabar viskas pigu, o kaip 
keli mėtai atgal ėmė dolerį į 
dieną už maistą, taip ir dabar 
tą pačią kainą lupa.

Darbininkai dirbę miškuose 
per visą žiemą tegavo f ik po 
$23 baigus darbą. Kitaip ne
galima prieš bosus atsispirti, 
kaip tik susiorganizuoti ir sto
ti į kovą.

Kelis žodžius ąoriu tarti 
^vadovauti aPie darbininkų pareųgimą. I 

Balandžio 12 d*, bus' Vaidina
mas ' teatras So- Porcupirie, 
Ont., Finų Svetainėj. Tą va
karą bus išleista ■- laimėjimui 
eilė vyriškų ir moteriškų! iru- 
bų. ‘ , ’ ;t ' ’ . t ' ’ ?'H

Darbininkai1 turėtų skaitliu- | 
gai

susi- 
bet

BALTIMORE, Md. — Va
sario 19 dieną buvo surengta 
paminėjimas “Lietuvos Nepri- 
gulmybės” 15-kos metų sukak
tuvių. Tautininkai gyrėsi ir 
žadėjo duoti programą, bet 
pasirodė labai biedni. Netu
rėjo nei kalbėtojų, kuriuos gai
šino. O jų chorelis visai mi- 
zernas;/kaip sksfičium taip ir- 
balsais silpnutis. Ukrainų Cho
ras kiek geriau pasirodė.

Pradedant ceremonijas, ko
kis vaikėzas bučiavo lietuviš
ką vėliavą. Mat tautininkė- 
lįams svarbu ten, kur geltona.' 
Pirmininkas nemoka kalbėti l J ‘
lietuviškai, niurzgėjo tik sau 
po nose-

Kalbėjo adv. Laukaitis. Jis 
ir pasirodė, kad nemoka lie
tuvių kalbos. Kalbėjo angliš
kai. Bet ir angliškos kalbos 
dorai nemoką. Net gėda sė
dėti ir klausytis tokio žargo
no. ' O Laukaitis savę vadina 
dideliu Lietuvos patriotu. Ar 
nepuikus iš jo patriotas, kad 
nei lietuvių kalbos neišmoko ? 
O' dažnai tautininkai rėkia, 
kad bolševikai nori išnaikinti 
tautą. Sovietų Sąjunga turi 
įsteigus daugeliui tautų mo
kyklas, taipgi ir lietuvių, o to
kie fašistai Laukaičiai nesu
mezga lietuviškai sakinio. Jis 
niurnėjo, kad “Nenurimsim be 
Vilniaus.” Efet jei kas vėl at
ėmę atiduotų tautininkams 
Vilnių, tai jie vėl lenkams pa
vestų- Ir ” vėl niurzgėtų, kad 
“Nenurimsime be Vilniaus.”' 
Mat jie žino, kad tai venintė- 
lis būdas pasipinigauti.

Nežiūrint, kad buvo 
rinke apie 700 žmonių,
Laukaitis tik vieną dalį matė: 
Tik daktarus, advokatus, den- 
tistus ū'[ politikierius, tai ^e- 
r i a u s i a žmonės esą, pra
kilnus • “tautininkai”. Tur 
būt tokię, kaip jis, kad nei sa
vo kalbos nemoka. Gyrė 
Ameriką, kad gerai gyventi, 
žinoma jam “gerai.” Jis yra 
toks ignprantas, kad nemato, 
jog Amerikoj yra virš 17,- 
000,000. bedarbių. Jų tarpe 
desėtkai tūkstančių lietuvių 
neteko darbo, atsidūrė į bado 
nasrus. Tų žmonių Laukaičiai 
negali matyti ir jie nemato. 
Jiems bedarbė yra svetimas 
dalykas. Kiek teko patėmy- 
ti, tai jo kalbos nesiklausė 
žmonės. Ir nebuvo ko klausy
tis darbininkams.

Antras kalbėjo Kulis. Gyrė
si, kad jis buvo Lietuvoj ir 
esąs “geras žurnalistas.” , Bet 
reikia pasakyti, kad tas žmo
gelis veikiausiai, nemoka pa
sirašyti vardą. Nte tokiems ir 
būti “žurnalistais.” Apie jo 
kalbą neapsimoka nė vietą už
imti laikraštyj.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
“Vienybės” red. Valaitis. Jis 
nieko naudingo nepasakė. 
Tik smerkė Pilsudskį, kam 
pastarasis nuėjo ____
Lenkijos buržuazijai. Girdi? 
didžiausias išdavikas Pilsuds
kis- Tai ir Yisa tautininkų 
kalba. Apie Lietuvos darbi
ninkų ir ūkininkų padėtį nie
ko neprisiminė. Tiems po
nams nė nesvarbu Lietuvos 
biednuomenė. Jiem tik svar
bu išvilioti iš žmonių doleriai. 
Nei vieno žodžio nesakė apie 
Smetoną. Matr jam kruvina- 
sai Smetona yra geras: Jis 
smaugia Lietuvos biednuome- 
nę, pūdo juos kalėjimuose, o 
kuris drįsta reikalauti duonos, 
kuris kovę j a prieš badą, tuos 
kalėjimąn kiša.

Buvo bedarbės klausimu 
priduota rezoliucija pirminin
kui, kad jis ją perskaitytų su
sirinkimui ir lai susirinkimas 
priima ar atmeta. Bet fašis
tas Jaras ir Laukaitis pasi
šnibždėję nusitarė, neskaityt 
ir neskaitė.; Mat jų tikslas,
ikad lietuviai darbininkai Bąl
"timorėj badautų ir dirbtų už

dalyvauti parengime.1 ; • 
Miškų Darbininkas.

CAMBRIDGE, MASS.
Darbininkai moka ir šeimy

ninius r pasilinksminimus pa
naudoti stiprinimui darbinin
kiškos spaudos. ^Vasario 5 d. 
drg. Jonas Beleckevičius ap
sivedė su B. Vanagaite. Ves
tuvės buvo pas draugūs Bra-^ 
tainius. Dalyvavo diktas bū
relis jaunavedžių draugų ir 
giminių. Svečiam linksminan
tis drg. Vinckeyičius ir*. Sa- 
yičipnas biskį pakalbėjo ir 
sįmiąė ąpi’e jtefkj&lą ' parėpei 
darbininkišką ’ spaudą. : Jię-

HARTFORD, CONN.
Tarptautinė Moterų Diena bus ap

vaikščiojama seredos vakare, kovo— 
March 8, kaip 8 vai., Ukrainą svetai
nėje 87 Windsor St. Bus lqąlbėtoja 
iš Nęw Yorko, kuri pirmą syk kal
bės. Taipgi bus perstatytas veika
las “Strike.” Jį perstatys John Reed 
kliubo narių. Labai interesingas, at
vaizdinantis šių dienų nuotikius. To
dėl kas -tik gyvas, būkite šiame ap- 
vaikščiojime. -

t. Komisija.
(55-56)

