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KRETINGA
Neišmoka Algų

Prie kanalo kasimo darbi
ninkai uždirba iki puspenk
to lito akordiniai dirbdami. 
Kasimo darbus paėmė pad- 
riačikai. Uždirbtų pinigų 
padriačikai laiku neišmoka. 
Reik po keliolika kartų pra- 
šinėt. Vieton užmokėt pi
nigus, padriačikai liepia pa
sirašyt, kad pinigus gavom, 
mes tai atsisakėm padaryti. 
Tada dalį pinigų išmokėjo.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

• First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadieniu

Darbininkai Visų Salių,1 
Vienykitės! Jūs Nieko

Retežius, o Išlaimėsife 
Pasaulj!

<

Išgrūdo Vyrą Laukan, o 
Moterį ir Kūdikį Numarino

TIK DARBO MASIŲ VEIKIMAS IŠGELBĖS 
SCOTTSBORO JAUNUOLIUS, SAKO PATTERSON

Austrijos Fašizmui Dirva 
Jau priruošta j

Nuo Sunkių Darbų Sutinsta 
Rankos

ŠERKŠNĖNAI, Mažeikių 
apsk.—Buožė A. Budris dar
bininkus baisiai išnaudoja. 
Po septyniolikos valandų 
darbo laukuose mergoms 
reik dar namuose apsidirbt. 
Tuo tarpu buožės bobos visą 
dieną sėdi namuose be dar
bo. Mergų rankos sutinsta 
nuo sunkių darbų. Be to jis 
mergoms liepia dirbti visus 
bernų darbus, nes šįmet 
bernų labai mažai tesamdė. 
Moka tik po 30 litų į mėne
sį. Valgyt duoda centrifu
guotą pieną. Darbininkus 
kolioja, žada šonkaulius lau
žyt. Darbininkai pas jį il
gai išbūt negali.

NEW YORK. — Har
lem ligoninėj eina bjauri 
diskriminacija prieš juod- 
veidžius, nors pati ligoni
nė randasi negrų distrik- 
te. Tūlas darbininkas 
Sam Cummings atvedė sa
vo žmoną į ligoninę, rei
kalaudamas priežiūros lai
ke gimdymo. Jis reika
lavo, kad tuo jaus būtų su
teikta priežiūra. Bet dak
tarai ir slaugės nepaisė ir 
paliko moteriškę baisiau
siose kančiose, o vyrą iš
grūdo laukan. Be tinka
mos priežiūros, Cumming- 
so žmona gavo kraujo ap- 
nuodijimą ir greitai mi
rė. Taip pat mirė jos kū
dikis.

MacDonaldo Konferencija 
Su Italijos Mussoliniu

Kokia Kunigo ir Gaspadinės 
Duona

TIRKŠLIAI. — Vietos ku
nigas Pokilis turi 30 ha že
mės. Jis laiko tris tarnai-1 Bendram pareiškime sako
tės ir berną. Be to turi dvi ma, kad prieita prie susita- 
gaspadines. Tarnaitėms mo- rjmo delei “palaikymo tai- 
1 i • j • •• • t

ROMA. — Anglijos prem
jeras MacDonaldas turėjo 
konferenciją su Mussoliniu.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo sekretorius drg. 
Patterson išsiuntinėjo atsi
šaukimą visoms organizaci
joms i ir visiems laikraš
čiams. Jis nurodo, kaip vėl 
pietinėse valstijose kursto
ma bjauri rasinė neapykan
ta prieš Scottsboro jaunuo-

rčse naujo teismo, tik masi
nis darbininkų veikimas pri
vers budelius atimti savo 
rankas nuo nekaltų jaunuo
lių. Jis taip pat ragina vi
sas organizacijas siųsti Ala- 
bamos gubernatoriui ponui 
Miller reikalavimus, kad tei
smas būtų iškeltas iš Deca-

ka po 30 litų į mėnesį. Jos 
turi dirbti nuo ankstyvaus 
ryto iki 10 vai. vakaro. Abi 
gaspadinės nuolat sekioja 
tarnaites, kad jos “netingė
tų.” Maistas labai blogas. 
Gero pieno nepamatysi, — 
duoda tik centrifuguotą. 
Zupė visuomet tik ruginių 
miltų. Duona irgi prasta. 
Jei kartais lieka nuo kuni
go ar gaspalinių stalo kokių 
likučių, tai gaspadinės juos 
atiduodamos tarnaitėms pri
kaišioja, kad, girdi: “Valgyk 
tik kunigai taip valgo, kaip 
jūs, o dirbti nieko nepadir- 
bat.” 1932 metais nuo kuni
go išėjo bent 19 tarnaičių, 
nes negalėjo išlaikyt del 
sunkaus darbo ir nuolatinio 
gaspadinių tyčiojimosi.

