
Lentpjūvių Darbininkų 
Streikas

Gruodžio 
savinin- 
sumaži-

mėnesyje lentpjūvių 
kai paskelbė apie 
nimą darbininkams algų 15-20 
nuošimčių. Tarp darbininkų pa
kilo nerimavimas. Susirinko 
stalių komfrakcija, kuri nutarė 
sušaukt visą eilę lentpjūvių 
darbininkų pasitarimų, kad 
geriau prisiruošt prie streiko. 
Toki pasitarimai buvo sušaukti 
28, 29 ir 30 gruodžio. Iš Ožin- 
skio lentpjūvės pasitarime daly
vavo 30 žm. ir keli ir malūno. 
Darbininkai paskelbė streiką. 
Streiko metu buvo sušauktas 
dar vienas pasitarimas. Lent
pjūvės savininkas išsigando ir 
nusileido, prižadėdamas suma
žini tiems, ką gauna 5-7 litus 
dienai, tik 7 nuošimčius, o ki
tiems, ką gauna dienai daugiau 
7 litų—9 nuoš.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų, šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o IšlMimūsite 

r I * > 

Pasaulį!

No. 65 Telephone Stagg 2-3878

Austrijos Socialistinė 
Sostinė Armijos 
Rankose

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 18, 1933

Balsas iš Koklių Dirbtuvės
PIVONIJA prie Ukmergės.— 

Seniau suaugęs darbininkas čia 
gaudavo į mėnesį apie 250 litų 
algos, o dabar gauna tik 120 li
tų. Jaunesni darbininkai ir mo
terys uždirba per pus mažiau, o 
padieniai vos po 7 litus į savai
tę. Nors darbininkų algos vi
sai menkos, bet išnaudotojas 
jieško progos ir dar nusukt po 
kelis litus. x

-------------- J

VIENA. — Austrijos dik
tatorius Dollfuss atgabeno 
į Vieną šešis tūkstančius 
sau ištikimos kariuomenės 
ir faktinai apgulė visą mie
stą. O Vienos miesto 
valdžia buvo ponų socia
listų rankose. Viso pasau
lio socialistai didžiavosi, kad 
jų draugai puikiai vykina 
“socializmą” Austrijos sos
tinėje. Dabar tas jų socia
lizmas pasibaigia buržuazi
nės diktatūros laimėjimu.

Per Vieningą Kovą 
Laimėjam

MARIJAMPOLĖ. — Januš
kevičiaus siuvykloj dirba 8 dar
bininkai. Kartą išnaudotojas 
norėjo išvaryti vieną darbinin
ką. Tada visi darbininkai susi
tarę mete darbą ir pareikalavo, 
kad tas darbininkas nebūtų at
statytas. Tokiu būdu samdyto
jas buvo priverstas nusileist ir 
nei vienas darbininkas nebuvo 
atstatytas. . , . ,

Roosevelto Špyga Var
gingiems Amerikos 

Farmeriams

Tai laimėjimas visos dar- 
spėkomis paliuosuos tuos 

(■

Kovo 27 d. įvyks naujas Scottsboro jaunuolių teismas, 
bininkų klasė. Ta pati • darbininkų klasė suvienytomis 
nekaltus jaunuolius iš valdančios klasės nasrų.

Iš Batsiuvių Gyvenimo
SKUODAS 

dirbtuvėj dirba apie 50 darbi
ninkų. Jie uždirba po tris litus 
į dieną, dirbdami po 12-14 va
landų. Tokios pat darbo sąly
gos ir Pikilderio batų dirbtu
vėj, kur dirba 20 darbininkų. 
Išnaudotojai stengiasi senus 
darbininkus pašalinti ir jų vie
ton priima jaunus, kuriuos dar 
labiau išnaudoja.

♦ - < f .i / ; .

Icikovo batų

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas siūlo 
kongresui farmų klausimu 
bilių. Jame nieko nežadama 
vargingiesiems farmeriams. 
Vyriausias Roosevelto pa
siūlymas, tai kad farmeriai 
šiemet mažiau sėtų javų ir 
tuomi pakeltų produktų kai
nas.. Bęt kokia iš to nauda 
smulkiesiems farmeriatns, 
kurie nepajėgia taksų ir 
morgięių. užsimokėti ir - kū
nų ūkės> yra parduodamos ! 
per šerifus? Nebus jokios 
naudos.

SOVIETŲ SĄJUNGA NELEIS ANGLIJAI 
KIŠTI SAVO NOSĮ Į DARBININKŲ 
TĖVYNĖS VIDUJINIUS REIKALUS

ĮVAIRIOS žinutes

Ruošiami Pogromai
Prieš Sugrįžusius

Žydus Lenkijoje
Mišniunero Odos Fabrikas

Mišniunero odos fabrike dir
ba 20 darbininkų. Darbo lai
kas—8 vai. Suaugę'vyrai už
dirba nuo 3 litų 50c iki 4 litų. 
Moteris gi gauna tik 2 litu 50c. 
iki 3 litų. Meistras Milevskis 
yra ištikimas išnaudotojo šuo. 
Jis visaip stengiasi padidint 
darbininkų išnaudojimą.

Uliavoja Darbininkų 
Pinigais

KRETINGA/Kretin
gos nusausinimo darbų . dirbo 
apie 200 darbininkų, Jie už
dirbdavo nuo {trijų iki ‘ penkių 
litų vasarą, o1 rbdenj daugiau 
negalima uždirbt, kaip pustrečio 
lito. Pavasarį darbįninkai bų-j 
vo sustreikavę, j Bet ,. streikas 
buvo neorganizuotas ir pralai
mėtas. Daug veiklesnių "darbi
ninkų buvo nuo darbo pašalin
ta. Technikas ir darbų vedėjas 
Monstavičius t lupa f *9 kairūs 
nuo darbininkų. Jie nustato, 
kokia kaina turi būti apmokami 
darbininkai, pasilikdami sau di? 
džiausiąs sumas pinigų. Pavyz
džiui Monstavičius patą gyrėsi 
kai kuriems darbininkams, kad 
jam kas savaitė nuo kiekvienų 
10 darbininkų atlieka po 2501 
litų. Tuos pinigus jis dalinasi 
su techniku pusiau. Jis "vien 
per dieną pragėrė po kelią šim
tus litų su : įvairias Kretingos 
tarnautoj ai sir merginomis; a

MASKVA. — Kovo 16 d. 
pas Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų .komisarą draugą 
Litvinovą lankėsi Anglijoj 
ambasadorius ponas -Es
mond Ovey. Jis, perdavę 
Anglijos valdžios protestą 
delei suareštavimo anglų 
kapitalistinės korporacijos 
Vickers agentų, kurie' tapo 
sugauti varant sabotažą. 
Bet tas ponas gavo atsaky
mą, kad Sonetų Sąjunga 
turi pilną teisę vesti savo 
naminius reikalus taip, kaip 
jinai išmano ir nori. Sovie
tai neleis jokiai išlaukinei 
spėkai kištis į naminius rei-

kalus. Jeigu Anglijos val
džia mano, kad jinai galės 
pasakyti Soyįe.tų valdžiai, 
ką j v tuvi daryti su- prasižėn-i 
geliais, tai ji smarkiai klys
ta. • • J

i Tai maž daug tokį atsa
kymą gavoe'Anglijos imperi
alistai. Suareštavimas kelių 
ponų yra grynas Sovietų yL 
dujinis reikalas. Jeigu tei
sme ’ pasirodys, <jkad jie ; ne
kalti, bus paleisti, j Bet jei-

Gary, Ind. — Plieno’ trus- 
tas reikalauja, kad ' darbi* 
įlinkai sugrąžintų šenub ap- 
draudos popierius ir priim
tų naujus. Bet naujuose 
jau nėra pažymėta, kad už 
tokį Sužeidimą, kuris pada
rę darbininką amžinui palie- 
gęliu, išn)okama $1,000. Va
dinasi, bošai nori apvogti 
darbininkus.

Pavienio Numeri^ Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV 
—~ .................... .. ................ ...........

Bedarbių Tarybų Nacionalis Komitetas 
Reikalauja Prezidento Roosevelto .
Rūpintis Alkanų Bedarbių Reikalais

' i •< . ' 1 •

Septyniolikos Miliony Bedarbiy Reikalavimai Ignoruojami; 
Bedarbių Tarybos Reikalauja, kad Pats Prežidentas 
Rooseveltas Priimtų Bedarbiy Atstovus ir Jy Pasiūlymus 
Delei Pašalpos ir Apdraudos. ‘ f

Prezidentas Rooseveltas apdraudos valdžios ir darb- 
susirūpinęs bąnkierių ir ka- davių kaštais. Mes norime, 
pitalistų reikalais, bet ne- kad jūs patvirtintumėte ga- 
paiso milionų bedarbių I vimą tų reikalavimų ir kad 
skurdo iy alkio. Nacionalio ------- X4-—
Alkanųjų Maršavimo ir pas
kui Bedarbių Tarybų Nacio- 
nalio Komiteto priduotus 
r e i k a 1 avimus bedarbiams 
pašalpos ir apdraudos visai 
ignoruoja.

| Tuo būdu dabar Naciona-
- lis Komitetas- pasiuntė nau

ją reikalavimą, kad Roose-!x_
veltas priimtų ir išklausytų milionų bedarbių ir milionų 
bedarbių delegaciją, kuri dalį laiko dirbančių dai*bi- 
nori jam tiesiai priduoti vi- ninku ir jų šeimynų. Mes 
sus reikalavimus.

Komiteto laiškas skamba:
“Kovo 7 d. Bedarbių Na- 

cionalio Komiteto sušauktos 
konferencijos d ė 1 e g a c i ja 
įteikė jums per jūsų sekre
torių poną Howe reikaląvį- 
mus ‘įhilibnų šios šaliėfe be
darbių dęl ūmios pašalpos ir j jus pasiekti.

jūs taip pat praneštumėte 
mums, kada Bedarbių Tary»- 
bų Nacionalis Komitetas ga
lėtų matyti jus delei tų rei
kalavimų. Mes laikomės 
tos nuomonės, kad joks ki
tas klausimas šiandien ne
gali būt svarbesnis del val
džios ir liaudies už klausimą 

! pašalpos ir apdraudos del 17

reikalaujame, kad tuo būdu 
šita konferencijaL&ų jumis 
būtų laikoma galimai grei
čiausiu lajku, ir kad pirmoj 
vietoj būtų statomi darbi
ninkų .reikalai, o ne reika
lai bąnkierių, kurie, kaip pa
sirodo, visuomet liuosai gali

i»
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Glasgow, Škotija. — Čia 
universiteto studentai 634 
prieš; 568 nubalsavo, kad jie 
niekados neims ginklo į ran
kas, kad kariauti už karalių 

gu jie bus rasti kaltais b jau- j arba už. kapitalistinę šalį, 
rauš sabotažo varyme,, tai j Taip pat nubalsavo Oxford 
bus tinkanti Nubausti pagal ^Manchester universitetų 
Sovietų Sąjungos įstatymus studentai.
ir patvarkymus.-

Vasa

. ' , ■ .. .................. .. ' ■"■T T-

ŽINIOS IŠ AUDĖJŲ KOVOS LAUKO
Rossville, Ga

rio 20 sustreikavo Peerless 
Woolen Mills 800 darbinin- 
kų prieš algų kapojimą 10 
nuoš., prieš 12 vai. darbo 
dieną ir prieš padidinimą 
staklių skaičiaus iki 12. 
Streikas tapo pralaimėtas.

L'f

VARŠAVA. — Lenkijos 
pilsudskiniai patriotai siun
ta prieš žydus, kurie sugrį
žo iš Vokietijos, ten įsigalė
jus hitlerinėms gaujoms. Tie 
žydai yra Lenkijoj piliečiai, 
bet prieš juos vis tiek, eina 
bjaurus kurstymas tamsių
jų gaujų. Pranešama, kad 
pietvakarinėje Lelijos valdžia, kurios prie-

_ u v v -i r.' • .šakyje stovi kruvinasis ge^
renge pries žydus pogromus, nerolag ,chian ; Kai.shek. 
-sugriovė žydų krautuves, Ta^ĮaI >g^ 
išdaužė namų Jangus, sumų- japo^s
šė daug žydų.; L P^hhšus J r* j r 
vaizdai būdavo'senoles'ca-' 
ristinej Rusijoj', kuriūos 'aht 
visados panaikino' didžioji 
spalių revoliucija. į > ,, .,

lyje sukurstytos gaujos su- 
m ■ ' • v %ž v • • ’ ■ .* • y - 1

—sugriovė žydų krautuvės,

\ Memphis, Tenn. -— Staiga 
dingo Fannie Henderson,i • ir i iv* s pt •• -> \ i* x dingo ranme nendersoiijNankingo Valdžia Apgavo Ltanijos laatidĮ wi .pate, kaip šeši policy

New York “Times” korės- vieno orlaivio, nė vie'nos ka- 
pondentas Aben rašo iš Chi- 
nijos, kad. Jehol pręvincijoj 
ir kitur auga didžiausias 
liaudies pasipiktinimas Nan-

Šakyje stovi kruvinasis ge-'

Mandžurijoj / ir; ,Jehpd; prę- 
vinęijoj, į bet j nppasįuntė fpe,

tai nužudė Levon Cąrlock, 
19. mėtų negrą jaunuolį. 
Tąrptautinis Darbi n inkų 
Apsigynimas norėjo ją, sta-

I Alamance, N. C.—Vasa- 
! rio 17 d. sustreikavo 180 
' darbininkų Standard Hosie
ry dirbtuvės. Streiką dali
nai laimėjo. Kovo 10 d. vėl. 
streikavo 80 darbininkų vie
no department© prieš pava- 
rymą iš darbo trijų streiko 
vadų. .

Annville, Pa.—Kovo 1 d. 
sustreikavo Robins Silk Co. 
100 darbinjnkų prieš 12 nuo
šimčių algų kapojimą. Su
grįžo darban- su 7.5 nuoš. 
nukapo jimu.

Northampton, Mass. — 
Trys šimtui darbininkų iš 
College Weavers dirbtuvės 
sustreikavo prieš nukapoji- 
mą algų 40 nuoš.

t -----------------

Charlotte, N. C. — V&1-* 
džia ir bosai sulaužė streiką 
Larkwood Silk Hosieryxiirb- 
tuvės audėjų. i-j.

- --------------'f —

Kanados Biznio Smukimas.
OTTAWA. — Kayos’ 

biznis paskutiniais vienuųli- 
ka mėnesių. buvo $250,522,- 
000 mažesnis, negu metai

L—Su- atgal per tą patį laikotarpį, 
sįreikąvo 'Saybrooke Co. Tai įrodymas, kad Kanado

je ekonominis krizis tebesi- 
plečia. .. z {

nuolės,1 nė vieno kareivio.
Japonijos armija įsiveržė ir , - . 4 y x
, - - j- k' ., Į tytiuz liudininkę pries tuos
begailestingai • žudė beveik yolicistuą.'. veikiausia pęli- 

ei j a bus tą moteriškę “kid- 
nąpinus.” ’ ■ , ..7,

Buržuazija ŠirdingaiDėkin
ga Prez. Rooseveltui

WASHINGT’ON: —'Pre- 
zidChtas^Roošeyėlths1 giriasi, 
kąd nuo' užėmimo preziden- 

j y a! tę ..yiętęs / pjer Jšias... dvylika 
dlehų j iš'' atlaikęs "kettiribli- 
ką tūkfetančių telegramų, 
kuHos ūžgiria jo veikiihąv 
Tai telegramos, nuo buržua
zijos, r kuriai, Rooseveltas 
taip ištikimai tarnauja. *! ?

UPĖ VERŽIASI IŠ 
• ■ KRANTŲ ,

WHEELING, W. Va. —

beginklius tų . sričių žmones*

Šis liaudies pasipiktinj- 
maš taip didelis jau ^ąbar, 
pašak korespondentų, jog jis 
gali Trėsti prie nušlavimę 
Chfeng7 Kai-shetkoi s.dikt:ątų-! 
TOS.
\ A •

. j, .tfid/i m h imimU

i • ji! ■ t: k r i Dm ;• . " ’ . ; j r .... v

Statoma Skerspainęs
Chąttanooga. —> Tąrptau* 

tinio - Darbininkų Apsigyni
mo advokatams dar nepavy
ko perkęlti Scottsbord jau
nuolius įiš Kilby kalėjimo į 
Birminghamą. Tieęa, kad 
valstijos prokuroras davė 
sutikimą, bet dar reikia

Ponus Pasveikino Prieškari
niais Lapeliais f 

. ! ; , - t | t ‘ H

LONDON.—-Kuomet pąrT 
lamente buvo diskusuojąma 
padidinimas išlaidų del ka
rinio laivyno, tai viena mo
teriškė nuo galerijos pąsėjo 
ant ponų galvų šimtus lape-: gauti -parašus j Jackson . pah 
jių. Lapeliuose, ^nurodoma, 
kaip imperialistinė valdžia 
ginkluojasi, o tuo tarpu kam
poj a išlaidas . del apšvietos 
ir bedarbių šelpimo reikalų;;

vieto šerifo, kuris jaunuo
lius i suareštavo, ir ’teisėjų 
Hawkins ir Horton—pirma
sis jaunuolius; nuteisė, mię- 
tin, o pastarasis ;pirmihin-

kauš’būsimam iteisme. < < Tie 
trys ponai gyvena; už tšimto 
mylių nuo kitas/ kito. Kol 
visos i Ceremonijos' b up; atlik
tos, ims< gal kelias (dienas, o 
tuof tarpu (jaunuoliai turi 
kankintis mirties kameroje;

Norwich, Conn. —^ Nor
wich Mills dirbtuvės streika
vo 25 audėjai vas. 24 d. Su
sitaikė su bosais.

1 ‘MfoLT ■ UJIV:-' A . _■ •. •. „J
Woonsocket, R. I.—Jules 

Desurnįont Worsted Co. 600 
darbininkų streikuoja prieš 
17 nuo§.j: algų kapojimą. ,

Hope Valley, R

Norwich, Conn

šinjtas ddrinninkų prieš 15 
nubš. algų kapojimą. Vals
tijos kariuomenė numalšino 
darbininkų :kovą.