GREAT NECK, N. Y-
LDSA 64 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo 8 ih, drg-. V. Adamo- 
nienės kambariuose, 95 Steamboat 
Rd. Great Neck, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakare. Drayge^ vipqsi flaįyvaukite, 
ries reikšis ufekimoketii ketines duok
les. Apart to yra daug svarbių dalu
kų aptarimui. ...
p Org. 'A. Bdčienė. /

■ i ' I .. ’ ' '■ . < ‘ (5t-i56)

LOWELL, MASS, .
Rengiama Vakarienė Parėmimui 

“Daily Workerio ”
Subatoje, kovo 11 d., 7 vai. vakare, 

Darbininkų Apšvietes Kliubo kamba
ryje, 338 Central St., yra rengiama 
gera vakarienė parėmimui angių kai- . 
boję darbininkiško laikraščio “Daily 
Worker.” Ne* vienas kitas laikraštis . 
neišgali pasiekti taip plačių darbinin
kiškų masių ir taip karingai kovoti 
už tuojautinę pašalpą ir socialę ap- 
.draudą bedarbiams, kaip “Daily Wor- 
'ker.” Bet dabartiniu laiku dienraštis l 
besigrumdamas kasdieninėse kovose 
už darbininkų reikalus pateko į sun
kiausią. finansinę padėtį. Reikalinga 
skubi pagelba, kad išgelbėti laik
raštį nuo sustojimo. Draugai darbi
ninkai, pagalvokime rimtai, kaip ga
lima būtų vesti kovą prieš skurdą ir 
badą netekus galingiausio kovoto^) 
visoj šalyj? Juk tai būtų skaudžiau
sias siųūgis visai darbininkijai! Spau
dos komisija deda pastangas/fcureng- 
ti vakarienę kuopuikiausią: dešrų, 
kopūstų ir kitokių prieskonių užteks 
višiems. J Todėl prašome paremti šį 
taip iVafrbų parengimą—paremti dar
bininkišką * spaudą. Įžangą tilf 25f., 
vaikams 15c. , '
J ' Spatidos Korri. (J. M. RatgJoW).

,KdUL,.| .-i,', s; '(55-56) Į
. 1.i..;___ —r uJ.;. ..j .
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SUBSCRIBE NOW FOR THE

Woman’s paper to be in new, magazine form

THE WORKING WOMAN
50 E. 13th St. / New York, N. Y.
First issue to be ready for. Int’l Women’s D&y March 8
ENCLOSĘD FIND 50 cents for one year’s suscription 

30 cents for six month’s subrip tion
•I“ ■ ■ f < I

to the WORKING WOMAN

Name

Address

City <> State-

Bundle order rate 4 cents per -copy . , , &

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
.i REMINGTON TYPEWRITERS

( ) ( » I J 4 J

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė-

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MiUlWIJBS
haūsio išdirbifno, su naujais patobulinimais

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta įsu naujais paran
kamais prietaisais dabar gali-

■ / * * ’ »*•

ma ją įsigyti per. “Laisvę.”/

KAINA $60.00

Laisves” SkaitytojamsDidelė Nuolaida
Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniS- 

kaš mašįnas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėjiau. sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboardo.” . . * ?

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
\ ( 427 Lorimer St., ' Brooklyn, N* Y.

. 1.7 • ' **
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Antradien., Kovo ?, 1&ŠŠ
I z

Y.

Ave.

Lankytojai

1326 McReynold Ave.
J, Andruška,

Iždo
T. Grušįūtė,

1807 Daria Avenue
Kaupas,AIR

M o-

WATERBURY, CONN

Street

BETHLEHEM, PA

kitui Ttf) irti i ji i Imi ! Kasos Globėjau J. Racitinas, 6821Kitai partijai nevalia OU Dayton Avė., Eva.Vėgėlienė, 7715

pas

Avė.:
ir So

JviONTELLO. MASS

Komisija

PORCUPINE, CANADA

f*

E. 19th St.
E. 17th St.

PITTSBURGHO IR 
PRIEŠFAfcISTINIS

Street
Street

& 5th Avė., Moline, III. 
Maršalka J. Kairia, 2485—33rd 8t.

Moline, III

1351 Broadway Ave. 
Globėjai:

854 Marguerite 
Pa.

640 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue
52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

1039—4th St., *Ibnon>
439 MapleWood Ave.,
D. 42, Rices banding,

Brad-

Dayton Ave.
Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton

Ave
102 Hantington St.
Visi Montell. Mass.

st., 
st. 
st. 
st.

290 Wilkins
45 .Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekviena mėnesį pirmą 
3 vai. po pietų.

201 W. 16th
201” W.’ 16th

19 E. 19th

85 W, 16th
Wood Ave.

Scribner

Box 113 Royal-
Vine
So. :
Box

102 E. 4th
514 Autumn Ave.,

1388 Andrus St- Akron,
P. O.* Box 400, Benld,

J, Į Ružinskas,
Korsikai, J. Ruseękas, 1 ' ■ ‘ ’

! J / Revizijos Komisija: , .
M. £uria„ A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta idekyiąno 
menesio antrą utarninką, savam name, 
10t>7-63 Hamilton Ave. • • ! *

Avė.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Ligonių
M. Varnienė,

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

, LINDEN, , N. J. . t 
VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. TratuliB*
Pirm.' Pagelbininkas G. Kardauskas, 
Prot. Rašt. K. Striupaitis, 
Fin. Rašt. M. Andrunaitė, 
Iždininkas J. Užkurėnas,

Moterų 
Pašelpihe Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.

St.» Shamo-
Hobaon St.,
568. Castle

1 St., Weet
Col-

De-
■ Min-
Street

N. 'S. Avė., m. moline, m.
Empire st., j jgdo globėjas J. B. Julius,, 48th St 

2545 W. 43rd St.

Elm St., Tamaqua,
Crystal Lake Dr.,

Ave.,

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

Ona GyviutS, 7148

Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc- 
i tion Ave.

t 1108 Elizabeth Ave. 
Trustisai: If,

J. Urbonas, T. * Rasikas, J.1 • . 1 ■ '

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pageib. P. Grygo t is, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark Pi. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 80 Dayton St.
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienė, 144 South.

Park St., J. Krakauskas, 800 First 8t.v 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis,

‘ '211 First St.‘
Maršalka J. Jotkojis, 3483 Second St. , 

•’Aušros” Draugijos susirinkimai kįvyk*t< 
antrą ketyirtadienį kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Ldisvės’, svetainėj, 269-73 Second J SL, 
Elizabeth, N. J.

P. O. Box' 201, Minddn,
Slovan, Pa.

X*'

:
16— J. Šileikai 142 Pine I SU fNanlUoke, Pd.
17— K. Levine, 242 Penn Ave. • Extension,

Turtle Creek, Pa.
19— J. Preikšą,

W. Vu7
20— L. Mansis. P. O. Box 65, ___
22—P. Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth,

N.
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, III.
29— Antanas Kubilskis, Box 286, Coal Cen- 

tzor
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoln St., Ben

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

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaltis, P. O.

ton, III. '
35— K. Bagdonis, 114 N.

kin, Pa.
36— Joo Pečeliūnas, 1009 

Harrisburg, Ill.
37— L. Aimanas, P. O. 

