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Apie Lietuvą.
Karo Mašina.
žinios iš SSSR.

Rašo V. S.

Teko girdėti nusiskundimų, 
kad “Laisvėje” yra perdaug ra
šoma apie Sovietų Sąjungą ir 
permažai apie Lietuvą. Tas tie
sa, kad mes daug rašome apie 
SSSR. Bet jeigu mes paimsime 
amerikinius laikraščius, tai ten 
mes kiekviena diena rasime 
apie Sovietų Sąjungą, o apie 
Lietuvą gal kartą į mėnesį lai
ko. !
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Fašįsty Spauda Siunta 
Prieš Ispanijos Komunistus

' ' , \ \ r r.'

; JVIADRip.—Išsijos fa
šistine spauda pradėjo dar 
negirdėtą teroro kampaniją 
prieš komųnistuš, kurie va
dovauja darbininkų strei
kams, Tie laikraščiai užpil
dyti, šauksmais, kad buržua
zinė valdžia sunaikintų vi
sus komunistus.

Detroito Valdžia Mobilizuoja Savą 
Nacionalę Gvardiją Prieš Bedarbius 
ii * ‘ : i i / • < "» •WILMINGTON, Del. — 

Vadai pereito alkanųjų rflar- 
šavimo, draugai Gold, Sega- 
nore ir Carlson laimėjo nau
ją teismą. Jie buvo nuteis
ti už gynimąsi nuo policijos 
brutališko užpuolimo. Nau
jas teismas įvyks kovo 20 d. 
Juos gina Tarptautinis Dar-

Sovietų Sąjunga milžiniška 
šalisK Ji užima vieną šeštą da
lį pasaulio. Dar daugiau. Ten 
kiekvieni diena yra didelis žing
snis artyn prie socializmo. Ir 
kas svarbiausia, tai 
kų šalis.

Ką gi daug rašyti 
tuvą? Net ir pačioje 
išeinanti laikraščiai o--------  . . .
daugiau rašyti apie kitas šalis.! bimnkų Apsigynimas. 
Lietuva šalis maža, fašistų pri-l 
slėgta, jokio progreso nei kul- 
tūi’oje, nei ekonominiame gyve
nime.. >

darbinin-

apie Lie- 
Lietuvoje 
griebiasi

----- -—
Jungtinių , Valstijų imperia

listai nutarė budavoti naują ka
ro mašiną. Tai’ bus plaukio
jantis “dokas” del taisymo nai
kintojų, submarinų, minų šlavi
kų ir kitokių mažesnių karo lai
vų. Tas “dokas” turės 393 pė
das ilgio, 60 pločio ir 33 augš- 
čio. Tai bus kaip ir prieplau
ka su laivų taisymo fabriku. 
Bile laivas sugadintas ar pra
muštas galės įplaukti į “doką”, 
ten v'andenį iš jo išpumpuos ir 
darbininkai pataisys. Vis tai 
prisirengimai prie karo, kad 
sugadintus karo laivus galėtų 
pasitaisyti ant jūrų.

Ruošia Negirdėtą Nelai
mę Cabfomijos 

Bedarbiams

DETROIT, MICH. — Pa
sirodo, kad1 šio miesto Na- 
cionalės Gvardijos nariarhs 
įsakyta būti prisirengus 
prie pašaukimo malšinti be? 
darbių judėjimą. ■ Duota du 
įsakymai:

1. Gvardijos narys, kuris 
dirba dirbtuvėje, tuvi susi
siekti su savo namais du sy
kiu į dieną. Mat, gali būti 
pranešimas, kad jis turi me-

sti d^rbą, griebti ginklą, ir 
bėgti1 malšinti darbininkus 
gatvė j L

2. Tie (Skardi j ds nariai, 
kurie yra bedarbiai, -turi 
pribūti į barakus į 60 minu
čių nuo gauto pranešimo. 
Jeigu neturi iš ko užsimo
kėti už gatvekarį, tai turi 
kuogreiciausia raportuoti 
artimiausiai policijos sto
čiai. I • .

Buožė, Kuriam Mergina Dirbo, Išmetė Sergančią Laukan; 
gi Tėvas, Turėdamas Didelę Šeimyną ir Kęsdamas Badą, 
Paliko Savo Dukterį Lauke ant Šalčio

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Valstijos g u b e rnatorius 
Rolph sugalvojo ve kokį I 
bjaurų skymą: Jis ketinai 
užraginti bei sukurstyti net 
tris šimtus tūkstančių be
darbių, kad jie pasileistų po 
Californijos paupius ir kal
nus j ieškoti aukso. »Gal vie
nas kitas užtiks gabalėlį 
aukso, kurį iš jo valdžia tuo- 
jaus atims, o tūkstančiai 
varguolių pražus nevalgę ir 
nuvargę. ' Tai dar vienas 
naujas prakeiktas pasityčio
jimas iš alkanų bedarbių.

KOMUNISTŲ PARTIJA LAIMĖJO OFI
CIALI PRIPAŽINIMĄ N. Y. VALSTIJOJE

NEW YORK. — Komuni
stų Partijos distriktas gavo 
pranešimą nuo valdžios rin
kimų tarybos, kad nuo-da
bar mūsų partija New Yor- 
ko valstijoje pripažinta kai^- 
po oficialč partija, jos kan
didatai bus uždėti ant balo
to be rinkimo piliečių para
šų. , ■ • ■ ! 1 ,' ■ ■

Tai labai didelės svarbos
darbininkų laimėjimas.Kiek- 25;000 balsų, todėl ją dabar 
vienuose rinkimųose/turėda- pripažino , of iriai e, legale 
vome siikolefctiioti apie 30,politine partija.-?: n. :'i-

Tie Poną Biliąi Be
darbiam Labai Ma

žai Teduos Naudos
’ WASHINGTON.. _ Roo- 

sevelto " valdžia, kad nura
minus bedarbius, garsiai pa
skelbė, 1 jog bus paskirta 

000 piliečių parašų. Pasidar $500,000,000 “bedarbių rei- 
rydavo nepaprastai daug kalams.” Kiti gal manė, 
Jarbo ir bereikalingų išlai
dui Ištisus mėnesius turė
davome rinkti ..tuos parašus, 
vietoj visomis spėkomis me
stis į rinkimų kampanijos 
vedimą.

Pereituose prezidento rin
kimuose Komunistų Parti
ja N. Y. valstijoj įUvo virš

Kauno spauda iš vasario vas ją vėl išvaro pas ūkiiiin- 
.22 d. paduoda sekamą baisų i ką, bet jai - dar labiau ser-i! 
atsitikimą, kuris pats savai-' gant, šeimininkas parveža 
me aiškus ir pilnai perstaįo' ' ' ' 
tikrą padėtį Lietuvos bernų 
ir mergų:

“Malėtų valsčiuj, Bijutiš
kio kaime gyvena 7 dešimti
nių žemės -ūky Kulšis Vin
centas su antrąja žmona. 
Pirmajai Kulšio žmonai mi
rus ir vedus kitą, pirmosios 
motinos dar maži vaikai iš
varomi pas ūkininkus tar-

atgal, sakydamas, kad tėvas 
paima jos algą, jis privalo-ir

kad tie pinigai bus šelpi- nautl-

Laike minėjimo penkiolikes 
metų sukaktuvių Raudonosios 
Armijos, Sovietų rašytojai pa
tiekė daug naujų dailės srity
je raštų. Maskvoje dalyvavo
15,000 raudonarmiečių ant riu-' • * __
žiu, kurie greitai slenka virš Serga Drg. max Bedacht, 
sniego ir labai .daug “erorogių” SuŽeiW Nelaimėje

Raudonosios Armijos kareivis ’ BROOKLYN, N. Y.—Au- 
yra kartu ir studentas, nes jis' tomobilius užvažiavo, par- 
nuolatos lavinasi. Kiekviename 
didesniame mieste raudonar
miečiams įsteigta specialiai na
mai su knygynais i/ judžiais.

mušė ir smarkiai sužeidė 
draugą Max Bedacht, narį 
Komunistų Partijos Centra-

Charkovo Raudonosios Armijos Hnio Komiteto ir visiems
' ! I v ♦ • ! ’ • v •name vienu kartu sutelpa 4,500 

žmonių.

. ’Sovietų Sąjunga jau daug iš
traukė nuskendusių laivų jos pa
kraščiuose^ Dabar “Vladivos
tok” garlaivį 3,200 tonų ištrau
kė prie Murmansko ir kitą 
5,000 tonų įtalpos iškėlė Balto
siose jūrose.

Leningrade dalyvavo 40,000 
raudonarmiečių ir taip piliečių 
ant čiužių. Sovietų Sąjungoje 
labai didelis nuošimtis gyven
tojų moką, su pagelba čiužių virš 
sniego ^ėitai šfi&ūžti.

Iš Genevos praneša imperiali
stinės spaudos rašytojai, būk 
Sovietų Sąjungai nebuvo pavo
jaus* protestuoti išvien su Tau
tų Lyga prieš Japoniją, nes jei
gu Japonija užpultų, tąj; Soyjetų 
Sąjunga.įgalėtų kreiptis pagel- 
bos į Tautų Lygą. Žioplesnės 
išvados ir būti negali. Juk Ly
ga jau antri metai “gelbsti” 
Chiniją nuo Japonijos ir ar 
daug ji jai pagelbėjo? 'Japoni
ja grobia vis naujas teritori
jas. Jeigu Sovietų Sąjunga jau 
gyvuoja šešioliktus metus, tai 
tik todėl, kad ji yra galinga ir 
pajėgė apsiginti nuo imperia
listų puolimų ir pačios Tautų 
Lygės1 gončų. Tautų Lygos pro
testų * JmperiaHstai tiek paiso, 
kaip mėnulis šuns lojimo. » •• ‘ »

darbininkams gerai žinomą 
seną bolševiką. • Drg. Be
dacht ėjo į masinį susirinki
mą prakalbą sakyti, kuomet 
t& nelaimė ištiko. Galva 
perkirsta, ir reikėjo kelių 
stičių. Nosis taip pat su
žeista. Manoma, kad gal 
bus galvos kaulas perskel
tas. Sužeidimas labai pa
vojingas. Jis dabar randasi 
ligoninėje. Linkime d. Be
dacht greitai pasveikti ir vėl 
.darbuotis mūsų eilėse.

Čeveryką Darbininku \; 
Streikas

1 CHICAGO, Ill. — North 
Side streikuoja apie 550 dąr- 
bįhinkų/Jiem algos buvo ke
lis1 sykius nukapotos, dabar 
darbininkai reikalaują algų 
pakėlimo ant 20 nuo,. Bosai 
skebų negauna. Darbįriin- 
*kai šapas energingai pikie- 
tuoja. Streikas eina naujos 
čeverykų darbininkų unijos 
vadovybėje. '

r

mui bedarbių. Bet nieko 
panašaus. K Tas Roosevelto 
skymasz formuojamas į bi- 
lių del kongreso priėmimo/ 
Pasirodo, kad , tie pinigai 
busi skolinami valstijų val
džioms del viešų darbų. O 
iš tų viešų darbų daugių- 
daugiausia gausią darbo 
200,000 bedarbių. Bet. kur 
dėsis likusieji 16,800,000 be
darbių !

Anglai Kaltinami Suokalbyje Sugriauti ;
Sovietą Elektros Stotis ir Pramonę

MASKVA. — Sovietų Są- rių sabotažninkų*i .sugriauti 
jungps politinė policija iš- tas stotis, i sudaužyti bran- 
leido paaiškinimą, kodėl ta- gias mašinas ir užduot smū- 
po suareštuoti keturi anglų gį tiern^ fabrikams, kuriuos 
Metropolitan-Wicker korpo- tos stotys aprūpina elektra.

Prane- Vadinasi, padarytas bjaurus 
suokalbis sugriauti visą pra
monę. Numatoma, kad ši
tos anglų korporacijos vir
šininkai yra įvelti į tą pra
keiktą suokalbį. •*. >•-

racijos viršininkai.
Šime sakoma, kad visoj ei
lėj naujų elektros stočių 
įvyko didelių nužiūrimų ne
laimių. Pasirodė, jog tai 
darbas kontr-revoliucionie-

v TEATRE ŽUVO 30 
..ŽMONIŲ .

AHUALULUCO, Meksi
ka.-—Hidalgo teatre elektros 
dratas nukrito ant geležinės <
reles, ant kurios buvo pasi
rėmę daug žmonių. Ant vie
tos elektra užtrenkė dvide
šimts, o kita dešimts žmo
nių užsimušė, kilus panikai, 

"S’

“Vargingas jr skurdus tė
vų išvytų vaikų gyvenimas 

►pas svetimus: namai jais vi
sai nesirūpina; prisimena 
tiktai tada, kada reikia at
siimti jų uždirbtus pinigus, 
nepalikdami jiems net būti
niems reikalams.

“Tokiose sąlygose jie susi
gyvena su savo šiurkščiu li
kimu ir vargsta <Įel duonos 
kąsnio. • ///•'

“Janina beyargdąmą 18 
metus apserga ir šeiminin
kas atveža ją pas tėvus. Tė-

“Rūpestis nusikratyti duk
terim pagimdo baisią mintį: 
bevežant pas tetą palikt Jau
ke. Jis veža savo tikrą vai
ką-pas tetą ir pakelėj ser
gančią ir negalinčią eiti*Jau
niną išsodina iš rogių ir įfą- 
lieka ląuke.

“Pro šalį važiuodamas. 
žmogus radęs ją vos gyvą, 
nušalusiom is rankomis • 
šliaužiančią. Beveždamąs 
Giedraičių policijon, sutiko 
važiuojantį kunigą Moigį, 
kuris pasigailėjęs jos, paėmė 
ją ię pasirūpinęs jos būklei 
būtina medicinos pagelba, 
vasapio 10 di vakare atvežė 
Utenos apskrities lįgonįnėn.

Ligoninėj- nušalusios ran
kos jau sveiksta, bet vargo 
ir pergyvenimų nuvarginta, 
dar neatsigauna.”

Išmetė I&Partijos už Baltąjį Šovinizmą

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Didelės Svarbos Sovietą 
Mokslininko Išradimas

Valdžios Smulkiem Tar
nautojam KapojaAlgas

MASKVA. —Maskvos 
Kraujo Perleidimo Instituto 
Dr. Sergei Balakovskis pa
dare didelės mokslines svar- 

; bos išradimą, kaip sulaikyti 
kraują nuo sukfekęjiAio. Jis 
ątrado, kad įdėjus tam tikrų 
chemikalų, .žmogaus kraujas 
galima sulaikyti nuo sutirs- 
tęjijnb net 20 dienų ir jis ne-, 
pagenda, pasilieka pilnai ge
ras delei įleidimo į ligonį, 
kuriam tas reikalinga, štai

Chattanooga. — Čionai 
pribuvo dar vienas Tarp.- 
tautihio Apsigynimo advo
katas rūpintis ;gelhėjimti 
Scottsboro jaunelių. Tai 
Samuel S. Leibowitz, iš 
Brooklyrio. Jis pasižymėjęs 
kriminaliskų bylų vedėjas/ 
TDA nesigaili lokių p.nstąn- 
gų, idąrit davus jaunuoliams ■ . ., 'i Į r,, j i į ii; “ j j įj'i j •„i .

CHICAGO, III.—Darbiniu^ Drg. Sargeant, negras dar- 
kų džiūrė, akyvaizdoje pus- bininkas> pasakė, kad Daw- 

son neišdalino lapelių. Daw
son tą draugą išvadino me
lagiui^ -Kuomet d. Sar
geant' pareikalavo pasiaiš
kinti, ką jis tuomi nori pa
sakyti, Dawšon, dar pasigin
čijęs, draugui Sargeantui 
kirto kumščiu per veidą; •’

- — -> J—OaIaJ* i *

antro šimto susirinkusių 
darbininkų, nutarė, kad 
Dawson būtų išmestas iš 
Komunistų Partijos, kaipo 
baltasis.šoyinistas. Tik jei
gu savo atsidavusių veikimu 
įrodys, kadmis pasilftiosavo 
nuo tos socialės ligos, bus po 
60 dienų atgal priimtas į 
partiją. * . .

Edgewood Arsenai, Md. 
Karo amunicijos . fąbrikę 

' vienam kambaryje įvyjco 
eksplozija, kurioj užmuštas 
vienas darbininkas.} . į,

Eksplozija Bažnyčioje
MILWAUKEE, Wis. — 

Priemiestyje Ciidahy katali- 
kų Šv. Frederiko bažnyčios 
skiepe įvyko smarki eksplo
zija ir išvertė sieną, baž
nyčioj buvo trys minyškos, 
bet nė viena neužgauta. 
Nuostolių padaryta už $15,- 
ooo. ' ; / ;

dabar galės išanksto pri
ruošti ir iaikyti žmogaus 
kraujo delei naudojimo. O

WASHINGTON. ?-^ Rod^ 
sevelto valdžios kongrese 
priimtas “ekonomijos” bilius 
užduoda smūgį smulkiesiem__  t (.
vajdžiosr tarnautojamidarbž- visokį ’ geriausią, ^atąrnąyi- 
ninkam; taip pat karo inva
lidam. ■<} Iš < to fondo > Uihia* 
mą $500,000,0001 DTąrn&tRb- 
jąms algos nųkapojamęs 15, 
hūoš. Šitas užsimojimas pa* 
liečia; apie miliopą darbįnin- 
kų. Tai irgi Roosevelto do
vana- del “užmirštųjų! žmo
nių.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atidarė Bankus, bet Teišmo- 
būdavo žmogui , susižeidus, k Savaitėje 
reikia kuogreiciausiai įleisti H v v**™* J V 
kraujo, kad išgelbėjus jo '
gyvybę, bet kraujo po ran- NEW YORK. C— šikmo 
ka nėra. Bėga, jieško, kas ųiieste , tapo > atidaryta 135. . 
suteiks kraujo. Tas turi at- bankai./ “Sayings” bankai'

Dną laike’teismo.' L,

* Į^ąšįiin^tcJįi.' —* Roosėvė’l* 
r to valdžia priedus: Tautų 
jLygbs \ pdsiūtynią ‘prisidėt 
,pi'ie/komisijos del “Sutaiky
mo Japonijos sų Chinijb 

, ’ '■‘■p • j / : •’ : ■■
Viena. — Austrijos dikta

toriška valdžia darė kratas 
Komunistų Partijos laikraš
čiuose iV vadų stuboše. Su
areštavo 24 draugiiš ir su
kišo į kalėjimą. ' ;

Raiford, Fla. — Floridos 
gubernatorius sfioltz jau 

W1. , pasirašė mirties dekretą del
eiti į ligonipę. Jeigu negau- išmoką depozitoriams tik po! nužudymo Zangaros. Nu- 
na tokio liuosnorio ant gręr- $25 j savaitę,/ Taip’ pat iš- žudymas įvyks kovo* 20 d. 
tųjų, nelaimingas i žmogus moka naujais pinigai^ kurie Zangąra jau: pasodintas įJ 
miršta. < . - ' }fc ' neturi auksinio (valiuto, | mirties kamerą.