/ Boonton,’ N. J. — Boon
ton Full Fashioned Hosiery 
dirbtuves darbininkai strei
kavo vasario 16 d; prieš al- 
grį kapojimą.. <

Westbrooke, Me. — Has
kel Silk Go. 75 audėjai su* 

..  . . . _ streikavę ir laimėjo algų pa- 
landų mažiąuy negu. savąįtėj miesto yra appemta^streikas įvyko va-*

New Yotfk — 'Amerikos šioj apielinkėj Ohio upėje 
elektros- *>tpajSgęs < cgamyba įtąipz pakilo j vanduo, jog vi
per kovo,11 d. savaitę i tehu- sur veržiasi iš krantų ir už- 
vo 197,800(000 kilovatų M - - 
landų, B^OOyOOO^kilOvatų .va-*;

New York.

pirmiau.

lieja dideles sritis. Jau vie
nas ketvirtadalis Wheeling

se vaikštiiiėti negalima. * i šario 15 dieną.

Iškilo 35,000 Pėdę į Orą
KARACHI, Indija. — Du 

anglai orlaivininkai sėkmin
gai išsikėlė' 35,000 pėdų į 
orą. Ten rado’šaltį 39 laips
nius žemiau zero; Bus ban
doma užsikelti ir perlėkti 
per augščiausią pasaulyje 
Everest kalną. . .
--h- r. ■ ■ ... i ii MV
(Daugiau Pasauliniu žinių

5-tam puslapyj) > »»•
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APŽVALGA
Prūseika Komunistų Interna
cionalą Vadina Sabotažninku

SJąVQ šlamšto pąskutįnia- 
me.numeryje (“N. G.”, kpvo, 
16)y* i Prūseika atvirai ir 
bjauriai, išniekina Komunis
tų Internacionalą. Kalbėda
mas ' apie Komunistų Inter
nacionalo šaukimą socialde
mokratų prie bendro fron
to prieš fašizmą, šitas opor
tunistas sako: “Jau dabar 
galima sakyti, kad iš vienos 
ir kitos puses daroma sabo
tažas realiai aktingam ben
dram frontui.”

Vadinasi, pagal Prūseiką, 
kaip Socialistų' Internacio
nalas, taip Komunistų In- 
tefmacionalas s a b o t a žuos 
bendrą frontą! Prūseikai 

. Komunistų Internacionalas 
jau virto sabotažninku. O 
tas, kas šiandien sabotažuo- 
ja bendrą frontą prieš fa
šizmą, prieš kruviną reakci
ją, tas, be abejonės, atlieka 
kontr-revoliucinį darbą, par
duoda darbininkus kapitali
stų klasei.

Ar begali būti begėdiškoj 
nis*. > primetimas. Komunistų 
Internacionalui,- kaip kad 
sabotažavimas bendro fron
to?' ‘

Matote, .prie ko priėjo re
negatas Prūseika ir jo -visa 

• grupė. Iki šiol tik Grigai
tis taip drįsdavo bjaurioti 
pasaulinį proletarinės revo
liucijos štabą, pasaulinę Ko
munistų Partiją. Dabar jam 
viešai talkon atėjo Prūseika 
ir .kompanija.

Išėjo ir prakeikė lietuvių 
komunistų Centro Biurą. 
Komunistų Partiją paskelbė 
“šnipų partija.” Dabar pa
baigė lipti į pat "Viršų ir pa
tį ‘Komunistų Internaciona
lą paskelbė sabotažninku 
darbininkų vienybės!

Pastebėjome, kad paskuti
niame LoveStonę kontr-re- 
voliuciniam “Workers* Ag*e” 
iškeltas tas darbo partijos 
obalsis. Prūseika - nusikopi
javo iš to šlamšto. Matote, 
savo obąlsius' ihia1 nebe 'iš 
Komunistų Partijos ir Ko
munistų I n ter n a c i bnalo 
spaudos, bet iš komunistinio 
judėjimo atskalūnų. Dyvy- 
tis nereikia. Komunistų 
Partijos obalsiai Prūseikai 
senai buvo “arkliniai.”

* 1
Patriotizmas Veda Tautas 
Prie Karo ir Pražūties
- Brooklyniškė fašistų ^Vie
nybė” (kovo 16) netyčia iš
siplepėjo ir išdavė pasmer
kimo dekretą fašizmui, kurį 
jinai garbina ir vadina “ka
ringu patriotizmu.” Ji kal
ba apie Mūssolinio atsišau
kimą plėsti fašizmą visose 
šalyse. Bet, girdi, fašizmas 
(karingas patriotizmas) vi
sose šalyse privestų prie ka- 
'ro, skerdynės ir pražūties 
pačią Italiją ir kitas tautas; 
Štai jos išvedžiojimai:

Tačiau į tai praktiškai pa-> 
žiūrėjus, atrodo, kad. italai iš 
girios šaukiasi vilką.. .. Fa
šizmo dvasia, tai griežto ir ka
ringo, pątęotizmo dvasia. ;Tąu-’ 
tybės idėjai sustiprėjus ir ka
ringąjį patriotizmui t pakilus, 
tauta įgyja nenugalimą dvasi
nę jėgą. Jei su tokia—stipria 
tautine idėja apsiginklavusia 
valstybe—Italijai, ginant savo 
tautos aspiracijas,, tektų susi
durti, tai jai prisieitų skaitytis 
su galingesne ir rimtesne prie
šo, kurį pati mokb, jėga. Prie 
to, kitose gautose sustiprėjęs 
patriotizmas, n e i š v engiamai 
padidintų ir jų tautines ir val
stybines aspirasijas. O tas pa* 
greitintų jų aspiracijoms susi
durti su Italijos aspiracijomis. 
Taigi, logiškai atrodo, kad 
Mussolini ir jo juddmarjskiniai 
ieško bėdos... arba, kaip tie 
senovėe Grekai, neturėdami su 
kuo peštis... nuobodžiauja...

Ekskomunikavo Komunistu j jeigu taip, tai taip pat lie- 
tuviškas fašizmas, lietuviš
kas karingas patriotizmas 
yra pražūtis ir nelaimė pa
čiai Lietuvai.

Ir tas tiesa. Pažiūrėkite,!

Krizis pleška tokiais "smarkiais ir dideliais šuoliais vis 
gilyn ir gilyn, kad įvąro kvaitulį tiems žmonėms, kurie 
nesupranta pamatinių šio krizio priežasčių, Bet dabar
tinis finansų ir bankų krizis yra tik vienas iš Apsireiški
mų, kurie pasirodo gilėjančiame krizyje. Po bankų kri
zių slepiasi naujas padidėjimas bedarbės, nauji fabrikų 
uždarinėjimai, naujas prambnės kritimas. ' 1 : •

Dirbančioms darbininkiį ir farinerių masėms šis krizio 
pagilėjimas reiškia, kad bus labilų algos kapojamos, kad 
padaugės skaičius .tokių darbininkų, kurje tegauna tik 
dalį laiko dirbti; ka<Tbus mažiam bedarbiarųs pašalpos; 
kad.bų^ prarasti sutaupymai, padėti;bankuose, kad pa
brangs pragyvenimas ir padidės Vargias ir skurdas, v

Nu j as kongresas, Rooseyelto vadovybėje, su dar negir
dėtų greitumu išleidę naujus bankąms įstatymus. 'O ką 
tie įstatymai reiškią j masėms ? Jie reiąkia, kad smulkie
ji depozitoriai paliks aukomis tčkįų meklerysčių, per ku
rias pralobo 'didieji bankieriai Mitchelliai. ' > •

Minimi naūji bankams įstatymai reikalauja taip pat iš
leist 'daugiau popierinių pinigų. Tatai raiškia, kad-pa
brangs masėms pragyvenimas, hupuls tikrosios algos (per 
rooseveltinę infliaciją). * z

Taigi mes matome, kad, prisidengęs savo sklandžiomis 
šnekomis apie ‘^užmirštą žmogų,” Roo^eveltaš su .rekordi
niu ^greitumu vykdo tokią politiką, per kurią galėtų išgel
bėti lobius turtingųjų Wall Stryto bahkierių; ir tai pada
ryt masių kaštais. Pirmučiausias Roosevelto veiksmas 
yra pagelba stambiesiems bankieriams, kuomet tuo pačiu 
laiku diena iš dieno auga minių badas. . >

Antras Roosevelto paduotas kongresui Sumanymas net 
dar aiškiau parodo klasinį veidą Roosevelto valdžios. Roo/ 
seveltas reikalauja nukirst jau ir taip menką pašalpą bu
vusiems kareiviams, tiems aukoms pereito' pasaulinio ka
ro, per kurį turčiai patapo dar turtingesniais! Jis taipo 
pat reikalauja nutapo t algas žemai apmokamiems vab 
džios/darbininkams tarnąutojams! Valdžios įždo neda- 
teklįų jis nedapildo mokesčiais iš turtingųjų, bet dar di-- 
dęsniu apiplėšimu beturčių.

< Yra. taipgi tvirtinama, kad R'ooseveltąs patieks suma- 
>nymą paskirt pus£ biįiono dolerių viešiem^ .darbams, kaęl 
į tuos darbus pastatyt pusę miliono darbininkų.,a Net jei
gu taip ir padarytų, nebūtų tame didelės’reikšmės. Juk 
•deS|ėtkai tūkstančių darbininkų liko išmesti iši darbo- per 
kelias tiktai paskutines dienas. O iš daugelį kartų dau
giau darbininkų ir “mažiukų žmonių” buVo depozitai nu
šluoti bėgyje tų kelių paskutinių, dienų.

! Bilioriai Dolerių Karui
' ' . t b \ f T”?'.. Į ,■ )

. Atsisakydama Skirti pašalpbs bedarbiams, Roosevelto 
valdžia tęsia tokią .politiką, kur bilionai dolerių išleidžia
ma prisirengimams prie karo. Roosevelto programa yra 
tokia, kad bando išgelbėt kapitalizmą per dar didesnį ma-^ 
šių nubiedninimą ir per naują imperialistinį pasaulių 
karą. ? • . /?

- Krizis aštrėja kiekvienoj kapitalistinėj šalyjAdsamė pa
saulyje. Ir viešpataujančioji klasė visur stengiasi iš
spręsti krivio, klausimą tokių pat būdu, kaip Wall Stryto- 
Roosevelto valdžia. Vokietijų j Hitleris veda karą prieš 
mases ir rengiasi karąn su Francija/ir Lenkija, bet la
biausia karan prieš Sovietų Sąjdngą. Japonija veda ka
rą prješ mases namie ir prieš Chinijos mases, o tuo tar
pu. būdavo ja karė mašineriją užpuolimui Sovietų Są
jungos. > - z'

Du Pasauliu
Pasaulinis -kapitalizmas supranta, kad kovoje tarp 

dviejų pasaulio sistemų, tarp kapitalizmo sistemos ir so
cializmo sistembs; kurį išreiškia Soviętų Sąjunga,—nau
joji tvarka sj?arvčiai augštyn kylą, o lėnoji .sparčiai einą 
zęmy.n, į Tatai suprasdamiir besistehgdami išgelbėt pū-prie ko fašizmas jau dabar’žęiųypi, Tatai suprasdami; ir besistehgdami išgelbėt pu-: 

privedė Lietuvą.Net ir be vantį kapitalizmą, tąd pasaulio imperialistai irginkluo-

Partiją iš Savo Žodyno
Tam pačiam savo editori- 

ale .PYūseika sako:
'"Vieną dalyką kiekvienas dar

bininkas-'ir kiekvienas smul
kus biznierius turėtų įsidėti į 
galvą po Tų visų lekcijų, kurios 
smogia1 stipriau, kaip kūjis1: 
neklausyt ^aidliėžuvių! * 'Nepa- 
sitikėt svetimos klasės politi
kieriais, Spieskites į savo kla
ses organizaciją, , ruqškite spė
kas Darfyo Partijos įkūrimui, 
kuri aįhimtų-’milionines minias.

Komunistų Partija dingo:
ji .visai išnyko iš Prūseikos 
žodyno. Dąbar jis. organi
zuoja “datbo partiją,” bet ji 
nebus vien darbininkų par
tija: ji bus taip pat smul
kiosios buržuazijos partija!

Kodėl jam dabar pakvipo 
ta “darbo .partija?” Kodėl 
tik po dviejų metų murdy- 
mosi po oportunistinę klam
pynę staiga išaušo jo galvoj 
ta “skaisti” .rniptisį Jis 
pats, žinoma, tos paslapties 
nepasakys. Dalykas tame.

karo gaisro, i ^Lietuvosf liau
dis nebepavelka gyvenimo 
naštos—vargaį, badas, prie
spauda, kultfiriiiis griuvi
mas apniko .kraštą.

----------------- r—■—— • »

KIEK ŽEMĖS eįao DAR
BININKŲ LIETUVOJ ?

Laikraščių daviniais 1930 
m. žemės ūkio darbininkų 
buvo 153,764 (82^208 vyrai 
ir 71,6^6. moterys). Be to 
buvo nemaža tokių biėdnio- 
kų, kurie dalinai dirbo dfrit 
savo ūkio, dalįriai pas kitus. 
Dar buvo nemaža? ir bedarė 
bių. 1923 , ihetų daviniais 
žemės ūkio darbininkų buvo 
daugiau 200 tūkstančių.

jasi karui'prieš ^oviėtiį Sąjurigą:l t - 7 f *1 < ■
, 1 > S C ! <•'> ' c1 . -.V i ._; 1 r ;. '5

Amerikos Darbo Federacijos vadai dar sykį bando su- 
mulkinti šios šalies kiarbinihkūs, ‘idant jię;Npriimtų naujuo
sius užpuolimus (dąromus Roosevelto valdžios).’ Grėe- 
nas kalba apie kainų pabrangimą, kaip^ųSie pirmąją sąly
gą, iš kurios pasidarysią daugiau da/bų. Greenaš nori 
įtikint mases, kad Roošbyęlto valdžia darbuojasį naudai 
masių, o ne bankierių naudai. Socialistų Barti j a gi buvo 
pati pirmoji reikalaut infliacijos (daugiau popierinių pi
nigų išleidimo ir tuo būdu - jų . hupiginimo), kad su to 
pagelba išeit iš krizio. ' - ? 7 -i *—•; ;z

Q Socialistų Partijos Suvedžioja Darbininkus s
Socialistų Partijos, kurios sakosi, būk atstovauja masių 

relkaluą, visur pačios pasirodė^kaip kapitalizmo gelbėto
jos. O kokie jų politikos vaisiai yra, palyginant su komu
nistų politika^ tai geriausiai galima matyt, kadą palygi
name masių sąlygas Sovietą Sąjungoje su : sąlygomis to
kiose šalyse, kaip Vokietiją ir Angliją? • * , ■

'Pagrindais Markso ir Lenino mokslo fr4 Stalino vado
vybėje; Rusijoš darbininkai žengia .pirmyn ir pirmyn į

vis geresnį gyvenimo laipsnį, nežiūrint, kad jie yra būtino 
reikalo priversti rengtis apsigint, atsižvelgiant į kapita
listinius karo planus. Anglijoj ir Vokietijoj, tačiaus, so- 
•cialistai apsivartydarni išdavinėjo mases ir tuom prasky
nė kelią užpuolimams ant masių, iškilimui fašizmo. Vo
kietijoj socialistai išrinko Hindenburgą, kad jis sustab
dytų Hitlerį. Bet jų politikos vaisiai patys už save kalba.

Vien tik Komunistų Parįija, kuri yra Komunistų'In
ternacionalo dalis, nuo pat pradžios teisingai išlukšteno 
ir išaiškino1 krizį. Kuomet socialistų vadai kartojo kapi
talistų propagandą, kad greitai krizis praeis, tai komunis
tai pareiškė, kad šis krizis nėra tokios pat rūšies, kaip 
pirmiau buvę kriziai, kuomet 'kapitaližmas dar galėjo 
įvairiais manevrais išeiti iš keblios padėties. .Šiandieną 

r komunistai vėl sakų, kad .šis krizis negali būt nuveiktas 
senuoju būdu, .bet kad mes esame įžengę į naują ruožtą 
revoliucijų ir karų. Vien tiktai komunistai kiekviename 
atvejyje teisingai išanalyzavo, kokia yra padėtis. Ir pa
čios padėties’ faktai tatai įrodė be mažiausios abejonės.

Tiktai Komunistų Partija Kovoja prieš Užpuolimus
x Iš Kapitalistų Puses

i
Vien tik Komunistų Partija mobilizuoja mases kovai 

prieš kapitalistų bandymus visą krizio naštą suverst dar
bo minioms ant pečių.

Komunistai numaskavo ir sumušė tą teoriją, būk algų 
žemumas išves iš krizio. Komunistai organizavo ir or
ganizuoja, vedė ir veda mases į kovą už bedarbių šelpi
mą ir jų apdraudą, prieš darbo mokesnių kapojimus, už 
sugrąžinimą depozitų, kuriuos pasidėjo į bankus smulkūs 
depozitoriai, už pagelbą farmeriams, už ex-kareivių rei
kalus. Tiktai komunistai teveda kovą prieš valdžios re
akciją, už politines masių teises, už negrų masių teises ir 
visų kitų specialiai spaudžiamų grupių teises. Komūnis- 
tų Partija, žinodama, jog kapitalizmas yra bankrūtas, ir 
kad nauja visuomenes tvarka turi būt įkurta, tolydžio gi
na tuojautinius masių reikalus ir kovoja prieš kiekvieną 
užpuolimą, daromą iš kapitalistų pusės.

Komunistų Partija yra vienintelė Partija, kuri aiškina 
masėms, kad joms negali būt “prosperity’’-gerovės kapi 
talistiniame surėdyme.- Kapitalizmas tegali kiek pasilai
kyt tiktai per tolesnį masių nuskurdinimą ir per milionų 
žmonių išžudymą gręsiančiame naujame pasakiniame ka
re.' Tiktai kapitalizmo, panaikinimas tegali atnešti mi
nioms taiką ir gerovę.