Shannon, Pa.
88— M. TamuJiene, 

Frankfort, Ill.
89— Tony Zedolek, 

linsville. III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienė,

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

Ill.
43— M. Lingevičienė, 424 Fordney , Ave.,

Saginaw, Mich. ’
44— Ona Noneik, 709 ’Maple St., Zeigler, Ill.
45— M. Savuiaitienė, P. O. Box 262, Cuddy,

Pa. 'I46— J. Petrauskas, P.' O. Box 118, Blanford,'.
Ind. .

47— J. K. Alvinas. 2322 Scotteh ‘ Ave.
troit. Mich. , j J

48— J. Sabaliauskas, 416 Coal St.'
ersville. Pa.

49— A. Matulevičius, 279 So. 5th 
Brooklyn, N. Y.

50— Joe Shimkets, 1331 Goebel St. ] 
Pittsburgh. Pa.

51— P. Maslaveckas, 60 S.
Wilkes-Barre, Pa. '

52— Antanina Mikužienė, 
Chicago. »’w.

53— J. Gudišauskas, 437
Pr.

54— Geo. Braknis, 222 
Pontiac, Mich.

55— V. Bionskis, 970 Alson Ave., Wash
ington, Pa.

5«—V. Glaubičius, 316 George Ave., N. End, 
'(VMkeH-Barrc, Pn.

57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran
ton, Pa.

58— J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 
Brighton. Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, GRAND RAPtDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 
* 1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirminirika'B, CHhb. Margie, *

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

, j . 780 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Karl Raslkas,

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

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth

Iždininkas Ant. Daukša,
1131 Walker

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių. Kapinių Korporacijos . 

Valdybos Vardai ir Adresai
Pirmininkas J. Bagdžiunas, 228 Duffy, Avfc.

I’ittfeburgh. Pa. Tel. 9905
Vice- pirm. J. Kuipdnas, 27 Corlet St

Wilkes Barre, Pa., Tel.
Kasierius K. RandaVčikas, 613 Main 

Edwardsville, Pa,, Tel.
Prot., Rašt. J. Staskevičius,, 10 Melrose 

Wilkes Barre, Pa., Tel.
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 
Duobkasys, Jonas Kulponas, 27 Corlet St.

Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

Iždininkas B. Bartulis.
6Crawford St.

Finansų raštininkas. A. Siekis,
P. O. Box 4, 

Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius, 
' 140 Mechanic St.

jaunų mergaičių sekstetas, ku
ris susideda iš lietuvių mer
gaičių? V. Vaicikauskaitės, O. 

Programoj d-alyvaus šios me- Mikalajunaitės, A. šilaitės, H. 
no spėkos: Didžiulis žydų dar ‘ T
bininkų Freiheit Choras; Siety
no Choraš, vadovaujamas drg. 
šalinaitės; Ukrainų Choras, 
Freiheit Mandolinų Orkestrą 
iš New York; Jack London 
Club, John Reed Club; Lietu
vių Jaunuolių Olympiada; ge
riausi kalbėtojai ir puikiausia 
orkestrą grajys įvairių tautų šo 
kius. Taipgi labai daug viso
kių gerų naujų daiktų laimėji
mams iš drapanų, papuošalų? 
apavalų, valgomų daiktų ir So
vietų Sąjungos saldainių.

Viskas prasidės 2 vai. po 
pietų, subatoje ir trauksis iki 
12 valandai nedėlios vakaro. 
Įžanga tik 25 centai per abi
dvi dienas, o iškalno perkant 
tikietą tik 15 centų.

Dar kartą pakartoju: Ne
užmirškit dienų, kovo 11 ir 12 
Krueger’s Auditorium, 25 Bel
mont Ave., Newark, N. J.

G. A. Jamison.

“Daily Worker” Naudai Bazaras Newarke
Per dvi Dieni, šeštadienį ir 
Sekmadienį, Kovo 11-12 dd., 
Krueger Auditorijoj, bus “Dai

ly Worker” Bazaras
Draugės ir draugai darbi

ninkai! “Daily Worker’’ nau
dai rengiamas šitas bazaras. 
Jis turi būt viena iš svarbiau* 

’ šių šių dienų reikalų. Baza- 
ro programoj fnanoma turėti 

< visos dailės spėkos, ne tik iš 
New »Jersey valstijos, bet ir iš 
New Yorko žada * dalyvauti. 
Ne tik dailės spėkos, bet ir visi 
apielinkės darbininkai privalo 
dalvauti, paremti taip svarbų, 
taip nepavaduojamą anglų kai 
ba laikraštį “Daily WBrkerį.” 
I šią pramogą manoma su
traukti per abidvi dienas 4,- 
000-5,000 publikos. Lietuviai 
darbininkai ir darbininkės ne 
tik Newarko, bet ir visos New 
Jersey valstijos skaitlingai da
lyvaukite, nes tokio svarbaus 

, padengimo ir dailės žvilgsniu 
turtingo Newarke tikrai nėra 
buvę ir negreit bus. 1

Kas Bus per Programa?

Girnaitės G. Goberaitės ir J. 
Sasteraitės. Jom pianu akom
panuos Pagiegalienė. Solo su
dainuos drg. Volkenstein ir 
Lipsbuts skambins pianu solo.

Tadgi programa prirengta 
plati ir kalbėtojus turime ge
rus- Mūsų miesto darbininkės 
labai stropiai ruošiasi prie šio 
parengimo. Parengimas ne tik 
atžymės moterų tarptautinę 
dieną, bet paakstins darbinin
kes įsitraukti į platesnes darbi
ninkų kovas, ypač į kovas už 
bedarbių apdraudą, už vaikam 
šiltus pietus mokyklose ir prieš 
bedarbiu šeimynų mėtymus iš

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P., 

1120 North Street
Pirmininko pagclbinlnkas, Žirgulis. P., 

52 Dale Street 
"Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,s - .»

67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai: 

Evans J-

Daukas, Geo.,
Iždininkas Druscikis J.,
Maršalka Valečka A., <

L. D. P. Kliubas laiko 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare.; pradžia 7:80 valandą.

St.
St.

bedarbių šeimynų mėtymus 
namų. ; š '

Kom. Rei>orteris.

Kaip Buvo Vokietijoj
Pirm Rinkimų

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE, ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yufika, 825—4th Avė., 
line, III. .

Pirm, pageib. A. Matusevičia, 1003—
• 25th St., Moline, III4 f ■_ •

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtb 
Avė., fe. Moline, III.

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

Iždininkas M.» Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III.

Per abi dienas bus dainos, 
muzika, vaidinimai, šokiai, 
prakalbos, laimėjimai ir šimtai 
kitokių juokų ir karikatūrų.

P. S. Sietyno Choras pildys 
programą nedėlioj, 6 vai. va
kare.

Iš visur galima privažiuoti į 
bazarą Springfield Ave. ka
rais ar busais ir tik pusę, blo
ko paeiti į pietų pusę į svetai
nę.

Kovo 1 d. įvyko Namų Sa
vininkų ir Randauninkų Lygos 
susirinkimas, 350 Walnut St. 
Mūsų mieste pirmas tokis su
sirinkimas buvo šaukiamas. 
Žmonių prisirinko daug. Jie 
labai interesavosi kalbėtojo 

'aiškinimais. Daugelis buvo, 
kurie-pirmu kartu girdėjo ko
munistų kalbėtoją.