Amerikos Pramonė
Tebesmunka

Plieno pramonę vėl nukris 
To iki 13.5Q• nūbŠ 1■ '< savo jė-. 
gos. O per vasario mėnę$į 
jau buyo pakilus iki 19 nųoš. 
Automobilių gamyba taip 
frat gąlvatrukčidmis leidžia
si' žemyn. Jeigu Jvi savai
tės atgal buvo pasiekus net 
iki 36 nųbš. savo pajėgos, tai 
per pereitą savaitę nusirito 
iki 17 nuoš. Vadinasi, per 
vieną savaitę sumažėjo net 
19 nuoš. Tai šitaip Roose- 
veltas grąžina “gerlaikį.”

Demokratą Partijos Skolos 
•WASHINGTON. — De- 
mokratų partijos iždininkas 
O’Connell raportuoja kong
resui, kad* jo partija pasinė
rus į skolas ant $751,290 del 
pereitų rinkimų. Bet, žino-

Daug ir Japonu Žuvo Mū
šiuose prie Chiną Sien<^

TIENTSIN, Chinija.
Uranesamaj kad mūšyje ties J, 
Chinų Siena prie Siferiį žUt.

bet taip pat daugybė j’apQ< i 
nų. Japonų armijosi * rate* * 
liuose tas sukėlęs didelę su-t' > 
irutę. • Tame vienam mūšyje ■ *• 
žuvę daugiau japonų, negu b 
visuose kituose susikirti
muose laike užgrobimo Je-, 
hol provincijos. >’’ ** < ^73

FAŠISTAI SUAREŠTAVO
- . 120 KOMUNISTŲ d • 

ANNABERG, . Vokietija.
—Kruvinoji Hitlerio valdžia 
suareštavo 120 komunistų, 
veikliausių darbuotojų. 
Niekšai primeta draugams 
suokalbį išdinamituoti gažo

ma, dabar, būdami valdžio- ir elektros stotį. (Tai bjauri 
je, Mėmokratai mokės grei- provokacija, kad gaūti prie- 
tai tą spragą užkišti su mą- kabę užpuolimui ant komu-
gūryčiomis.

MK

V • . ’ . - • « ’ *♦ ‘ . J O’ At!" '

F i * . ■ •iL k.L , Cit. < t.! d 1 .■ i •t .1 k A.* ■ u.. * -1 f i .i 1 . i);* z. •.; i ■ r . . < * > * \■• t*. '.-•*..
- k v • • i. ' į .,A ,• ’ i / i j ’ 11 ' į X' c

nistų judėjimo.



am

Trepiadieų.^ Kovo 15, 1933
-♦ • » .* Fl ’ > ' i ♦•. , 12"

paskutini ATMUŠKIMEATEIVIUREGISTRACIJOS
M

EILIŲ CONNECTICUT VALSTIJOJE

pa-

Nevalia Atsisveikinti

Pasarga SLA Nariams

f

da-

LOS ANGELES, CAL

i t(£kie ;|,V isi jie i
vilkai. Jų apetitas

t 
i

biniū- 
is lai-

Lietuvos- 'ribų iki 
jūrų? Visi patrio-

čiūliene, Jonuko -
Onytės—Levanienė. Visi minė
ti lošėjai ir lošėjos kaipo mė
gėjai atliko savo roles labai 
gerai.' Levanienė—Onutės ro
lę labai artistiškai lošė, ji ne 
tik nudavimus gerus padarė, ; .r ? •- f;======

pa- 
Jis 

caro laikais buvęs knygne
šys. , Prie Miščiko kapo jo

!i.p3te» Numinisiu
Nesenai Vilkaviškyje

i, senberniai, šlubi ir kupro- ■ L ■■ - > .
Vedybų tikslas—pasogosJ sl4 Kanados japdlUO iais
kuri mergaitė žada duoti
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Nesuprantą Tarptautinės. U* myu> bet su_tu°> kuri jai
hnperialistu Politikos ‘ r

Lietuvos liaudininkų >or- 
ganasj “Liet. Žinios?.’, (vas. 
22) nesupranta^štai ko: Ne
senai ^Hitleris buvęs išsireiš
kęs, kad vokiečiai atsiims iš 
Lenkijos Danzigo koridorių. 
Bet tįgjauš turėjo atšaukti

■

MA

| ji myli, bet su tuo, kurį jai 
.pristato jos tėvas. Jeigu 
vyras turtingas, nors jis bū
tų ir didžiausias kerėpla, 
gauna nestik gražią mergą, 
bet dar ir krūvą litų! Visas 
šeimyniškas gyvenimas 
remtas ant sidabro .

visą ant laikraščio re- 
portefij). Apie tą patį lai
ką voR&čiai militaristai taip simirė tūlas Miščikas.
pat gfiJsiai giedoję, apie at- 
ėmim2p Klaipėdos, tačiaus 
nieka£jiems burnos neužda-į draugai norėjo prakalbą pa
re, neigi jie buvo priversti1 1 J‘ * * 
tą pretenziją atšaukti. Ko
dėl, girįdi, taip?

MeŽKatsakome: Ne sme- 
tonlaįjams 1 i a u dininkams 
suprasti tarptautinę imperi- 
alistų4&olitiką. Lenkijos už- 
pakalgįe stovi Anglija ir 
Franojja. Lenkija imperia
listų jjąudojama palaikymui 
vakaijjpse fronto, prieš So
vietų ^Sąjungą.'j 'Tuo tarpu 
LietuSSŲ kaipo, maža šalis,

I tos svarbios rolės negali su
vaidinti. Tik Sovietų Są
junga1 užstoja už ją tarptau
tinėje; politikoje, k&ip ir 
visaskitas mažas tautas. 
Betgi; kruvinųjų fašistų 
viešpatavimas, kuriam pade
da ponai liaudininkai ir so
cialdemokratai, kursto ir err 
zina įaetuvą prieš darbinin
kų tėtzynę, gaudo ir žudo ko
munistus, kurie skelbia ne- 
atlaidžią kovą visiems impe
rialistams, visiems * plėši
kams; Lai Lietuvoj viešpa
tautų ; sovietinė tvarka, lai 
Lietuvoje būtų proletariato 
diktatūra, p a m a t ytumėte, 
kaip rimtai su ja tūrėtų 
skaitytis t pasaulio imperia- 
listau;; •

Anttas dalykas. Kodėl 
“Lieto’Ž.” taip pyksta ant 
vokiečių patriotų, kad jie 
nori užgrobti naujas terito
rijas, J. kuomet jos nė žodžio 
neturi* prieš tokius pat Lie- 

; tuvos “didvyrius”, kurie rie- 
siliaujaT s&palibję apie pra-

sakyti apie jo “patriotiškus” 
darbus. Kauno spauda ra
šo, kad Smetonos ‘policija 
griežtai uždraudė ką nors 
kalbėti apie nabašninką. Ir 
taip tas senas knygnešys ta
po įmestas į duobę be jokio 
atsisveikinimo. 'Šitokia 
bar Lietuvoje laisvė!

j Viskas Atbulai
s ’fašistėlis iš Lietu- 
Rokiškio, rato seka

te krizės kai kur net ve
dybom sumažėjo, o pas-mus at- 
bulaiL smarkiai .vedasi' jauni, 
seni, senberniai, šlubi ir kupro

|jea
3,000* litą pasogą, tai pas ją 
kas vakaras atvažiuoja po ke
letą piršlių ir per’ “mesėdą” 
piršliai suėda keletą bekonų.

.. , • .
Didelių komentarų nerei

kia. Lietuvoje tebeviešpa
tauja. pusiau barbariškas 
moterų’ pavergimas. Jqs( jp«- 
kių teisių neturi. # Lietuvoj 
turi ženytis ne su tuo, kurįmo.

Kanados “Darbininkų 
Žodžio” Vajus ■ '.

Kanados lietuvių (k 
kų,leidžiamas mėne$
kraštukas “Darbininkų Žo
dis” ketina patanketi. Ko- 

mėnesio numeryje skai
tome pranešimą, kad “D. 
Ž.” pradėjo vajų už gavimą 
nbrs poros šimtų naujų 
skaitytojų ir už sukėlimą 
$300. Atsiekus tą tikslą, 
“D. Ž.” išeis du sykiu per 
mėnesį.

£reras klasiniai sąmonin
gų darbininkų sumanymas. 
Kanados lietuvių darbinin
kų judėjimui reikia ne tik 
dvisavaitinio, bet gero sa
vaitinio laikraščio. Ten lie
tuvių kolonija didelė.,' Me
džiagos yra. Judėjirnul vys
tytis progų- daugybė. Visi 
klasiniai sąmoningi darbi
ninkai turėtų suglausti savo 
eiles ir pasirįžusiai pasidar
buoti, Idant prieiti prie iš
vystymo “D. Ž.” į savaitinį 

-laikraštį. Lai šis jų vajus 
bus pirmas didelis žingsnis 
flrie to tikslo!* X . » V. V.> J < ■ ■ « .

Dar vienas patarimas ka
nadiečiams.. Jįes mažai 
girdime' apie lietuviško jau
nimo organizavimą ir šyie- 
timą. Juk jūp i. turite j au- 
nuolių, kurie kalba dr rašo 
angliškai. ‘ Žinote, kad mes 
Jungtinių Valstijų darbinin
kai pradėjome smarkiai or
ganizuoti čia gimusį jauni
mą. .“Laisvėje”Mr “Vilny
je”1 turime įvedę plačius 
angliškus jaunuolių skyrius. 
Tie skyriai peturi jokių ry-

Į 
bei jąiįinu^leipis. Draugai, 
jūsų pareiga paraginti jaųr 
nuolius, kad jie ^žmėgštii 
ryšius su musų ^Načiųnaftu 
Liątuyių Jaunuoliu. Komite
tu (46 Ten Ęyck st.,. Brook
lyn, N,, 1p) rašinėtų 
į 
liti skyrius. AtliKitoTą žvar
bų darbą be jokio atidėlioji-

-5-'.. ■'

Draugai, Nenuleiskite Rankų, bet Kovokite už Darbinin- 
ky Klasės Reikalus. Mums bus Nesunkios Kančios ir 
net Pati Mirtis, Jeigu Mes Žinosime, kad Jūs, Būdami 
Laisvėje, Vykdote tą Idealą, už Kurį Mus Kankina Kapi
talistinėse Bastilijose

Draugai ir Draugės •
• čia ’ trump Ai parašysiu 

. • * • iri.

šiek tiek apie mūsų politka-? 
linių padėtį Sao Paulo:

• > j > { : i i ' • y

Kalėjime ant; Ęuą Liberda- 
dę rąndasi apie 25 politiniai ! ' . ’ ■ t ' 'J ‘ \ J
kaliniai—darbininkai, kalti
nami komunizmu. Iš jų 

>7 lietuviai darbininkai yra 
įskųsti lietuviškų judošių ir 
šnipų—Uckaųs ir Dutkaus 
ir, be to, dar kitų išdavikų, 
kurie yra apmokami gene
ralinio Lietuvos šnipo kon
sulo; Mačiulio. Kol buvome 
šiame kalėjime, tai buvo dar 
sąlygos pakenčiamos, bet 
prieš tris savaiteą visi bu
vom perkelti į bastiliją gat
vėje dos Gusmoes. Tai tas 
pats kalėjimas, kur yra la
bai kankinami politiniai ka
liniai ir skaitosi tardymo 
punktu.

Kad draugams būtų ge
riau suprasti apie mūšų'pa
dėtį parašysime " trumpai 
apie sąlygas kamerose, kuy 
yra: sukišti draugai. Ka
meros yra išlietos- iš cemen
to 160 x 120 c., su geležinė
mis durimis; priešakyje du
rų randasi lahgelis,- kuris 
nakties metu yra uždaro^ 
mas ir -lieka visiškai tamsu. 
Kampe tokios “kameros’* 
yra skylė, kuri vartojama 
vietoj išeinamos. Tai to
kiose “kamerose” randasi 
gyvi palaidoti. Šioj “kame
roj” randasi po 6-7 žmonės, 
tokįū'būdu negalima nei sė
dėti, nei gulėti. ; .

Politiniai kaliniai yra su
maišyti su visų rūšių krimi
nalistais, kurių dauguma 
serga venerinėmis ir kito
mis užkrečiamomis ligomis. 
Gydytojas visiškai nesilan
ko. Persimainyti suterštus 
ir utėlių pilnus drabužius 
negalima . ir net ' burną 
prausti draudžia* Valgio 
duoda mažai, ir tokio, ko
kio net kiaulės neėstų. Tą, 
kuris prašo valgyt daugiau, 
ar iškiša galvą per langelį, 
tam tyčia parinkti, kareiviai 
(visi panašūs daugiau į.tig- 
rus,į ąr į kitus plėšrius, žvė
ris, negu į žmones) ištrau
kia iŠ šio urvą ir- žiauriau
sia sūmuša su tam tikrom *» »- ... . y T *| • I

gumom ir įmeta išrengę 
nuogai į cementinį Akarce*? 
rį 50 kv. cm. didžio, užtren
kia geležines duris, kuriose 
nėra^okip langelio ir kur 
oras.įsiskverbia tik per rak
to plyšį. Tokiuose kąrcę-' 
riuosę yra. laikomi mažiau-, 
^įai^l2 valandų arba kol ąp-. 
alpsta. Tąi čia yfa tik da-, 
lis tų kankinimų^<kųrie Ūko 
ir kas dar teks pernešti.'?(/.'

Kriminalistai; išjjūyę ęią.
dienas,‘ Bųiia- pdJeicfeiSmi 

ąrlįa siunčiami į kitą žnto\ 
hi^kė^hį fc^lėjimą. 6ėt' šu- 
yiš k’ąs kith su politkaĮL 
niaiš. T DaįpaF čia .‘rahdhigi 
apile 
jah trys savaites yrh palai
doti šiuose utėlynuose ir ki-

tų gyvių pilnuose urvuose, 
Dauguma serga1, visi sudžiu- 

. I. (

vę,v išgeltę, nusilpę, vos gyvi, 
' I . i . »

! bet: visgi laikomės tvirtai. 
' J •l’Z-Vil-SŽ m. visi draugai, 

p r i’s i d d įlant kai ku^įėms 
r » i ’ ’ ‘ .. J ' ■ ,f,

kriminalistams, protestavo
me prieš tokias sąlygas. 
Buvo pakelta^ triukšmas 
rėkaujant, statant reikala
vimus ir daužant į ■ duris, 
bet subėgus kareiviams Su 
revolveriais, trukšmas buvo 
numalšintas. Šiandien 19- 
VII-32 m. 12 vai. dienos 
paskelbtas bado streikas. 
Numatyta badauti ligi bū
sim paleisti, ar siunčiami į 
kitą kalėjimą, kur sąlygos 
yra žmoniškesnės. Prie šio 
streiko prisideda taip pat 
daugelis kriminalistų, mū
sų simpatizatorių, kurie 
randasi vienose kamerose su 
draugais.- ■ i . /

Draugai ir drauges! Bū
dami laisvi negailėkite mūsų 
ir nenusigąskite . ištikusio 
mus smūgio, bet tęskite ko
vą su išnaudotojais ir išda
vikais i, proletariato j klasėj 
'nes tik per 'kovą -laimėsim 
sau geresnį 'ir‘ šviesesnį' ry
tojų, tik pel” daugybę aukų 
galėsim atsiekti saiVo tikslą. 
Lai kiekvienas draugas /ir 
draugo, žino, kad jokia kova 
neapsiėjp ir neapsieis be au
kų! Draugai, ines netekę 
laisvės, būname uždaryti ge
ležinėse klėtkose, kaip kokie 
plėšrūs žvėrys.

Siunčiame j ums,, draugai 
in draugės, širdingiausių ir 
d r a u g iškiausių linkėjimų. 
Linkime pasekmingiau tęsti 
.kovą prieš išnaudotojus ir 
pardavimus darbininkų kla
sės. Imkite pamokas iš 
praeities padarytų klaidų, d 
taip pat mūsų klaidų. Dirb
kite pasekmingiau už mus, 
kad jūs taip ghęit nepapul- 
t.umėt į budelių rankas, 
kaip kad nies.