Stokite į Vienintelę Darbininkų Klasės Partiją
. Komunistų Partija, idant galėtų suorganizuot sėkmin
gesnę kovą už tuojautinius masių reikalus, idant sudrū- 
tinti darbininkų klasės kovą delei kapitalizmo panaikini
mo, todėl, šaukia mases stot į Kom. Partijos eiles ir su- 
stiprint šią vienintelę Partiją, kuri atstovauja jų rei
kalui. '

Komunistų Partija yra darbininkų klasės partija. Ir 
tai nuo jūsų priklauso šios Partijos stiprumas. Tai nuo 
jūsų priklauso, kiek sėkmingai mes galime atmušti ka
pitalistų darumas atakas. Tai nuo jūsų priklauso, ar 
kapitalizmas galės išsigelbėti, paversdamas mus visus el- 
gėtomis-ubągais, ir ar galės jis mus milionais žudyti nau
joj pasaulinėj skerdynėj.

Tai nuo jūsų priklauso, kaip greitai mes galėsime su- 
mobilizuot minias, kad panaikint šią beprotišką, supuvu
sią sistemą,, kur milionai badauja, nors visokių produktų 
yra didėlė gausybė.

Kapitalistai yra įrodę, kad jie negali patenkinti net 
paprasčiausių minių reikalų. Tiktai mes, darbininkų kla
sė, tegalime vest pramonępatenkinimui masių,'reikalų. 
Tatai Sovietų Sąjunga praktikoj įrodė.

Socialistai darbininkai ypatingai turi padaryt išvadas 
iš dabartinės padėties, ne tiktai iš sociąlistų veikimo šioj 
šalyj; bet ir Vokietijoj. ' *

Dėkitės į Komunistų Partijos eiles, ši Partija yra at
dara visiems, darbininkams. Kad tapti jos nariu, nėra sta
tomi jokių sąlygų, apart vienos. Q ta viena sąlyga yrą, 
7-kad jūs būtumėte pasiryžę kovot už savo klasės rei
kalus. 11 i * , •.

............  -I .............         ■■■

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
Communist Party, U.S.A.
P.O* Box 87, Station D. /
New York City.

x Malonėkite atsiust man daugiau žinių apie Komunistų 
Partiją.

x Vardas ........... . ...............................................................
Numeris ir Gatvė :..................... ........... .........................
Miestas .. ..... ................    Valstija..................
Užsiėmimas ........  Amžius...........
Šią blanką išpildę, pasiųskite Kom. Partijos Centrui 

paduot pradžioj adresu.

Pavojus Sveikatai iš Per 
Didelio Atsargumo

Nelaimė tiems, kurie savo 
sveikatos visai nepaiso, bet 
bėda ir su tais, kurie per
daug ja rūpinasi. Pennsyl- 
vanijos valstijos sveikatos 
departmento galva, Dr. The
odore B. Appel smerkia kra- 
štutinybes; Jis sako, kad 
yra žmonių, kurie griebiasi 
kiekvieno naujo išradimo bei 
patarimo apie sveikatą, O 
daugelis tų “naujų” patari-1 
mų dažnai esti, pavojihgi 
sveikatai. Bet, girdi, tokių 
žmonių nepamokinsi.

Esama dar kitokių žmo
nių, būtent tie, kurie labai 
sąžiniškai norėtų sveiki bū
ti ir fanatiškai pildo visus 
sveikatos žinovų nurody
mus. Jis paduoda vieną to
kį • pavyzdį. Atėjo, girdi, 
vienas vyras pas gydytoją 
ir pasipasakojo, kad jis re
ligiškai daboja savo maistą, 
kasdieną eina pasivaikščioti, 
padarydamas po 4 mylias, 
reguliariškai kas naktį 
išmiega po 8 valandas, nerū
ko, negeria .nei kavos, nei 
arbatos, nei svaigalų—užsi
laiko, kaip pridera. O vie
nok jo ne'rvai sudaužyti į 
kavalkus. Kame dalykas? 
Pasirodo, kad tas vyras taip 
susirūpinęs savo sveikatos 
'užlaikymu, jog niekam dau
giau jo galvoje nebeliko vie
tos. Ir štai tas nuolatinis 
graužimasis, kaip čia nepa
kenkti sveįkataij suėdė žmo
gaus nervus.

Drg.

Draugai Koresponden
tai, Būtinai Įsitėmykite

Tūli draugai vis dar rašo 
korespondencijas suglaustomis 
eilutėmis. Būtinai reikia veng
ti tokio subrukimo, o kodėl, 
tai matysite iš tokios kores
pondencijos. Rašoma apie bū
simą pramogą. Iš viso 44 ma
šinėle rašytos eilutės; bet ra
šybos klaidų—660. Vietos jo
kiam taisymui nepalikta. To- 
kis tankus surašymas labai 
eikvoja laiką redakcijai ir sta- 
tėjams.

Draugai korespondentai 
taip pat turėtų bendriau rašy
ti, kuomet garsina būsimus 
parengimus. Dabar, leiskime, 
vaidinime dalyvaus 20 asme
nų, ir kiekvienam išanksto pri
dėta atskiras komplimentas. 
Kitų kolonijų draugai pyksta 

31Ž perilgus tokius katalogus, 
4kurie yra visiems nuobodūs, 

apart tūlų vietinių. Galima 
vardus suminėti, bet užtenka .j 
sykiu pasakyti, kad tie ir. tie 
yra talentingi, gabūs ar kąip 
kitaip.

Kor. Red.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Iš Hudson, Mass., mūsų ben
dradarbis ir korespondentas 
parašė kritiką ant laikraščių 
peržvalgos, rašytos J. Z., kilri 
tilpo “Laisvės” num.’’58.

Rašinėlį negalime sunaudo
ti. Kritikoj reikia paduoti iš
traukas ir parodymus oponen
to silpnumų bei netikslumą. 
Jūs, (Hudsoniečio) raštas pęf 
siauras. Prašome rašinėti at- 
teityje.
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Senoviškos Pasakos Šiandien 
Perstatoma Judžiuose

Dabar New Yorke, garsiausiam Radio City 
*• Music Hall teatre, yra rodomas paveikslas, ku

ris užsivadina “King Kong.” Šis/paveikslas 
nėra imtas iš realaus gyvenimo, bei tai yra tik 
turtingų asmenų svajonės, kurias kelios de
šimtys metų tatu atgal įsivaizdino vienas sau 
apie ateitį ir tuo orientuodamasis parašė vei
kalą. .Dabar tą veikalą kapitalistinės spėkos 
pasiėmė darban. Ir, be abejonės,,tam veika
lui yra padėta daugiau energijos, darbo ir lėšų, 
negu kad kitokiems kokiems veikalams. Ka
dangi šiam veikalui daugelis dalykų reikėjo 
padaryti'iš nieko.

Pirmiausiai pasirodo prieplaukoje esančiam 
laive besikalbanti keli jūreiviai, kurių tarpe 
yra vienas laivo kapitonas; antras šiaip laivo 

► užveizda, o trečias—krutamu paveikslų ga
mintojas ir dar keli tarpe jų. Paveikslininkas 
savo draugams paaiškina, kad jis turįs susiras- z 
ti merginą, su kuria jis mano važiuoti į kitas 
pasaulio šalis ir jis turįs planą pagaminti nau
ją krutamu paveikslu filmą.

Šis paveikslininkas atsiduria “Paklydusių 
Moterų Name,” j ieškodamas sau tinkamos 
merginos. Jam besisukinėjant tarpe žmonių, 
jis pastebi, kad viena suvargusi mergina atei
na prie ten esančios valgyklos stalo ir pavagia 
vieną riestainį; ją savininkas tuojaus pastebi 
ir pagavęs areštuoja, bet šis paveikslininkas 
tą įvykį mato ir tuojaus įsikiša į tą incidentą; 
pakiša tam savininkui kelis pinigus, paliuo- 
suoja tą merginą ir pasišaukęs “taxę”, nusi
veža ją, į hotelį pavalgydina ir prižada jai 
darbą. Mergina, kuomet jau pavalgo, ir dar 
tikisi žadamą iš paveikslininko darbą gauti,— 

^ji pasidaro nepaprastai graži: ilgo, lankstaus 
liemenio, garbiniuotų, šviesių plaukų ir dide
lių skaisčių akių, kurios traukte traukia kal
bamą paveikslininką prie savęs.

Jūreiviai jau plaukia per jūras ir turi su 
savim šią “laimingą,” jauną ir smagią mer
giną. Bet čia įvyksta nesusipratimas tarpe 
minimo paveikslininko ir vieno jauno kapito
no. Šis jaunas kapitonas pradeda dažnai su
sitikt ant laivo su nauja viešnia ir turi ilgoką, 
draugišką pasikalbėjimą, kadangi antrasis, 

•kaip iš stuomens ir liemens, daug vyriškes
nis atrodo, negu paveikslininkas. Pasekmė
je pasikalbėjimo laivo kapitono su nauja “vieš
nia,”—tuojaus pasireiškia tarpe jų stipri mei

li’ lė. Vėliaus, kiek prasišalinus nuo kitų jū- 
f reivių, juodu pasidalina “stipriais ameriko

niškais bučkiais.” Paveikslininkas tai labai 
gerai mato ir supranta, bet nesugalvoja, kaip 
tą negeistinumą prašalinti.

Vyriausias jūrininkas, pasitaręs su kitais 
laivo vyresniaisiais, nutaria važiuoti į vieną 
salą, kuri randasi Pietų Amerikos pakrašty
je, apgyventa puslaukiniais žmonėmis. Tą nu
tarimą įvykdo; tuojaus mdto per padidinamus 
stiklus tą salą ir iš to vaizdo gauna suprasti, 
kad joje gyvena kokie tai sutvėrimai.

Privažiavę kraštą, pasiima , visi ginklus ir 
^krutamu paveikslų traukiamą mašiną ir iš
lipa visi ant naujo sausžemio. Tiria,' koki 
sutvėrimai gyvena naujoj žemėj. Beeidami, 
pastebi nepaprastą vaizdą: didžiausias būrys 
laukinių žmonių, su baisių žvėrių kailiais kai 
ant kurių kūno dalių užsidėję; aht veidų taip
gi gūdžios išvaizdos kaukes turi ir rankose 
laįko liepsnojančias ugnis. Ilgainiui pamato 
ir tie laukiniai žmonės naujus svečius. Ir, 
nors ir su didele baime, sueina vieni su kitais 
kiek arčiau. Vienas iš jūreivių šiek tiek su
kalba naujų gyventojų kalba. Tų laukinių > 
žmonių vadas pareikalauja pas jūreivius, kad 
paliktų jų karaliui tą gražią merginą; jūrei
viai tą atsisako padaryti ir sugrįžta į savo lai
vą. ’ O laukiniai žmonės-jūreivius sekė ir kuo
met pastarieji ramiai šau tik apie savo rei
kalus rūpinosi, tai laukiniai žmonės privažiuo
ja su mažu laiveliu prie jų laivo ir pavagia 
nuo laivo dėnio jų merginą.

4 Jūreiviai pasijunta, kad trūksta vienos ypa- 
* tos, leidžiasi jięškoti,—eina per uolas, per pel- 

kes—^randa pėdsakas kokio tai milžiniško gy- 
, vulio, dar toliau pamato tą gyvūną,—tai vi

dutinio namo didumo kiaulė, lig su kokiais me
diniais sparnais apsišarvavusi. Jie pradeda 
tą baisią žvėrį šaudyt ir jie laimi; ta žvėris 
lieka nugalėta.

O laukiniai žmonės, pasivogę tą merginą, 
nusigabena į savo iškilmių vietą ir užkelia ant 
didžiausio aukūro, pririša jai rankas prie dvie
jų didelių Jtulpų ir rengiasi ją sudeginti kapo 
auką savo dievui. Bet čia iš kaž kur atsi
randa naujas, nepaprastai didelis ir baisios 
išvaizdos sutvėriihas, visas jo panašumas į bez- 
džionę gorilą, bet didumas jo apie 50 pėdų 

"fa

ir snukio išvaizda stačiai drebinanti: žibantix 
dideli dantys, susiraukšlėję plačios šnervės ir 
abelnai visas jo kūnas šiurpulingą reginį pa
daro. Jis eina prie tos merginos; mergina 
kankinasi iš baimės—šlpsta, vienok jis ją 
paliuosuoja ir pasiima į saują ir nusineša.

Jūreiviai susiranda prie jūrų iš rąstų su
grįstą lyg troptus ir pradeda su jais plaukti. 
Bet jie staiga pamato iš vandens išsikeliant 
kokio tai gyvūno galvą ir ji taip augštai išky
la, kad mūs jūreiviai persigąsta,—rbando šau
dyt tą žvėrį, ;bet pasirodo, ki?d tai ųenušau- 
namas gyvūnas. Jis prisiartina prie ląivo ir 
perverčia jų laivą, iš pagalių sugrįstą. Pasida
ro paniką.. Ta žvėris pasigauna kurį plau-' 
kiantį jūreivį, iškelia 'snukyje laikydama į 
orą kelias dešimts' pėdų- augščio, pakrato ir 
paleidžia. Jūreiviai išplaukia :į kraštą ir ta 
žvėris juos vejasi, bet galų gale jie nuo tos 
žvėries pasislepia.

Jūreiviai, nuo tos žvėries išsigelbėję, susitin
ka su ta “gorila,” kuri yra vadinama “King 
Kong.” Jis išliuosavo tą merginą iš laukinių 
žmonių ir jis dabar ją su savim nešiojasi, čia 
ir vėl mešanka. Gorila jūreivius išsklaido. 
Bet, kuomet gorila jūreivius vaiko, jis mergi
ną pasideda ant žemės. Mergina įlipa į sto
ro medžio stuburą ir laukia kas čia bus toliau. 
Nagi žiūri, kad artinas prie jos koks |ai pa- 

| sakiško smako pavidalą turintis žvėris. Pa
mato tas gorila antrąjį ir prasideda tarpe jų 
kova. Jiems besigrumiant, pavirsta jie į tą 
medį, kuriame buvo įsilipus ta mergina — tą 
medį iš šaknų nuverčia ir su ta mergina; jai 
prispaudžia tas medis kojas, bet neužmuša vi
sai, O gorila antrąjį žvėrį po ilgo grūmimosi 
nugali, ir ateina prie to medžio, pakelia ji ir 
pasiima į saują merginą ir eina sau.

Gorilai beeinant per dideles uolas ir pelkes 
su merga saujoj, vienoj vietoj jis apsistoja 
ir merginą pasideda augštai iškėlęs ant. uolos, 
o jis susitinka su didele gyvate, Tarpe gyva
tės ir gorilos prasideda naują kova. Ta gy
vatė irgi labai didelė, kokios tikrenybėje vei
kiausiai nei nėra pasaulyj. Galų' gale gorila 
nugali jau ir tą gyvatę. O čia jau mergini 
seka vienas jūreivis, tai yra tas kapitonas, 
su kuriuo ji jau mylėjosi.; ĮJet jis nedrįsta 

, eit su gorila kariaut, nes pastarasis nė jo spė
kų.

i '
Galų gale tas gorila merginą atsineša ant 

augštos uolos prie jūrų, ją pasideda ir dairo
si. Tik akimirksniu atlekia milžiniškas pauk- 

• štiš, pasigriebia merginą ir lekia, bet gorila 
i suspėja ji pagauti ir atima merginą, o su 

paukščiu vėl nauja kova. Bet čia jau jūreivis 
. pasinaudoja ta proga, pasigriebia merginą, at

siveda prie krašto uolos, randa virvę ir lei- 
1 džias su ta mergina žemyn. Pastebi tą gorila, 

pribėga prie virvės ir bando juos kelti į viršų, 
bet jie nupuola į vandenį ir išsigelbėja.

Vėliaus tas gorila atsiduria tarpe laukinių 
žmonių ir tie laukiniai žmonės iš saidokų be- 
šaudydami sužeidžia tą milžiną gorilą. O jū
reiviai, pasinaudodami ta gorilos silpnybe,— 
paima jį ir parsigabena į civilizuotą pasaulį— 
New Yorką.

New Yorke ‘King Kong,” įgabentas į didelę 
svetainę, ir kaip jau kapitalistų paprotis, tai 
jie suplanavo jau dabar su ta gorila daryti 
gerą biznį. Suėjo tūkstančiai žiopsotojų, o 
gorila ant steičiaus pririšta ir jau bus rodoma 
publikai. Dar prieš parodant, kapitonas, ku
riam daugiausiai teko pakutavot del tos mer
gos, nori pasakyti prakalbėlę. Bet čia tas go
rila pasidaro stiprus ir nusitraukia geležinius 
pančius, kuriais jis buvo pririštas ir šoka į 
publiką. Pasidaro nepaprastas Sujudimas; 
suvažiuoja visos civilizuotos spėkos ir negali jo 
įveikti. Tas gorila išėjęs į lauką pradeda lįp- 

" ti mūrais. Lipa siena ir pamato per langą 
tą pačią mergą, kuri jau jam priprasta buvo. 
Jis įkiša ranką pro langą, pagriebia už lovos 
krašto, prisitraukia ją prie įrie lango, pasiima 
ją į ranką ir eina sau. Ateina prie eleveitėrio, 
kur važiuoja traukiniai, jis suardo traukiriio 
bėgius; apvažiuoja traukinys ir nukrinta že-\ 
myn. O gorila ateina prie Empire State Buil
ding ir įjipa į Viršų ir vis tą mergą rankoj 
laiko. ‘ J . • ■

O tuo tarpu visos civilizuotos spėkos pakin
kytos darban del pergalėjimo minimo “King 
Kong,” bet nieko nepadaro. Per radio kalba; 
policmanai su motorsaikeliais važinėja—suju
dimas didžiausias. Ir tik galų gale tie patys 
jūreiviai sugalvoja su orlaivių pagelba jį per
galėti. Taip ir padaro. Orlaiviai aplink jį 
lekioja ir šaudo ir ant galo gorila tampa slin
kiai sužeistas, nukrinta žemyn, o mergina lieka 
sveika ant to augšto bildingo, kur paskiaus 
ateina jos kavalierius ir nusikelia žemyn. Ar 
ne stebuklinga pasaka? Jau nei Senas Vincas 
tokios nesugalvoja.