Užbaigus prakalbas prasi
dėjo diskusijos- Iš publikos 
buvo duodami klausimai: kaip 
numažinti elektros, geso kai
nas ir kaip apginti namus, kad 
neatimtų už skolas ir taksas. 
Taip pat buvo statomi klausi
mai, kaip apsiginti bedar-

| Taip pat iš valdžios išreikalau
ta; kad duoti kurą namini apšil 
dyti.

Darbininkai susivieniję gali 
•laimėti ir laimi. Valdžia ban
do terorizuoti ir net grąsinti 
deportavimais. Mus tuo tero
ru nepasotins. Organizuoki- 
mės ir kovokime už bedarbių 
pašalpą ir prieš šią badavimo 
sistemą-

B. F. Korespondentas.

Mūsų zmieste, kaip ir ‘visur, 
didelė bedarbė. Darbininkai 
eimanuoja, lukuriuoja ir ne
siskubina organizuotis. O be 
organizacijos ir tas -pašalpas,

bia/n, kad nebūtų išmesti iš kokias valdžia duoda, 
namų; kaip sudaryti bendrą kas gali išreikalauti, 
frontą randauninkams su na- piname I - - ■ 
mų savininkais ir kovoti prieš mažai ką dirbam 
evikcijas.

mažai 
Nesirū

piname bedąrbių reikalais, 
i ir spaudos

platinimui.
Išdiskusavus esamą padėtį, i Iš rudenio buvo kalbėta 

nutarta sutverti Namų Savi- daug pasidarbuoti platinant 
ninku ir Randauninkų Lygos • “Laisvę” ir užrašinėjant kitus 

laikraščius. Net keli draugai 
prižadėjo gauti naujų skaity
tojų, bet pasekmės, kiek teko 
patirti, nebuvo didelės.

Turime prisipažinti, kad la
bai mažai rūpinamės savo 
spauda. O tai peiktinas daly
kas. Niekas neginčija, kad 
bedarbė, bet jei tik veikliau 
pasidarbuotume, tai ir gautu
me keholiką “Laisvei” nau
jų skaitytojų, nes “Laisvę” vi
si darbininkai mėgsta skaity
ti. Drg. M. Petraitis pasižada 
darbuotis 'gavimui mūsų laik
raščiam skaitytojų. Vieno ne
užtenka, turime visi pasidaiv 
buot, b mūs kolonijoj darbL 
nįnkiškų laikraščių skaitytojų 
būrelis paaugs-

V. Stančiukas.

skyrių. Į valdybą apsiėmė 
Huosnoriai darbininkai, ku
riuos tas reikalas paliečia.

Praeityje būdavo skundžia
mės, kad negalime įtraukti 
naujų spėkų į veikimą, šiuo 
kartu pasirodo, kad galima, 
jei tik mes pakeliame svarbų 
dienos klausimą. Reikia pri
pažinti, kad mes nemokėjome 
eiti prie žmonių. Nevisuomet 
mums pasisekdavo apčiuopti 
gyvenimo- svarbieji dalykai.

Kovo 11 d., Namų Savinin
kų ir Randauninkų Lygos su
sirinkimas įvyks 103 Green St. 
Wateftury, Conn- Kviečiami 
randauninkai ir savininkai da
lyvauti mitinge. Tie įaugai, 
kurie turite paėmę peticijų 
rinkti parašų gazo ir elektri- 
kos nųpiginimui malonėkite 
sugrąžinti,: ‘ ?’ J ? ’

Kuomet bedarbiai susiorga
nizuoja,. tai ir laimi- Porcu
pine susiorganizavome į Be
darbių Tarybą ir iškovojome 
pašalpą iš pavieto valdžios.

Pirma, turi būti priimta 
kiekvienas atvykstantis bedar
bis į Finų svetainę, kur bedar
biai prisiglaustų. Valdžia turi 
užmokėti už svetainę organi
zacijai, kuriai namas priklau
so.

Antra, kiekvienas naujai at
vykęs bedarbis gauna pašalpą 
iŠ valdžios. '

^Trečia, išrinkta komitetas, 
kuris rūpintųsi susirgusiais be
darbiais ir v'aldžia turi suteik
ti lėšas medikalei pagelbai.

1 BINGBAtrON, N. Y. H
___ _ i S- ■■ 5

Darbininkių moterų rolė bįe- 
voliuciniame judėjime nepaMa- 
duojaftiai didelė. Mūsų miešto 
darbininkų organizacijos stro
piai rengiasi prie Tarptauti
nės Darbininkių Moterų Die
nos kovo 8-tos. Bmghamtone 
yra rengiamas didelis masinįs 
mitingas Bendro Fronto Ko
miteto, kuris atstovauja 15 
darbininkiškų organizacijų.

Mūsų parengime kalbės la
bai žymi veikėja Rebecca 
Grecht iš New Jersey. Ji 
kalbės apie svarbą ir reikalą 
darbininkėm moterim daly^u- 

/ti> revoliuciniame judėjime. 
Vietinis ’draugas kklbės apie 
Paryžiaus Komuną, šiame di
džiulyje parengime programą 
pildys Tarptautinis Darbinin
kų Jaunuolių Choras ir Pionie
rių Choras- Taip pat dalyvaus

BERLYNAS. —- Fašistai 
areštavo virš 5,000 komunis
tų ir sumėtė į kalėjimus. Vi
si vadai, kurie tik nespėjo 
pasislėpti, areštuoti. Ko
munistų laikraščius uždarė, 
uždraudė bent kokius susi
rinkimus, lapelių dalinimų ir 
aukų rinkimą. Uždarė ir 
socialistų laikraščms, išski
riant Thuringijos sritį. 
Thuringijoje socialistų laik
raščiai, pagal pareikalavimą 
fašistų, ant pirmo puslapio 
išspausdino Hitlerio prakal-| 
bą prie marksistus. Šiuomi 
pasielgimu dar kartą socia
listų'vadai išdavė darbinin
kų reikalus.

Po visą Vokietiją fašistai 
rengėsi prie didelio komuni
stų ir žydų skerdimo. Apie! 
tai jie kalbėjo ir jų spauda

- ---------------- ;----- —r-y r
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA

1983 METAMS 1 '.
Pirm. M. Selickas, 81 Amity St..
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas, 70 Ward PI., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA, ■ . J a. » ) » » i ’

Balts del Balių, Koncertų, Ban* 
kietų, Vestuvių, Susirihkinių ir 
tt. Puikus steičius: su pąujhu- 
siais Įtaisymais. Keturios bo- „ 
lių alleys. ‘ s t i i.:

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 1141

ROCHESTER, N. Y.

DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Cernauskns B., 103 Mailing Drv,
. ................ j pagalbininkas Miller, J.

8 . Ludwig Pk.
S.