Trys draugai, būdami už 
plieninių grotų, negalini 
dirbti, bet Veikėme, kiek ga
lėjome, ;ir miek mokėjome, ir 
pirmai n progai > pasitaikius, 
yėj veįksihle ir/kpybšįnię 
rfiūsU< klasės 'rdikalūš.'. ■ *1 

1 Draugai, ones belaisviais 
būdami ’ kapitalistų 1 klasės 
rankose ir žinodami, r kad 
vietoje musų; yra mūsų 
draugai laisvėję, kurie ko
voja ’ir kovos už tą patį ide
alą, ,už tą idealą, .,už kurį 
mes .kovojame ir kovosime,, 
jeigu dar bus progos—tuo
met būą nąums nebaisus ką- 
lėjihihš, hbbąifeids kančios ir 
het pati mįrtįš/;Težind niek- 
šiai- kapitalistai, mūsų kla
sės priešai, kad Jie visų re-, 
voįūcihių '(įąrbįhįnką' ^e^"

dąmąs vampirą
Ir tuomet tai bus paskutine 
sąskaitų atsiteisimo valan- 
da.n ■ ;

Šalin kapitalistai, mūsų iš
naudotojai! „ ■; >

' -s.r /jp ; ' .u -•*»< -‘■p-’■

Šalin kapitalistų ramsčiai 
—darbininkų išdavikai so
cialdemokratai, klerikalai ir 
judošiai, šnipai! >

♦ f ’ i / i t

Tegyvuoja būrimas pa
saulio valdytojas proletaria
tas! Tai tik jam priklauso 
Viskas pasaulyje! ’1 '

Tegyvuoja III-sis Interna
cionalas ir Brazilijos Komu- 
ništiį Partija! i.j.'-į

Draugiškiausių t prolęta- 
riškiį linkėjimų • visiems 
draugams ir draugėms;' 

' Sao Paulo bastilijos 
„ ' Politkaliniai.

Rua dos Gusmoes.. ;
Sao Pūulo, 19-VII-1932 m.

K

darbininkai liktų sukausty
ti, kaip kokiais retežiais.- 
Areštai ateivių ir deporta
cija keleriopai padaugėtų, ;

Kodėl turčių klasė pasikė- * 
,sinus ateivius registruoti?1 
Todėl, kad darbininkus pa-? 
dalinus į čiagimius-ir atei 
vius, kad nusilpninus veda-' •' 
mas kovas už didesnę bedar- i 
biam pašalpą ir už socialę-* 
apdraudą.

Tačiaus darbininkai jaety- t'. ;, 
les, sudėję ^rankas ant krū- ,v 
tines ir nelauks iki jiems šu*ouj 
varžys’ paskutines' i esamas; xr * 
teišės. Jie ves daug aštresni* -, 
nę kovų, negu kaddjuvo’ve-: 
dama Michigan -i valstijoj, kū: 

•kuomet ten buvo '• panašus•. 
įstatymas bandyta įvesti. ; *

Prisirengimui prie šios 
kovos, Connecticut ^valstijos

“Tėvynės” No. 10 iš Pil
domosios Tarybos laikytų 
posėdžių protokolo aiškiai 
matosi, kiek SLA ponai yra 
pridarę organizacijai nuos
tolių. Ten matome apie tu
ziną “fOrklozavimų.” Tai 
atėmimas stubiį nuo tų SLA 
narių, kurie dabar yra*' pa
liesti viešpataujančio’ krizio. 
Kaip matosi, daug SLA tur
to yra sudėta į -“real es
tate’’ biznį' ir neilgai laukus, 
vietoj pinigų, ši organizaci
ja turės daug stubų po visas 
Jungtines Valstijas įvai
riuose miestuose.

... .Kyla klausimas, kiek bus 
naudos iš tų- atimtų name
lių. i Naudos nebus, nes gy
venimas parodo, kad mažų 
mamelių savininkai, kurie ir 
neturi skolos, daugelyje vie
tų atiduoda tuos namus tik 
už taksus. O kas link iš
randa vo j imo ir dar per kitų 
rankas, tai nėra nė kalbus, 
Žinau -daug tokių, kurie pir
miau ir pragyvendavo iš 
randų, dabar ateina į “poor 
boardą” pašalpos prašyti.

Kaip matyti, tai daugely
je miestų^ maži namų savi
ninkai organizuojasi ir ko
voja prieš atėmimą jų na
melių už morgidžius bei tak
aus. \Kai kur “forklozavi- 
mąį” sustabdyta. Farme- 
riai organizuojaši ir. kovoja 
prieš farmų atėmimą. Ir 
jeigu susidarys didesnis ma
sių spaudimas, tai bus su
laiką tąs. atiminėjimas namų 
bei' farmų už skolas. , Le- 
;gislaturos bus priverstos iš
keisti įstatymus prieš atėmi- 
įmąj Dą^bo žmonės' nekalti 
už esamą Arneįrikoje Krizį.

. a1- ! T ' i_____ _ ... '... ..... ... ... f

pitas’ dalykas. $LA na
riai turėtu savo .kuopų su-, 
.sirinkimūose pakelti, klausi
mą' kodėl ponai nenori įleis
ti ; į; ,sekrb|prįaus utėdą -j* 

4Miliįauskąf feiHam kohšH’tu-’ 
ciniai th vieta prikiąu^tir? 
Aiškiai matosi, kad, ]jonai, 
kurie dabar sędi SLA Va
dovybėje ir ima riebias al
gas, yra pridarę visokių šel
mysčių', už ;tąį jie 'bijosi įšL 
leisti į darbininką. J i c; nori 

i mėehajdškū’ būdu išrinkti jų * 
bu vu s j gerą\ f rent ą Ragi n s- 
ką,. kuHs įJirrniau ;bųyb' Piį- 
dpApsioįS, Thr ’

sūv kįtais’ p&W'buyo; 
įsivėlęs į Devenio-Užunario 
paskolos skandalą. O tame

. Didėjant bedarbei, sykiu 
didėja ir darbininkų judėji
mas kovai už tinkamesnę 
pašalpą ir už socialę ap- 
draudą, apie kurią turčių 
klasė nenori nė girdėti^Dar
bininkai, ųepakęsdami to 
skurdaus/ gyveninio, kurį 
reikia pakelti šiuo laiku, or
ganizuojasi ir išstoja į ašt
resnę ,-kovą^ reikalaudami 
sau teisių, savo šeimynom ir 
vaikučiam tinkamesnio pra
gyvenimo. ’ r .

'■ Tą viską turčihi matyda
mi, jog darbininkai ;brdzd^, 
ir negali iškęsti5 nepersekio
ję, rodo savd galią. Tai ne 
vien, kad pati vajdančioji 
klasė rodo aštrius dantis 
prieš darbininkus, o labiau
siai ateivius, kad padalinus 
biednuomenę į daįis, idant
būtų lengviau sukriūšint ve- Tarptautinis D a r b im inkų.: • 
damas kovas už tūojautinius Apsigynimas šaukia f visas- ’ - 
reikalavimus. Viena vai- į organizacijas it . draugijas 

be skirtumo jų įsitikinimo ir 
politinių pažiūrų į konfe
renciją, kuri bus kovo 19 d., 
Darbininkių Moterų Kliube, 
187 Broad St., Hartforde, 
Conn., 11 vai. iš ryto.
; Visos draugijos ragina
mos priimti - rezoliucijas • 
prieš proponuojamą bilių, - < 
kad jis būtų atmestas ir jas 
pasiųsti valstijos- seimelio• 
sekretoriui, William Leete.

Lietuvių darbininkų orga-L... 1 
nizacijoš negali nuo šio ddV- 
bo htsilikti, nes jose daugu-^ t 
ma yra ateiviai. /į'okis įsta- L.. ‘ 
'tymas1-‘šias draugijas ir jU:r\x’ 
narius pirmiausia paliestų*-----
Todėl rinkite delegatus, ir 
Siųskite į šaukiamą taip 
svarbią konferenciją.

dančioji klasė nepajiegtų 
taip lengvai sutrukdyti dar
bininkų bruzdėjimų, jei 
visoki demagogai turčiam ir 
valdančiai klasei nešoktų į 
pamačį. Naujosios Anglijos 
ateivių inspektorė,' Mrs. A. 
Tillinghast, padavė’sumany
mą, kad ateiviai būtų regis
truojami ir imama jų pirštų 
antspaudos. ' Kitaip sakant, 
pasportų sistema del atei
vių. John Egan, Amerikos 
Darbo Federacijos Cbnn. 
valstijos sekretorius ir ki
tas didelis ADF. darbininkų 
suvedžiot'ojaš, tai New Ha- 
veno miesto majoras, John 
Murphy, tam darbui labai 
pritaria. • • •

Jei šis bilius Conn, vals
tijoje būtų priimtas, tai

Apie Bedarbių Demonstraciją 
Ir Prakalbas

' Kovo 4 d., kaip visoj ša
lyj, taip ir pas mus įvykp be- 
darbiu-demonstracija. Bedar
biai reikalavo ūmios pašalpos 
ir, bedarbiam apdraudos. Ka
dangi nųisų miesto reakcinė 
valdžia neleidžia ne tik de
monstracijas rengti, bet ir su
sirinkimus laikyti, tai kalbama 
demopstracija buvo rengiama 
už miesto ribų. Bet, ir čionai 
daugybė /policijos jr šnipų pri
gužėjo Policija .puolė susi
rinkusius. Bandančius kalbė
ti stvėrė areštuoti ir kurie 
priešinosi, tuos sumušė-

Mat, kuomet (Jarbininkai 
reikalauja duonos kąsnio, tai 

I jau trukšmaęlariai, ir payo- 
jingi elementai. (

Kovo 5 d., L. L. Choras sta
tė , scenoje “Nebaigta Kova.” 
Veikalas gerai pavyko persta-, 
.lyti, žymesnes roles lošė se-. 
karnos ypątosi Birbylo-A. Ša-* 
tas, Pilypo—J. Stočkus, Dul- 
bia——Levanas, Dulbienės—Pe-

HAbičius,

gali dainuoti, bet turi labai,.;..:, 
naturalį judėjimą. Gaila, kad.:,.:., 
ją nuo veikimo sulaiko narni- 
niai darbai. ’•

Pertraukose A. Liugienė su
dainavo solo.. Pečiulienė ir 
kita mergina, kurios pavardės ;^?' 
neteko sužinoti, padainavo po.L.; 
keletą dainelių. St. Smitas su- ....- 
dainavo smagiai. Solistam •>.. ■■ 
akompanavo Rufiūtė.

Nors šitas veikalas buvo sta- 
tomas scenoj metai laiko at- 
gal, bet ir šiuo sykiu buvo ne- . 
mažai publikos. ... • ■

Koresp. M. P.

šjkaųdale SLA jiariu . žlugo 
$30/000. L- ■ '
; Jeigu SLA nariai turėtų 
valdyboje tokį žųiogų, kaip 

taV tokių ,ht- 
šitikįmjj nebūt^Ar ųiš SLA 
hartma parodytu, kokioj 
pądėtyjė randasi tos orgam 
Nacijos finansiniai reikalai.

į; SLA Narys.

MONTREAL, KANADA
« ( ‘ ■, 1 ■■■■■ — ■

• A * 4 • 1 ' •
Motitrealo Lietuviai Darbinin

kai Plečia . Veikim^ ;
Rytinėje miesto r-dalyje ' 

ALDLD kuopos nariai, sutikus i.. ’ 
Centrui, paėmė iniciatyvą į&-. 
teigti • kitą kuopą Montrėalo. • 
Tuo tikslb, šių metų vasario 
mėn. 19 d. bpvo sušauktas- ' / 
Susirinkimas. } susirinkimą dt-.» 
silankė gana skaitlingai narity 
ir pašalinių, dar neorganįzuo- < • < 
tų darbininkų. Dauguma drau- l * 
gų paliesti šio krizio ir nega
linti lankyti susirinkimų del • v i 
tolumo, todėl buvo ir įsteig
ta antroji A.L.D.L.t). kuo
pa, kad palengvinus drau
gams lankyti mūsų susirinki
mus ir plėsti mūsų organiza
cinį darbą tarpe darbininkų, - 
kurie dar nėra nariais. Ir 
štai mūsų pirmieji žingsniai! 4 
Jie pasirodė gana teikiami.,.,. , 
Tik per pirmąjį mūsų -sųsirin- . 
kimą.jau įstojo 4 nauji drau--’- 
gai. Dirbkime, draugai, su di>. ’ -* 
džiausiu pasiryžimu, kad ’Šiafe 
metais išauginti mūsų Aaujai' ’̂ 
sutvertą‘kuopą iki šimto nkrią.’’^’4’ 
Tad į .darbą, draugai ir draiiL~ 
gės!’ Auginkime nariais kuo
pą !

'fcuotoėt^a^įŪlihiS/' iŪllzinaš’

T. N

M'V

'faling# 
mirtiną smūgį,

Bį it sūcOs.
sptriuškin-
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Montreal Miestas ir Jo Gyventojai CHICAGOSŽINIOS 'kuris yra kuopos nusavybė.
Tame geltonlapy, •korėspp'n-" 

dencijoj iš Lawrence, Mass??’: 
pruseikinių suklaidinti elemeųj- 
tai gyrėsi, kad jie patys pasi
traukę iš Darbininkių, ^įusivie- , 
nijimo 8<os k p. ir Literatūros 
Draugijos kp. Be reikalo me
luojate, ponuliai, jus revolių? 
ciniai darbininkai pastūmė į 
šalį, šiandie mūs kuopos daug 
rūpestingiau ir smarkiau -vei
kia darbininkų judėjime, negu 
pirmiau.

LDSA 8 kp. Koresp, _

Pirmininkas aiškino, kad kal
bės apie fašizmo įsigalėjimą 

i 'Vokietijoj. Reikia pasakyti, 
bacimiriauti. Ir taip jie kad tpirmininkas apsigavo. Ne 
laukia nuo ryto iki vakaro, Butkaus reikalas kalbėti apie 

į fašistinių gaujų įsigalėjimą.
Jam rūpėjo juodinti komunisti
nį judėjimą. Kad pruseikinius 
dvasioj sustiprinti, Butkus ban 
dė nuduoti save labai išmin
tingu ir labai ’daug žinančiu. 
Gyrėsi, kad jis visut buvęs ir 
daug žinąs. Papasakojęs, kad 
Amerikoje fabrikai uždarinė
ti ir langai išdaužyti, ėmė se- 

: Prekių per
daug rinkoj randasi ir del to 
bedarbė plirita. Jis išvadą 
padarė, kad kapitalizmas, tai; 
taip kaip senas žmogus. Kolei 
jaunas, tąi viskas eina gerai, 
o kaip pradeda senti, tai vi
sokios ligos prie jo kimba. Va
dinasi, nori įkalbėti darbinin
kams, kad jie lauktų iki tas pa
senęs kapitalizmas, kaip kad 
žmogus, dar labiau pasentų ir 
pats savaimi nudvėstų.

Darbininkai žino, kad kapi
talizmas pats nedvės. Proleta-i 
rai susiorganizavę jį nuvers. 
Butkus prisapaliojo ir dau
giau nesąmonių, kurias never
ta nei minėti. ,

Antra dalis jo prakalbos 
buvo, kad šmeižti Komunistų 
Partiją. Pirmiau pruseikiniai 
menševikai sakydavo, kad jie 
kovoją prieš Bimbą ir C.B. Da
bar Butkus nusiėmė kaukę ir 
paleido srutas ant Trečio In
ternacionalo ir visų jo sekcijų.

Sulig renegato Butkaus, tai 
K o m u n i stų Internacionalas 
kaltas, kad Ispanijoj neįvyko 
proletarinė revoliucija. Jis 
Amerikos Komunistų Partijai 
priskaitė tik 7,000 narių ir šo
ko įtikinti publiką, kad Šve
dijoj trys tūkstančiai narių išr 
metę iš partijos r penkiolįką 
tūkstančių narių.

Tas ponas norėjo įpasa
koti savo pasakėjams, kad 
jo renegatinė linija teisin
ga. “Laisvę” ir “Vilnį” jie' 
norėję išgelbėti nuo pražūties, 
tai todėl ir organizavę skloką, 
dienraščius paimti. Šaukę kiek

Montreal miesto -apielin- 
kės turtingos gražiais vaiz
dais, vandenimis, kalnais ir 
salomis. Pats miestas tur
tingiausias bažnyčiomis, vie
nuolynais ir saliunais. Ryt
mečiais augštuose bokštuo
se gaudžia varpai. Jų gar
sai atsimuša į ausis didžiu
mai tikinčiųjų ir dar labiau 
juos apdausina, kad jų lai- d}eną įvairių krau- į karnai posmuoti: 
me tik anapus grabo, o cia,!tuvi bankrūtuoja nes nė_ r-vni 
tai pertekhai ir Prabangos |r Taip, visko per-
tik kapitalistam ir kum- kA i-.n L..
gam.

Miestas, savo ardvumu ir 
komunikacijos išsiplėtojimu, 
buvo kadaise pilnas .gaivu
mo, <

kad gauti praščiausios bui
zos kaušą. Kiek tokių, ką 
nieks nežino jų likiftio ir vi
sai paramos negauna?

Darbininkų minios skęs
ta vargų jūroje, kuomet 
mieste visokių gerybių di
delė daugybė. Kiekvieną i

daug, bst trūksta, kad dar
bininkai panaikintų kapita
listinę sistemą ir įsteigtų 
savo klasės valdžią.

mo, o šiandie paskendęs Ilgai kentėjęs, buvęs įš- 
ekonominio krizio bangose, . naudotas Canados proleta- 
Sunkioji industrija visai su-;ras—prancūzas pradeda su
paralyžiuota; stovi mašinos-! įprasti ir su kitais darbi- 
rūdyja, darbininkai alksta ninkais susirišti bendrais 
ir žūsta. Didelė didžiuma! organizacijos ryšiais; jie 
bedarbių grumiasi su skur-! stoja į kovą prieš badą ir 
do ir bado šmėklomis. ' karts nuo karto pareikalau-

Aš vienas iš tų, ką jieš- ja nuo valdžios to, kas jiem 
kau darbo ir niekur negaliu priklauso.
rasti. Išėjau iš namų ne-i Bet, deja, dar didelė di- 
kantraudamas ar ką neuž
eisiu.

Šalies gamybos jėgos ir 
proletariato muskulai vysta. 
Tai kiek naudos būtų prie 
geros sovietinės valdžios,— 
pamąsčiau sau. s

Tik vien šitam didžiuliam 
metropolyje iš vieno milio- 
no gyventojų vienas šimtas 
tūkstančių bedarbių, o kur 
jų šeimynos. Jie visi ken- 
čią baisų skurdą. Desėtkas 
kitas gauna trupinių nuo 
kapitalistų valdininkų ir ku
nigų stalo, vadinamos pa
šalpos. Desėtkai tūkstančių 
stovi “suplainėse.” Ant 
lėkštelės sriubos . pastatyti

Bet, deja, dar didelė di- 
' džiuma savę ramina iliuzijo- 
I mis, kad rytoj bus geriau. 
Tikėjimas buržuazijos pri
žadams, kad grįš gerlaikis, 
yra skaudus savęs apvili- 
mas.