Jauniklis.

WILKES BARRE, PA.

AUGAM, AUGAM MES Į JĖGĄ

asaųlis, supurtytas ekono
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Veteranai Protestuoja 
Prieš Mažinimą Pašalpos

buvo kreipiama dome, nebuvo pakankamai 
įvertinama tas darbas.

Augam, augam mes į jėgą
Bendrą žygį žengt,—

Mes nebūsime vergijoj, 
Liausim galvas lenkt.

Savo jėgą mes sujungsim 
Su nauja minčia

Klasės priešą apgalėję, 
Laimę kursim čia;

Plinta, plinta naujos mintys, 
Auga mūs drąsa,—

Ei/kbvon gi už Komuną!—
• Su jėga visa!

Tas reiškia, kad partijiniai

Tarptautinėj 
Dirvoj

dama auksą 
šik ė ir dainininkė 
taria Jaunuolis

ga, kada buržuazini kultūra smunka, drim
ba, kaip rudenį supurus lepšė nuo koto, tai 
darbininkų kultūra pradeda bujoti ir augti.

Niekad pirmiau nebuvo taip svarbu orga
nizavimas darbininkų teatrb grupių, kaip 
dabar. r

Tą faktą patvirtina praėjusi prezidenti
nių rinkimų kampanija. Kuriose dramų 
grupėse buyo kreipiama domė ir suteikta 
tinkama vadovystė, tai tos grupės galėjo pa
sirodyti gatvėse, prieš tūkstančius demons
trantų ir perstatyti veikalus tūkstančiams 
tėmytojų. O kurios grupės buvo aplęistos, 
nesuteikta tinkama vadovystė, tai tos ne 
tik negavo progos lošti gatvėse, demons
tracijose, bet neįstengė perstatyti veikalus 
nei svetainėse, darbininkiškuos parengimuos.

Ka tas reiškia?

Eks-Kareivių Darbininkų 
Lygos Nacionalis Komite
tas pasiuntė Jungtinių Vals
tijų senatui aštrų protestų 
prieš bandymų sumažinti 
teikiamų veteranams pašal
pų. Darbininkai, kurių svei
katų suėdė imperialistinis 
karas, bus priversti badau
ti. Demokratų valdžia ban
do “ekonomizuoti” lėšomis 
vargdienių, o* ne turčių.

dainuo- 
patuoš- 
Ratai,” 
ūžimą 

o ponių ir ponų dai- 
girdėt girtų rėkimas. Vi- 

dainos pritaikytos prie lo-

T.° spausdint'tiek, kiek dramų grupės ga
lės išplatinti. • 1 ’ - ’ '

Tad kiekvienos grupės pareiga užsisakyti 
“D.«T.” bųnduliais ir platinti jį. “Darbinin
kų Teatras” išeina vieną kartą į mėnesį, 
žurnalo formoj, anglų kalboj.

“Darbininkų Teatro” kaina 10c. Užsaky
mus siųskite sekamu antrašu:

' “Workers’ Theatre,”
42 East 12th St.,

New York, N. Y.
Pjautuvas.

Anksčiaus ir dabartiniu laiku, ypač pas 
mūsų lietuviškus veikalų rašytojus. bUVO' iš-! 
sivysčius ta mintis, kad juq ilgesnis veikalas, 
tuo - geresnis; Tačiaus < tas ilgų, Veikalu rašy
mas neduoda mums pageidaujamų Rezultatų. 
Ir praėjusioj DTL konferencijoj perilgų vei
kalų rašymas.••buvo’kritikuojamas. Bet šitam 
atvėjyj1 nereikia manytų kad dideli, veikalai 
palieka beverčiai., Visai, ne.,, ^Jie |uri savo 
vertę skirtingoje sąlygose. Bet fesamose są
lygoje mes turime taikyįs prie esamos padė
ties. • ! i ' ■ . j 1, ■ ■ : į

Kode! mums taip reikalingi trumpi vei- 
kalni? : ■' ' ' 'J .'

štai kodėl :■■ ’ ■' ' i

Kada dramų grupės pradėjo vaidinti vei
kalus demonstracijose, ant šalygatvių, spd- 
nuose (parkuose), tai tada pasirodė trūku
mas mažų reikaliukų/ '

Pavyzdžiui, dar grupė nepaspėjo suvaidin
ti pusę veikalo, štai “dėdė” mėlynsiūlis jau 
čia, ir išvaiko lošėjus. Tas buvo patirta per-, 
eitos vasaros sezone.’; Daugelis grupių nu
siskundė del perilgų veikalų.

Veikalus rašyti reikia vaizdžiai, bet tuo 
pačiu sykiu reikia stengtis, )<ad būtų trum
pučiai. Kad bhtų. galima per penkias, de-

Daugelis net iš mūsų: komunistų draugų 
buvo tos nuomonės} kad dramos grupės, tai 
tik pasiljnksminimo rateliai, patenkinimui 
savo jausmų—daugiau 'niekas.

Bet įvykusioj Darbininkų Teatro Lygos 
konferėncijoj pasirodė, ■ kad tos • nuomonės 
draugai labai skaudžiai save apsigavo ir, 
kurie bandė tą mintį pravesti, apgaudinėjo 
kitus.

WILKES-BARRE, Pa. — Aido choras pra
deda geriau ir geriau veikti. Ypatingai 
tarptautiniame veikime choras pasirodo ge
riau. Kad atlikti proletarinio meno uždavini- 
niųs, tai dainuoja Menų Sąjungos išleistas dai
nas. O dabar jau ir angliškas dainas nutarė 
dainuoti—susimokinti po vieną kas trys mė
nesiai. J

Šiuo laiku Aido Choras smarkiai mokina
si operetę “Alkį.” Veikalą mokina d. D. 
Zdaniutė, choro mokytoja. Visais atžvilgiais, 
kaip dainavime, taip ir vaidinime, choras 
pasirodys gerai, nes visi choristai energingai 
mokinasi. Suvaidinimas šio veikalo, tai bus 
vienas iš didžiausių Aido Choro darbų. Ga
lima pasakyti, kad prie pirmesnės (skloki- 
nės) choro vadovybės šitas darbas nebūtų 
buvęs galima padaryti.

Taip pat reikia pažymėti, kad šiame vei
kime choro jaunimas užima labai svarbias 
vietas, kaip vaidinime, tąip ir kituose dar
buose. i < t

Aido Chpras, po skilimui, kuomet pasi
traukė , skįokifiinkai, pažengė toli pirmyn 
dainavime Jr nariais pąkįlo. > Į metus laiko 
iš žalios medžiagas choras jau turi v,eik vi
sus baisuj 'pralavintus. l’ą'i mes matome ir 
rengiamas prie operetės “Alkio.”'

Į Choras rūpinasi1 ir! Mente«Sąjbngos reika
lais. Kad paremti Meno Sąjungą? arba leidi
mą ‘naujų veikalų ;ir daipų, tai nutarė su
rengti Sąjungos naudai vakaipenę.

Choro Koresp.
.. v O. £daniutė.

Bruožai iš “Darbininku Teatro Lygos” Kon 
ferencijos, Įvykusios 19 d* {Vasario, 1933 m.

Darbipinkų Mokykloj 
New Y^>rU City

/ DRAMOS GRUPIŲ VEIKIMAS

Darbininkų Muzikos Lyga
Perkant nemažiau 10 kopijų chorams 

duodame po 10 c. vieną. Tai reiškia, kad 
chorai, gali pasidaryti ir pelno parduoda
mi i<Red Song Book J* e • '

Siųskite užsakymus sekamai:

V. Bovinas, 46 Ten Ėyck St.,

Aido Choras jau gerai visas 
dainas susimokinęs, o apiė la
šėjus 'mūsų publika gerai ži
no, kad Wilkes Barre Aido 
Choras turi gabių vaidintojų, 
ypatingai operetei “Alkis;” 
žvarbiausias roles užima Cho- 
i\) jaunimas ir gerai lavinasi. 
Susipratusio darbininko rolę 
lošia A. Raguckutis, gabus 
jaunuolis. *L. Milauąkiutė įei
na į jaunuolės rolę, dainuoja 
solo “Auksas” piktai, niekin-

Ji yra gera lo
jai pri- 

J. Navikaus- 
kutis, kuris gerai mokinasi. 
Taipgi gerai atlieka savo už
duotį jaunuolis J. Maskausku- 
tis—Antro Darbininko. Jau
nuolis S. Augaitis piešėjo ro
lę gabiai atlieka; Inžinierius 
—C. Maskauskis tinka savo 
rolei. O Zdaniutė, kuri jau 
atsižymėjus pirmiau lošimuos, 
užimš Grafienės rplę; dainuo
ja. 4&pl»Q romąnsą “Tave Ma
tau.” A. Krutuiiutė, jaunuolė, 
Grafienės duktė, kaip tik tin
ka savo rolei. A. Stanevičiū
tė senės rolėj taipgi gerai pa
darys. . • ,

Išskiriant kelis senus lošė
jus, kurie jau -nuo senai ge
rai lošia, “Alkį’' suvaidins naų 
jos Aido Choro spėkos.

Visas jaunimas sušilę’ mo
kinasi, kad savo užduotį atlik
ti gerai. Choro mokytoja D. 
Zdaniutė energingai mokina 
chorą dainas. ’

Taigi, draugai ir draugės, 
pirmą kartą ir pirmas lošimas, 
prie kurio dainos yra pritai
kytos; ką lošime parodo, tą 
ir dainose girdėsite. /

Visi apielinkės draugai tu
rėtų atjausti šį didelį darbą, 
kurį Aido Choras užsiėmęis 
atlikti; ir savo skaitlingu at
silankymu parodysite choris
tams, kad tas darbas nebuvo 
veltui. Kurie atsilankys pa
matyt šią operetę, niekuomet 
neužmirš jos turinį. Kiekvie
nas aiškiai supras ir matys 
teisybę, kas kapitalistiniaiųe 
pasaulyj šiandien dedasi.

Nesigailėkite, draugai, 50 
centų pamatyt šią opofetę. > . • 

Kviečia Aido Choraa.

“Darbininkų Teatras,” tai yra oficialis or
ganas dramos grupių? Jame telpa daug 
mažų veikalėlių dienos klausimais. Iki- šiol 
tas laikraštukas buvo silpnafej del sekamų 
priežasčių: j

1. Nebuvo atsižvelgiama į dramos grupių 
platinimą, bet buvo spausdinamą tiek eg
zempliorių, kiek draugai tikėjos galės išpla
tinti. • Pasekmėje to, daug “Darbininkų Te
atro” likdavo neparduoto, ir nešė nuostolius.

2. Dramos grupės, gaudamos bundulius 
“Darbininkų Teatro,” ■ neraportuodavo “D. 
T.” * administracijai/ kiek liko ndparduoto 
“Darbininkų Teatro,” (ir taip traukės keletą 
mėnesių, žinoma, tas nevedė prie gero,

Dramos Grupių Organizavimas

Vienas iš svarbiausių šios dienos klausimų 
mums stovi prieš akis, tai dramos grupių or
ganizavimas. Mums gyvenimas jau įrodė, 
kokią svarbią rolę.lošia dramų grupės.

Kada mes sakome, kad kapitalizmas jau 
pražydo ir peržydėjo, cįabar suvyto ir pra
deda pūti, tai nereikia manyti, kad jis pats 
supus ir užleis savo vietą proletariatui. An
aiptol, ne!

Kapitalistinis
minio krizio, barido save išsigelbėti. Kapita
lizmas bando pratęsti savo gyvenimu dienas; 
jis tik vieną’išeitį mato, tai algų kapojimą 
ir rengimąsi pHė ikaro. ■ ’ f : J"

Kapitalistai,: rengdamiesi i prie ikaro, tuo 
pačiu sykių bando patraukti ir pręjl^tąriątą 
linkui savęs; jeigu nepajėgs ji pasukti lin
kui savęs, tai kapitalizmui gręsia pavojus 
iš darbininkų pusės.

Dabar, kad proletariatą užšpubuoti gy
nimui kapitalistų interesų, tai reikia proleta
riatą prirengti ideologiniai, dvasiniai, kad 
paskiau kapitalistai galėtų apginti savo rei
kalus ne tik naipie; bet ir užsieniuose. Kad 
tą .viską atsiekus, kapitalistai paleidžia visą 
savo aparatą darban :s spaudą, teatrus, kru
tumus paveikslus, bažnyčias; jie panaudoja 
viską, ką tik gali.

Kad tą viską atmušti, mum, darbininkam 
reikalinga skubiai; organizuotis ir kultūros 
fronte, kad paspėjus sutraukyti kapitalistų 
tinklus, kuriais jie bando aptraukti darbinin
kų frontą, po priedanga “dievo,” “tėvynės” 
ir “tautiškos vėliavos.”

Tad Darbininkų Teatro Lygos konferenci
ja nutarė, kad visų kultūrinių ir apšvietos 
organizacijų pareiga yra skubiausiai organi
zuoti dramų grupes, kur dar jų nėra, o kur 
jau jos yra, su teikti joms tinkamą vadevy-

( . Operetė “Alkis” -a

Kaip jau/buvo pranešta; 
Aido Choras smarkiai rengia
si prie operetės “Alkis// kilH 
bus suvaidinta kovo (March)’ 
31 d., Coughlin High School, 
Wilkes Barre, Pa.

Aido Choras dedi visas sa- 
vd jėgas? kad “Alkis” būtų su
loštas kuo geriausiai. Iš repe
ticijų, pasirodo,- kąd bus vie
na iš puikiausių operečių, ką 
dar čionai .buvo vaidinta.

Veikalas parodo, skirtumą 
tarp darbininkų ir ponų gyve
nimo*; skirtumas ir :'ponų teis
me, kaip teisia darbininkus ir 
tuos, kurie ponams nusilenkia. 
Taip pat dainos skirtingoj nuo' 
paprastų dainų. Kaip 
.ja alkani darbininkai 
kančių balsu “Sukasi 
—melodija primena 
mašinų 
nose 
sos 
Šimo

Ši-mtS' minutų 'sųyajdiu;tį yeįkąlėH ir lead pirm 
“dėdei” pastebėsiant veikalas jau rbūtų su
loštas., j- į .. ,

Trunkpi ’veikalai ne tik reikalingi vaidini
mui 'aht lauko,’bet taiįS’pat ii*'mažoms ko
lonijoms.

Pavyzdžiui, kur yra mažos svetainės, kliu- 
baiį tąi mažus veikalus galima vaidinti ir 
nereikalauja didelių lėšų. O dideli veikalai 
negali atsakyti tam reikalui.

“Darbininkų Teatras”

■ 1 1 ...................................................................... .............. ... .

Iš “Darbininkųi Teatro Lygo 
, ^ferencijo^ ;
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• / (Pabaiga) r
Pereitą mėnesį Sorocabos 

mieste (S. Paulo estadoj) dar
bininkai nepakeldami išnaudoji
mo išėjo į streiką, kuriam va
dovavo revoliucinis sindikatas. 
Fabrikantai negalėdami papirk
ti streiko vadų, kaip paprastai 
(tarydavo su anarcKistais ir so- 
eialfašistais, šiuo kart kreipėsi 
į valdžią pagelbos. į jų prašy
mą tuoj pribuvo į Sorocabą 400 
reitelių ir keli desėtkai šnipų. 
Laike vieno mitingo policija pa
darė puolimą ir smarkiai sumu- 
šė kalbėtoją drg. Vicenti de 
Silva e Costa, atstovą nuo revo
liucinės unijos. Tačiaus suareš- 
tuot jo nepavyko—darbininkai 
jį apgynė.. Sekančią dieną apie 
d000 streikierių su moterimis ir’ 
Vaikais išėjo į gatves į protesto 
demonstraciją prieš fašistinį te
mbrą. Demonstrantus vėl puolė 
policija ir atidarė ugnį iš šau
tuvų ir revolverių. Vienas dar
bininkas užmuštas, daug sužeis
tų ir areštuotų. Keletą įžymes
nių kovingų darbininkų polici
ja suareštavo ir kažkur išvežė, 
—iki šiol niekas nežino, kur jie 
randasi. Sorocabos streikierių 
kovingą ūpą palaikė solidaru
mas S. Paulo revoliuc. organiza
cijų, kurios visom išgalėm teikė 
moralę ir meterialę pagelbą. 
Fabrikantai negalėdami nei val
džios ginkluętos jėgos pagelba 
grąžinti darbininkus atgal prie 
darbo, buvo priversti .pradėti 
derybas, per kurias, nors nepil
nai ,patenkino darbininkų reika
lavimus. Tuomi streikas, tęsę- 
sis arti mėn. laiko užsibaigė, 
palikdamas gražų pavyzdį atei
nančioms Brazilijos darbininkų 
kovoms.