kos.” Anglija, Francija, 
Italija ir Vokietija turėsian
čios bendrą konferenciją de
lei -peržiūrėjimo taikos su
tarties.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tokyo. — Japonijos kari

nis štabas iš Chinijos pra
neša, kad japonai perėjo per 
Chinų Sieną ir užėmė mies
tą antroj pusėj sienos. Va
dinasi, Japonijos armija 
veržiasi gilyn į Chinijos vi-

šalin Kategorijos
Panevėžio bedarbiai pa

skirstyti į 3 kategorijas. 
Laikraščių daviniais, 200 
gauna 3 kartus dirbt savai
tėj, 300—tik 2 kartu, ir 
daug, šimtų visai darbo ne
gauna.} < Panašias kategorir 
jas: fašistai įveda •: ir. kitose 
vietose. Bedarbiai turi ko
vot prieš tas. kategorijas ir 
reikalaut/ ikad visiems' be
darbiams ibūtų: duodamas 
arba pilnos savaitės darbas 
arba nuolatine pašalpa. Kas 
gauna darbo nepilną savai
tę, tie tur reikalaut, kad už 
nedarbo dienas būtų duoda
mos pašalpos. - ■t :

Hilo, Hawaii. — Bernard 
Shaw atsisako kalbėti masi
niam mitinge delei paliuosa
vimo Tom Mooney. Shaw 
ketina pribūti į Californiją. 
Jis sako, kad jo įsimaišy
mas nepadėtų kovai už Moo
ney paliuosavimą. Tai tik 
išsisukinėjimas.

Havana, Kuba.
Jt / . - I

ros fabriko name sprogo 
bomba ir sukėlė gaisrą. Po
licija kaltina studentus 
bombos , padėjime. Bet vei
kiausia pačios policijos pro
vokacija.

Elekt-

liūs. Drg. Patterson sako, 
kad ypatingai dabar, išvaka-

tur į didmiestį Birming
ham.

PUSANTR0J1MT0 TŪKSTANČIU MOTERŲ IR 
MERGINŲ BENAMĖS IR BASTOSI PO AMERIKĄ

Ne vien tik virš milionas 
jaunuolių vaikinų šiendien 
yra benamiai ir važinėja 
miestas iš miesto. Naciona- 
lis Komitetas delei Benamių 
ir Pakeleivių savo raporte 
už vasarį mėnesį pripažįsta, 
kad šiandien virš 45,000 jau
nų merginų ir apie 100,000

moterų trankosi miestas iš 
miesto, jieškodamos prie
glaudos ir darbo. Jų padė
tis labai baisi. Daugeliui iš 
jų grūmoja prapultis. Ki
tos atsidurs prostitucijos 
naguose. Labai daug iš jų 
sukištos į kalėjimus, kaipo 
palaidūnės.

Pries Naują karą, Prieš Karo Baisenybes
GENEVA. — Čionai eina 

demonstracija bei kongre
sas pereito karo1 veteranų. 
Jame dalyvauja labai daug- 
amžinų paliegėlių ir sudaro 
be galo liūdną vaizdą. Tie 
veteranai pasmerkė imperi
alistų planus delei karo, šau-

kia visą žmoniją priešintis 
naujam karui ir gelbėti savo 
kūdikius nuo pražūties. Jie 
reikalauja nusiginklavimo.. *

Tik Amerikos Legiono ir 
Italijos fašistinėsr veteranų 
organizacijos atstovai buvo 
priešingi kongreso priimtai 
prieškarinei rezoliucijai.