V i enintėlė darbininkam 
išeitis, tai organizuotis ir 
stoti į kovą už kasdieninius 
reikalus ir rikiuoti jėgas 
nuversti išnaudotojų siste
mą. Darbininkai ir farme- 
riai turi sukurti savo kla- ) I . *
sės valdžią, paimti šalies 
turtus į savo rankas, tai 
tuomet nebus bedarbių, ne
reikės alkti ir .kentėti.

Proletarų Rašytojų Rate
lio Mokinys, Animus.

DETROIT, MICH

“Motinos širdis” Scenęj
Kaip kad industrijoj esti 

krizis, taip ir tarpe mūsų me
nininkų arba P. M. 4 kp. 'ar
tistų pasireiškė blogumas. Per 
šių metų sezoną tik trečias 
veikalas bus perstatytas sce
noje kovo 19 d. Veikalas 
“Motinos Širdis” yra puikus 
vaizdas iš šeimynos gyvenimo 
keturių veiksmų drama. Nors 
šis veikalas jau ne naujas, bet 
labai tinka dabartiniams šei
mynų įvykiams. Proletarų 
Meno 4 kuopos, ALDLD 52 
kp. ir LDSA 17 kp. dailės my
lėtojai deda daug triūso, kad 
šį veikalą sulošti labai gerai. 
Todėl detroitiečiai ir apielin- 
kės lietuviai nepraleiskite šįo 
veikalo nematę, /nes turėsite 
kuo gėrėtis ir matysite, kas 
ardo šeimyną.,' Ten vaizduo
jama motinoą širdies skaus
mas ir jos pačios nepasitikėji
mas savo vyru ir kaip pavei
kia mirtis kūdikio. Iš šio trum
po pareiškimo galit suprasti, 
koks bus/puikus vaizdas. Taip
gi yra daug ir juoko šiam vei
kale. Todėl bus juoko ir aša
rų. 'Mes užtikrinam, kad visi 
būsit užganėdinti. Tad būki
te Lietuvių Svetainėje sekma
dienį, Lošimas prasidės 6 vai. 
vakare; šokiai 8 vai. vakare. 
Įžanga maža.

Detroito^ valgas.

besivaišinant, J. Ramanauskas 
prisiminė apie Lietuvos kalė
jimuose 
draugus. Jis palygino V. Ra
manausko gyvenimą nuo kū
dikystės iki senelio prie to, 
kaip turčiai gyvena, ir kokius 
gerus Taikus turi jų vaikai.

Mums smagu prisiminti, sa
kė : kad V. Ramanauskas vi
suomet buvo ištikimas savo 
darbininkų klasei ir kuom jis 
galėjo, tai tuom rėmė revo
liucinį judėjimą. į

J. Ramanauskas prisiminė ii’ 
apie tai, kad mes gyvename 
gan sunkiose sąlygose. Jis 
ragino pagelbėti politiniam 
kaliniam kuo kas galime. Pa
rinkus aukų susidarė viso 
$10.15.

Aukautojų)'vardai: Vincas 
Ramanauskas, M. žioba, A. 
Kazakevičius, J. J. Saka
lauskas, J. Zeikus, J. Bagdo- 
navičia ir 
po dolerį.
Deltuvienė ir Buzai po 50 cen
tų. J. Ramanauskas, J. Jen- 
keliunas, J. Zeikus, J. Rušins- 
kas, Pikienė ir M. Zeikuvienė 

• po 25 centus. Čiupienė 15 cen- 
tiį.

Visiems aukavusiems varde 
Lietuvos politinių kalinių ta
riame širdingai ačiū.

Dalyve.

kankinamus mūsų

P. Zavistonavičia
V. Ražminas, M.

WELKES-BARRE, PA.

MINERSVILLE, PA

Draugiška Sueiga ir Parama 
Lietuvos Politiniam Kaliniam

Vincas Ramanauskas suren
gė bankietą paminėjimui še
šiasdešimts metų gimtinės die
nos sukaktuves. Susirinko V. 
Ramanausko giminių ir drau
gą

Diena

didelis būrys. Svečiams

Pagaliaus ir mūsų kolonijos 
pruseikiniai menševikai susi
laukė “baisūno” ir “prakeik
tojo” atsilankymo. Lapeliai 
garsinanti prakalbas buvo la
bai plačiai paskleisti,
pasitaikė labai graži ir dar 
sekmadienis. Bet teko nusivil
ti Butkaus pasekėjams, žmonių 
susirinko visai nedaug.

ęirmininkavo Stanislovaitis, 
buvęs lovestonietis. Jis persta
tė, kalbėti Butkų-“baisūną.”

tose. prakalbos neįvyko, kur 
turėjo įvykti. Tai vis mūsų 
draugų :rierangūmas. ’ ; 4

' “ ’ ’ ' j Tl 1 ' ' ■ >I ; Mūši! 'unięsto! majoras mir
damas, paliko apie $10,000,- 
000 (tiįrto. jpuomet majoras 
užėm.ė vietą, tai visur buvo kai 
bama, kad kaip jis baigs tar
nystę, tai; iturės ( i $60,000,000 
kapitalo.- Bet nepavyko tiek

-- - mir-
» • t

LAWRENCE, MASS

LDSA 8 kp. duoda atsaky
mą i “N. G.” mfelus. Mūsų kuo- 
poj '.iš pradžių buvo keletas 
pruseikinių įsigalėję. Draugės, 
iš karto nebuvo rimtai dalyką, 
paėmę. Bet paskui greitai 
jJermątė tų ponų, • tikruosius 
tikslus,1 kad jie nori išvesti 
kuopą prieš visą komunistinį 
judėjimą. žinoma, draugės 
atmetė menševikų siūlomus 
klaidinimus ir stojo su visu re
voliuciniu judėjimu. ’

Dabar del Šero. Mūsų kuo
pos nuosavybėje, ( randasi “N. 
G.” šėras. Kuopra pareikala
vo, kad 'jhi ‘ grąžintų pinigus 
už tą Šerą, i Vietoji atsakyti, 
'kaip reikalauta pinigų, tai iš- 
Ijądo koks ten Gąrbačauskas ir 
siūlo apsimainyti su “Vilnies” 
Šeru. Mes nereikalaujain “Vil
nies” Šerų, bet' ■ reikalaūjarn, 
kad grąžintų itaums priklauso
mus pinigus už “N.* G.” šėrą,

ChicagOš darbininkų fįtadĄ- 
tis diena iš dienūs ęin& blo
gyn. Kur tik nępažvelą'ši,,'.gi- 
sur nedirbančių skaičius; augti/ 
visur jie eimanuoja apie tai, 
kas bus rytoj ? ( 

/ ■ * f 
Su bankų užsidarymu, dau

gelis mažų dirbtUvid‘visai su
stojo. Bankrutija mažesnės, 
įstaigos viena po kitai, su
klumpa, negalėdamos atsilai
kyti prieš didesnius konkuren
tus. Paskutinėmis savaitėmis 
tūkstančiai liko išmesta į gat
ves. Kiti darbininkai negau
na algų,,: nes bankai nei^mpka 
pinigų. 

. - f i ’ 'Agatos industrijos darbinin
kai bruzda, rengiasi: kovon. 
Amalgameitų unijos biurokra
tai su būriais muščildą‘tėrori- 
zuoja kovingesnius darbinin
kus/ Bet kovingieji darbinin
kai nenusigąsta. Jie organi
zuojasi į Adatos Amato Dar
bininkų Industrinę Uniją. Siu
vėjai laiko susirinkimus kas do ’liuosiau i veikti tom, kurios 
pirmadienį, Peoples Auditori- palaikė demokratų . mašiną, 
joj, 2457 W. Chicago Ave. Gandai vaikščioja, kad galėjo 
Kurie dar nepriklausote,. ,tai , iš: to pakilti šovikas, kuris pa
tu rėtumėt 
uniją ir 
nimus.

North 
dustrijos 
kuoja kelinta savaitė, 
dirbtuvės paskelbė kovą ir vis 
streikas plinta. Streikieriai 
gerai laikosi. Jie masiniai pi- 
kietuoja dirbtuves. Didžiuma- 
jų yra jauni darbininkai ir jie 
energingai kovoja. Tarptauti
nė Darbininkų Pagelba įstei
gė virtuvę, duoda streikieriam 
užkandžius. Kitų industrijų 
darbininkai turėtų prisidėti su 
aukomis paremiant čeverykų 
darbininkų streiką’. ' ’ Virtuvė1, 
kur streikieriams ’ duojja- už'-i 
.kandžius, 357; W. Chicago; Av.

Drg.1 1 Karbsiehės prakalbų1 
maršrutas jau i baigiasi mūsir 
.apielipkėsę. ;Nors ne' .v(isose 
vietose ^ekesir sutraukti. , tiek 
jpubliHo^, kiefc nięs tikėjomės,

daug prisižerti lobio ir ■ ’ 1 1 i I ' f ■tis pakirto karjerą, 
i c. ’. į ’ • :* Darbininkai tūrėtų pamąs
tyti, iš kur ponas /Cermakas 
taip gausiai praturtėjo? Ar 
būtų galima rasti tokį nesu- 
(Pratėlį, kuris .manytų, kąd/fas 
ponas iš darbo tiek lobio, su- 
sižėrė? Ponai valdinihkai vi
sokiomis dovanomis milionus 
susidedi. Čia Chicagoj poli
tikierių rateliuos^' gandai vai*- 
kščipja^ ;kad šovikaą taikė ne 
į Rooseveltą, bet į Cėrmaką. 
Cermakas! majoraudamas už
darinėjo Capone trusto smuk
les ir gamblinghouzes, o lei-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
itietų, Vestųyių, Susirinkimą 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios ko 
lių alleys.

KAINOS, PRIEINAMOS

649-959 Willoughby Ave,-
Tel.. Stagg

stoti į revoliucinę 
kovoti už palengvi-

Chicago čeverykų in- 
darbininkai jau strei 

šešios

uienrasuiuB paunu..»auKę kick , , ; ■ ., . 4 . v ,v .. . . . - . bet reikia, skaityti maršrutą;galėjo žmogelis, kad komums- , . • '- J ‘ > . J° ° ' > !«pinninffii limncrn Knrnaipno
tų spauda bankrutys, o tik jo 
kontr-revoliucinis lapas gerai 
pasilaikys.

Jam buvo pastatyta keletas 
klausimų ir tarp jų, kodėl Pru 
seika nevažiavo Kominternui 
išdėstyti savo menševikiškos li
nijos? Butkus atsakė, kad jam 
opozicija uždraudė važiuoti. 
Jam ten nebuvę ko važiuoti, 
tai ir nevažiavo.

Darbininkai pradeda supras
ti, kieno reikalus gina Butkai 
ir Pruseikos. Jie atsuka nu
garas renegatams. Kuo grei
čiau darbininkai nutrauks ry
šius su jais, tuo darysis stip
resnis proletarų frontas prieš 
išnaudotojus.

V. Glaubičius.

pliupomis pašovė . net penkis 
vienu išstojimu. Dar Cerma- 
kas gulėjo ant lentos, o poli
tikieriai zujo besivaržydami 
už majoro vietą. Ir kur nesi
varžys, juk labai lobingas val
dininko urėdas. Chicagos dar
bininkai statys savo klasės 
kandidatą į majoro urėdą. 
Darbininkai yra mėtomi iš na
mų ir iš jų atimama nuosa
vybės, kuomet jie negali už
mokėti taksų ir paskolų. Tūks 
tančiai yra alkanų, kuriems 
reikalinga pašalpa, bet jos ne
gali išreikalauti. Kapitalistų 
partijos politikieriai nesirūpiną 
darbininkų, reikalais, nebent 
juos masiniu spaudiniu priver
čia. Taigi mes neturime rem
ti kapitalistų’ pdrtijų nei jų 
kandidatų? Darbininkai nepa- 
sigės Cermako j nei kito pa
našaus s poliĮtįkięfio./ Jie atei-j 
nančiuose,/majoro rinkimuose; 
balsuos įiž>; sąvo klasės kandi
datą į majorus, už Komunistę 
Partijos statomą darbininką. 
Darbininkų kelias pagerinti1 
gyVenimį yra kovos kelias.

GEGUŽINES APVAIKŠČIOJIMAS 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Dėkitės prie mūsij specialės ekskursijos į 
Sovietų Sąjungą (USSR)

z POPULIARIŠKU LAIVU

DEUTSCHLAND
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

, I

ŽEMOS LAIVAKORČIŲ KAINOS
Reikalaukite mūsų cirkularo, kur duodama 

smulkmeniški paaiškinimai

WORLD TOURISTS, INC.
175—FIFiH AVENUE NEW YORK CITY

HAMBURG-AMERICAN LINE

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELI LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS/ POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINI DARBININKŲ ŽURNALĄ

WATERBURY, CONN.

Dąj- prisieina kelis žodžius 
I parašyti apie įvykusias vasario 
119 d. prakalbas. Kad prakalbos 
buvo sėkmingos,, tai jau buvo 
apie tai minėta spaudoj, bet 
apie aukotojus nebuvo rašyta. 
Agitacijos fondari aukavo J. Gu- 
dergis, A. Latoza po $1; M. 
Overis, M. Baliunas, G. Kurai
tis, J. Yesulevičius, J. Vaičiulis, 
B. Staigvilienė; J. Strižatiskas,. 
M. Paulauskas po mažesnę su
mą, Viso aukų surinktą $9.08, 
Aukos perduotos Ą. Bimbąi, 
kuris parvežtų Agitacijos Fon
dui.

Visiems aukotojams tariame 
širdingai ačiū.

Prakalbos davė geras pa
sekmes. šeši jaunuoliai išpil
dė aplikacijas įstoti į LDS vie
tinę kuopą. Vilijos Choras! 
palinksmino publiką smagiom ; 
dainelėm. Mūsų mieste jau-1 
nuoliai pradėjo smarkiai bruz 
dėti ir stoti į kovą prieš sun-! 
kėjančias sąlygas.

Prakalbų Rengėjas.

sėkmingu. Draugė Karosienėj 
yra gera kalbėtoja, kurie pra
leido jos prakalbas; ;daūg 'nu
stojo. Apie mūsų draugus rei j Todėl rikiuokime eiles dides- 
kia pasakyti, kad buvo nema-inėsi: kovom. ;
-žai apsileidimo,. : Keliose yie- 1 Pabiržietė.
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Visi Pirkit, Skaitykit Ir Platinki!
• . i . i. ;

Baltarusijos Valstybinės Leidyklos Išleistas 
Knygas Lietuvi^ Kalba!

į
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APIĖ KOLEKTYVIZACIJĄ IR ŽEMĖS ŪKĮ
KAINA:

MICKOVAS šeši drg, Stalino nurodymai kolektyvų gam. 30 kap.
MASKOLIOV Pieno ūkis vartojančiam ruože ______ 15
ŽURIK Kaip išauginti geri paršai _r— j.__________ 8
ŽURIK Kaip silosuoti pašarai___ ______________________ 5

BELETRISTIKA IR POEZIJA
SOVELJEV Kambarys N. 13 (caro valdžios nuvertimas)__
OLENIKOV Kovos dienos —L ____ ______________
O. TRIZMĄ Batsiuvis—milžinas (“Skorochod” aprašymas) 
GORKIJ Sausio 9-toji -__.___________________ ____*---------------
ŽALIONIS Audringosios jėgos, eilės ir poemos (daili tVirtu 
viršeliu, su poeto atvaizdų) —-------------------------______2 rub.

ANTIRELIGINĖ LITERATŪRA '
MATULAITIS Kaip atsirado dievai ir tikyba—1--------

” Iš kur kilęs žmogus (su paveikslais)
ČUDNOVCEV, Kas tokie yra šventieji Komos tėvai_ _
SEIMAN Dievas ir kapitalas — ------- -----------------
SEIMAN Religinė .Dora :ir proletdrjnė dora ____________

kap. 
kap. 
kap.

30
15
45
15

35 kap. 
__ 50 ” 
__ 10 ” 
__ 25 ” 
__ 20 ”

15) BERKĄVA Ar yra dūšia 15 ”
16) OLlŲTlN Kdlchožinis judėjimas h» kova su religija_______20 ”

1 17) POKROVSKIS) Kam, reikalingoj, religinės švėnltfo (Kalėdos) ! 10L” 
H f f APIE VAIKŲ, AUKLĖJIMĄ’ H i !.

18) ZAREČNAJA Vaikai kolchoze ------- ______;__ 25 ”

z APIE SOCIALISTINĘ STATYBĄ į ' ! ‘
PRANCKŪNAS Dniepro statyba (dailiu viršeliu, su paveiks.) 35 ” 

i • . j . , ' ' '
) ;POLITINĖ LITERATŪRA į

LlfeSKOV Buržuazija eina fašizmo keliu _— --------------  15 ”
JACIEVIČIUS 15 metų proletarinės rfevoliucijos_ ___ 30 ”
SKARDŽIUS Nacionalis kultūros darbad Sovietų Baltarusijos 

lietuvių darbo masių tarpe--------- ------ - 40 ”

’ MOKYKLOMS KNYGOS
PETRAITIS Mokykis ir dirbk (elementorius, nauja laida) 40 ’ 
PIGUYLEVSKIJ Bolševikas (pirmoji po element, knyga) 70 
SINIAVOKĄ Lenino keliu I dalis ------- ' " ’
SINIAVOKA Lenino keliu II dalis-------------
LOIKA Aritmetikos uždavinynas (1 metams)___________ 1 rub.
PISARČIKAS Matematika III politechninės mokyklos grupėj 55 k.