Militarfašistai, pamatę, kad 
Komunistų Partijos vardas vis 
plačiau skamba ir darbininkų 
rpasės kas kart rodo didesnį pa
lankumą revoliucinėms organi
zacijoms, pradėjo rodyti savo 
reakcines iltis. Waldimyrp Li
ma paskelbtosios laisvės jau din
go. Kuriems darbininkams bu-s 
vb išleisti dekretai išdeportuoti, 
dabar vėl visus gaudo ir iš
tremia. Iki šiol suimti: drg. 
Kovalskis, kuris jau išdeportuo
tas į Uragvajų, Jonas Grinevi- 
čįus, Juozas Lėchavičius ir Le
onas šlafmann. šie dar sėdi 
Guzmoes kalėjimo skiepuos ir 
laukia deportavimo. Policija 
jiems pasiūlė, kad jie sumokėtų 

. po 200 milr., tai juos irgi de
portuotų į Uragvajų, o kas ne
sumokės, tą išveš į Europą.
^Paskutiniu laiku S. Paule įsi
dūrė “Kovai Prieš Karus Są
junga,” kuri apie save sutraukė 
’gę tik plačias darbininkų ma- 
sęs, bet taip pat plačius inteli
gentijos bei mažųjų savininkų 
Muogsnius. šio mėn. 9 d. są
junga sušaukė, Tekstilės Darb. 
^indikato salėje, viešą antikari- 
nį susirinkimą. Šis klausimas 
be galo interesuoja visuomenę ir 
(jįęl to į susirinkimą sutraukė 
tiek daug žmonių, kad nesutilpo 
£salę. Kalbėjo daug kalbėtojų, 
kurie nušvietė susidariusią pa
saulinę padėt|. Nurodė, kad 
iįnperialistai besivaržydami. už 
rinkas jau šiandien lieja nekaltų 
žshonių kraują įvairiuose žemės 
kamuolio kampuoše? Ir tolimes
nis neapšakotmAI varomas gink- 
lavimasis rodo, kad kapitalistai 
rCngfafei j nadją pasaulinę škerf- 
dYtię, per kurią kapitalistai ti- 
kisi išeit iš ekoūominio krizio. 
Kalbėtojai nušvietė, kokią ko
mediją lošia kapitalistai su Nu
siginklavimo Konferencija, kur 
jie aptaria, kaip geriau apsigin
kluoti ir pradėti puolimą ant 
Sov. Sąjungos, kuri yra vie
nintelė šalis trokštanti nusigin
klavimo ir veda taikos politiką. 
Plačiai paliesta Brazilijos rolė 
būsimam pasauliniam . kare ir 
dabartinė vidaus padėtis. Nu
rodyta, kad dabar buržuazija, 
d^l ekonominio skurdo ir paki
lusio darbininkų masių susiprą- 
tųno, atvirai karą skelbti bijo

policija 
darbi- 

suareš-

ir kariauja be jokio paskelbi
mo. Taip yra ir su Brazilija, ku
ri niekam karo nepaskelbė ir 
ją niekas neužpuolė, bet laivy
nas ir keli pulkai kariuomenės 
pasiųsti į Amazonės pelkes ko
vot su columbiečiais ir valdžia 
šio slapto karo vedimui išlei
džia kasdieną po 3 milionus 
milr., kai tuo tarpu šalyje di
džiausias darbininkų masių 
skurdas, bedarbė ir badas.

Susirinkimas išnešė atatinka
mas rezoliucijas su kreipimosi 
į plačiąją visuomenę, ant ku
rios pečių gula visos karo pa
sekmės, spiestis kuodaugiausiai 
į antikarinę organizaciją ir vi
somis priemonėmis kovoti prieš 
varomą ir būsimą karė skerdy-, 
nę. Susirinkimas užbaigtas sU 
Internacionalu 12:30 vai. nak
tyje. Besiskirstant 
puolė ant aktyvesniųjų 
ninku norėdama kelis
tuot arba, geriau pasakius, juos 
iš pasalų nužudyti. Apie penki 
šnipai sustabdė aktyvius, pasi
žymėjusius kovose, drg. Vicenti 
de Silva e Costa, Pinio ir ke
letą kitų, tuo tarpu privažia
vo lengvas automobilius, ir iš 
jo pasipylė keli revolverio šū
viai, taikyti į minėtus draugus, 
bet šiems pavyko laimingai kul
kų išvengti, tačiaus vienas iš 
ten buvusių darbininkų, tik ką 
pradėjęs domėtis ir įsitraukti į 
klasių kovą, krito mirtinai su
žeistas į vidurius. Per sumiši
mą drg. Pinio pavyko pabėgti, 
o drg. Vicenti de Silva e Costa 
budeliai ligi apalpimo primušė 
ir atvažiavus arešto automobi
liui pusgyvį nuvežė į kalėjimą. 
Dabar gauta žinia iš kalėjimo, 
kad jis bus išdeportuotas į Ura
gvajų.

Prieš šį kruviną terorą ir iŠ 
pasalų policijos puolimą ant ne
kaltų darbininkų, visos revoliu
cinės darb. organizacijos ruošia
si į didelį protesto mitingą, ku
ris turės greitu laiku įvykti.

Dar keletą žodžių reikia tar
ti apie lietuvių kolonijos padėtį.' 
Prieš kelis metus Liet, konsulo 
Mačiulio įsteigtas Banderantes 
kliubas su savo keliais skyriais 
anksčiau ir dabar atlieka visas 
šnipinėjimo funkcijas iš susi
pratusių darbininkų veikimo. 
Pereitų metų 16 vasario konsu
las, iškėlė balių policijos ban
ditams, penkis jų apdovanojo 
Gedemino ordeno šunženkliais, 
kad šie jam apvalytų koloniją 
nuo komunistų. Kuomet su 
provokatoriaus Gerulaičio pa- 
gelba sukišo desėtkus aktyves
nių draugų į kalėjimą ir suėmė 
“Darb. žodžio” redakciją, kon
sulas lengviau atsiduso ir pra
dėjo varyt savo “kultūrinį” dar
bą, kurio anksčiau sakosi per 
komunistus negalėjęs. Tas jo 
“kultūrinis” darbas tai buvo fa- 
šizavimas liet, kolonijos ir stip- 

■ rinimas Banderantes žvalgybos 
i lizdo, kad galėtų toliau tęsti 
persekiojimą liet, revoliuc. dar
bininkų. Lietuviškų šnipų tin
klas veikė visuos lietuvių apgy- 
,ventuos miesto rajonuos ir to 
pasekmėje rugsėjo npen. aĄtru 
kdrt desėtkas draugų liko areš-į 
tuota'ir uždarytas liet, darbi}-! 
ninku kliubas: “L. A.< S. K.,” 
kuris trumpų ląikū buvo užka-.' 
riavęs visą liet, koloniją, ir sa
vo kultūriniu darbu, imant iš 
klasių kovos , tąškaregio, baigė 
dusyt visas fašistines ir social- 
fašistines organizacijas. Konsu
las savo organizacijose pasiliko 
tik šu savo sėbrais ir šnipais, 
kuriuos gausiai palaiko Lietuvos 
litai. ,Ir aišku, kol Lietuvoj 
darbininkai nenuvers Smetonos, 
tol gyvuos šie šnipų lizdai. 
Gi socialfašistinis “žiburys” 
visai baigė gęsti, tik Uc- 
kaus “Aidas” laiks nuo laiko 
skelbdamas šaukiamus susirin
kimus, primindavo, kad organi
zacija da» nemirė, tačiaus su
sirinkimai niekuomet neįvykda
vo ' kaip reikiant,—-atsilankyda
vo tik tie, kurie tūrėjo kokią 
asmenišką sau naudą. Visi są-

žiningi darbininkai spietėsi 
apie L; A. S. K. Dėl to sočiaD 
fašistai, $u tlckųm 4r Dutkumį 
pryšakyje, visom išgalėm vede 
šnipinėj ifrio darbąi kad Veiktas-! 
nius darbininkus sukišti į kalė
jimą, suardyti revoliuc. organi
zacijas ir kaip nors surast “D< 
ž.” redakciją, šie del darbinin
kų akių laikosi neva opozicijoj 
prieš konsulą, bet ištikrųjų vie
ni antrus tik papildo šiame šu
niškam darbe. Ką neįstengia 
suudstyt Banderantes šunys, 
.tai perkelia į Uckaus štabą, o 
šis, per leidžiamą geltonįapį “L. 
Aidą B.” skelbdamasįs kovotoju 
už darbininkų reikalus, geriau 
prieina prie mažiau susipratu
sių darbininkų ir greičiau bet 
ką išgauna.

Pakol ėjo “D. ž.” Uckui gre- 
sę bankrotas. Jo geltonlapį 
darbininkai neskaitė, nes “D. 
ž.” jį visada numaskuodavd ir 
parodydavo. jų tikrą, veidą; “Ai
do” , tiražas jau buvo , nupuolęs 
iki 300 egz., kai. tuo tarpu “D. 
ž. ” slaptai išsiplatindavo iki 600 
egz. ir kas kart skaitytojų skai
čius kilo. Daugelį provincijos 
vietų nebuvo galima tinkamai 
aprūpinti.iš priežasties policijos 
persekiojimo.; Todėl nenuosta
bu, kad Uckus tris litrus deg
tinės išgėrė su savo sėbrais ir 
šokinėjo iš džiaugsmo, kuomet 
išgirdo apie suareštavimą “D. 
ž?’ redakcijoš.v.Ir' kiekvieną 
skaudų reakcijos bmūgį lietuvių 
darbininkų organizacijoms, Uc
kaus ir konsulo liogeriai, kaip 
savo pasidarpavimo vaisių, pa
sitikdavo su. pasitenkinimu ir 
naujomis viltinVis į ateitį, 

i

Tačiaus reikia pažymėti, kad 
iki šiol šių niekšų viltys nevisai 
realizavosi. Konsulas kaip ti
kėjosi—nieko neatsiekė. Jo, li
tais penimos, organizacijos na
rių skaičium beveik nieko nepa
augo, tik į rengiamus vakarėlius 
atsilanko daugiau viena kita po
relė jaunimo pasišokti; o idėji
niai, kaip jis sako, įskiepyti “tė
vynės meilę” visos pastangos 
nors ir mokytų galvų palieka 
be rezultatų, Jo leįcĮžiąmo laik
raščio skaitytojus galima ant 
pirštų suskaityt, nes prenume- 
ruojasi tik tie, kuriem^ reika
linga konsulo malonė. Gi so- 
cialfašistinės orientacijos “žibu
rys” šiek tiek atsigavo, bet pa
skutiniu laiku ten įėjo “negeis
tino” elemento, o to pasekmėje 
Uckus su Dutkum liko išmesti, 
kaipo žėruos, darbininkų akyse, 
reputacijos asrųenys, o kiti bu
vę žemesni vadai <.atstatyti nuo 
vadovybės, žinonia, “žiburys” 
pasidarys tikrai darbininkiška 
organizacija tik tada, kuomet 
ten priklausanti darbininkai vi
siškai apsiValys nuo svetimo 
ęlemento, pertvarkys: knygyną, 
esamas šiukšles pakeis tikrai 
darbininkiškom —marksistinėm 
-leninistinėm knygom ir paėmę 
kovingą liniją stos į bendrą dar
bą už mūsų bendrą tikslą. Uc
kui ir Dutkui nors labai skau
du buvo del jų išmetimo’, bet! 
sukandę dantis nutylėjo. Šie 
nedakepę politikieriai tuom 
kart.glosto sau pilvą ir lieka pa
tenkinti, kad nesant “Darb. žo
džio” jiems “Aido” tiražas pa
kilę iki 700 egz.

Dabar, kuomet visi suimtieji 
iš kalėjimų ir salos tapo paleis
ti, tai Uckus su konsulo Ęande7 
rante vėl pradėjo darbuotis, 
Mat, susipratę darbįųinkąi kon
sului ir vėl kliudo varyti “tau
tiniai kultūrinį” darbą, o Uc
kus dreba, kad SusiiprėjUs; Triū
sų jėgoms nepradėtų eįti iš nau
jo “D. ž.”, o tuomet gali prisi
eit savo geltonlapį užsidaryta 
Jie pirmiausiai pasistengė įti
kinti policiją, kad būtinai reikia 
išdeportuoti visus tuos, kuriems 
jau išėję dekretai, o kitus vėl 
kišti atgal į kalėjimą. Ir da
bar, kada policija pradėjo gau
dyti ir deportuot, šie jUodasim- 
čihi šnipinėja ir nurodo polici
jai besislapstančių darbininkų 
gyvenamus butus. Iš'visų lie
tu višlęų šnipų geriausio 'pasise* 
kimo turi paleistuvis kunig. Su
gintas. Jis dabar varo kalėdoj L 
mą,—lando po darbininkų bu
tus, lupa iš kiekvienos šeimynos 
kalėdpinigių po 10 milr. ir kąr-- 
tu puikiai iššnipinėja, kas skaito

bedieviškas knygas, laikraščius 
ir priklauso slaptom brganizaci- 
jpfrj, kur jįyvbha paleisti iš sa
los,' kąs kąį veikia vakarais, kur 
daromi slapti susirinkimai ir 
t.t. Tokį gabų šnipą su tikrom 
kiaulės akim reikia pajieškoti. 
Jei jį kur nors išvaro ai* neno
ri įsileisti, tai žiūrėk apsisu
kęs ir vėl atlenda. Darbinin
kai pagaliau tūrėtų suprasti ir 
visi kaip vienas privalo vyt 
lauk tą niekšą, kuris nesigėdi 
lupti iš darb,Įninku paskutinius 
kruvinus reisus, varyt tokį ža
lingą šunies darbą dėliai darbi
ninkiškų organizacijų ir kartu 
landydamas po butus tvirkina 
jaunas mergaites ir moteris. Vi
sur, kur tik jis atlenda, parody
kim jam proletarišką špygą!

Brazilijos lietuviai, darbinin
kai, nežiūrint siaučiančio tero- 
ro, privalome kartu su Viso pa- 
šaulio darbininkais juo aktin- 
giau stot1 į darbą po Ėražilijos 
Komunistų Partijos ' vėliavri, 
tuom atlikdami savo, kaipo 
darbininkų pareigą ir dalinai 
prisidėdami prie pagreitinimo 
pasaulinės proletarinės revoliu
cijos, kuri nušluos nuo žemės 
paviršiau s badą, išnaudojimą, 
kalėjimus, šnipus, policijos bu- 
delus r bendrai visą dabartinės 
santvarkos brudą \ ir vieton to 
pastatys Darbą Pasaulio 
pačiu!

Mūsų aktoriai savo roles iš
pildė gerai ir paterikihb pub 
liką. Visi gėrėjosi smagiai 
laiką pralėidę. Komitetas 
nuoširdžiai dėkuoja aktoriam. 
Jie turėjo pridėti daug darbo 
besilavindami. Draugija tu
rės gražaus pelno nuo paren
gimo.

šeštadienis, Kovo 18, 1933

Kardauskas

HARTFORD, CONN.
Jau rašėme, kad mes sparčiai 

darbuojamės del Marksistinės 
Mokyklos. Prasilavinimo sto
ka matosi visur. Gi darbinin
kam pastatyti savo judėjimą 
ant galingų, tvirtų kojų, tai 
reikia vadovaujamų kadrų.

Todėl tie draugai, kurie vie
nokių ar kitpkių budų priside- 
da prie mokyklėlių palaikymo 
ir jas lankę, thi labai daug 
pągelbėja rėvoliucįniui judė- 
jimuit- - .i i

Aprašant apie Marksistinę 
Mokyklą įsiskverbė klaidą, 
praleista aukavusių draugų 
pavąrdęs.
vo dar šie draugai: Aliukas, 
Giraitienė ir Kairukštis. * < ;

Apart kitų, auka-

Vieš- FARMINGTON, CONN.

LOWELL, MASS.
Kovo 11 d. čia buvo sureng

ta “Daily Worker” parėmimui 
vakarienė. Mano supratimu, 
galėjo būti daugiau publikos. 
Pelno nuo vakarienės liko $6. 
Tai biskį per mažai. Nors 
publikos buvo nedaug, bet ku
rie atsilankė, tie linksmai lai
ką praleido. Už 25 centus 
gavo pavalgyti ir pasišokti. 
Bedarbės laiku, tai visai gerai. 
J. Kačinskąs griežė šokiams 
veltui. Duonkepys iš N. H. 
paaukavo keletą bulkų duo
nos. Taigi visiems aukavu
siems, gaspadinėms ir kitiėms 
jirisidejusieihs prie parengimo 
tariarhe ačiū. ■■ ■’' • > ■ ’ ‘

Draugas’B. Driančiunas, ku
ris negalėjo būti parengime, 
aukavo dienraščiui vieną dole-

Jau kartą buvau rašęs apię 
Chelmšfordo miestelį, kad bo
sai ima iš darbininkų kyšius ir 
juos darbininkai turi vaišinti. 
Kovo 12 dieną teko susitikti 
vieną iš tokių, kurie fundyda- 
vo bosams. O kad žmogelis 
nepasitenkinęs. Ir kaip bus 
pasitenkinęs, kad bosai kriti
kuojami, kuriuos “Keleivis” 
giria.

Kovo 12 d. mūsų miestan 
atvažiavo iš Providence, R, L, 
kunigas Višniora su prakal
bom. Jį čia kvietė šventieji 
juozapai, (LRKSJDS) 47 kp. 
Nuėjau ir aš paklausyti, ką 
tas kunigas turi pasakyti dar
bininkams apie šių laikų sun
kią padėtį. Jis bandė kalbėti 
nieko neUžgaudamas ir, kiek 
galėdamas prisidangstęs ap
gaudinėti darbininkus. Pasa
kojo apie kristų ir Leniną. Ban 
dė sakyti, kad kristus organi
zavęs -.darbininkus, visi .apaš
talai organizavę darbininkus 
ir dievas yra vyriausias vadas 
darbininkų. , į •• ?.

M^ityt, kunigas, bijojo bent 
ką sąkyti prįeš komunistinį j U; 
dėjimą, (nžs' šiiskurdę pdrapi- 
joriai gali sUsiihteresuoti ir pa
sekti komunistus. Leniną (pa
lietę tik, tarp, kad:ąpmozęti ir 
apgauti darbininkus. Mūsų 
miesto lietuviai darbininkai

inkus. Mūsų 
___7__ _ darbininkai

dar vis laikosi įsikabinę kuni- 
g'arti—-kapitalistų tarnam į 
skvernus. ■ ' • ? .

w.

M^ūsų miestelio pąšalpinė 
draugija suruošė teatrą. Bu
vo statoma ‘ scenoj: “Ponas 
Daunoras”, ’teatras pats sa- 
vaimi gražus. Publikom ppsi- 
rinko labai daug, tai turėjom 
gerris pasekmes.

MOKINA KOVOT SŲ 
DAĖBININKAIS į

KrikŠčiloiiiškas “Ry£aš” 
mokina buožes ir dvarinin
kus $utartipos kovos su že
mes ūkio darbininkais, šau
kia juos prie vienybės, kad 
visi jie susitarę kapotų al
gas. .Darbininkai to netur 
užmiršti.