67 Cutler St.
Pulaski Street
F. ,
9 Kostner Pk.

G. Zurgulienč
52 Dale
52 Hoff

Pirm., Cer
Pirmininko
Protokolų rašt. Gendrėnas,
Iždininkas, Galinaitis K., 

; 29
Finansų raštininkas Manelis 
Finansų rašt. pagolbininkas, 
Maršalka, Feliks • Manelis 

Iždo Prižiūrėtojai:
1. Andriunas, P.,
2. Vencius, M.,
3. Švedas, Geo.,
4. Prūsas, J-

Susirinkimai būna 
nedėldienį. Pradžia

Pirm. ______
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobierič, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St. • 
Ligoniu Rašt. M. Potaus, 184 Amea St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass, 
kare.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mats.

' V*I<Ty>n 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

Pirm.
Pirm.

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevlčia,

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St;
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave..

B. Zdanavlčia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St, 
Maršalka A. Barkauskas, į.

Sovietų Chocolate Saldaines

DETROIT, MICH.
. - . < Didžiojo Lietuvos Kunigaikščiorase, kad* įbauginu's pilie- Keistučio Draugystės valdybos antra- 

v- i L '■ ■’ • ** šai 1932 metų. • i , . .
Č1US. Berlyne buvo sureng- į Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta > ’ z-*z\ /» v • i • ' • T • ■ * A x r/i n n o J-v’rxi

4925ta 20 fašistinių demonstra-'
ei jų, kur mhršavo gaujos poXT2Rd.en Av?:
_ v. .. .. . ,. Nutanm. rašt. (fašistines raitanjos ir poli- rn MacKenzie Avė. 
ei jos apsauga. Nei vienai

vo rengti demonstracijas. 
Fašistai maršavo, nešdami 
vėliavas ir benai griežė pat
riotines dainas, kad sukėlus 
patriotinius jausmus, štai 
prie kokių sąlygų atsibuvo 
Reichstago rinkimai.

KOMUNISTŲ DEMON
STRACIJOS ,

BARCELONA, Ispanija. 
Ispanai ir vokiečiai darbi
ninkai susirinko prieplauko
je ir demonstravo, kada gru
pe vokiečių važiavo namo.' 
Demonstrantai šaukė: “Ša
lin Hitleris!”

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą 

API.A CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

• A. P. L. A. ANTRASAI 1932 M. 
Pirmininkas. A. Gelkis, 900 Talbot Ave. 
Braddock,' Pa. . : ? !
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655, New 

Kensin<rton, Pa.
Stflcretorius J,. Gašlūnas, 626 Woodwarad Ava 

McKees Rocks, Pa ' .
Iždininkas .1. Yesadavičius, 588 ,8rd Ave., 

New Kensington. Pa.
IžjJo Globėja:.'— < ; f j
G. Urbonas. 434 Library .St., Braddock, Pa.
J. iTrhoaas, 1925 Harcums Way, S. S., 

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

McKees pocks, Pa. /

A. P. L. A. .FINANSŲ SEKRETORIŲ 
'ANTRASAI

Sekretorius ir antrašas.
3409 Carson St. Corliss

108 Cress St., Carnogla
Shenan-

123 E. Monroe St.,
7709 Abcrden Ava

Brent-
S. S

JNew

Kp.
2 P. Franckovich. b— --------
Sta.. Pitsbprgh. Pa.

8—P. Sadttllenč, 10. ____
Pa.

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio Ave.
doah, Pa.
5— M. Glaubičius,

McAdoo, Pa.
6— S. Telksnis.

Cleveland. Ohio.
7— -J. D. Sliekas, 8121 Elroy Ave- 

wood, Pa.
8— W. Stačlnskas, 2810 Sarah St-

Pittsburgh, Pa. . AJ’ ti.
9— J. Yasadaviče, ' SSS4—3rd Avė.

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

Heights. III.
11— Anna Adomaitis,

gahela, Pa.
12— John Kinderls,

Ambridge. Pa.
13— S. Orban, R. F.

Pa. ' ■ b
14— Geo. Urbonas, 434 Library St.

dock. Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St- Aliquippa, 

Pa.

Maršalka K. Meškauskas,

1501 S.
Kasos Globėjai:

L. Barkienė,
19

ir W. Biliutč,
18

1802 S. Wood Ave.
Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., linden Hall, Lin
den, N. J.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJUS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1982 Metams 

LOWELL, MASS?
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108,
Dracut, Mass. 

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

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

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

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

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

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass, 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystes mėnesiniai susirinki

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

Organo Prižiūrėtojas .>
J. M. Karso.nas.

ROKŲ PAŠALPINĖS , 
DRAUGIJOS

Valdybos Adresai, 19Š3 Metų
Pirmin. A. Krukdųis, 23 Banks St. 
Pirm, pageib. M. Meškinis,' 9 Burton St. 
Užrašų rašt., ,K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Ave. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St.( 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.- 
Iždo Globėjai:

S. Petrnvlčia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius, 162 Melrose Sty>
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St K- 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesį, kiekvieną pirmą sere
dą, ’Lietuvių Tautiškame name.

.__Ji__________

i APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pinto, pageib. W. A. Kairys, 414 
•Broadway,. Pitcairn, Pa.

Prot. seklį A. K. Sliekienė, 8121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St7
Čarnegie, Pa* / ,

Fin. sekr; J. Urbonas, 1925 Harcuir 
Way. S. S. Pittsburgh. Pa.

GARDNER, MASS
A.LlD.L.D. 53 Kuopos Valdyba

Organizatorius, M, Sfeiva, 
80 Lennan St.

PADARYTOS SU VAISIAIS IR
i Viena Dėžutė Sveria Virš Svaro ir 

Po 49 Centus

MEDUMI
Parsiduoda

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti'

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi paS jj galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

Šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 

‘bus išaiškinta, 
kaip jds fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si f 1 p n u m ą s, 

——- «... Skilvib, Žarnų
ir Mešlažarnes Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrifnai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepii' 'Išmirkfetimai. 

•Prieinama Kaiha 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
z Kalbame lietuviškai

110EAST16thST.N.L
Tarp 4-th' Ave. ir Irving Place 

' Įsisteigus 25, metai
Valandos—9 AM. iki 8 PMj 

o Sekmadieniais 9 AM. iki'4 PM.

12 Dėžučių Parduodama už $4.25 
. ■ Du Tuzinai Dėžių už $8.00

Persiuntimą Apmokame. Pinigus Prašome Prisiųsti 
Kartu su Užsakymais

SOVIETU MIŠRIOS SAIDA1NES
DĖŽUTĖSE PO VIENĄ SVARĄ, KAINA 39c

Perkantiems nuo 6 iki 12 dėžučių^ kaina 28c už 
dėžutę. Perkantiems po du tuzinu dėžučių 

ir daugiau, kaina 27c už dėžutę.