1

“Paiiuosuokite Tom Mooney” Hitlerio valdžia kapoja 
bus vienas geg. 1 obalsių 1 Darbininkams Algas >. ■

NEW YORK. — Nesenai 
įvykus bendro fronto kon-

BERLYN. — Nuo teroro 
prieš komunistus ir prieš vi-

ferencija delei paliuosavimo są darbininkų judėjimą Hit- 
Tom Mooney nutarė, kad vi-.
sose gegužės 1-mos dienos; jimo darbininkams algų. Vi- 
demonstracijose vienas iš, daus reikalų ministerija jau 
svarbiausių obalsių turi būt i paskelbė, kad visiems van- 
“Paliuosuokite Tom Moo- dens komunikacijos darbi- 

O gegužės 7 d. Chi- ninkams algos bus ųukapo- 
* ~, Taip pat vi-

lerio valdžia eina prie kapo-

ney!” i
cagoje įvyks visos Amerikos tos 7 nu6š.
Tom Mooney ' paliuosavimo siems Berlyno miesto darbi- 
kongresas. Lietuvių darbi
ninkų organizacijos ir drau
gijos turi stengtis turėti 
kuoplačiausią atstovybę šia- _ 1 *■ * ‘ .»

ninkams algos nukapojąmos.

Išgelbėjo Benamius Vaikus
me kongrese.

Washington. — Alaus bi- 
liaus autorius kongresma- 
nas' Cullen tvirtina, kad to 
biliaus pravedimas ir sugrą
žinimas alaus suteiktų dar
bo tik del 300,000 ’ bedarbių. 
O buvo sakoma, kad prohi
bit jos panaikinimas sugrą
žins darbus visiems septy
niolikai milionų bedarbių.

Copenhagen. — Švedijos 
socialistinė valdžia nutarė 
išdeportuoti draugą Reese, 
kuris yra komunistas pabė
gęs iš Vokietijos. Jis yra 
Reichstago narys. Vadina
si, Denmarko socialistinė 
valdžia nepriima politinių 
pabėgėlių nuo kruvinojo fa
šizmo.

LOS ANGELES, Calif.—* 
Čionai j 24 benamiai vaikai 
užėmė tuščią namą, išvalė jį 
ir; ą , apsigyveno.* ? ; v Policija 
juos Suareštavo, ir apkaltino 
valkatystėje.; Tarptautinis 

Už sulaužymą trafiko regu- D|rbimnkų<A p:s igy nimas 
liacijos policija suareštavo pąčmą tuos' bendmius jau* 
tūlą C. D. Evans.’ Jo ma-nuolius* ginti ir teismą, lai
škioj rado jo pačios suko- mėjo. Jaunuoliai i tapo iš- 
neveiktą lavoną. Pamatęs, piešti iš policijos nagų.

Sukaneveikė Savo Pačios . 
Lavoną ir Pats Nusižudė

CINCINNATI, Ohio. : -

kad nebepabėgs, Evans iš
sitraukė britvą ir persipjo- 

Nuove riešą ir gerklę, 
kraujo nubėgimo mirė

Žuvo 3 Oficieriai

4

Z ANGARA NUŽUDYTAS

RAIFORD, Fla. >Kovo 
20 d. ryto 9:12 vai. elektros 
kedėje tapo nužudytas Zan- 
gara, kuris i bandė-: nušauti 
prez. Roosėveltą. Tas žmo
gus mirė drąsiai, keikdamas 
kapitalistinę sistemą. , Ban
dė prie;jo ■prilysti kunigas, 
bet nepasisekė. ■

VIENA. — Austrijos 
parlamente s o c i a 1 i s tai 
tvirtino, kad valdžios ma
nevrai su armija reiškia 
priruošimą dirvos delei 
fašistinės diktatūros. Val
džia skaitlingais būriais 
koncentruojanti armiją 
aplinkui Vieną, kur dar
bininkų judėjimas.yra la
bai tvirtas, f

Tai nėra jokia naujiena. 
Bet ponai socialistų vadai 

' turi žinot, kad jie padėjo 
Austrijos fašistams įsiga
lėti.