Philadelphijos, d. Jennie Cooper. Ji 
yra gabi kalbėtojoj Būš if kitokių 
pamarginimu ir skanių u ų. 
Gera črkeętia (grieš, šokian Pro
grama prasidės 7:30 vai. vakkre* Šo
kiai 9:30 vai. vakare.

.Visus Kviečia Rengėjai. ■ 
(64-65) ?

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

ALDLD Kliubas, Corlette apielin- 
kėje rengia prakalbas d. Karosienei, 
kuri nesenai lankėęi Sovietų Sąjun
goj ir buvo pasauliniame kongrese 
Olandijoje. Prakalbos įvyks 22 ko
vo, seredoj, Kliubo name, didžioje 
svetainėje, 4015 E. 141st St. Drg. 
Karosienė' yra viena iš geriausių 
kalbėtojų, tat visiems svarbu 
išgirsti, ypač moterims.

i (45-47)

ELIZABETH, N. J.
“Daily Worker” Parengimas

šį sekmadienį, 19 dieną kovo 
(March), L.D.P. Kliube, 408 Court 
St., 8 vai. vakare, įvyks puikus kon
certinis parengimas, šį parengimą 
rengia Bendro Fronto Komitetas. 
Visų darbininkų pareiga paremti 
darbininkų dienraštį, kad išlaikius 
tolimesnį gyvavimą. Programoj da
lyvaus Bangos Choras; įvairūs solis
tai. Po koncertui bus šokiai. Įžan
ga 25 centai.' i

Rengimo Komisija.
(63-65)

ją 
t .

CLEVELAND, OHIO 
' Drg. K. B. Karosieno !kalbės 

kovo, ketverge, Lietuvių, Svetainėje, 
6835 Superior Ave. Ji lankėsi So
vietų Sąjungoj ir kitose Europos ša
lyse. Kalbės išimtinai, ką ji ma
tė savo akimis ir patyrė savo ke
lionėje. Ypač daug aiškins apie gy
venimą darbininkų šalyje, Sovietų 
Sąjungoje, 
terų reikalus, tat skaitlingai 
rinkite jos išklausyti.

(65-68)

23

Daug aiškins apie mo- 
susi-

WILKES BARgE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras rengia 

Chop Suey vakarienė šu 'programa;' 
kovo (March) 19; Darbininkų Centrte, 
325 E. Market. St. Vakarienė bus 
viena jš geriausių, Programa bus 
gera: Aido Choras dairiuos vėliau
sias dainas. - Taipgi Aido' Choras yra 
prisirengęs gerai atlikti programą.

Visi yra širdingai1 kviečiami atsi
lankyti kuo skaitlingiausiai ir pa
remti chorą. Bus proga pasišokti ir 

! pasilinksminti. Prie to, bus ir’ “žu
vauti”, o žuvų bus visokių, kokių tik 
kas nori pasigauti. Įžanga tik 25c.

i ypatai.
Aldo Choras.

(63-65)

Ekonominis krizis ir didė
janti bedarbė įvargina bedar
bius ir biednus Tarmerius. 
žmonės besigrumdami sun
kaus gyvenimo bangose įpuo
la į desperaciją ir žudosi. Pa
starais metais mūsų apielin- 
kėj net 5 lietuviai gėrė nuo
dus, kad baigti skurdų gyveni
mą. Vieni iš jų, gerdami 
nuodus, bandė pagązdinti an
trą pusę, kiti, įnamius, o dar 
kiti kapitalistus.

Visi, gėrusieji nuodų, turė
jo nesmagumo. Vieni buvo 
nuvežti į ligoninę gydytis, o 
kiti phtyš pašalino padarytus 
skausmus. Nei vięnas iš jų 
nemirė, tai nei pavardžių ne
minėsiu. Teko šu jais išsikal
bėti, tai jie pataria niekam 
neimti nuodų, nes prastas.sko
nis—negardu. > • > • ; .-

1 KoVo Š pasklido - -gandas, 
kad pakliuvo į ligoninę mūsų, 
geras draugas. Kalbama, kad 
jis* išgėręs kokios rūkšties per 
apsirikimą. Galėjo būti ir 
klaidą, bet tai gerai, kad ne
pasitaikė per daug didelė klai
da ir draugas veikiausiai pa
šys. ’ '

L-vis.

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras 

yra pasižymėjęs veiklumu 
darbininkiškam judėjime. Bet, 
iš kitos pusės, choro palai
kymas lėšuoja. Taigi choras 
karts nuo karto rengia įvai
rius pasilinksminimus, kad su
stiprinti savo iždą.

Kovo 19 d,, Darbininkų Cen 
tre, Aido Choras rengia “chop 
suey” vakarienę. Apart vaka
rienės, bus ir puiki programa. 
Visi, darbininkai yra kviečia
mi parengime dalyvauti. Cho
ras dalyvaudamas įvairiuose 
parengimuose turi ir išlaidų, 
bet jie nereikalauja atlygini
mo ir aukų. Tačiaus prašo 
darbininkų, kad paremtų savo 
atsilankymu. t <

Mūsų parengimo, gaspadi-. 
nes užtikriną, kad užkandžiai 
bus geresni,, negu bent kada 
pirmiau. Aido Choras labai 
sparčiai rengiasi, prie progra
mos pildymų, šiuokart ne tik 
bus dainuojama, bet ir išpil
doma. tam tikras veikimąs-ak- 
tas. . ,

Taigi nepraleiskite progos ir 
dalyvaukite mūsų puikioj va
karienėj.

Kviečia Komit*

SUKILO IR PABĖGO 
KALINIAI

SAO PAULO, Brazilija.— 
Ant salos Pbrcos sukilo 
tremtiniai kaliniai. Sakoma, 
kad penkiolika laimingai pa
bėgo. Kitus riuinalšino pri 
buvus kariuomenė

• , f i . < •,

PHILADELPHIA,
ALDLD G-to Apskričio

5-to Apskričio kuopos yra šaukiamos 
į masinį svarbų susirinkimą, šitas 
susirinkimas, yra šaukiamas nepa
prastai svarbiais klausimais, kovo 26

PA. 
ir LDSA

ROCHEST
Yra rengiamas “Social” vakaras,

per Lietuvių Bedarbių Tarybos Sky- Į d., 2-rą vai. po pietų, 995 N. 5th 
rių.

Vakaras atsibus 17
tadienio vakare, 575 Joseph Ave.

Gedemino svetainėje. Todėl už- 
kviečiam visus, kaip bedarbius, taip 
ir dirbančius minimame vakare, o 
visi būsite užsiganėdinę, nes linksmai 
laiką praleisite.

Bedarbių Tarybos Komitetas.
. (64-65)

kovo, penk-

WORCESTER, MASS.
Žiburėlio draugijėlė rengiasi 

suvaidinimo veikalo: Minstrel Show, 
kuris bus perstatytas 19 dieną ko
vo, 1933; Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Pradžia kaip 7 vai. va
kare. Malonėkite skaitlingai atsilan
kyti ir paremti jaunuolių Žiburėli^ 
draugijėlę. Kviečia Komitetas.

J. A. Kvalita.
(64-65)

prie

St., Philadelphia, Pa.
Šiame susirinkime dalyvaus ir iš 

“Laisvės” štabo draugai; iš apielin- 
kių organizacijos ir vietinės darbi
ninkiškos organizacijos.

Dienotvarkis bus paaiškintas susi
rinkime. Todėl visos apskričių kuo
pos greit susišaukit susirinkimus, ar
ba pasitarkit valdybos ir pasiuskit 
delegatus.

Atsišaukimas tilpo “Ijaisvėje” ko
vo 8 d.

“L.” Komisijos Sekr. A. J. Smitas.
(63-65)

EASTON, PA
Linksmas ir žingeidus Vakaras , 
Subatoje, 18 d. kovo, Ėastori Ba- 

king Co. svetainėje, 36 N. 7th St. 
įvyks labai gražus ir linksma? šo
kių vakaras su programa, kurį ren
gia Tarptautinio Darb.' Apsigynimo, 
Tom Mooney kuopa.

Tai pirmas tos- organizacijos pa
rengimas, todėl lietuviai darbininkai, 
yra širdingai kviečiami dalyvauti.

Bus mužikalė programa, dainų ir 
t.t. Taipogi bus ir prakalbų. Kal
bės T.D.A. Distrikto organizatorė iš

SHENANDOAH, PA.
Kovo (March) 20 d., bus rodomi 

judžiai iš Rusijos. Vardas: “End of 
St. Petersburg.” Verta pamatyti šis 
judis, nes mažai tokių progų turė
sime. Tikietai prieinami, tik 20c. 
Rengia ALDLD 17, kp. Taipgi nepa
mirškite panedėllo, vakaro, 7 vai. 
Vieta: ĮQi N. West St. Kviečia Ren
gėjai.

(63-65)’ >

pa:
Muzikan- 
subatoje,

PHILADELPHIA,
Lyros Choras, ir Lietuvių 

tų Orkestrą rengia ( balių 
18 d. kovo, 1933, Girard Manor sve
tainėj, 909-15 W. Girard Ave. Pra
sidės 7:30 vai. vak. Orkestrą suside
da net iš aštuonių muzikantų. Kvie
čiame visus atsilankyti. Įžanga (su 
drabužių pasidėjimu) tik 35c.

(63

<9

t DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A* M, KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH.

e Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve 
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitu 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

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

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N Y * •1 Phone stagg 9645

PER HAMBURGĄ
Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas 

visose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplau- 
"kimai iš New Yorko. Patogus ir greitas gele

žinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
VIDUTINĖS KAINOS

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

HpA 
APG
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Dvi Kovingos Bedarbiu Demonstracijos karnai priruoštą, kad armija Xlį [uždėjo raudonas ‘ kepti- 
esanti gatava gūsiams bile reį Vėsiems kunigaihs ir pt£* 
dieną.

Kalbėjo Z. C. Mažeikienė 
D. Petrauskas, trumpai paaiš 
kino, kodėl darbininkai turi 
skaityti tik darbininkų laik
raščius ir kitokią savo klasės 
literatūrą. Kvietė, kad -Bed- 
fordo lietuviai darbininkai, su
sidėję po kelis oentus, užsisa
kytų nors dvi prenumeratas, 
“Laisvės” ai' “Vilnies,” ir pa
sidalindami skaitytų.

Prakalbų pasiklausyti susi
rinko beveik visi vietos lietu
viai; pažymėtina, kad moterų 
buvo daugiau; tas rodo, kad 
moterys čia geriau rūpinasi 
darbininkų reikalais, negu vy
rai. Prakalbomis visi buvo 
patenkinti.

Drg. J. Kučiauskui papra
šius, kad paaukotų, kiek gali
ma, darbininkų reikalų vary
mui pirmyn, darbininkai ’ ir 
darbininkės sumetė $2.28cl 
Tai gausi auka nuo Bedfordo 
lietuvių.

Draugai, Bedfordo darbi
ninkai; stokite į Bedarbių Ta-i 
ryba, kovokite išvien su kitais j 
jau prigulinčiais darbininkais. 
Skaitykit darbininkiškus laik
raščius, o skaitydami šiuos 
lietuvių darbininkų laikraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį”, pažinsi
te, kas jūsų draugas ir kas 
jūsų neprietelius, 
kite kapitalistinių 
dinimų. Stokite į 
kit, o laimėsite.

skelbė juos nhujais kardino
lais. Auga katalikų bažny
čios didžiūnija, sunkėja ti
kinčiųjų vargo našta.

Senatas Priėmė Alaus 
ir Vyno Įstatymą

Išprovokavo Policija Susikirtimus. 11 Bedarbių Areštuota

Kankino Dvi Moteriškes
pas

D. P.

CLEVELAND, OHIOčionai

Jis atsikreipė į su-

6 Nauji Kardinolai

Nacio-

Darbininkas

Lietuvių Darbininkų Gyvenimas Bedford, Ohio
miestelyje kadaise i nieji gyventojai ir katrie buvo

i

Plieno Gamyba Eina Žemyn
KUiupainjų uizjhs

NEW YORK. —1 Paskuti-1 ant 50 nuošimčių.
a . ’ » 1 - . . I • -• I f

J. Gray,

it

“Daily 
padėtį, 
du do-

$3.50
4.00
2.00
6.25
7.00
9.00
9.00
9.00

Neklausy- 
agentų gąz- 
kovą, kovo-

išnaudojimu ir ka- 
krizių.

KĖSINASI SKAUDŽIAI 
NUBAUSTI AREŠTUO

TUS BEDARBIUS

Keli
L.D.

VATIKANO MIESTAS. — 
Kovo 16 d. popiežius Piju’s

pusę žiu- 
pasigirdo 
darbinin-

Delega-

Avė,
ir So-

apsipirkę namelius, iš jų apie 
dešimts šeimynų lietuvių.

Iš1 paminėtų nuotikių kiek
vienas gali suprasti, kokios pa
sekmės išplaukia darbininkui.

luotą ir ar ji prirengta ka
ro reikalams. Karo minis
ters atsakė, kad viskas tin-

dirbtuvės, būtį
t kur gev-

kita. Alkanos minios kovin- 
gėja ir stoja grumtis prieš ai-

Ir tą po- 
Kartu su juo 
Civiliais rū- 

apsivilkę policistai pra
mušti susirinkusius žmo- 
Minioj pasigirdo balsas 
provokatoriai-mušeikos.

tro. 
muzikos. I

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIĘS BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y. ,

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; iilipt' ant Flushing Are. stoti ės ;
B. M. T. subwąy—iSlipt ant Montrose Ave. stoties; visais - , 

Broadway karais—ižlipt ant flushing Ave.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA
BalSs del Balių, Koncertų, Baų- 
kiėtų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus Btelėhis su naujau
siais. Įtaisymais, Keturios ho- 
lių alleys.

KAINOS PRięiNĄMoį

049-959 WHlOUghby Ave.
Tel., Stagg SMt

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 1 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

iv I

New Britain, Conn.—Vietos
Bedarbių Taryba, kovo 4 d. 
surengė demonstraciją kovai 
už bedarbių ūmią pašalpą ir 
apdraudą. Bedarbiai ir dir
bantieji skaitlingai susirinko 
ant kampo Main ir E. Main 

- gatvių. Ta vieta stovi apie 
w tris blokus nuo miesto rotušės.

Susirinkusiai miniai kalbėjo 
net tris kalbėtojai. Jie nuo
sekliai išdėstė skaudų bedar-- 
bių gyvenimą ir vis didėjantį 
alkį Kalbėt, nurodinėjo, kad 
bedarbiai gali priversti kapi
talistų valdžią duoti bedar
biam pašalpą tik organizuotai 
masiniu spaudimu. Susirinku
siems buvo perskaitytos rezo
liucijos su jose išdėstytais rei
kalavimais, kuriuos publika 
vienbalsiai priėmė. Po tam 
išrinkta komitetas iš 20 bedaf- 

k bių. Delegacija patraukė^prie 
miesto rotušės. Minia palydė
dama žygiavo paskui juos. 
Ant pat rotušės laiptų delega
ciją sulaikė. Minia stovinti 
užpakalyj bedarbių delegatus 
šaukė, kad leistų jų atsto
vams eiti į vidų ir įteikti vir
šininkams reikalavimus.

Vienas iš komiteto pareiš
kė: jei policija dabar neleid
žia, tai mes ateisime
kovo 6 d. įteikti savo reika
lavimus, 
sirinkusius bedarbius, kad tuo 
pačiu laiku už dviejų dienų 
vėl susirinkti prie miesto rotu
šės.

Taigi, kovo 6 d., 10 valan- 
t dą ryte masė žmonių buvo ap

gulus rotušę. Policijos gatvė
se matėsi daugiau, negu pirmą 
kartą. Jie žmones nuo šaly- 
gatvių sklaidė, nervinosi ir vis 
į Darbininkų Centro 
rėjo. Tik staiga 
balsas, šaukiantis 
kus: “eikit artyn”,
tai dainuodami internacionalą 
patraukė prie rotušės. Visi 
bedarbiai urmu paskui juos. 
Policija tiksliai susistatė pra
važiuojančius autom obilius, 
kad minia negalėtų praeiti, tai žmonęs išsiskirsto. 
Vieną, nužiūrėtą, delegacijos šium sykiu pasirodė visai kas 

v vadų du policistai pasigriebė 
ir veda į nuovados stotį. Be
darbiai nenusigąsta ir apgula kį ir už savo teises, 
stotį. Antras iš delegacijos

pradėjo • kalbėti į bedarbius, 
duodamas jiem pranešimą,- 
kad eitų į kitą vietą, kur bus 
laikomas mitingas, 
licija areštuoja, 
dar kelis kitus, 
bais 
dėjo 
nes. 
šalin
Susirinkusius išsklaidė ir areš
tavo vienuoliką, kurių tarpe 
dvi moterys.

Už areštuotus nustatė $500 
belos. Tačiaus ant rytojaus 
numažino iki $250.

Reikia priminti, kad po su
areštavimui, apie į dvi valan
das laiko moterys sunešė vai
kus į policijos stotį ir kai jie 
pradėjo reikalauti-rėkti, idant 
jų tėvus bei motinas paleistų, 
tai policijos viršininkas raukė
si, kaip citriną Čiulpdamas. 
Vienas, 7 metų kūdikis, kad 
ėmė šturmuoti ir reikalauti, 
kad jo motina butų paleista, 
tai policistai trypė nosis paka
binę, bet vienok matušės nepa
leido. Bylos tardymas turėjo 
įvykti kovo 14 d., bet buvo ati
dėta iki šio mėnesio 18.
Kodėl Dmonstracijos Darosi 

Kovingesnės?
Jau bus 9 mėnesiai, kaip 

dirbtuvių biurokratai paėmė 
tvarkyti bedarbių šelpimo įs
taigas. Nuo to laiko visokiais 
būdais laipsniškai mažino pa
šalpas. Pastaruoju laiku išra
do dar naują . išmislą, jei ne 
išbuvai piliečiu penkis metus, 
tai neduoda darbo, kas yra 
savos rūšies pašalpa. Pilie
čiams, kurie jau turi popieras 
daugiau, negu penki metai ir 
šeimynos nemažiau kai tris 
narius, tai tokiem duoda pa
dirbėti tris dienas į savaitę. 
Už darbą moka du dolerius j 
dieną, iš ko susidaro šeši dole
riai. Darbai yra sunkūs, žmo
nės vargsta ir vis daugiau ker
što susirenka jų krūtinėse.