19)

20)
21)
22)

23)
i ’’

1 rub. 15 kap.
1 rub. 60 kap.26)

27)

Visų šių knygų reikalaukit Baltrusijoj savo raiono knyginuose. Už
sisakyti ir pirkti galima Minske Baltrusijos Valstybinas Leidyklos 
cėntraliniam knygine Lenkiškąją 15

Maskvoj M. TVERSKAJA 51 (kampas Tverskoi ir StrftstnogoJ. Už
sienio draugai gali užsisakyti knygas per “Meždunarodnaja knygą” 
Moskva, Kuznėtskij most, 18 arba “Amkniga” Corporation, 258 Fifth 
Avenue, NEW YORK, N. Y. . . . f

Visi gali užsisakyt per “Raudono Artojo” redakciją—Minsk, Soviets- 
kaja 63 (per dr. Šlekį). Arba galima užsisakyti per “Laisvę”, 46. Ten 
Eyck Street, Brooklyn,( N. Y.

BVL NC SEKRETORIUS LIETUVIŲ SEKCIJA.

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

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

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

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

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

“PRIEKALO” KAINA m 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 m ė n.—1 rub.
50 kap., 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., 

atskiras egz. 10 centų.

I ,
Išsirašyti “Priekalį” ir visais 

reikalais kreiptis:

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

Amerikoje “Priekalą” galima ii- 
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kompietas ui 
1931-32 metus.

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie moterų at

liktus darbūs revoliuciniame darbininkų judėjime.
Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 

kova, čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves, ir jų darbus del proletarinės revoliuciios, 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; kaip 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:

L. D. S. A.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Visi

Norwood, Mass., Žiniosį

(62-68)
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SUBSCRIBE NOW FOR THE

to the WORKING WOMAN

Name

Address

State

i

i
i

jl WILKES BARRE, PA.
Paryžiaus Komunos , paminėjimas 

įvyks 18-tą dieną kovo( March), dar
bininkų centre, 325 E. Market St., 
Pradžia 7-tą valandą vakare; bus ge
rų kalbėtojų ir bus labai įvairi pro
grama. Įžanga dirbantiems tik 15 
centų. Kvieęiame visas ir Visus • at
silankyti.

SCRANTON, pa.
ALDLD 39 kp< ,sųsirinkimąs: įvyks 

nedėlioję, 19 dieną March, 111 West 
Market St., 2-rą. vai. po pietų. Visi 
nariai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų del aptarimo.

Organizatorius, F. M.
(62-63)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
■ *• ••'i . X •; • .. , u

—Dabar laisvi!
—Taip! Pasibaigė! Pagaliaus carizmui

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’I Women’s Day March 8
ENCLOSED FIND 50 cents for one year’s suscription 

30 cents for six month’s subription

: ; Ęalbčs apart .vietįnių, 
Richard, B.' Mbore iš N 
Pradžia 8 vąl. jvakare. 
lietuviai darbinį/ikai ir 
stengkimės 'dalyvauti.1

. K. I- ■■■■: ■■■ ■ r. Vertė D.-M. š.

CARIZMO GALAS
Kovas, 1917 Metais > *

Bundle order rate 4 cents per copy

Trečiadien., Kovo 15, 1933

—Draugai!
Šis žodis šiltesnis, reikalingesnis, kaip 

Miliukovo “piliečiai” ir Rodziankos “sveiki 
preobražencai.” Jūra nusišypso naujam 
kalbėtojui, pasveikina jį. griausmingais ap
lodismentais ir plaukia per vario triūbas 
“Marsalietės” aidas. Džiaugsme pasiliuo- 
savimo darbininkai ir valstiečiai kareivių 
rudinėse griausmingiau sveikina tuos, ku
rie pradeda pajiuosuotojų žodžiais, kurie 
gražiau kalba apie liaudies vargus.: \.

Greta, tik už mažos pertvaros, jau posė-' 
džiauja Sovietas; Darbininkų AtštoVų siau
rame ir ilgame kambaryje. Juos taipgi at
nešė čionai pakilusios bangos iš fabrikų ir 
dirbtuvių, iš kareivinių ir nuo kart) laivų. 
Galima uždusti susikimšime ir tabako dū
muose, o jie be pertraukos jau antra para, 
kaip posėdžiauja. Apie ką čia kalba men
ševikai, eserai, tolstojiečiai ir kiti? Jie kal
ba ne tai, ką nori, ne tai, kas reikalinga,

Skubinu prie caro palociaus pavojingoje 
tamsumoje, aplinkui eina betvarkis šaudy- 
masis, tai arti, tai toli, tai pasigirsta šūvis 
ant pat ausies. Lempos užgęsę, vieton jų 
šviečia mėnulis, nedideli sniegeliai skrajo- 

. ja *ir padenginėja gatvę. Automobiliniai 
trokai pilnutėliai, civilių ir kareivių greitai 
skubinasi gatvėmis, jų vežamieji šūkauja 
ir greitai važiuoja. Ant Špalernos gatvės 
prie palociaus be galo šviesu ir didelis gy
vumas. Pirmiaus Taurydos palocius būda
vo ramus, stovėjo kaip kokis senis, net jo 
ir durys nedarė jokio bildesio, grindys iš
vaksytos, virš kurių apsikabinę ir po ran
ka porelėmis vaikštinėdavo Dūmos atsto
vai. Dabar jis visai kitokis, tik žvilga ap
linkui jį automobilių • lempos, šviečia tūks
tančiai elektrinių lempų per jo langus, ju
dina ir tartum sutrauki viso mieste judė
jimo siūlus linkui savęs. Viduryje gražaus 
sodno, netolimais nuo kelio guli ant šono nes aišku, kas yra reikalinga darbininkams 
gražus apverstas automobilis, sukultas jo laike išsiliejimo jų revoliucinių bangų ir re- 
motoras ir įnėręs savo akimis į sniegą. Du- voliucijos gaisro ... Apie ką mąsto tylūs 
rys vienos po kitomis tik varstosi, aplinkui ir pakol kas dar neskaitlingi bolševikų at
stovi . daugybė motorinių dviračių, vežimų, 
suversta maišai ir susigrūdę žmonės—išti
sa jūra žmonių įrankių ir žviegiančių ark- 
lių.

Nuolatinis bėgiojimas, paskutiniai įvy
kiai perkeitė miestą, o kuo labiausiai šį na
mą išplėtė, paerdvino, jis sutaupina savy
je daugybę žmonių, kaip kokis gimdyto
jas rusų revoliucijos. Ekaterinos salė pa
versta į kareivinę, karinį lauką, susirinki
mų auditoriją, ligoninę, miegruimį, teatrą 
ir lopšinę naujos tvarkos. Kartu su mani
mi į palocių įsilieja nesuskaitoma žmonių 
minia, eilės kateivių, oficierių, studentų, 
merginų, namų prižiūrinėtojų, bet kaip už
kerėtame name vietos yra ir yra. Ant 
grindų braška šviežiai išmušti stiklai ir 
sienų tinkas, vietomis guli. krūvomis kul- 
kasvaidžių diržai pilnutėliai kulkų, popie- 
ros, atsišaukimai ir drabužiai.. Tūkstančiai 
kojų mindžioja tai, kas ant'grindų atsi
dūrė ir visi skubinasi su bendrais reikalais.

Čia revoliucija. Bet kur vadai?
Vadų nėra stichiniame, vulkaniškame iš

siveržime. Jie kaip medžio skiedros, pa
gautos galingos upės, bando teikti įsaky
mus, nurodinėti, nori suprasti ir prisitai
kinti. Bet vandenpuolis juos atmeta to- 
liaus, revoliucijos bangos—suka, panardo 
tai vėl į viršų išmeta.

Buržuazijos vadas Rodzianko išeina, 
kaip senas išdidus gaidys į salę pasveikinti 
kareivius. Ištisas gvardijos pulkas su sa
vo, oficieriais, vėliavomis ir orkestrą atėjęs 
čionai, stovi ir akimis gaudo Dūmos pirmi
ninką. Rodzianko apveda eiles kareivių 
“nuplukusiomis,” senomis akimis, pakelia 
galvą ir surinka kaip ant parado:

—Sveikinu jus preobražencai! f
Pulkas .atsako griausmingais šauksmais, 

orkestrą ' griežia “Marsalietę,” dreba lan
gai, skauda ausys, o širdis džiaugsmingai 
plaka. Oficieriai “valgo” akimis naują val
džią, laikraščio reporteris kampe dreban
čiomis rankomis nurašinėja kalbą galimai, 
būsiančio Rusijos prezidento Rodziankos. 
Senis eina pavargusia eisena, nusišlųosty- 
damas nosį į didelę skepetaitę, o revoliuci
jos baugu stumiamas, vieton Rodziankos, 
jait Sttm Miliukovas. . Profesorius nervuo- .d^Tg” ŪJpatin
jasi, jo juodi drabužiai pilnoje tvarkoje, prispaudžia visus praeinančius prie savo ŽL 
kietas kalnierius laiko parėmęs gerai iš- los barzdos ir ašarodamas bumba; ?" 
skustus ir raudonus žandus. Jis ir nori| , . .. . 1 ,K '
kalbėti į revoliucijos bangas irzkomanduo-

Kalbės Dn'bJ.i J. Kaškiaučius
Pirma Naujiena mūsų mies

tui bus tai, kad čia kalbės se
nai jau laukiamas Dr. Kaš
kiaučius. jis yra labai pla
čiai žinomas, kaipo geras pra- 
kalbininkas, o labiausiai tin
kamai mokantis apipasakot 
apie darbininkų sveikatą ir 
duoti palyginimus, kaip dar
bininkam yra sunku būti “ar— 
žuolįniais,” kadangi turčiai 
viską suryja, o darbininkam 
palieka tik nuotrupos. Bet 
šiuo bedarbės laiku negali ra
sti, bedarbiai nė išmatų.

Prakalbos rengiama perik- 
tadienį,. kovo 17> d„ 7 :30 va
landą vakare, Parbįųinkų Sve- 
tainėję,, 53 Church StĮ . ■

Draugai,,garsinate šias prą; 
kalbaą taip plačiai, kaip jūs 
pajėgiate.
' LDS. 108 kp. Pirm.

V. J. Valaitis.

HUDSON, MASS.
L.D.S.A. 100’ kp.' rengia puikų ba

lių, kuris įvyks 18 kovo, subatoje, 
L. P. K. svetainėje, 17 School St., 
Hudson, Mass. Prasidės 7 vali va
kare. Tai bus kvartflkų balius ir 
bus duodamos dvi dovanos, už gra
žiausią ir už prąsčiausią kvartū- 
ką« Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
šiame baliuje. Įžanga 25c. ypatai.

' (62-68)

BALTIMORE^ MD.
Svąrbus Mitingas

Kovo 19 dieną, Nev/ Albert Audi
torium, 1224 Penšylvanią Aive. įvyks
ta Paryžiaus Komunos paminėjimas 
ir Scottsboro klausime mitingas, kurį 
rengia T.; D. Apsigynimas.

, draugas 
New Yorko.

Todėl visi 
darbininkės
J- ;

Vinco Duktė.
(62-63)

nomim's kuzis ir bedarbe, bankų už
darinėjimas didina alkį ir skurdą, 
stumia darbininkų klasės ir taip jau' 
mizerną gyvenimą^ į dar didesnį pa
vojų. šiose diskusijose; svarbiausias 
klausimas - bus kaip gelbėtis nuo ba
do ir ar yra reikalas skirtingų po
litinių bei religinių pažiūrų darbinin
kam sudaryti bendrą galingą frontą 
kovai prieš alkį, šiose diskusijose 
laisvai galė» išsireikšti savo mintis 
visų sriovių ir įsitikinimų darbninkai.

(61-62)

šeštadienį, kovo (Match) 18-tą d. 
šioj pačioj svetainėj, 7:30 vai. vakare 
įvyks Jigsaw Puzzle Party Daily 
Workerio naudai, šios rūšies paren
gimas, bus dar pirmu kart Lietuvių 
tarpe.- Bus užkandžių, muzikos ir 
dainų. Kviečiarne skaitlingai daly
vauti, praleisti' linksmai laiką ir pa
rengti Daily- Worker, kuriam parama 
labai reikalinga; įžanga 20 centų.

! 1 r; • (61-62)
—............................. ................i

PHILADELPHIA, PA.
1 Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas rengia mas-tnitingą paminėjimui 
Paryžiaus Komunos, kovo 17,. 8 vai. 
vakare. Broadway Arena-Broad & 
Christian iStr J Kalbėk drg. Jambs 
Fordas ir kiti kalbėtojai. Gera pro
grama.

s šis parriitiejimas ųėra vien tik pa
minėjimu, bet kova už paliuosavimą 
Tom Mooney, Scottsboro ir kių poli
tikių kalinių. Todėl yra pareiga 
kiekvieno susipratusio darbininko pa
remti T.D.A. vedamas kovas.

Įžanga bedarbiam 10 centų; dir
bantiems 20 centų. i

• (61-62)

bus apkalbama ką turi daryti sitiul- x 
kieji depozitoriai, kurių sunkiai ttž- “ 
dirbti pinigai sulaikyti banftuolsė" it 
gręsia nuošimčio nųstojimo. Mes vi
sų srioVitį darbininkai turime suda
ryti galingą bendrą frontą, kad'iš
laikyti savo gyvybę, kurią nori pra
ryt baisiausias arnikas bedarbe. Sė
dėdami stubose tų klausimų neišriši- 
me. Nelaukime susimylėjimo iš ka
pitalistų jo nėra ir nebus. Taijdel 
šių klausimų ir yra rengiamos dis
kusijos. Užkviečia Komisija.

* • ; ' (61-63) 7*

MONTREAL, CANADA 
Susirinkimas ir Diskusijos

Naujai susitvėrus rytinėj Montre
al daly ALDLD kuopa š. m. kovo 
mėn. 19 d., 2 vai. p. p. šaukia su
sirinkimą ir ruošia diskusijas bedar
bės klausimu, po antrašu 2347’ Fron
tenac Str. ...

Kviečiame kuo skaitlingiausiai at
silankyti. Kuopos Valdyba.

. (61-62) •
______ t, ——

stovai, vos išlindę iš pagrindinio veikimo?
Sovietas sudaro naują posėdžio dieno- 

tvarkį, bet tuom kartu įbėgęs jaunas kar
eivis, su sudraskyta rankove ir raudonu 
kaspinu ant durtuvo, sušunka:

—Del liaudies mes jau užėmėme Finlian- 
dišką gelžkelio stotį! Ponai atstovai, mums 
pagelba reikalinga! . <

į

Menševikiški ir ešeriniai Sovieto atstovai 
pradeda svarstyti klausimą apie politinius 
emigrantus, o studentas su peršautą kepu
re/ jiems šaukia:

—Draugai, paskirkite mums sanitariš
ką komisiją, neš kitaip revoliucijai mintis! •

Į,' J ♦ . ! , • ' . ; ,

Revoliucijos lįįepsna kaitina tas nuvytu
sias šakas ir užžiebdinėja senas /‘anglis”—- 
menševikus ir eserus. Jie pasidaro revo
liucijos liepsnos kaitinami “raudoni” ir vi
sų akyse apsirengdinėja į drabužius vadų, 
kalbėtojų, mokytojų ir saugotojų neva tos 
revoliucijos, kuri prieš jų norą užgimė. 
Revoliucijos liepsna plečiasi, plesnoja, rei
kalauja. Revoliucija užgimusi be plano, 
be vadų, organizapijos ir dabartinių laikų, 
be obalsių. 'Jai Reikalingi asmenys, ką bū
tų galima pasveikinti, pagerbti, paglostyti:

—Maksim Gorki! Gorki!
Jis nusiminusiai prasispausdinėja per 

minią, spaudžia baronėlio kepurę, linkčioja 
galva į visas puses ir stengiasi greičiau iš
eiti už durų. Tada minia įieško kito ir su
randa.. .Burcevą. Jį pasisodina, apsupa 
tvirtu lanku, tylomis pilni džiaugsmo ap
žiūrinėja atydžiai. \

—Aš visada dirbau šešėlyje, nebuvau pir
mose eilėse revoliucionierių,-^-nedrąsiai kal
ba buvęs tremtinys ir būsimas imperialis
tų pagelbininkas nuleidęs akis.

—Tamsumoje visada.. saugiau, ponas 
drauge,—kas tai palaikė jį iš apsupusių 
lanku. 1 , { ....... ..... * - • > -

Kambaryje, kur buvo užrašyta “Spaudos, 
Biuras,” Susigrūdo i rusų? jątpligęntija^ i Čia? 
taipgi Apsvaigimas huo .revoliucijos 
Laisvi kalbėti, ką tik pori, hera cehžūros ir 
varžymų; tie žmonės,’pasigėrę džiaugspių,

Bedarbių Prakalbos už 
Bedarbių Apdraudę

Kovo 4 d. visoj, šalyj, Jung
tinėse Valstijose, ^bedarbių ta
rybos ruošė demonstracijas bei 
susirinkimus, reikalaujant įve
sti socialę apdraudą del bedar
bių. Norwoodo Bedarbių Ta
ryba irgi turėjo masines pra
kalbas atviram ore. Darbi- 
ninkų-kių susirinko apie 500. 
Kalbėtoja buvo iš Boston, 
Mass., draugė Sylvia Shevys. 
Pasakė gerą prakalbą. Klau
sytojai atydžl&i ir ramiai klap
sėsi kalbėtojos dėstymų. Pir
mininkavo d. F. Mačėnas. Kel- 
eivinio-prūseikinio e 1 e m e nto 
tame bedarbių .susirinkime ne
rasi nei vieno. . ■ . , ,

PATERSON, N. J.
ALLD 84 kp. susirinkimas tampa 

perkeltas iš 19-tos d. kovo į 26-tą 
d. kovo delei priežasties, kad 19-tą 
d. kovo yra rengiamos diskusijos.

Todėl prašome visus ALDLD 84 
kp. narius įsitėmyti, kad ALDLD 84 
kp. susirinkimas įvyks 26 d. kovo, 3 
vai. po pietų, 4. N. Bridge St.

ALDLD 84 kp. Komitetas.
? . t (62-63)

ALDLD 23-čios Kuopos 
Susirinkimas

ALDLD 28-čios kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, kovo 16 d., 
7:30 vai. vakare, pas P. Olek, 1517 
Charlotte St., Bronx, apt. - 4E. Visi 
nariai stengkitės šiame susirinkime 
būti.