TUOJAU REIKALAUKITE IR NAUDOKITE JAS

U ” J I

*1*

427 Lorįmer Street, Brooklyn, N< Y.

X*1" " ~“‘t O C3 O l'.'u'i"' ' IO D O EJ 
' JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisninotas Grahorius
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:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—-Oregon
Keystone—Main 1417



Puslapis šeštas Antradien., Kdvo 7,

Tūkstančiai Dalyvavo Į Kas Bus Nedėlioję? 
- ■ i' Demonstracijose

Višniauskienę, 851 Hart St

J NEW YORK.—Pereitą šeš-
1 -.. .. • -tadienį New Yorko darbininkų

...........  .. , , —-—demonstracijoj dalyvavo 40,-
I ’ į ()0(J darbininkų. Bakoma, kad

Aštunta Kovo jau Čia-Visos ir Visi Dalyvaukime vaidiZ

Masiniame Susirinkime kams 1 eikalavm ,s
!• Demonstracijos įvyko Union 
'Square aikštėje, šita demon
stracija; buvo didelė. Ją šaukė 
Bedarbių Tarybos. Tai de
monstracija, 'kuri reikalavo, 
kad naujas prezidentas Roo- 
seveltas pildytų savus priža
dus, kuriuos jisai prižadėjo 
tuo ’laiku, kuomet ėjo rinki- 

i-mtį’ kampanija. Darbininkai 
Kuomet ka-'įAĄ J Fasti tik kovoje, tik or-; reikalauja, kad būtų įvestu 

ą įganizaeįioj,j įik« < dalyvaudami bedarbių apdrauda, kad nerei- 
- anmnn<atr»riinsn ir kovosp, ketų darbininkams badauti ir 

kovo 8 yra tokios kovos die- šalti, kuomet, maisto -ir namų 
. Tą -dieną Brooklyno darįl yra pilnai gana. .

_ •:Demonstracija n u m a ršavo

BROOKLYN, N. Y.—Kovo mo maisto savo kūdikiams. 
8 diena jau čia pat. Kovo 8, Daugelis tėvų ■ negali - leisti sa
tai Tarptautinė Darbininkių Lvo vaikus į mokyklas/ nes ne- 
Diena. Viso pasaulio darbi- turi jiems ganėtinai šiltų ir tin 
ninkių pareiga tą dieną minė- kainų drabužių- bei maisto, 
ti su prakalbomis ir demonstra į Todėl laikąs, pats > reikalas 
cijomis. Ypatingai dabartiniu verčia darbininkus jieškoti iš- 
momentu, kuomet milionai be eities. Tą išeitį darbininkai Į 
darbo badauja, 
ro pavojus' artinasi kasdieną 
arčiaus, tai darbininkų ir dar- ! demonstracijose ir kovose, 
bininkų pareiga labiau ir la-' 
biau organizuotis kovai. ina, -- _

Vokietijoj fašistai dūksta.' b™nkės, ruošia masinį mitingą 
Jie žudo darbininkų vadus 
Amerikos naujas prezidentas 
Rooseveltas paskelbė bankų 
“šventę,” kuri dar labiau su
mažins darbininkų įplaukas. 
Trumpai sakant, tai darbinin-, . 
kų padėtis eina ne geryn, bet jausiąs, 
blogyn.

Skurdas, badas jau dange-; lyvauti. 
liui žiūri į akis. Daugelis dar 
bininkų žudosi, daugelis dar- gą. 
bininkių motinų neturi tinka-

Royal Palace svetainėje, 16-18 - . . ., ... v.._js-' J . o , . ' prie valstijos šelpimo rastinesManhattan Avė., 8. vai- va k a- r . . . . .. .
re. Į šį masinį mitingą labai 
uoliai ruošiasi darbininkės lie
tuvės taip pat. Šitas masinis 
mitingas turi būti skaitlin- 

Jame reikia daly
vauti pačioms moterims, kal
binti kitas moteris ir vyrus da- 

Reikia platinti lape^ 
liai ir literatūrą apie šį mit 

Visos dalyvaukime.
Darbininkė.

ir tenai delegacija, kuri susi
dėjo iš 28 darbininkų, įteikė 

Į reikalavimus- Taip pat šita 
; demonstracija išleido delegaci
ją, kuri išvyko į New Yorko 
valstijos darbininkų legislatu
res konferenciją.

pe/
9"’ Dviem Dienom Uždaryta

Bankai

Gerai Pasisekęs Parengimas “Laisvės” Svetainėj New Yorko mieste, kaip ir 
kitur, paskelbta dviejų dienų 
bankų “šventė”. Tai reiškia, 

periodo padėtį, bus atkreipta kad per tas dvi dienas New 
prieš darbininkus. Todėl dar-!Yorke bankai bus uždaryti, 
bininkai turi laukti dar aštrės-1 Kas bus toliaus iš tos šventės, 
nių kovų. Darbininkai turi tai dar nėra žinių, 
būt pasirengę kovai. 

Ypatingai kreipė 
domės į jaunimą, kuris dar vis 
laukia “gerų” laikų, kuomet 
lanko mokyklas. Tas . jauni
mas turi pradėti daugiau gal
voti, kaip 'reikia organizuotis 

T,?l<ų. J organizacijas,., apie kęyas, 
kyti, kad buvo atliktas, suvai- [ apie tai, kas bus ateityje- Jau
dintas gerai. Tačiaus dar 'ne-:mimas pirmiausia turi priklau- 
reikia pasakyti, kad jau nega-jsyti prie LDS jaunuolių kuo- 
lima geriau. Vietomis dar jaūjpų.

j —Kas 6bjus nedėlioję—klau
sia vienas’ švečias.

—Kas?! O kas nežino apie 
Aidą?

—Tai kas tas,Aidas?
. —Taip, taip, matau, kad tu, 
drauge, dar grinorius Brookly
ne. Aidas, tai tas, kuris vi
suomet skamba revoliuciniai.

—Tai kur jis-skamba ? Gal 
su yarpais?

—^-Tai ne, Aidas, tai yra cho
ras, darbininkų choras, kuris 
dainuoja darbininkiškas Jr re
voliucines dainas. ]Ųad jreikia 
būti Aido parengime kovo 12 
dieną. ' ‘

—-Bet-kur? Kada?
—Tylėk, tylėk. Ąidiečiai šį 

parengimą ruošia pusiau slap
tai. Mat, » gali perdaug pu
blikos sueiti. Tad ' kad kiti 
nesužinotų, tau pasakysiu į au
sį: ‘ ' •’

—Aido Choras šį nedėldie
nį ruošia vakarienę “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia val
gių bus 8 vai., o šokiai-6 vai.

—Tai matai, drg., pasakyk 
ir kitiems, tik labai pamaži. 
Kad ir aidiečiai savo vakarie
nę ruošia pusiau slaptai, tad 
mes užklupkime juos iš nety
čių. Girdėjau, kad jie turės 
labai gerą ir gražią programą 
ir duos gerus valgius. Todėl 
aš būsiu, tu būk ir pasakyk 
kitiems. Kad jie ir nesako 
svietui apie savo parengimą, 
tai nėra ko paisyti. Į Aido 
parengimus reikia eiti, nepai
sant iš kur sužinai, nes Aidas 
yra

Brooklyn, N. Y. Draugės, su
sirinkite laiku, nes turime 
daug svarbių dalykų apkalbė
ti. Atsiveskite ir naujų narių.

132 Kp. Narė.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyri) ir 

motorų ligas kraujo D odos. . 
Padarau {(tyrimų kraujo ir ĮUaputna

DR. MEER ; į
W, 44th iSt., Room

Nev? york. N y.
Valandos PriEinimoi

Ryt-o nuo 10 iki I, Po pietų nuo t > 
: f iki 9 vai. vakaru " į . \ !