Seniau būdavo, jei policija 
užpuls ir areštuos kalbėtoją,

Bet

SVARBI JAUNUOLIŲ REIKALU DARBININKŲ 
ORGANIZACIJŲ KOMITETU KONFERENCIJA

Nacionalis Lietuvių Jaunuo-1 
lių Komitetas šaukia labai 
svarbią visų lietuvių darbinin
kų prg. komit. konferenciją. 
Konferencija yra šaukiamą 
tikslu išdiskusuoti Jaunuolių 
mokyklos įsteigimą. kada nors 
pavasarį bei vasarą.

Jaunuolių marksistinės mo-. 
kykįos bus įsteigtos Worces- 
tery'j, Mass', ir Waterbury, 
Conn. Tad jei galima ten įs
teigti mokyklos, kodėl negali
ma įsteigti didelę ir gerą mo
kyklą Brooklyno apielinkės, 
žemutinės dalįes New Yorko 
ir New Jersey valstijos jau-

I nuoliam ?
Suprantama, kad galima ir 

būtinai reikia, kad jaunuolių 
marksistinę mokyklą turėtu
me šiemet.

Taigi išdiskusuoti planus in 
galimybes įsteigti mokyklą 
yra šaukiama Lietuvių Darbi
ninkų Organizacijų Komitetų 
Konferencija*. Įvyks penktadie 
nį, kovo 24 d., 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Kiekviena darbininkų orga
nizacija turi atsiųsti atstovą 
į šią konferenciją. Jaunimo 
Organizavimas yra svarbu
sis dierios klausimas. Bet mes 
negalime tą1 darbą tinkamai 
dirbti, ’neišauklėję vadovauja
mus kadr'us. Marksistjnė Jau
nuolių Mokykląjr dės pastan
gas, kad išauklėti vadovau
jančias spėkas.

Jaunuolis.

WASHINGTON. — Paga- 
liaus Jurigt. Valstijų sena-! 
tas 43 balsais prieš 30 pri
ėmė alaus ir vyno bilių. Le
galizuojamas alus 3.05 nuoš. 
tvirtumo ir vynas 3.2 nuoš. 
Pagal priimtą bilių, jaunuo
liams iki 16 metų amžiaus 
nebus parduodamas alus bei 
vynas. Buvo paduotas pa
siūlymas, kad alus ir vynas 
būtų uždrausta’ garsinti per 
radio, bet tapo atmestas.Va
dinasi, apart visų kitų gar
sinimų, dabar per radio gar
sai skambės apie svaiginan
čius gėrimus.

TeL Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

10-12> ryte

Anglija Didina Išlaidas 
Delei Karinio Laivyno

Šiame 
buvo kelios nevisai mažos 
dirbtuvės. Karo laiku jos dar 
prasiplėtė. Prasiplėtimas dirb
tuvių sutraukė daugiau įvairių 
tautų darbininkų, jų tarpe ir 
lietuvių. Pasidarė stoka gy-.Netekimas darbo Reiškia nete- 
venimui nafnų. Kaip kitur, į0 namelio, kurį darbi- 
taip ir čia, kad palaikius ant ninkas stengėsi palaikyki, ati- 
vietos darbininkus, K J 
jos pristatė mažyčių namelių 
apgyvendinimui savo vergų. 
Jei darbininkas mesdavo dar
bą toj dirbtuvėj, tai turėdavo 
kraustytis iš kompanijos buto 
ir užleisti tam, kuris ten dir-

EsAnt tokiai padėčiai, namų 
statymo kompanijos užleido 
ant darbininkų savo agentus. 
Tie įtikinėjo darbininkus pirk
ti namelius ir būti nepriklau
somais nuo < 
laisvais, dirbti ten, 
riau patiks. Taip 
darbininkai, katrie galėjo, pnį 
ko namelius, tikėdamiesi, kad 
juos išmokės, ir, atėjus juo
dai dienai, galės ramiai baig
ti gyvenimą.

Pasibaigė pasaulinė skerdy- 
nė, pasibaigė ir darnai. Pirmu
čiausia užsidarė amunicijos 
dirbtuvės > kitos sumažino dar
bininkus, vėliau ir tos užsida
rė, ir nėra jokios vilties, kad 
kada nors atsidhrys.

Ištikus tokiai padėčiai, kat
rie galėjo, apleido Bedfordą. 
Kompanijų pastatytos “šetrės” 
pasiliko tuščios. Užsiliko se-

kompani- traukdamas geresnį kąsnį nuo 
vaikučių ir pats nuo savęs. 
Netekimas darbo yra ' sykiu 
netekimas duonos sau ir vai
kučiams. Ir šiandien beveik 
visi šio miestelio darbininkai 
gyvena iš labai mažos para
mos, kurią ' gauna iš vadinar 
mos Charity (labdarybės).

Badas, skurdas, namelių at
iminėjimas verste verčia jieš- 
koti kokio nors apsigynimo 
būdo. O apsigynimas nuo ka
pitalistinių tranų yra tik savo 
klasės organizacija. Pastan
gomis kelių darbininkų tad 
^pradeda organizuoti Bedarbių 
Tarybą. Pasekmės geros. Vi
sokių tautų ir tikėjimų darbi
ninkai stoja į Bedarbių Tary
bą; ir šiandien jau Taryba gy
vuoja įr kovoja už didesnį 
duorios kąsnį *ir prieš išmėty
mą darbininkų iš nainelių.

Pasidarbavimu J. Kučiaus- 
ko buvo surengta prakalbos 
lietuvių kąlboj, kad supažin-. 
dinti viętos lietuvius darbinin
kus su Bedarbių Tarybos tiks
lais ir ,kovomis ir abelnai su 
darbininkų 
pitalistiniu

Žodžiai iš Corlett A.L.D. 
57 kp. (Kliubo) Veikimo

Mes veikimu neatsiliekam 
nuo didesnių kolonijų darbi
ninkiškame darbe. Mūsų Lite
ratūros Draugijos kuopa 
(Kliubas) laikė susirinkimą 
vasario 10 d. Buvo pakeltas 
klausimas apie sunkią 
Workerio” finansinę 
Paaukautą dienraščiui 
leriaijš iždo.

Skaitėme laišką nuo
nalio Lietuvių Jaunuolių Ko
miteto sekretores^ Paltanayi- 
čiūtės. Klausimas buvo dis- 
kusuotas pamatiniai. Ką mes 
darysim? Ar atiduosim jau
nuolius parazitų klasei organi
zuoti? žinoma, kad ne! Taip 
visų suprasta.

Po apkalbėjimui išrinkta 
komisija tam darbui. Į trum
pą laiką buvo suorganizuota 
jaunų mergaičių ir berniukų 
ohoras. Kliubas rengė vaka
rą su programa, kuris įvyko 
vasario 19 d. Mūsų jaunuolių 
choras išpildė programą. Visi 
nustebo išgirdę taip gražiai 
dainuojant. Jie dainavo pasi- 
skirstydami: duetus, trio ir 
ant galo visi kartu Internacio
nalą. Publikos buvo virš du 
šimtai. Ji karštai delnais plo
jo ačiuodama jaunuoliams už 
puikų sudainavimą.

Jaunuoliai labai gabūs ir at
eityje mes turėsime pirmos 
klasės chorą. Tėvams pri
klauso pagyrimas už tinkamą, 
sąmoningą vaikų auklėjimą. 
Kliaugų sūnelis labai gražiai 
pasirodė su ^rmonika. Jam' 
einasi griežt labai gerai. 
Trumpoj ateityj mes turėsime 
gan gabių meno spėkų iš jau
nuolių tarpo.

Vasario 10 d. turėjome su
sirinkimą, kuriame nutarėme 
duoti Komunistų Partijai de
šimtą nuošimtį nub inūsų kliu
bo parengimų. Taip pat ta
me mitinge išrinkta delegatai 
dalyvauti Ateivių Teisių Gy
nimo Konferencijoj.

♦ Beje noriu dar priminti, 
kad mūsų kolonijpj kalbės 
drg. K. Karosienė, kovo 22 d., 
1015 E. 141 St. vakare. Nei 
vienas darbininkas tą vakarą 
neturi praleisti nebuvęs pra
kalbose. Be to, mes turėsi
me puikius šokius, balandžio 
8 d., 920. E, 79 St. Nuo > pa
rengimo visą pelną skiriame 
“Daily Worker”. /

Mūsų kliubas atsišaukia į 
visus corlettiečius ir garfilie- 
Čius, kad jūs leistumėt savo 
sūnus ir dukteris prie choro 
lavintis dainuoti ir

(Tąsa iš 6-to pusi.)
1 pl'ie pašalpos raštinės, tai po
licija užpuolė bedarbius. Jau 
iš kalno buvo sutraukta apie 
du šimtai policijos. Daug bu
vo civilėmis drapanomis apsi
taisę, kad galėtų į vidurį be? 
darbių įsimaišyti ir mušti de
monstrantus.

Policija užpuolus bedarbius 
blaškė į dešinę ir kairę ir ne
prileido prie stoties, nors Be
darbių Taryba turėjo leidimą 
demonstruoti. Vienok bedar
bių neišvaikė. < Jie suėjo prie 
Lorimer St. ir fioei’um, kur 
laikė atvirame ore mitingą.

Bedarbiai organizuokitęs ir 
būkite Ten Eyck ,$t. Bedarbių 
Tarybos susirinkįpie kovo 2.0 
dieną* 7 :30 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėje. , ■ ■

• j , Bedarbis.

LONDON. — MacDonal- 
das laksto po kitų šalių sos
tines neva nusiginklavimo 
reikalais, bet pačioj Angli
joj jo valdžia pasiūlė ir par
lamentas priėmė padidintas 
išlaidas delei karinio laivy
no. 1933 metais tiems rei
kalams bus išleista $185,- 
880,000, arba apie $15,000,- 
000 daugiau, negu buvo iš
leista 1932 metais.

GROOMS CORNERS, N. 
Y. — Kovo 16 d. čionai ke
turi plėšikai užpuolė farmą 
ir bjauriai kankino dvi se
nyvas moteriškes, reikalau
dami pinigų. Vartojo dide
lius, raudonai įkaitintus pei
lius deginimui žaizdų, idant 
privertus jas atiduoti savo 
turtą.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

Bedarbius Naudoja Nukapo- 
jimui Darbininkų Algų

Chiniečiai Kariavę Išsi- 
vilkę Pusiau Nuogi

PEIPING. — čionai pra
nešama, kad prie Chinų Sie
nos ties Sifeng vartais, kuo
met reguliarė armija trau
kės suirutėje, štikais apsi
ginklavę liuosnoriai chinai 
davė skaudų mūšį japonams. 
Sakoma, kad tie valstiečiai 
nusiėmę marškinius, pusiau 
nuogi, kovėsi su priešais, 
nors tai buvo didžiaūsi šal
čiai. Tuo laiku jiems pavy
ko atremti užpuolikus. Žu
vę daug iš abiejų pusių.

i* , į , I ’

nįai ąprokavimąi ' parode, 
kad plienp gamyba (per. kovo.
11 dienos savaitę, buvo tik 
15.9 nuoš. savo pajėgos, ar
ba ’.6 nuoš. žemesnė, negu 
savhitė anksčiau/ O palygi
nus su 1932 ‘ metų ta pačia 
savaite, šiemet gamyba bu
vo 28 nuoš< žemesnė.

Suorganizuoti visus jaunuolius 
mūsų apielinkej go: komunisti
nio judėjimo vėliava, tai toks 
turi būti mūsų atsakymas drg. 
Pąltanayičiutei, ant jbs laiško. 
Jaunuolius organizuoti šie 
draugai komisijoj: j. Graibus, 
J. Didžiariękis, ir D. Armu- 
lavičienė. Gaidų bus par
traukta iš Proletary Meno cen-

, NEW YORK,- Kovo 16 
d. Irving i Plaza svetainėje 
buvo masinis susirinkimas 
bedarbių ir dirbančių tech
nikų, architektų ir inžinie
rių. Tie darbininkai sako, 
kad miesto valdžios biurai 
išvaro tuos augštai lavintus 
darbininkus iŠ darbo ir į jų 
vietas pastato bedarbius, 
kuriems moka daug mažes
nes algas. Ir taip pati val
džia panaudoja bedarbius 
nukapojimui darbininkų al
gų. Bedarbius pastato prieš 
dirbančiuosius. Susirinki
mas griežtai pasmerkė šito
kį valdžios bjaurų elgesį. j

Sumažėjo Biznis 
Apdraudos Kompaniją 
NEW YORK. — čia buvo 

užvakar raportuota, kad įvai
rios apdraudos kompanijos 
1933 metais daro mažiau biz
nio 27 nuošimčiais, negu da
rė 1932' metais. Gi nekuriu 
kompanijų biznis sumažėjo

Philadelphia
ROUND TRIP s3‘ “ ‘

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą» < 

BALTIMORE _ 
WASHINGTON 
BOSTON _____
RICHMOND __ 
PITTSBURGH 
DETROIT ___
CLEVELAND . 
CHICAGO ___

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

Šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiSkinta, 
kaip jūs fiziS- 
kai stovite.

Odos NuSaSS? 
jimai,s Nervų 
Ligos, Abelnas 
S i11 p n u m a s, 

. __ Skilvio, žąruų
ir MėšlaŽarnės Ligos, Nervų jde- 
fcimas bei RetimatiŠ^i Nesveiku
mai. (

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai 'gydonios nau
joviškais, moksliškais/ būdais.

X-Spinduliai, Kraujo. IStyri 
i Laboratoriniai 'Tyrimai, Sei 
bei ‘Čidpii Įšmirkštimai.

. > >• Prieinama Kaina 
, Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

Kalbame lietuviškai

DR. Z IMS
110 EAST 164 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

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

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

visą naktį ant trečiu lubu. oringam kambary—85c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisytą didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išaipėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai, vakare. Trys 
gariniab kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

Cechoslovakijos Armija
Priruošta Karui -

, PRAGA. — 7 ‘
buvo glausta, ar čechoslo-Įtaį| 
vakijos. armija gerai, gink-|J 

limfa cm -ii nvivnnnffn Irn

Pai,iamente|i^cjoiro^.I.l7Troao r..........mr
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Gęaborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADRL PHIA, PA. x 

Telefonai: Bell—Oregon i 116 
Keystone—Main 1417
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Šeštadienis, Kovo 18, 1933LAISVU

‘‘Laisves” Name

JONAS STOKES

lavono atidavima

New Yorke

INC

d. 4

jįe laiks nuo laiko išleidžia- 
ląpelius, laiko susirinkimus ir

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Prieš iNegrų Dis- 
veda kovą, kad

darau su lietuviais.
212 Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
(64-66) .

FLATBUSH OFISAS 
. 2220 AĮenue J 

ČSrd St.

ŲNDERT
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ubalzamubja ir laidoja numirugjuf 
ant visokių kapinių; parsamdo au> 
tomobUivs ir karietai veselijom*, 
krikštynoms ir patri^ažinSjimazra.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN N Y

NEDALIOMIS
Nuo 10 i'Wi' 12 vai. iš ryto 

.1 VI1

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 

i chroniškas kraujo ir odos ligas, 
"gydau Įčirškintu; kraujo ir pūslčs 
į analizai j
L 107 E. 17th STREET
[‘Near 4th Avė. (Union Square) 
j:Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-12

JPilna Egzaminacija $2.00

3

J r T 
if 11 <

Telephone, Stagg 2-4409
.i

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

■ . H: ’ ? .

---------. ,'t 1
Telephone, Evergreen 6-5110

J. GARŠVA

Graborius

DR. HERMAN MENDLOWITZ
» J « ■ ■ »

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro skvo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., . ; t .Brooklyn, N. Y
1 arti Grand Street

telefonas Evergreen! 6*3959
Ofiso vąlandos nuo 1 iki 4 kas dien,'Seredomk'Irt šubatoms 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Darbininkai Stoja, kad
PripaantŲ Sov. Sąjungą

X

i’1

&

REIKALAVIMAS
Reikalingas partneris prie bučer- 

nės biznio su patyrimu. Priimsiu ant 
lengvų išlygų. Lietuviško partne
rio todėl reikalauju, kad didelį biz
ni

Puslapis šeštas

Wt/

Technokratija-Mašmos, Ką Jos Duoda 
Darbininkams?

Pirmadienį, kovo 20 d., “Lais
vės” svetainėje inžinierius drg. 
Degutis duos prelekciją apie 
technokratiją ir darbininkus

Milionus darbininkų maši
nos išmeta iš darbo. Techno
kratas Howard Scott pareiškė, 
kad sekamais metais Jungtinė
se Valstijose bedarbių skaičius 
būš 120,00.0-,000. 1 Jei dabar 
badauju tūjtstaųčiai žmonių,

tai kas bus tada? Nerasi dr- 
bininko, kuris nedarytų vieno
kį bei kitokį išsiaiškinimą apie 
mašinas. Bet ne visuomet tie 
išsiaiškinimai atatinka fak
tams ir jo interesams..

Tadgi pirmadienį būkite 
“Laisvės” svetainėj, 7:30 vai. 
vakare ir išgirskite mokslinį 
išdėstymą, kokie* santikiąi dar- 
bininkiį su mašinomis. ‘

Ateivių Teisią Gynimo 
Mitingas

Mažieji Kontraktoriai 
Dailydės Krizio Metu

NEW YORK. — Atsimenu, 
kaip mažieji kontraktoriai ab- 
elnai suprasdavo darbininkų 
reikalus, kai darbų daug bu
vo. Jeigu būdavo pradėsi to
kiam kontraktoriui kalbėti 
apie darbininkų reikalus arba

šeštadienį, kovo 18 d., 4 
vai. vakare, 80 E. 11th St., 
Room 338 įvyks A.T.G. komi
teto susirinkimas; susirinkimas 
labai svarbus. Tame susirinki
me būtinai turėtų dalyvauti 
nuo lietuvių organizacijų ats
tovai. Ateivių persekiojimas j jų gyvenimą, tai jis visai neno- 
visais kraštais didėja. Atei-1 ri klausyti. Taip elgdavosi 
viai diskriminuojami pašalpos |net nekurie pirmiau buvę dar- 
biuruose. Tai ne viskas.