Iš down-town reikia važiuoti sub
way, su užrašu Bronx.; Park East 
180th St., arba White Plains Rd., ir 
išlipti ant Freeman' St.

Valdyba.
> (61-62)

DETROIT, MICH. 
Teatras ir šokiai

Kovo 19 d. sekmadienį, 6 vai.
kare, Lietuviiį Svetainėje, ant 25-tos 
ir Vernor H’way bus perstatytas 

Kovo 4 d.,' vakare. įvyko puikus veikalas, 4-rių veiksmų dfa- 
T . Tz . • x t ’ L x iua, iš gyvėnimo vaizdas. Rengia Jaunųjų Komunistų Lygos , šo- AUbLD 52 kp. ir LDSA 17 ,kp. Apr 
kiai lietuvių svetainėj. į Jauūi-j art lošimo'bus šokiai prie geros mu- 
mo susirinko apie 200. šo
kiam griežė negrų orkestrą iš 
Bostone!. Nuo šokių liko pelno, ‘ 
kąris bus sunaudotas darbinin-1 
kų judėjimo reikalam, o ypa
tingai jaunimo organizavimo 
—švietimo'reikalam. ; ■ • ; - <

Lietuvių darbininkiškas jau
nimas, o ypatingai jaunuoliai 
ir jaunuolės iš L.L.R. Choro tu
rėtų tamprihų susirišti su Jau
nųjų Komunistų Lyga visuose 
darbuose.
Daily Workerio Koncertas Ge

trai Finansiniai Pavyko
Kovo 5 d. Lietuvių svetainė

je įvyko del “Daily Worker” 
naudos koncertas, kurį suruo
šė lietuvių ir . finų darbininkų 
organizacijos. Į koncertą pu
blikos prisirinko skaitlingai. 
Įžanga buvo 25c. Pelno del 
“Daily Worker? liko $32.07. 
Tai gražus pasidarbavimas del 
komunistinio dienraščio.

Programa nebuvo išpildyta, 
kaip buvo garsinta; dėlto pub
liką .reiškė nepasitenkinimą 
rengėjais. ,O tas1 įvyko, todėl, 
kad draugas, kuris buvo apsi
ėmęs atvežti “Solidarity Play- 
ęrą’.’ įš BąstoiĮ^.'M,ąss.^( trimis 
dienomis'priėš įvyksiantkoh-

zikps. : 5 Lošimas ( piramidės! 8 (vąl. va- 
kare. Įžanga vyrams, 35 .centai; 
moterirhs 30’ centų.

Visus Kviečiam Rengėjai., 
I " , (62-63)

z. ____ _ ___ -j_____ _____ i_ i

HARRISON-KEARNY, N. J.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Amerikoje 125 -l|uopa rengia svar
bias prakalbąs. 'Bus trys kalbėto
jai, kurie aiškinš' svarbius įvykius,’ 
kaip tai: Kodėl Spausdinama Dau
giau Pinigų? Ką Duos Pripažinimas 
Sovietų Sąjungos?' Reikšmė Tarp
tautinės Darbininkių Dienos. Prakal
bos įvyks nedėlioję, kovo (March) 
19, 1933, Lietuvių Piliečių Kliubo 
Svetainėje, 134 Schuyler Ave. Kear
ny, N. J. Pradžia 2:30 vai. po pie
tų; įžanga dykai!

Kalbės D. M., šolomškas ir T. Va- 
sikoniutė. Abu žymūs kalbėtojai, iš 
Brooklyn, N. Y., taipgi kalbės jau
nuolis Bernard Ražanski.

(62-64)

PATERSON, N. J.
Bendro, 'Fronto Diskusijos

Rengia Am. Lietuvių Darbininkų 
Litęratūros Draugijos 84 kp. nede- 
lioj, 19 d. kovo (March), 1933; svet- 
tainėj, 62 Lafayette St. Paterson, 
N. J. Pradžia 2 vai. po pietų; įžan
ga visiems veltui. Šiose diskusijose 
laisvai galės išsireikšti visų partijų, 
visų sriovių, visokių įsitikinimų dar
bininkai ir darbininkės, kaip reikia 
kovoti prieš alkį, kaip išgauti tuojau- 
tinę, pašalpą ir apdraudą bedarbiam; 
kaip sulaikyti metimą iš stubų be
darbių, ąjėnjįmą namų rųž paskolas; 
uždarymą gazo ir elektros; taipgi 
j:'' ' ) 'i'.‘ * . , ' , ’ - t___ • '

BAYONNE, N. J,
Labai ąVarpjos prakalbos. Rengia 
LD3A 4fe kuopa paminėjimui ‘ tarp
tautinės Darbininkių Dienos kovo aš
tuntos. Prakalbos įvyks 15 dieną ko
vo, LAU kliubo svetainėje, 197 Avė. 
E, kampas E. 19th gt., 7;£0 vai. va
kare. Kalbės geri kalbėtojai: E.’N. 
Jeskevičiutė ir jaunuolė Bertha Ful
ton. Visus ir yisas prašome .skait
lingai ateiti.'''

į.J; Komisija.
(60-62)

Paryžiaus Komunos paminėjimas 
įvyks penktadienį, 17 d. kovo, Qar- 
rick Hali, 507 S. 8th St. Prasidės 8 
vai. vakare. Bus geri kalbėtojai ir 
labai rūpestingai prirengta John 
Reed Kliubo programa. Bukime visi. •

(60-62)

*Svarbus Bedarbių Tarybos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 16 d. 
kovo, 1011 Fairmount Ave., prasi
dės 8 vai. vakare. Bus raportai de
legatų, tik ką sugrįžusių iš, fiarris- 
■burg, Pa., po įteikimo bedarbių rei
kalavimą gubernatoriui Pinchot.

k. . (60-62) 
—^—^1—4

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Pašalpinės 

Draugijos mėnesinis susirinkimas at
sibus trečiadienio vakare, 15 d. ka
yo, Liet. Darb. svetainėje, 920 E. 
79th St. Visi nariai privalo dalyvaut 
šiame susirinkime. Bus labai svar
bus pranešimas apie narių stęvį, kas 
liečia įstojimo blankas. Jeigu nariai 
nekreips domės į šį pranešimą ir, ne
atsilankys įsusirinkimą, tuomi darys 
skriaudą patys šau, ištikus nelaimei, 
šiame susirinkime reikės padaryti ta
rimas, kuris būtų ant naudos na
riams, o ne palikti viską betvarkėj, 
kaip iki šiol kad buvo. 1

Sekr. A. P. Baltrušaitis.
' ■ ' ' .z ‘ (60-62) .

r, r į -UI"

—^Piliečiai, sveikinu jus šio palociaus sve
tainėje l

Jūra išklauso ir jį, gudriai sugalvoti jo 
žodžiai krinta į minią, kaip akmenėliai į jū- 
rą; dingsta ir tik nuo jų eina lankai, nepa
likdami tolimesnės žymes ant jūros bangų.

Tolimesnės revoliucijos bąngos išmeta 
ant viršaus. Kerenskį,-taip pat narį Dūmos. 
Jis išsitiesia, kaip kartis ir gerai išmoktą 
ir šiame'momente ^tarnaujančią apgavimo 

, frazę sušunka:

Leonid Andriejev čiupinėja juostą, rauko 
kaktą ir retkartėmis pakelia minykiškus 
antakius. • ! 1

—Galas? Jūs manote, kad galas? O 
aš manau,'kad tai tik pradžia. •
. Ir kairios rankos pirštą-apsuko plaukais, 
kaip žiedu, o dešiniąją-parodė pęr langą, 
laukan. ./ ,4! J .< v,
•. -^Tikriau—galas arba pradžia pabaigos.

CBiis daugiau)

rtam,. kad jis negalės .pažade- 
,t^ darbą atlikti. Atėjus ya- 
įipdąi programos, p&j ąust&, 
j^sįd to svambiausio programos 
pūnkto nėra, bet jau vėlu buvo 
dalykų padėtį pataisyti, i Tai 
tą'ip ir praėjo. Rengėjai; jau
čia didelį nesmagumą, kąd; 
taip įvyko, ir kad dąrbininkis- 
kąi publikai atsimokėti už tą 
koncerto trūkumą, tai pienuo
jama suruošti antVą koncertą 
be įžangos ir kuriame tikrai 
bus-'“Solidarity Players.”. Nor- 
woodui. skirtą f**t)ąiljį Worker” 
kybta b.iivo Jau; sukel
ią; tris.sykius po $25.? Jei vi
sur , orgapizUpti ; darbininkai 
taip paremtų /“Daily Worker,” 
tai būtų senai dienraščio’ fi
nansai pataisyti. . •.

Darbkoras. »

SO. BOSTON, MASS.
'• Daily Worker Naudai Vakaras

LDSA 13 kuopa rengia smagų 
margumynų vakarą sekmadienį, 19 
dieną kovo, kaip 7:30 vai, vakare; 
Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
Broadway. To vakaro pelnas bus 
skiriamas Daily Worker’iui. Todėl 
Bostono jr. apielinkės draugai dar- 
.bininkai ir darbininkės esate kvie
čiami skaitlingai atsilankyti į šį pa
dengimą, kur galėsite linksmai laiką 
praleisti ir sykių paremsite darbi- 
ninKišką skaudą, šio vakaro pro
grama bus įvajri ir graži, nes. ją įš-‘ 
pildys Visi, kurie tiktai atsilankys į 
šį, vakarą. Įžanga Veltui yfsieųfs^ ’r 
J kviečia visus LDSA ;1!3 kuopa: ! !

i.Į , ! <92-63j)(. / •f’ ' ■ - j
* SkENĄNDpAH, PA. ’

Kovo fI8-.d. ALDi'LD ’ū’-tas apškri-! 
t£s rengia koncertą ir balių, naujoj 
^ĄLDLDi Į7v kuopos svetainėj, lOį ; N, 
West ! St. P;rąsidės 7:30 vai. vakare. 
Pelnas nuo šio paKehgimo bus dar
bininkų mokyklos naudai.' Taipgi 
bus trys dideli laimėjimai, 32 kaval- 
kįp setas dišiųf ant stalo pastatyt 
lempa ir rankų darbo paduškaitė. 
Del šių laimėjimų tjkiętaį buvo pąr- 
davinėjinia iš pirhliAus, ant kurių 
pąžymėta, kad laimėjimas įvyks Ab- 
racinsko svetainėj, tai. ęlabar laimėj!-, 
mas bus ąugšČiaus nurodytoj svetai
nėj. Dainuos Lyros Choras, gera 
muzika del šokių. 1 Tad visi ir visos 
vietos ir apielinkės yra širdingai 
Įcviečiami atsilankyti ir praleisti lin
ksmai ląiką ir paremt komunistinį 
darbą. Įžanga vyrams 25 c.; mo
terims 15 centų.

Kviečia Komitetas.
\ (62-63)

WORCESTER, MASS.
. Ketvirtadiėnį, !Jc6vo (March) 16-tą 

d.,1938 m., 7:30 val.vakare, Lietuvių 
svetainėj, 29 Endicott-4 St. įvyks ; dis
kusijos bendro frofito liausimu. Eko^

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

, “Laisvė”<•-gali pristatyti jums į riamus šių metų, vS- 
. liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

KAINA $60.00

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

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratąs. vienaip, 
(Vėliau sunkų persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboardo.” ; i

, RAŠYKITE: “LAISVĖ”
, <427.JLorime)r.Stv» * Brooklyn, N. Y**



Iš Markso Mirties Paminėjimo Prakalbų
dai” o senas griauja
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BROOKLYN, N. Y.
< L.D.S.Ą. 132 kuopos susirin
kimas įvyks seredoje, 15 ko
vo, pas drg. O. Rųgienienę, 
182 Varet St., pradžia 8 vai. 
vakare. Visos drauges pri
būkite ir naujų atsiveskite.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų
i NARZAN IR BORJOM
: Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
!412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenųo.tos žuvys.\

, New'Yorko Teatrų Savininkų 
Lyga paskelbė, kad je'i artistai 
ir muzikantai nesutiks nusima- 
žinti algas 20 nuošimčių, tai ga
li būti uždaryti visi New Yorko 
didesni teatrai' pabaigoj, savai
tės. ; • *4 ' °''bl ' r* ’>

Muzikantų, /unija užprotes
tavo, prieš kėsinimąsi nųkapot 
jų algas.

___ _, A.XXVXX. — Roo- 
sevelto valdžia atkreipė sa
vo kanuoles ir prieš farme- 
rius. Čionai suareštuoti sep
tyni farmeriai ir kaltinami | mos.

tfSųnistų Partija yra klaidin- sėkmingas, nuo parengimo Ji-

M

.. -it: ■■i

H'rečiadien., Koyo 15, 1933 ' Puslapis penktas
.„.i-u

Bedarbių Delegacija j Harrisburg, Pa 
ir Renegato E. Butkaus Misija

CARNEGIE, Pa., vasario 
22 d., bedarbių tarybos iš
rinko delegatus į valstijos 
Alkanų Maršavimą j Har
risburg. Vieną dieną pirma 
susirinkimo buvo išdalintos 

raukų rinkimo blankos, kur 
tapo aukų kvota sukelta su 
kaupu del trijį delegatų.

Valstijos Alkanų Marša- 
vimas kovo 1-mą ir bedar
bių rengiamos demonstraci
jos kovo 4-tą įvarė buržua
zijai kinkų drebėjimą. Net 
ir čia, Carnegie, atidarė 
skyrių čeverykų, kur be- 

. darbiai ir jų šeimynos gaus 
če ve rykus, žinoma/turi gau
ti paliudijimą iš welfare ir 
su tuo paliudijimu gali gau
ti po porą čeverykų, ko 
pirmiau Carnegie nebuvo 
galima jokiu būdu gauti.

kas 
kitas; kad unijų organiza
toriai yra aptiekoriai. Ypa
tingai mainierių, kaip d. 
Žaldokas, kuris niekad mai- 
nose nėra buvęs organizuo
jąs mainierius. Tai taip be
gėdiškai tas žmdgus nusime- 
lavo, nes visi žino, kad nau
jų unijų niekas ten neor
ganizuoja, kur yra senos, 
dar biurokratų nešugrįau- 
tbs unijos. Ten yra orga
nizuojamos naujos unijos, 
kur nėra senų arba kur se
nos unijos visiškai darbinin
kų reikalus išduodamos su
griovė, tai ten yra tveria
mos naujos. Organizatoriai 
yra ne aptiekoriai, bet kilę 
iš tos industrijos, kur. <ta 
unija susiorganizuoja. Nė
ra išimties, kurioj industri
joj dirba žydai, tai jie tos 
industrinės unijos yra or
ganizatoriai. Butkus pata- 

ta-

y • . -
Vasario 23, čia ffienševi- _ 

kas E. Butkus laikė savo re dėtis prie bedarbių 
misiją. Pirma, negu jis|rybų, mat čia buvo veik yi- 
pradėjo kalbėti, pirm, pažy-1 si bedarbiai ir žino, kad be- 
mėjo, kad Butkus čia “neti- darbių tarybos iškovoja be- 
kėtai” atsilankė. Dvi savai- darbiams pašalpą. Jis agi- 
tės pirma jo pribuvimo ži- tavo už bedarbių tarybas, 
nojo, kad jis atvažiuos me
luoti, kaip tai gali būti ne
tikėtai ?

rNetikėtai galima sakyti, 
.kada iš nežinių pribūna. 
Pruseikos ir Butkaus misi
jos čia įvyko “netikėtai.” 
Vai koki nelaimingi tie žmo
nės, kurie rengė tas kontr
revoliucionierių menševikų 

k misijas. Mat jie buvo “ne
tikėtai” užklupti.

* Butkus, pradėdamas kal
bėti, pasakė, kad “niekas” 
netikėjo, kad Jungtinėse 
Valstijose įvyks tokia dide
lė ir pastovi bedarbė, nes, 
e#są, kitose šalyse tas buvo 
permatyta, bet tai ne čia. 
Žinoma, Butkus" nei Prusei- 
ka to nepermatė, bet tas 
“klaidingas” Komunistų In
ternacionalas permatė jau 
192B'm., kad Amerika nėra 
išimtis iš pasaulio kapitaliz
mo krizio; kad ir čią įvyks 
didžiausia bedarbė, didžiau
sias krizis, kokio iki šiol ne-# 
blivo, pasakė 10 Plenumas. 
Butkus pirmoj savo kalbos 
dalyje apie bedarbę* ir jos 
^atsiradimą pasakė: «“kad 
kapitalistai numušdami' dar
bininkams algas,'laikinai su
mažins bedarbę, bet tai ne 
ant ilgo, nes už kiek laiko 
ir vęl bi|s didžiausias kri
zis.” į Kiekvienas, nors šiek-

naikins , visas darbininkų 
skriaudas. Sako, turėtų 
darbininkai, remti tas (Kq- 
mūnistų Partijos kovas, Bet 
ant pabaigos kvietė, visus 
rašytis į LDD ir pasakė se
kančiai: “Laisve”, “Vilnis” 
ir ALDLD turės griūti, nes 
LDP ir “Naujoji Gadynė” 
sunaikins jas. Kiek? pir
miau sakė, kad' darbininkai 
remtų. Komunistų Partijos 
visas, kovas, bet ant pabai
gos jau agituoja už Korilu- 
nistų Partijos orgąnų nai
kinimą, tai yra: “Laisvės,” 
“Vilnies” ir Amerikos- Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos. Tai koks 
veidmainys! Kas tokiam 
žmogui gali patikėti? Jis 
veidmainiauja ir per akis 
meluoja. Žinoma, jis kal
bino prie savo susaidės, bet 
niekas nesidėjo, išskyrus 
Čirvinckus, kurie šaukė* .kad 
reikia rašytis prie LDD. 
Bet kas šiandie iš bedarbių 
turi po $1, duoti del 
kaus, Pruseikos?