Sekmadieniais; nuo 11 ryto Iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4--218b ,

156 302

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FJLURIN ^ 

215 E. 12th St. t 
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE
Valandos nuo Ii iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo lt iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray i 
patinusias gyslas ičirškinimais

A

ir

Telephone, Stagg 2-440*

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Sekmadienį, kovo 5 dieną, 
“Laisvės” naujai ištaisytoj sve
tainėj, buvo vaidinama juokin
ga komedija—“Suiro Tėvelio 
Nervai.” Parengimas1 buvo 
ruošiamas naudai “Laisvės” 
svetainėje estrados įtaisymui.

Parengimas buvo sėkmingas. 
Žmonių prisirinko pilna svetai
nė. Po vaidinimui btivo šo
kiai.

Apie vaidinimą reikia

Bet gali
ma sakyti, kad nieko geresnio 

daugiau nebus. Vėlesnės žinios -rodo, 
kad .bankų “šventė” bus pra
tęsta* ! . '

Padidino Policijos Jėgas,

svietinė įstaiga.
Klausutis.

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA 132 kuopos susirinki

mas įvyks utarninke, 7 d. ko
vo, 7 :30 vai- vakare, pas drg.

SUSIRINKIMAI

402 Metropolitan Avenue
(Arti tyarcy Avenue)• « » -»i .

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais)

LORIMER RESTAURANT
’ LIETUVIŲ VALGYKLA į • • i i v 4 ‘ \ ■

Visokiu Rušii, Šviežus Valgiai, Gaminami
, Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium
SYKI ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT

Z d Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street, is “Laisves” Name
?T f 'i f i - . / . BROOKLYN, N. ,Y. • , f , . %

<>J S * > r < ) « t ‘ ? * . •’ i X • ;, * .

Laisvė Gaunama ant 
į Sekančių Stočių

u

Brooklyne
Irving Ave.136 

1538 Dekalb Avė.
So. 4th’and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th 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

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

New Yorke

T—l

JONAS STOKES 1
FOTOGRAFAS

fiiųoųii pranešu savo kostuma- 
rianįs, kad Verkėliau savo studijų 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad- 
way, Chauncey f, Street stotis

Ę* Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 

studija daug

Tel.

padaromi kuo- 
puiklausL

STOKES
StM kampas Broadway

N. Y.
Glenmore 5-9467

' Įima geriau. Vietomis dar jau- ’ pų. Jei negali įstoti į pąsal- 
tSsi sustingimo, o kaip kur per-! pos ir apdraudos skyrius, taį 
greito suskubumo. Kaip kur bent į sporto skyrių gali pri- 
nebuvo išplėstas, neišvystytas . klausyti ir veikti.
veikimas taip gerai, kaip kad! Po prakalbai buvo šokiai 
galima padaryti. Bet tai tik prie naujos ir geros muzikos, 
mažesnės klaidelės arba tru- kuri dabar įtaisyta “Ląįsvės” 
kūmai. 1 svetainėje.

‘ Abelnai veikalas išėjo ge- Visas vakaras buvo gana gy 
rai. Veikalas pilnai programąi vas, nes jame, buvo' daug ir 
yra biskį trumpas, bet todėl jaunimo, 
nenuobodus. Kuomet yra šo-' 
kiai, tai kaip tik gerai. >

SŽ l«*. U. Mirusį 
kurią atliko L. Kavaliauskaitė. Į Darbininką 
Paskiaus veikalas baigiasi “tra. 
gadija,” kad kunigai ir jauna 
gaspadinė būna paleisti, nes 
krizis. Tas pareiškimas jau 
duoda s'uprasti, ką parapijonai 
turi daryti su tokiais ir visais, 
kunigais. Pasakomai kad pa
rapijonai jau galės apsieiti ir 
visai be kunigo. Tad kunigas 
reikia paleisti “nervus gydy- 
ti^‘ • '
.•Tai tokia prasmė šios viena

veiksmės komedijos: i Plačiau 
apie jos turinį nėra rėrkalb 
dą’ugiau rašyti, nes apie ją bu
vo rašyta ir: prieš vaidinimą.

Vaidino Aido Dramos Gru
pės mėgėjai. Kunigo rolėje—•- 
Mickunas; kunigo jaunos gas- 
padinės, Uršės rolėje—L. Ka
valiauskaitė, senos gaspadinės' 
Julės—Zablackienėj Juozo — 
Pakalniškis; parapijonų rolėse 
—J- Visockis ir. J. Baironas. 
Socialfašistų — Pakalniškis ir 
Baranauskas, ^uflibrius •‘-4 A. 
Pakalniškienė. Grimiruotojas 
—P. Petrauskas. i ’

Pasibaigus vaidinimui d. F. 
Abekas trumpai kalbėjo apie 
dabartines darbininkų kovas. 
Ypatingai minėjo įvesdinimą 
Roosevelto į Baltąjį Namą, ki
taip sakant/ tai į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Draugas Abekas pažymėjo, 
Š,kad darbininkai niekįo naujo, 

jokio gerbūvio negali tikėtis. 
Roosevelto- kalbos- apie’ karinio Times. -

Reporteris.

gat-Brooklyne, Gravesand 
v ėję rasta negyvas darbinin
kas. Veikiausia, šitas darbi
ninkas, neturėdamas maisto 
nei pastogės, kaipo bedarbis, 
mirė badu. Dabartiniu laiku 
tokių • atsitikimų, » yra labai 
daug.! Todėl reikia kovoti už 
geresnę darbininkams pašalpą-

Neleidžia Rodyti Sovietų. ,
Jodžius 1 1

NEW fYORK< — Bronxo da
lies darbininkai i suruošė • ju
džius i ir rodė svetainėje1! Bet 
policija sulaikė rodymą ir dar 
aręštavo 3 darbininkus'.- Mat; 
veikalas buvo rodomas iš John 
Reed parašyto kūrinio: “Ten 
Days that Shook the World.” 
Šitas veikalas rodo, kaip Ru
sijos darbininkai laimėjo kovą.

Kiek Naudoja Te 
Didelės, Įstaigos

- New Yorįco 
Times pereitais metais naudojo 
telefonu 8,'000,000‘kąrtų. Tai 
reiškia tiek kartų btivopauk- 
ta (telefonuota) įvairiais biz
nio reikalais iš -New Ydrk’o

NEW YORK

i nj uiC' i: r. •
' ’ New Yorko policijos komi- 
sionierius Mulrooney paskelbė, 
kad policija turi tarnauti šiuo 
laiku du šiftu, kuomet eina 
taip vadinama bankų “šventė.” 

Ponai bijo, kad nebūtų ko
kių susikirtimų del bankų už
darinėjimo. Mat, darbininkai 
gali pareikalauti savo įdėtų pi
nigų, kad ponai atidarytų ban 
kus ir išmokėtų. Tokių de
monstracijų, kokios gali įvykti, 
valdžia labai bijo. Todėl po
licijai įsakyta du šiftu tarnau
ti.