New Yorko valstijos seime
lio senatas perleido bilių, su- jįe buvo taip 
lyg kurio ateiviai nepiliečiai 
nebus samdomi prie pašalpos tik 
darbų. Tas reiškia, kad milio-1 _ ' • J K* • 1..

bininkų judėjime.
Vadinamos gerovės laikais 

atsitolinę nuo 
darbininkų, kad viskas, kas 

darbininkiška, pasidarė 
jjiems svetima. Jie manydavo, 

nai ateivių darbininkų bus pa-;kad tik paplasnos sparnais, ir 
stumti nuo duonos kąsnio. Bo-]pasikels virš darbininkų; ir 
sai viską daro, kad suskaldy- > tūli buvo jau pusėtinai paki- 
ti darbininkų vienybę. Jie j' ’ ’
diskriminuoja negrus darbi
ninkus, ateivius darbininkus ir 
tuo bando pasigerinti čiagi- 
miam darbininkam. Bet tai 
nėra jokis pasigerinimas, tik 
prisirengimas padidintarn puo
limui ant darbininkų.

Būtinai mūsi^ lietuvių orga
nizacijų atstovai turi dalyvau
ti tame mitinge.

Praeitą pirmadienį vakare 
darbininkų organizacijų dele
gatai laike konferenciją. Da
lyvavo 117 atstovų. Paskirta 
New Yorko mieste surinkti 
200,000 parašų po ■ peticijom, 
reikalaujant, kad Koosevelto 
valdžia pripažintų Sovietų 
valdžią. Balandžio 16 dieną 
bus didelis masinis mitingas 
už Sovietų valdžios pripažini
mą, S. Nicholas Arena.

Antra konferencija, kovo 27 
d. bus laikoma Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4th St.,

Organizacijų*atstovai pasi
žymėkite tą dieną ir bukite 
šioj konferencijoj, ?' ‘ . i

lę, o apie kapitalistinę gero
vės ekonomiją visai mažai su
prato; gi kuris pirmiau buvo 
kiek ir susipratęs, tai užmir
šo, ba manė, kad protaut apie 
jokius klausimus yra pašalinis 
■ dalykas: esą, reikia tik tam 
’tikro apsukrumo, tai ir užteks 
greitai pakilti į kapitalistus.

Bet gyvenimas visai ką kitą 
i parodė tiems mažiesiems kon- 
| traktoriams, kurie laike karo 
ir po karo, gerovės metais, bu
vo kiek pralobę ir manė sau, 
jkad viskas remiasi tik ant ga- 
įbumo ir apsukrumo bei mo
kėjimo kitus darbininkus pa
vergti.

Tačiaus, kaip greitai kapita
listinis ekonomijos krizis už
viešpatavo, taip greitai ir jų 
svajojama laimė prapuolė, ir 
vėl jie pasiliko tokiais kokiais 
seniaus buvo, tik su ta išimčia, 
kad jie toliaus nuo.gyvenimo 
bėgio atsilikę.

Užtat aš kviečiu visus tokius 
mažus kontraktorius, dabar 
esančius ir buvusius, dėtis prie 
kovojančių darbininkų ir sykiu 
kovot už gyvenimo pagerini
mą ir nuvertimą dabartinės 
išnaudojimo “tvarkoj,?’ į.

G. *W.
j ĘroOklyno Kprėšps Mokyk
los’ Studentas.

Jaunuoliai Būriais Traukia 
į Kariuomenės Kempes

1 Kiek laiko atgal paskelbė, 
kadr reikalauja 5,300 jaunų 
Vyrų į vasarinės Citizens Mili
tary 'Training Ckmps. Per 
trumpą,,laikąs padavė aplika- 
eijąs trylika, tūkstančių jau
nuolių.. ..Jie. prašė, Kacį juos 
priimtų į kenppę-mankštytis ir 
įsimuštruoti naujam imperia
listiniam karui. Tūkstančius 
alkanų jaunuolių buržuazija 
traukia į kariško muštravimo 
centrus ir prirenginėja . juos 
panaudoti kanūolių pašarui 
sekamam kare.

• *
Uetuviu Atletą Kliubo 
Metinis Balius

Lietuvių ’Atletu Kliubo 32- 
nj metų bąhus įvyks šgšfadie- 
nį, balandžio 22 d>. 1933 m.,

Visi į Kriaučių Lygiečių Vakarėlį
■ ■■ ■ 1 f > .J ■ / ' ’

Tai Pirmu Kartu Toks Šaunus Parengimas
Draugai, laųkjajnas lygiečių 

vakarėlis Jau šiandien. Jis 
įvyksta “Laisvės”, svetainėje 
septintą vai. vakare. Kas 
bus lygiečių vakaro progra
moje, jau žinote. Programa 
puiki! Vienu žodžiu, visas pri
sirengimas geras, tik publikos 
turi būti, o ypatingai iš kriau
čių turėtų kuo daugiausiai at
silankyti.

Kodėl lygiečius reikia pa
remti? Reikia 4p a remti’ todėl, 
nes jie palaiko'kairiąją frak
ciją Amalgameitų Unijoj o 
ypatingai lietuvių 54 skyriuje. 
Jiems reikalingi finansai, nes
— i i ■ ■ - —

Iš Darbininkų Kores
pondentų Mokyklos 

f Į klasę d. Valatka atėjo 
veik pirmutinis.1 Mokinių dar 
nedaug randasi mokykloje.

Nieko nelaukęs, d. moky
tojas pradėjo dalinti lakštelius 
ir nurodinėti, kur mokiniai pa
darė būdvardžių linksniavime 
klaidų. Kaip 10 vai., jau pra
sidėjo leguliarė lietuvių gra
matikos pamoka, šiandien im
ta jau būdvardis, skaitvardis 
ir įvardis. Sunkiai eina links
niuotė, bet d. mokytojas ra
mina, kad toliau bus pripras
ta ir linksniavimas bus baig
tas, o tada griensimės laips- 
niavimo.

Reikia pasakyti, kad discip
lina mokykloje yra gera; ku
rių iššaukia pavardes ir pa
ragina prie lentos, jau nei vie
nas neatsisako, kas būdavo iš 
karto. Tik tiek gaila, kad 
kiti greitai “išmoko”. Vos’ 
atsilankė į šešias pamokas, ir 
“moka” rašyt. . . . •1

Tiesa, yra daug draugų, 
kurie lankęsi reguliariai, • tai 
pagirtina. ĮCiti pirmiau vos 
galėjo savo pavardę pasirašy
ti, dabar jau džiaugiasi, kad 
kartu prafnoko rašyti ir gra- 
hiatikos taisyklių.

Poniutė Parodė Mielaširdys- 
tę ir Puošnumą .. >\ ! į

Lobininkė Mrs. Ląura Ja
cobs, našlė, gyvenanti 16 Park 
Ave., turčių rezidencijoj, nu
sižudė. Poniai visko buvo pa
kankamai, bet ^ųvo 65 metų 
amžiaus, nusibodo gyventi, 
laimių prisisėmę pilnu kaupu, 
tai ir ųusprendė važiuoti 
“dangaus jieškoti.”

Poniutė, prieš atsuksiant ga- 
zą, išnešė paukštuką iš savo 
namų, kad jis neužtrękštų. 
Paraše Rooseveįtui laišką, kad 
jis imtų visus butlegerius už 
čiuprynos ir, užsisakius kviet- 
ką savo šermenims, atsuko ge
zą. ' ‘y i

, i...r—xsxqo
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 80 Union 
Ave., Brooklyri, N. Y.

Visi yra kviečiami atsilan
kyti ir linksmintis iki vėlai. !

pašalpos per mėnesių mėne
sius, bęt :biuro viršininkai ne
įdavė. Gi kuomet oedarbiai at
ėjo skaitlingai rnaršuodami, 
tai-juos sumušė'ir dabar nori 
kalėjime kankinti.

Užvakar W'illiamsburgo be
ll ome 

Relief' Bureau Reikalaudami 
pašalpos. Kuomet apie pora 
•šimtų bedarbių atmaršąvo iš 
Williamsburgo Bedarbių Tary- 
bo buveinės, 6 lt Graham Av., 
prie Boerum St., kur maršuo- 
tojai norėjo pasisukti ir eiti

(Tąsa 5-tam pusk)

kitokius organizacijinius dar- darbiai maršaVo prie 
bus dirba. Tas, draugai, kai
nuoja pinigų. Vot kiekvieno 
atsilankymas parems lygiečius 
finansiniai atsistoti ant kojų. 
Kas tik esate darbininkas, 
darbininkų pritarėjas, ateikite 
pas lygiečius ir paremkite 
juos. Įžanga labai prieinama, 
tik 25c. ypatai, tai niekis tiek 
praleisti, o lygiečiams pasida
rys keletas dolerių, kurie, su
stiprinę savo iždą galės varyti 
savo drgani^avimo darbą pir-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

: ■ Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKAI*
417 Lorimer Street,

* ' BROOKLYN, N. t. J

Atidėta Cummings Šer
menų Demonstracija
Pereitą savaitę per daktarų 

apsileidimą mirė po kūdikio 
pagimdymo 
Cummings.

Korespondencjnč Mokykla

šiandien d. Tauras pirmiau
siai parodė, kaip reikia eile? 
eiliuoti, nes studentas buvo 
parašęs eilėraštį ir padavęs 
mokytojui. Todėl mokytojas 
išdėstinėjo, ką reiškia skieme
nų lygus skaičius, ritmas, kir
čiai, galūnių atatinkamas 
skambėjimas ir t.t.; patarė 
visuomet pirma paprastu raš
tu turinį pasirašyt, o tik tada 
eiliuot.

Buvo skaitytas raštas ant- 
galviu: “Kodėl reikia pramokt 
kiekvienam darbininkui rašy
ti?” Raštas neblogai parašy
tas, bet mokiniai nurodė tū
lus trūkumus, ir rasėj as su
tiko pataisyti.

Draugas mokytojas davė 
diktanto iš Komintėrno tezių 
apie abelnąjį kapitalizmo kri- 
zį, prasidėjusį! su 1914-18 me
tų imperialistiniu karti ir apie 
dabartimi visuotiną ^ląonomįnį 
kapitaližirib’ krizį. I aparti dik
tanto,:^ •(d.j Įjp0kytojas> pla
čiau! apibūdino, prie ko tas 
krizis veda. Vienu žodžiu, , ši 
pamoka įšėjy “up-tę-rdate.” , ,

Mokinas J. B.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiddodh labai 'puikūs baltas 
e s k i mėsiškas’ ’ šuo, vadinamas 
“spitz”? Vienų metų senumo ir kaina 
labai žema. . Parduodam todėl, kad 

persikraustėme į tokią vietą, kur 
’draudžiama šunį laikyti. Anna, 

210 /Manhattan'- 'AVe.' Brooklyn, 
! N. Yj;; įėjimas į iš) užpakalio, ant 
1 antru lubų. . <

/ • (45 ) <
\—■-----t—.•------ —.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS draugas, kuris no

rėtų keliauti po visą Ameriką. In- 
(formacijų delei kreipkitės šiuo ant
rašu: Vilkas, 206 Bushwick Ave. 
Brooklyn, N. Y.

(65-66)

Laisvė, Gaunama ant
• ■ :■ . ) I .

[Sekančių Stočių

negrė moteris 
Protestui prieš 

diskriminaciją ir neprižiūrėji-; 
mą negrų tinkamai ligoninėse ■ 
buvo rengiama demonstracija.

Viskas buvo priruošta. Li
goninės viršininkai buvo sutikę 
atiduoti lavoną ir viskas ge
rai, bet kuomet pamatė, kacf 
dalina lapelius ir bus demon
straciją, tai 
sulaikė.

Komitetas 
kriminavimą 
būtų lavonas atiduotas. Kaip 
viskas bus prirengta, tai bris 
surengta didelė demonstraci
ja prieš negrų diskriminavi
mą, v

Majoras Atsisako Nu
versti Griuvėsius 

Harlem
Harleme didžiumoj gyvena 

negrai darbininkai. Namai ne
tikę,' o dar' ihažiau yra1 vietų 
vaikams žaišti. Kiėk laiko 
atgal Vaikų Pagelbos Draugi
jos sekretorius Owen R. Lo
vejoy kitais j komiteto na
riais kreipėsi'prie majoro. Jie 
reikajavo,. kad mįesto, valdžia 
skirtų pinigų nuvertimui neti
kusių namų- griuvėsių ir įsteig
tų vaikam'žaisti vietas.

Majoras O’Brien pareiškė, 
kad negalįs; skirti tam reika
lui lėšų, - nes nesą iš ko. Ta- 
čiaus kitiems reikalams Tam
many Hall politikieriai turi 
pakankamai pinigų. Policijos 
padauginimui ir jaunuolių mi- 
litariniui muštravimui miesto 
valdžia ištekliaus turi.

IŠRANDAVO.HMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fomišiuotas kamba
rys, didelis ir trimis langais ir “clo
set drabužių padėjimui, garu apšildo
mas, privatiniame name; 3 blokai nuo 
Jamaica Ave., Forest Park Sta. Ant
rašas: 80-2288 Ave. Woodhaven, 
N. Y. Tęl. Cleveland 3-7159.

(64-^65) ‘

PARSIRANDAVOJA
PASIRANDAVOJA fomišiuoti 

kambariai, garu apšildomi, visi mo
derniški įtaisymai, su atskiru įėji
mu. Mokestis gana žema. 105 So 
3rd St. Brooklyn, N. Y.

■ (64—67)

Brooklyne: >
i k . . i •

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

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

FOTOGRAFAS
Biuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studija 

naujon vieton, 
Ž o numeriu 

12 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotfa 

j Brooklyn, N. Y. 
[ Naujoj vietoj 
Studija daug 
geriau |rengtšL 
todėl paveikslai 
padaromi kuo; 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Kėsinasi Skaudžiai Nu 
bausti Areštuotus 

Bedarbius
Ketvirtadienį, kovo 16 

bedarbių demonstracijoj areš
tavo dti bedarbiu. Jacob Stok 
65 metų amžiaus jr John JRus- 
so 25 iri: Kėlėją bedarbių po
liciją su^alo-jpi^ūi^ušie* Ąrqš- 
tūoti1 irgi apfrfuš’ti..: (4f'1

Penktadienį kpVo 17 d. tu
rėjo įvykti areštuotu tardy
mas. Apie dešimtą valandą 
minia bedarbių susirinko į

-—__u————-— ----- -——— tei^mabutį., Pilpas rūmas buy
“'*-ww—wwMww*^*******'*wwww****w**-' vo žmonių. Teisėjas matyda-

Sovietu Žuvys 1 dymą atidėjo iki' plrmadierįib.1 
. yvv mmvjv į Susirinkę bedarbiai ' j teis- j

Puikiausios rūšies kenuotų mabutį suorganizavo Laikiną 
Sovietų žuvų galima gauti per Apsigynimo Komitetą, kuris i 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, giiįs bedarbius. Komiteto raš- ■ 
18, 20 ir 22 centus kenukas. , tinę, 285 Rodney Št. Darbinin- ■ 

Gera nuolaida krautuvėms, kų organizacijos turėtų prie 
kurios ims po 50 kenų vienos to. komiteto prisidėti ir apgin-' 
rūšies. ■ Duodame ir po ma- ti .areštuotus bedarbius, 
žiauį bet brangiau kainuoja. I Pirmadienį, kovo 20 dieną, 

Norintieji naudotis Sovietų bus tardymaą areštuotų. Be- 
produktais, tuokus klauskite1 darbiai ir dirbąntięji, kurie 
informacijų sekaričių antrašu: gali, privalo skaitlingai būti 

teismabutyjM.kad priversti tei
sėją paliliosuoti bedarbius.; 
įie bedarbiai jau antras me-| 

.. reikalavo ;

“LAISVĖ”
427 Lorimer St, 

Brooklyn,’ N. Y. VaSikai fited^

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd, Avenue and J 4th Street 
Chatham Square • < 
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Stręęt;... 
6th Avenue and. 42hd Street 
1st? Avenue and 4th, Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslSs. 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas . ir “sunku
mas”, reumatišla kotų skaudėji
mai, kojų pūlluoisfnti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—• visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

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

ER

402

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omlas ir, chron(ikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos.
Padarau ištyrimą kraujo ir ilapuma

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 302 

New York. N Y.
Vulandos Pritmimoi 

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

Sekmadieniais nuo U ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackawanna 4-2180

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos Ir 

gimdymo organ? 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th SL 
i Tarp 2nd ir 3rd Avea 

NEW YORKE 
VMahdos nuo 1« iki 1 

> Nuo 4 iki 8 
Nedfliom nuo 18 iki S 

Odos ligod gydomos si X-ray Ir 
patinusias gyslas Ičirlkinimais 

------------ . ...-r---------

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindų|ių Diagnoza 

Gaizo Anestetiką
Valandos: 'nuo 9 ryto 

■iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

MATHEW P. BALLAS 
(BIELA U S K A S) G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLiEKA SAKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VlSU..§ALlU» IR iš ČIA 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. /TUftlM pfflVATlŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINI AUT0NOBIUU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTU( LlG^NlNĘ^ (R f 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIQMSi H&TERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAJ^ GRAŽIĄ VIETĄ, SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI UOVANAI. ' ‘ <

VISAIS TAIS REIKALAIS KRElPKltES (,Ml)S. O;MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSiM. J

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR >NĄKTL (MQSU ) 
TELEFONAS NIEKAD ‘ NEMIEGA.