Kažin kodėl Butkus 
atsilankymą už vardijo 
sijom? Nejaugi jis su

savo 
mi-

savo 
frentu Pruseika mano eiti 
graboriaus Liutkausko, (Liū
to) kelių į lietuviškus neza- 
liežninkus kunigus ? " Mat, 
mato, ,kad darbininkus ilgai 
mulkinti negalės, ir darbi
ninkai tuoj permatyt tų 
vyrų veidmainystes. •» Todėl, 
jau matyti iš kalno, rengia 
Sau dirvą į lietuviškus ne- 
zalięžnus prabašČius. Juk 
juodu ir meluoti moka ne
prasčiau už lietuvišką pra- 
baščių. Well, kad kokios 
Mr. Bagočiui bus darbo juos 
padėti įšventinti į/misionie- 

jęs pasakė, į Komunistų riųs ir jiems parapijas su- 
Partiją). Taškui/, pridūrė, jieškoti. 
nušluos kapitalizmą ir pa- /

bet kodėl jis savo “gazietoj” 
nei Vienu žodžiu neužtaria 
bedarbių tarybas. Mat jis 
iš principo tam yra priešin
gas^ bet čia, norėdattląs, įte
kti publikai, neva agitavo 
už bedarbių tarybas.

> • < ;

Butkus kalbėdamas pasa
kė, kad < darbininkai susior
ganizavę į vieną galingą 
partiją (valandėlę patylė-

J. Gataveckas.
- ---------------------------------------------------------------.< ,į... : ...------- —

Bendro Fronto Konferencija ir Kiti Dalykai
BALTIMORE, M d.—A. L. D. 

L.D. 25 kp. susirinkimas iš
klausė raporto iš bendro fron
to diskusijų. Raportą priėmė 
ir užgyrė ^ušaukimą lietuvių 
organizacijų bendro fronto 
konferencijos, kovo 26 d., *2 
vai. po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 853 Hollins St. Visos 
organizacijos; draugijos ir kul
tūriniai rateliai, o pirmoj vie
loj unijos, išrinkite delegatus 
į minėtą konferenciją, kuri 
šaukiama Bedarbių klausimu.

Apart kitųį nutarimų, pada
ryta ir šie: 'Surengti judžiai, 
kur būtų rodoma filmą iš So* 
vietų Sąjungos. Pelnas nuo* 
Vakaro bus skiriamas mūšų 
spaudai. .Tam darbui atlikti 
išrinkta komisija, kuri turi 
greitai sur,engti judžiųs.

Komiteto raportai apie su
tiek iapsipažįnęs su mark- organizavimą Darbinihkų' Mo-, 

***** "* kyklos* priimtas , ir /.Užkirtas, j
Nutarta mokyklą \ laikyti ir- 
Ant toliaus.* ^žinoma,.jei bus 
galima. Mokykla įvyksta se
kamais vakarais: sekmadienį^ 
pirmadienį, trečiadienį«ir pen
ktadienį, 7 vai. vakare, 722 
W.Baltimore -St.,. • ';; (

Nė vienas lietuvys darbi- 
, ninkas neturėtų praleisti pro
gą prasilavinti. 'Eikim^J mo
kyklą ir lavinkimės, draugai! 
šiandien įvairūs klausimai ky
la, į kuriuos tu rime1'duoti at
sakymus. Be platesnio pra- 
silavinimo mes negalime gerai 
suprasti tūo£ klausimus ir įti
kinti kitus darbininkus, kad 
jie turi stoti į* klasiniai sąmo
ningų darbininkų eiles.

sizmįi bei leninizmu, žino, 
kad algų kapojimas nemaži
na bedarbę, bet ją didina, 
nes darbininkas, gaudamas 
mažesnę algą, mažiau gali 
visko nusipirkti, o kuomet 
jnažiau visokių daiktų4šper- 
K2L, tad jų daugiau lieka 
sandėliuose. Tokiu būdu jų- 
reikia mažiau gaminti. Iš 
tos priežasties kyla da? di- 
•desnė bedarbė, bet Butkus 
to nežino, kas reiškia jis 
kalbėdamas apie bedarbę vi
sur klupinėjo.

Antroje savo kalbos daly
je pasakė, kad Kominternas 
(III Internacionalas) yra Padengimų komitetas rapor- 
klaidingas ir Amerikos JCo- tavo, kad vakarėlis. buvo pa- 

f^aunistų Partija yra klai din- sėmingas, nuo parengimo Ji- 
. fa, nes jo supratimu visur organizacijom po kelis do-

• HHųš pelno... Pageidautina
streikttš Kcld fiatl-i jr ’£ęi'(įu tas komit'e-
jas unijas organizuoja “žy- tas tūpestingai darbuotųsi.

Bendras viso miesto darbi
ninkų judėjimas ruošia baza- 
rą bedarbių naudai. Be sukėr 
limb kiek nors finansų negali
ma .tinkamai išplėsti bedarbių 
kovas prieš’ alkį, prieš algų 
kapojimus ir už abelnus dar
bininkų reikalus.

Ars bazaras* turi labai dide
lę ir politinę svarbą. Mes, lie
tuviai darbininkai turime gau
siai prisidėti prie bazaro- ir 
padaryti jį sėkmingu1. Baza-; 
ras įvyks kovo 31' d. . ir ba
landžio l'd.,/2 vai. po pietų, 
2509 1E.' Madison St.

Kad bazarą padaryti pasek
mingu, tai kviečiame lietuvius 
darbininkus jau dabar pradėti’ 
pinkti’ aukas ir daiktuš.v‘*Mūsip 
organizacinis komitetas ,dęs 
pastangas turėti lietuvių sky- 
rių^būdukę. Daiktus, kuriuos 
šurjriksite, galifė priduoti ko
miteto nariajns,..^. . P^rąhk’Uų/ 
šia bus palikt pas drg. L'Ėal- 
sį, į207 W. Lęxirigton St’, ant 
t rėpiu lubų. Taip pat.^alima 
palikti daiktus pas drg\. M. 
Seimį, 1709; Hollinš St? ' 1 .

Mūsų Literatūros Draugijos 
25-tą ; kuopa ' dėsime <. vi
sas galimas pastangas, kad. iš
pildyti kuopai iškirtą kvotą. 
Bet mes paskelbėme lenktynes 
Iqpmy nam r philadelpMečiapi. 
Jy 10 kuopa jai pasiraivė, kad 
mus pralenkti gavime naujų 
narių.

' •• • •

Baltimore yra daug /Jauni
mo. Darbuokimės, kad .juos 
suorganizuoti į. Lietuvi^/. Dar
bininkų Susivienijimo Jaunuo
lių; kuopą. Iš Baltimore^Ohio 
gelžkelio dirbtuvių, nuo kovo 
15 d. paleis iš darbo 500 darbi
ninkų. Tai ir pagerėjimas iš
rinkus naują prezidentą. Pa
leidus tokią daugybę darbinin-

VIETINĖS ŽINIOS “'1'!"
. ' .. ' - BAD AXE, Mich. — Roo-

Nors ir lytingas vakaras, 
bet nesulaikė lietuvius darbi- 
ninkuą atsilankyti į Karolio 
Markso rhirties paminėjimo 

' • ■ ’ , -v

mitingą* Apie astuonias va
landas vakare prisirinko žmo
nių pilna “Laisvės” didžioji 
svetainė.- Matėsi daug naujos, 
publikos, kuri; retai; atėipa į 
mūsų, parengimus. Šiame su
sirinkime ypač ‘buvo daug 
katalikų, darbinipkų. Ekonomi
nio krizio. siautifna’s jr dide-' 
j anti bedarbė priverčia dar-4 
bo žmones rūpintis ‘ rytojkūn. 
Gi Marksas žinomas kiio ne 
visiem darbininkam. Kuomet 
jie sužinojo, kad jo mirties pk- 
minėjimūi yra surengtos pra
kalbos,; tai‘ir per lytų ėjo iš
girsti'aiškinimus apie marksiz
mą. • ‘V • . •

Drg. A. Bimba visuomet la
bai populiariai ir įspūdingai 
nupiešia įvairius klausimus sa
vo prakalbose. Tačiaus šiose 
prakalbose nepaprastai gabiai 
ir aiškiai išdėstė marksistinę 
teoriją. Jis faktų faktais pri- 
vadžiojo, kad Marksas 86 
metai atgal parašytam “Ko
munistų Manifeste”, nurodė 
kapitalistinės sistemos kryptis, 
kurias mes šiandien aiškiau
siai matome.

Kalbėtojas dėjo didžiausias

pastangas, kad kuo supranta- 
miausipj kalboj išdėstyti tris 
kardinalius .marksizmo princi
pus. .1., kiekvienas t žymesnis 
Markso mokymo punktas bu
vo paremtas šių dienų gyveni
mo faktais.

Publika labai1 atydžiąi klau
sėsi prakalbų. Pertraukoj 
draugui šolpmskui, susirinki
mo pirmininkui, paprašius au
kų, padengimui lėšų, sumesta

j {Kalbėjo jąunuolė Paltanavi-j 
įčiutė- tapie 1 marksizmą. { Ji nų7 
rodė> kaip jauni darbininkai 
turi semtis iš to mokslo šal
tinio žinojimą ir susiorganiza
vę turi koVbti už šavo»klasės 
reikalus. Draugė Paltanavi- 
čiutė vis dažniau sako prakal
bas ir jai tatai labai gerai 
vyksta.

Aukavo padengimui lėšų ir 
komunistinei propagandai šie 
draugai: M. Simanavičius ir 
M. Klimas po dolerį. J. Kar
pavičius, Depsas, po 50 c. A. 
Balčiūnas 56 centus. P. Silec- 
kas, J. Grubis, P. Buknys, P. 
Taras, J. Klimas, *A. Bimba, 
P. Kalvelis, A. Balčiūnas ir 
Banaitis po 25 centus.

Visiem aukavusiems varde 
Liet. Kom. Frak. tariame šir
dingai ačiū.

• «r t,

Artistai ir Muzikantai Gal ' 
Skelbs Streiką

Lenkija Užginčija Mobilizavi
mą Kariuomenės

BERLYN. — Vokietijos 
fašistinė spauda labai daug 
rašo, kad Lenkija mobilizuo
janti, savo karines spėkas 
Danzige.. Bet Pilsudskio 
valdžia tatai užginčija. Lau
kiama ginkluoto susikirtimo 
tarpe* Lenkijos ir Vokieti
jos už Darizigo koridorių:

.............. :

Rooseyęltui Rūpi Alps, o 
nė?Bedarl)iain$ Duona

• .washinqJw. - 
ųiiausią^ ąprūpihp bankierių 
reikalus,/.paskui nukapojo 
algąs valdžios tarnautojams 
ir'sumažino pašalpą karo in
validams, Rooseveltas dabar 
naujam įsakyme kongresui 
reikalų ja legal iz a v imo 
alaus, i$ant valdžiai būtų iš 
ko pinigiį gauti užlaikymui 
valstybės aparato/ arrnij os 
ir laivyno.. 'Juo . tarpu po
nas, RoošeVėltas dar nė *žo- 
džiį/hėra įyrid’iniinęą apie 
septynioliką rnilionų bedar
biui j^ šęinjynaę.

.. U- - // ' ' ’kų Ūar padidės skūydas ir var 
gas bedarbiui prispaus. -

V. Jakiavičius

<

Reichstago. Padegėjas buvo 
Hitlerio Partijos Narys

1PARYŽIUS. — Frahcijos 
Komunistų Partijos organas 
“L’Humąnite” talpina do
kumentus, kurie parodo, kad 
Vokieti j oš1 reichstago rūmų 
padegėjas yra' Hitlerio par- 
tijos, narys, kad jam už tą 
provokatorišką darbą buvo 
pažadėta net $50,000. Jo 
vardas yra Vanderlubbe. 
Na, 9 prieš' rinkimus kruvi
nieji fašistai ir valdžia kal
tino komunistus šitame 
bjauriame darbe.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

1 šiandien atei
kite deiėi savo 

\sveikatos> isty- 
;’rimo, d ; jums 
bus išaiškinta, 
kaip . jūs fiziš
kai stovite.

: Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
9 i' 1 p n u m ai s, 

......... Skilvio, z Žarnų 
ir Mėšlažarnes Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku- 
m Kvėpuojamųjų ' Kanalų ir -Kitos 
ligos yra še" ingai gydomos nau
joviškais, rųoksliškais būdais, 

X-Spinduliai,Ištyrimai,,
Laboratoriniai T, rimai, Serumų 
bei Čiepų J.šmirkštitpai. / 1

Pribinani'a Kaina,
1 SąiygpB'’ pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

' Dft. <Hjis 

110 EAST 16th ST. N. T.
Tarp '4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteįgęs 25 metai
„Vhlandb^^ AM. iki 8 PM.r ; 

i o Sekmadieniais 9 ĄM. iki 4 PM.

sulaužyme priešsindikalisti 
nio įstatymo.! Gręsia 10 me
tų kalėjimas. Mat, šitie far- 
meriai • vadovavo farmerių 
masei kovoje prieš pardavi
mą vieno vargdienio far-

■nrr

Sovietų Chocolate Saldaines

PADARYTOS SU VAISIAIS IR MEDUMI
Viena Dėžutė Sveria Virš Svaro ir Parsiduoda 

Po 49 Centus

, 12 Dėžučių Parduodama už $4.25 
Du Tuzinai Dėžių už $8.00

Persiuntinią Apmokame. Pinigus Prašome Prisiųsti 
Kartu šu Užsakymais.

SOVIETU MIŠRIOS SALDAINES
DežUTeSE 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

a j?

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1080 , IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
’ M. TEITELBAUM, Manadžeris 

Įžanga dieną ir naktį 50c subatos vak. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą nakt) aijt trečių lubu. oringam kambary—85e_. 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis^ plaukimui pra
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS) nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave.’stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

____>

IOXZ3OE3<^E=XOI
JUOZAS KAVALIAUSKAS Q

Laisninotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—-Mxln 1417

L30E301

H
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Puslapis šešta* Trečiadien.

Bendro Fronto Konferencija Mooney Paliuosuoti
Konferencijoj dalyvavo 600 vadai, taip ir reakcinių unijų 

delegatų nuo 500 darbininkų or
ganizacijų. Asmeniškas Moo
ney atstovas Louis B. Scott bu
vo konferencijoj. Skaityta laiš
kas nuo Mooney, kuris buvo pri
imtas su dideliu delegatų jaus
mu. Louis B. Scptt papasakojo 
konferencijai, kaip jis kreipėsi 
prie socialistų partijos viršinin
kų. Jis važinėjo į Milwaukee, 
Wis., pasitarimams su Socialis
tų Partijos Centro Komitetu, 
bet. jis sutiko tik prižadus ir 
patarimus 
sprendžiu.
Amerikos 
paskutinę
Greeno kalibro biurokratai ne- 
davė jokios paramos. Jo misi-

biurokratai atmetė bendro fron
to planą.

Konferencijos delegatai, iš
klausę Louis B. Scott raportą, 
sustojo ir garsiai sušuko: “Į 
peklą lai eina unijų biurokra
tai ir socialistų partijos vadai. 
Mes sudarysime bendrą fron
tą iš apačių su eiliniais nariais 
kovai už Mooney paliuosavi- 
mą.“

New Yorko Beųdi’o Fronto 
konferencija buvo prisirengi-tikėtis teismo nuo-,

Šcett kreipėsi ir į m as prie Bendro Fronto Kon- 
Darbo Federacijos greso, kuris įvyks Chicago j, 

konferenciją, bet | balandžio 30 ir gegužės 1-2’

Negrė Moteris Narna 
rinte Pėr Daktarų 

Apsileidimą

Protesto Demonstracija
Pries Baltą jį Terorą į

Balkanuose į

jtž KM?.' *i,Ęgg3 t1'1? 'I" '*'*■■■ ■ ■

ž iotis ir Wvbti ulž bedarbiam 
pašalpą. , ‘

Bedarbis.

Jau buvo rašytri, kad Harlem

krįminuojamf ir daktarai jų ne
paiso. Praeitą savaitę negrė 
rpęteris, Cummings, buvo pasi
davus į ligonbutį kūdikio gim
dymui. Jos vyraš viską" darė, 
kad būtų .rhčtėris 'tinj<a^i pri
žiūrėta, bet daktarai visai ney 
paisė. Taip pasakoja Mr. CumA 
mings. Moteris' pagimdė kūdi
kį, bet del nepakankamai tinka
mos priežiūros užsinuodijo

pakda^imai
gė protestų demonstraciją prieš 
baltąjį terorą Balkanuose. Su
sirinko didžiulė minia darbinin- 
'kų Cblųmbuš > Circle. Kalbėto
jai aiškino, kaip baltasis tero
ras šėlsįt^- Jugo-Slavij^j, Bulga
rijoj, ^Graikijoj, Rumunijoj ir 
Turkijoj. \

Pereitą Žiemą Sofijos miesto; tad kaina, labai; prieinama.. I£azlaus- 
finkįmuose įDarbininkų: Partijos kieuūr ~
kandidatai gavo didžiumą bal- K.; Y., a^fr<3i lubųr po'kairek - > 

kraujas/ į Jos įvyrąs rdav€' sąvokų ir atstovų ų^miesto'savyvrildy^ 
kraujo, bet nieko negelbėjo, ir'bę. Tai karalius'Aleksandras 
moteris mirė.

Protestui prieš negrų diskri
. . i 1 . ; .. 'j !. • i) ’

pa tinkama draugijų archyvams ar 
kitokiems padėliams.- s Parduosime už 
pigiai, nes ta įstaiga, likviduojasi ir 
greit turime ' parduot. ' ’ Kreipkitės ' 
šiuo antrašu: • ' 
Brooklyn, N. Ya '

PARSIDUODA front,.ruimiq setas,-; 
dar visai naujas su išleidžiama lova.- 
Pafduodū ' fš‘ ptifeža^tiėš ’šeimyniškų 
nesutikimų. Norių greit parduoti,

8/įl ^Madison Sjtp . Brooklyn, 
Į . .