Debatai apie Komunizmą

LpS 46 Kp. NARIAMS
LDŠ 46 kuopos mėnesinis 

susirinkimas. įvyl^s antradienį, 
7 dieną ko^o, 7 valandą vaka
re toj pačioj vietoj. Visi na
riai būkite. Sekr.

,b (54-55)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai, yra 

i elektra, maudynės ir visi paranka
mai. Yra 3 kambariai. Pasiranda- 
voja su visu fomiČiu. Labai priei- . 
narna lenda. 451 Reap St., ant Šlu
bų, klauskite Anna, Brooklyn, N. Y. .

(55-60)

Brooklyn© Muzikoj Akade
mijoj pereitą nedėldienį įvyko 
debatai: “Socializmas ar ko
munizmas” temoje. Komunis
tinę pusę palaikė Dr. Scott 
Nearing, o socialistų partijos 
pusę gynė Charles Solomon. 
Žmonių dalyvavo virš pusan
tro tūkstančio.
i Nearingas gerai įrodinėjo, 
kad sęcialistų '.partijos; takti
ka i nėra • tikusi.,' Jie / negalės 
ląimėtį savo< ramia taktika. 
Nearingas gerai; įrodinėjo; 
kaip siocialistų, partijos veikia 
išvien .su i kapitalistais Vokie-' 
|iįoj, Ispanijoj, Anglijoj, Ame>- 
Hkoj ir kitose šalyse. Kalbė
tojas nurodė, kad tik viena 
Komunistų Parti ja yra revoliu- 
cįnė partija, kuri gina darbi
ninkų klasės reikalus.

Užmušė Beeinant j Bažnyčią

Po numeriu 6010 Ei&ht A v., 
Brooklyne, likosi užmuštą mer
gina Ribe, kuomet ėjo į bažny
čią. Tai reiškia, kad ir baž
nyčia negali apsaugoti nuo^ne- 
laimės.

Gi dažnai kunigai kalba, 
kad žmonės, {kuomet jie eihH 
į bažnyčią, tai juos dievas šau- 
gdjja uįiją InėlMmių. Bet ttk- 
ra?i pasirodo, kad niekas žmo
gų :hesaugb-ja.; •;

BALSAS”
Duoda dąug žinių ;i$ Lietuvos 
darbininkų ir kaimo ,biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso“ Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,“ tas 
tuom pat ieiriia Lietuvos dar* 
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistu valdžią.,, 
menės gyvenimo i ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.“ :

“BALSO“ KAINA AMERIKOJE:
Metaips . . . . . |1.50 
šešiems mėnesiams . . .80 
Payiehio num. kaina . .05

“DARBININKŲ ŽODIS”
Kanados darbininkų mėnesinis laikraštis. Teikia ži

nias apie Kanados darbininkų reikalus, taipgi ir iš vi
so psaulio. Laikraštis yra žurnalo pavidale ir turi 8 
puslapius. Kaina metams tik 60 centų; pusei m. 30 
centų, o pavienio numerio kaina 5 centai. ;

Visi Kanados darbininkai privalo skaityti savo laik
raštį—“Darbin'nkų žodj/T Patartina ir Jungtinių Vals
tijų darbininkams užsirašyti. ; .

Kreipkitės Bekamu antrašu:

“DARBININKŲ ŽODIS”
157 Gore Vale Ave., Toronto,' Ont./ Canada

\ L---:-. . ■ j •: » - ■ -;/«
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TELEFONAS < , ' ATDARA dlJSW
Pulaski Š-10S0 "IF NAKTJ ’

NAUJAUSIOS MADOS

j Flushing Russian and Turkish Baths, me <
M TEITELBAUM. Manadžerin

ĮŽANGA 'DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c /
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį iant trečių lubų, oringam kambary—S5c~
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su inoder* 
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su Šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išdpėrimūi 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kąmbariai deĮei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi, kambarys. Taip pat RES* 
TORANAS su geriausiu 'garantuotu patarmr ’ 
29-31 Morrell Si, J ..._ _ _ ....
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN. N. Y.

Ave. stoties;

^rantuotu patarnavimu. f 'Tvi >. “
tarpe Cook ir Deveboise Streets

KELRODIS: B. M. T, eleveiterin; išlipt ant Flushing
11 *! R M,]T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stotie 

Broadway karais—išlipt pnt Flushing Ave.

Allen ir Canal St.
Bowery and Dęlancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square ., < ■ n-
Desbrossesand Greenwich St. 
685 .Washington Street. ... 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Dr. M. Maišei, Specialistas
IVyrų ir moterų ligų, ūmias ir j 
chroniškas kraujo ir odos ligas,; 
gydau įčirškimu; kraujo ir pūslės; 

analizai

107 E. 17th STREET
t Near 4th Avė. (Ųnioh Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nedčliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

NOTARY 
PUBLIC

JtK/KJtjQtKJtl
VrfSoOooonu

Ą.,W.^

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudds kojų ir kulnelių sutinimu 
iš priežasties kraujagyslių įdegi* 
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reuniatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdajs be 
operacijų. ,

Vokietys "specialistas New Yon* 
ke.* aprubežiuoja savo praktikų 
vien tik gydymui kojų »hgii: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54tn St.; 
jo ofiso valandos yra: kasdien 
(apart nedėldienių) nuo^ Jkfr 6

............. '.....'"'p U . .......
Telephone, Evergreen 6-5110

L GARŠVA
I > > X iv , ■ <* '.i

......Grabonus
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusfuf 
ant visokių kapinių; parsajndo au
tomobilius ir karietas veselijoma, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

. 231 Bedford Avenue

BROOKLYN. N Y» ■ -» I 4 ..J 1

TEL. STAGG 
2-5043

INCW MATHEW P. BALLAS 
g - (BIELfiUSKftS) 

JĮ G R A B O R ( U S 
xOh UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
MM 660 GRAND ST. ’ 'BROOKLYN. N.Y. L.

• ySggpy ' K i' į y I. ; , ’
O Mūsų (STAKjA' ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: ’ 
I MIRUSIUS parvežam iš Visų. SALIU, IR,iŠ čia

‘ , PAS1UNČIAM V KUR KAM REIKIA. ' TURIM PRIVATIŠKĄ
f PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULAN$INtf AUTOMOBILIU 

KURIUO PĄTARNAUJAM NUVEŽTI \ LIGONINI IR- 
’ parvežti; TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS , 

•Y PRIŽIŪRĖTI. DUODAM G.RĄ^TA^ yi^TĄ SAVO J 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI ;DoVaNAL " ?

r J , , , yiSĄlS TAįS REIKALAIS KREIPKITĖS ; MŪS, O M® ’ r ' 
f ‘ J f kUOGERIAŪSIAI PATARNAUSIM.

musu raštine atdara dieną ir naktį. Mūsų < \ 
į . į , TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. < 1 ' J ' ' '

> ■■ )->.> ) I J >
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DEKAVOJU PACIENTAMS '
Aš d ė kavoj u visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
Duetus. ' r" \ ' ’’ ' ' ''JI

DR H. MENDLOWIT2
2220 AVENUE J nOnniri

Valandos^ tino' piki; 8 po piety i

, . . Telefonam Midwood
i >• v t, J U J i ) >» s > v r \ t. v y '> r * >.> .» >

8 vakare

M2BI
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