< į T*. ? < (61-63) ;
;BARSID,UQęĄ?li^tuyi^ka užeiga ar- 
; : ba reikalauju partnerio. • Turiu du 
llįizniu, tai! vfehas ;riėgalhi' tinkamai

.. Ąf>. , T611 Eyck St.
, i i ' . ‘■

į fašistine diktatūra nušlavė jun- i
■jk;irriūą ir neleido susirinkti savi- iijrižiūrėti.', lĄSA^roftoniŠt. ir yarick 

minavimia yra rengiamos' masir '^valdybei.' ' ' ' ( ' ( ‘ I Ą
nes šermenys Cummings palai- Demonstracijoj buvo priimta tarpetfeedfbrd iVri). ~ 
dojimui ir kartu derųonstracija. rezoliucijos prieš teroro šėlimą Tel. Evergreeni7>9635. 
Domnnc'l Ai -io vanm'o RollznnnAon ii.' nocinef nc Cv-aiVl-

L1 iri Berry St.,

dd.
Lietuvių darbininkų organi-1 bus pranešta, 

ja buvo, kad sudaryti bendrą zacijos turi jau dabar pradėti7 
frontą gynimui Mooney. Ta-‘rengtis prie Kongreso už Pa- 
čiaus, kaip socialistų partijos liuosavimą Tom Mooney.

Demonstračiją rengia Komite
tas Kovai Prieš Negrų diskri
minavimą.

Kur bus demonstracija ir ko- 
• kioj vietoj šermenys, tai vėliau

Balkanuose ir pasiųstos Graiki
jos, Turkijos, Bulgarijos, Jugo- 
Šlavijos ir ' Rumunijoš konsu
lams.

(61-63)

IŠ DARBININKU KORESPONDENTU MOKYKLOS
Policistas Sufrėmavo Keturis 
Negrus

ŠiandienBadarbiy 
Susirinkimas

IŠRANDA VOJIM Al
PASIRANDXVOJA KAMBARIAI, 

po 5 ir po 6 kambarius, visi, šviesūs,' 
randa gaila prieinama, 445 Bleecke.r 
St.,' Cypress Ave. Saviriinkas vienais 
ttepais į frontą. .....

(62-64)

Lietuvių Kalbos Gramatikos 
Pamoka

Kaip 10 valandą ryto, “Lai
svės“ svetainėje, vasario 26 
dieną, prasidėjo dešimtoji dar
bininkiškų korespondentų pa
moka. Draugas Valatka su 
kupina energija nurodinėja, 
kur studentai daro klaidas 
linksniuodami būdvardžius ir 
įvardžius.

Reikia
mokiniai, kurie lanko ir moki
nasi, jau galima matyti pas 
juos didoką progresą. Mokinių 
lankosi virš dvidešimties. Apie 
kokie šeši po 
ir neatsilanko, 
jie nieką kitą 
patys save.

- Keletas, rodos, rimti vyrai 
ir kiek galėdami veikia mūsų 

' organizacijose, o rašliavoje 
ir abelnam žinojime neiškyla 
taip augštai, kad jiem būtų 

nereikalinga mokykla. --

buvo 
leisti

apie

pasakyti, kad tie

Trečias raštas, tai “Ką reiš
kia darbininkų mokyklėlės?“ 
Raštas nevisai blogas, 
diskusijų, ir nutarta 
spaudom

Ketvirtas raštas sekė
Amalgameitų įsteigtą bedar
bių apdraudos fondą. Jaunas 
veikėjas, bet raštas neblogas, 
tik skaitymas labai monoto
niškas. Po kelių pastabų raš
tas nutarta leisti spaudom

Mokinys, J. B.

Policistas sulaikė keturis ne
grus jaunuolius, kuomet jie ėjo 
į Brown namą. Jaunuolių pa
vardės: Thom Brown, J. Chris
tian, J. Turner ir Williams. Po- 
licistui nusi.skuntjęs koks girtas 
baltveidis vyras, kad kas tai jį 
apvogė. Policistas, pamatęs ke
turis negrus vaikinus, juos are
štavo. Kuomet baltveidis buvo 
užklaustas ar tie vaikinai tave 
apvogė, tai jis atsakė, kad 
vienas vyras buvęs.

Negrų persekiojimas eina vi 
su plotu. Prikimba prie i jų 
sai nekaltai ir sufrėmuotais ap
kaltinimais, baudžia.

tik

viso 
be- 

“Laisvės” 
Eyck St.,

PASIRAND AVOJA fornišiuotas 
i kambarys, tmkąiitis vedusiai po- 
rąi arba pavieniui. Labai žema mo
kestis. Atsikreipkite: 451 Keap St., 
Brooklyn, N. i., ant 3čių lubų, klaus
kite Anna.

(58-62)

sykį-du atėjo 
Atrodo, kad 

neapgaus, bet

Hotel Commodore Dar 
bininkai Paskelbė 

Streiką

vi-

Hotelių ir restauranų darbi- 
ningai gauna labai mažas algas. 
Ruimų valytojos ir geresniais 
laikais gaudavo po dolerį į die- 

Bet j ną. Commodore hotelio restau- 
nelįkęs apsileidimas, tas tin-! ranto darbininkai gaudavo po 
gėjimas juos sulaiko nuo lam ■ $12.00 į savaitę.
kymosi, tai, draugai, nege
rai! Juk jūs patys matote ir 
suprantate, kad mūsų judėji
mui veikėjų trūksta, tai ko
dėl jum taip apsileisti? Pa
rodėte akis ir dingote it kam- 
paras.

Dar daugiau. Keletas drau
gų prižadėjo lankyti mokyklą, 
ir kada tu jų paklausi, jie vis 
prižada, kad jau sekantį ne- 
dėldienį ateis. O 
taip nėAi. Kodėl 
ma ?

Korespondencinė
Draugas. Tauras, šiandien 

be ceremonijų iššaukė per
skaityti iš Kominterno Centra- 
linio Komiteto XII plenumo 
tarimų raštą. Mokinys per
skaitė, nurodinėdamas, kiek 
jis turėjo pastudijuoti, kiek tu
rėjo literatūros pasiknisti, kol 
XII plenumo išdėstymus su
vedė kaipo neginčinamą fak
tą kapitalizmo griuvimo.

Po perskaitymo, veik iš mo
kinių niekas nekritikavo. Tiek 
keli išsireiškė, kad autorių 
kritikuoti, tai reikia patiems 
su XII plenumo teziais susi
pažinti. Mokytojas nedavė 
nei kredito, nei nupeikė. Tik 
tiek pridūrė, kaip gausim visą 
rašinį į redakciją, tai tada 
palyginsime, ar teisingos iš
traukos .padarytos iš Komin-

, temo C. K. XII plenumo.1
Antras skaito: ‘.‘Kodėl rei

kia lavintis darbininkui rašy
ti?“ Raštas buvo sunkiai skai
tomas. Mokiniai pastebėjo 
kelis trūkumus: Mokytojas 
patarė, kad autorius geriau 
rašinį apdirbtų, su kuo ir mo
kykla pilnai sutiko: .

kaip nėra, 
taip daro-

Pamoka

. Bet paskuti
niu laiku jiems algas numaži
no dviem doleriais. Pagaliaus 
mokėdavo tik $1.25 į dieną, ir 
kuomet padėjo dirbti tik po ke
turias dienas į savaitę, tai jiems 
išeidavo tik $5 algos.

Darbininkai negalėjo pakelti 
ilgiau tokių badavimo sąlygų ir 
išstojo į streiką.

Streiką vadovauja Food Wor
kers Industrial Unija.

Kotelis Commodore randasi 
prie didžiosios 42nd St. ir Ma
dison Ave. gelžkelio stoties. 
Streikieriai pikietuoja vietą ir 
veda kovą, kad laimėti streiką. <

Apie Technokratiją
» < - —— (f.-: t ;v I t 'I

šiandien . technika lošia la
bai didelį 'fblę . daiktų gamini- 
rtie. Darbininkai dažnai kal
ba, kad mąšinos-atėmė darbus 
iš jų. Kapitalistų spaudoj pil
na žinių apie , teęhnokratiją. 
žymiausias technokratijos aiš
kintojas - Howard Scott sako, 
kad ateinantį metą Jungtinėse 
Valstijose bus bedarbių 20,- 
000,000. Taigi klausimas be 
galo svarbus technokratija.

Drg. A. Degutis ateinantį 
pirmadienį, kovo 20, 7 :30 vai. 
vakare duos lekciją “Techno
kratija ir Darbininkai.“ Tai
gi būkite “laisvės“ svetainėj 
ir išgirskite tą svarbią prelek- 
ei ją.

Trečiadienį, kovo 15 d. 
Williamsburgho lietuviai 
darbiai sueikite į 
svetainę, 46 Ten
7 :30 vakare. Nepfisieina kal
bėti daug apie bfedarbių var
gus. Visi žinot, kad šimtai 
lietuvių bedarbių šioje apielin- 
kėje randasi labai skurdžioj 
padėtyj. Daugelis • jų<}.^Ąai 
suvargę,’ bef būdami nebfga- 
nizuoti; nęgaįi),.išreikalauti pa
šalpos iš >mieštb valdžios.

Be organizacijos mes bedar
biai negalėsime tinkamai ap
rūpinti savo reikalus ir apsi
ginti, kad mum neuždarytų 
elektrą, grizą ir, nebūtume j iš? 
Įnešti iš namų. Tod;el visi bū’- 
kite’ šiandien' vakare; pažymė
tame sdsiHrtkirųė. čionai ap
kalbėsime, ką injes-turime da
ryti,1 kad gauti bedąrbių šei
mynom ir pavieniam asmenim 
pašalpą.' • !1 • • i ? i

Bedarbių Organizaviiųo ■> ■
■ ■ 1 ' ‘. Komitetas,, 

, ' r___ i—xw I »

Nusižudė BeMis 
Jonas Staniulis

Soviėty Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galimą gauti per 
‘‘Laisvę.“ Yifci1 & rūšių. Po 15, 
18, 20 :įr -22t.centus, Senukas.? 

; Gera nuolaida^ .krautuvėms, 
kurios ims po'50 kerių vierios 
rūšies.^ - Duodame iij po ma* 
^iau, bet brangiai kainuoja; 
j 'Norintieji ’naudotis Sovietų 
produktais/ tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“ĖAlŠVfe”' '< ; / I i < ■ .
Lorimer St-,

‘ Brooklyn, N. Y.
427

N.

Aidiečiy Atydai

Veteranai Bruzda Prieš 
Pensijų Numažinimų

Užvakar Brooklyno veteranai 
turėjo) triukšmingą susirinki
mą. Jie pasmerkė suteikimą 
Rooseveltui diktatoriškų tei
sių.

New Yorko Workers Ex-Ser
vicemen League atsišaukia į vi
sus buvusius kareiviuš, kad jie 
vestų * kovą prieš numažinimą | 
pensijų veteranam. Roosevelto 
valdžia rucfšiasi numažinti v(£ 
teranam pensijas ant 15 nuo
šimčių. Viso sudarytų apie 
$400,000,000 veteranų pensijų 
numažinimu. Prezidentui įtei
kta protesto telegrama.

ALDLD 185-tos KUOPOS 
NARIAMS

šį ketvirtadienį, 16 kovo, 
įvyks ALDLD 185 kp. mėnesi
nis susirinkimas pas drgg. Balt
rušaičius, 13 Logan St. Visi at
silankykite.

Ketvirtadienį, 16 d. kovo, 
“Laisvės“ svetainėj, įvyks Aido 
Choro mėnesinis susirinkimas. 
Pradžia 8-tą vai.' /vakare.' Visi 
choristai būkite lšįi-ku,v nes yrą 
svarbių reikalų' aptarti.

1 Chord pirmininkas,' 1
' f . i l < ■ '

Jonas Staniulis jau > senai 
buvo be darbo. Jis pirmiau! 
dirbo prie anglių išvežiojimo, 
ant Varet ir Bush wick' Ave. 
Bet jis buvo dabai skaudžiai 
sužeistas automobilių nelaimėj 
ir neteko vienos kojos’

Jonas turėjo gauti ątlygi- 
nimą už koją, bet visi žMo, 
kaip leųgva gauti tuos “atly
ginimus?7 ,'Jišp budimas per 
du mętu^ bedarbiu labai skųr-' 
džiai gyveno.' 'Jo tandd šėi- 
mininkui nemokėta už labai 
ilgą laiką.
; . Vajcar po pietų jį rado ne
gyvą apsižiojušį dūdą.
Jonas Staniulis' buvo ’48 hietų 
amžiaus'; t bedarbė . alkis' pri
vedė pfi'ę saužudystes?

Ėeįarbiai ’tųirėtų sūiifrisii, 
kad ( nereikia laukti kritiško 
momęųt’o, bet reikia brgrihi-

Telefonas: Stagg 2-9105 *

‘ DR.,JU PETRIKĄ b
,, / (PETRICK)
DANTŲ GYDYTOJAS 

22k, South 4th Streęt 
r, Brooklyn, N. Y, s 

X-Spinduliq Diagpoza 
Gazo Anestetiką 

,l Valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare 

Penktadieniais j ir šventadieniais 
‘ ’ 'tik susitarus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiąa ir chroniikaa vyru Ir 

įuotero ligaa kraujo ir odoa.
Padkrau Htyrim, kraujo ir ilapumo

* DR. MEER
W. 44th St.. Room 302

New York. N Y.
Vaiandoa Priėmimo* 

Ryte nuo |0 iki 1, Po pietų nuo t 
' iki 9 vai. vakare '

Sekmadieniais nuo 11 rytu iki 1 popietę 
Telefonas Lackawanna 4*2180 .j ;i{ .. . f ■'

156

H Belsky. TeliSTagg 2-3487 H. HousenbpldV
PResident 3-5341' 1 b . • f ' Minnesota 9-7222

l • ! ' f r j k ’ ! ‘ '

Empire Cornice & Roofing ;Co<
’ CORNICES AND SKYLIGHTS b

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 
;; gimdymo organų

DR. M. FILURIX
215 E. 12 th St.

T^t*p .2nd ir ^rd Avės.
’ ., i NEW YORKE

Valandos , nuo U. iH 1
' ‘ ' 1 Nuo 4 iki 8

Nedilįom nuo 10 j iki S .
Odos ligos gydoihos su X-ray ir 

patinusiajam-gyslas įČirškinimais

h UNION AVENOE

. DENGIAME , VISPKIUS 
STOGUS ;>

Atliekame išpjauštymų^ švie
sai ir orui*ir darome švininius 

ir kitokius šąitkalvyfctės 
darbūs'

k. t''’įO^KLYNį'-N?Y;
Nttiėfio, O#
■<1 . r... - 1 ........-■ ....JA. »

Telephone, 8tagg/I-440B

ĄRADZEVtčIUS
GRABORIUS 
(IfNDSRTAKEH)

La t \ ' . .. ; u, '

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Avenue)

(Y.’/ j

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

■ -l . ’’i •• '■ • ■ •

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

; SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN. N. Y. .

Laisve ‘Gaunama ant
Sekančių Stočių ,

A

į BrookJyne:
136 li^vjrig .Avė. ...
15§8 Dekalb Ave, .
So.* 4th iand Havenleye'r Sts- 
Bedford Ave. and Sri. 5th St.
18? Ęedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Bei$ry Street 
135 Grand Street ' 
287 Grand Street 
350 Grand Street 
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 
18j) Grand Street ..
114 Union Avenue .
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

i v- New Yorke:
,

Allen ; ir CapaJ St. ( >. • 
Bowery and Delancey Street 
Bowery and ,Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square: i 
pesbrosses .iand .Greenwich .St, 
6Ž5 Washington Street;
6th . Ayenue. .and 42nd Street 
1st A venue, and 4 th Street , < .’*■* ' i ’• ' *

Dr. M. Maišei, Specialistas:
Vytų ir inetėrų ligų, ūmias ir; 
chroniškas! kraujo ir odos ligas,; 
gydau įčirškintu; kraujo ir pūsles;

i f analiza‘
107 E. 17t£‘STREET

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

Pilna Egzaminacija $2.00

JONAS STOKES i;
FOTOGRAFAS %»•■-<* • *.• 

filųomi pranešu savo kostumor,' 
riams, kad perkėliau savo studiją. 

naujon vieton, ’ 
®po numeriu

512 Marion fit.,, 
kampas Broad-. 
way, Chaūncey« 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj Vietoj 
studiją daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi fcuo- 
puildausi.

JONAS STOKES J
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glųpmore 5-9467

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos * kraujagysles, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.
rvVokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktikų 
Vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedšldienių) nuo 2 iki 6

. 4 > I ) 1 i 1 J L f» i t -A

Telephone, Evergreen (8-5110

J. GARŠVA 

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius > įr karietas VeselŲoms, 
krikštynoms ir pasivažinfijimams

231 Bedford AvenueBROOKLYN. N. Y
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

inc.;.:MATHEW P. BALLAS 
(•B I E Lfi U S K A S) 
GRABORIUS 

_r, UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
|g 660 GRAND ST. s BROOKLYN. N. Y.

' MŪSų, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS į 
f J MINUSIUS PARVEŽAM iŠ VlSŲ.' ŠALIIĮ, Ji

• 'PASIUNČIAM ( KUR KAM REIKIA. '
| > 'PIRNįĄJAI PAGALBAI AMB'JLĄ|MSiN|. AUT$ ______
Ji® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į Ll®ONINą- IR $ 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIES * 
§ ‘ ^rti^iOfttTi; DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
? \ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI; ' . ‘ ‘
j VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MES

♦ f'KUOGERIAUS1 A! PATARNAUSIM. L/.' ' • ’ ’
MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT( MUSU

; TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ■ ( )
i, i i C J k! ’v J. ' 'L.'

JUS: 'V' J

TURIM fjBZAflŠKĄ , j, 
? ĄLTT0MOB1L1U,*

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
' ".* Williamsburghe

252 Berry St,
) ‘ j art* Pran<t Street

Telefonas Evergreen 6*3959
Ofiso valandos nuo 1

■ nuo 6
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. 'vakarais.

• ’ j FLATBUSH OFISAS
, I 2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
-dl'M

ryto

I

f n