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VADAI THAELMANN IR TORGLER BRU- 

TAUŠKAI KANKINAMI KALĖJIME
VIENA, Austrija. — Lai-Į 

kraštis “Arbeiter Zeitung” 
atspausdino Tarptautinės 
Raudonosios Pagelbos atsi
šaukimą, kuriame viso pa
saulio darbininkai raginami 
protestuoti prieš fašistinį 
terorą Vokietijoje. Atsišau
kime sakoma, kad Komunis
tų Partijos sekretorius 
draugas Thaelmann taip nu
kankintas, jog panašus į 
“gyvą lavoną.” Fašistai 
taip pat suareštavo ir bai
siai kankino draugą Torg- 

n • n • ler, komunistų Reichstago 
DOVlCtlS DflJUIlga frakcijos vadą, kuomet jis 

------ užprotestavo prieš valdžią

Atmuša melus apie

Žurnalo “Soviet Russia | 
Today” redaktorius rašo 
New York “Timesui” laišką 
ir atmuša paskelbtus melus 
apie darbininkų tėvynę. Tū
las “Studentas” tame kapi
talistiniam didlapyje pareiš
kė, kad Sovietų darbininkas 
tegauna dvi uncijas duonos į 
dieną. Draugas Oak sako, 
jog tai., gryna netiesa, nes 
Sovietų darbininkas tikre
nybėje gautia pusantro sva
ro duonos į dieną? Tas tie
sa, sako, kad šiandien So
vietų Sąjungoje dar nespė
jama prisiūti Visiems užten
kamai čeverykų, bet “Stu
dentas” paslepia tą faktą, 
kad šiandien Sovietų Sąjun
goje padaroma 250 nuoš. 
daugiau čeverykų, negu prie 
caro. Prie caro valstiečiai 
dėvėdavo vyžas, o dabar no
ri

Tūkstančiai Vokiečiu 
Bėga nuo Fašizmo

. PARYŽIUI. — Praneša
ma iš Saar teritorijos, kad 
į ten kasdien pribūna po 250 
vokiečių, daugiausia revoliu
cinių darbininkų ir žydų, 
pabėga iš Vokietijos. Hit
lerio -valdžia sudrūtino pa- 
rubežinę sargybą ir nori pa
stoti kelią pabėgimui nuo 
fašistinio, maro. *'

Mainieriai Išeina Prieš 
Senosios Unijos 

Biurokratus

čeverykų.

Persekiojimai 
Vokietijoje

PARYŽIUS. — Čionai pri- 
buvo grupė amerikonų, ku- 
,rie grįžta iš Vokietijos. Jie 
pasakoja apie įvykius Vo
kietijoje. Sako, kad visai 
užgniaužta komunistinė ir 
socialistinė spauda, kad net 
katalikų partijos spduda aš
triai cenzūruojama. Areš
tai eina dienomis ir nakti
nes. Sųaręštųęti dafbiųin-j 
kai ir ijąrbįnįųkų, judėjimo 
v’aidai bjdūriai kankinami. 
Teroras eina aštryn su 
kiekviena diena.

DES MOINES, Iowa. — 
Kovo 12 d. susirinko apie 
1,500 mainierių ir nutarė ne
bemokėti ‘ duoklių į United 
Mine Workers unijos dist- 
riktą. Dauguma lokalų yra 
nusistatę prie senuosius biu
rokratus. Iowa mainie- 
riams algos nukapotos ke
liais atvejais ir senoji unija 
nesistengė atmušti bosų už
puolimus.

BEDARBIŲ STREIKAS 
prieš Verstiną 
DARBĄ

“Daily Workeriui” prane
šimą iš Minersville, Pa„f 
kąd tenai kovo 18 d. bedar
biai , darbininkai paskelbė 
streiką prieš verstiną darbą 
už “pašalpą.” Streikui va
dovauja bedarbių taryba. 
Darbininkai masiniai pikie- 
tuoja visas vietas, iš kurių 
gaunanti pašalpą bedarbiai 
varomi į verstiną darbą. 
Darbininkai nutarė nepasi- 

( dūoti absoliutiškam pavergi- 
j mui. 

1 "1  r.............

Anglies Gamyba Sumažėjo
Valdžios raportas parodo, 

1 kad minkštosios anglies ga- 
Kovo pradžioje čio- myba buvo , 811,000 tonų 

nai įvyko "Pietų Amerikos mažesnė per savaitę už ko- 
Prieškarinis Kongresas. Dsu* vo 4 d., negu pabaigoje va
lydavo' apie 500 delegatų iš sario mėnesio. Tūkstančiai 
visų Pietų Amerikos kraštų. I mainierių neteko darbo.

Biznio Susmukimas ,
Pradžia kovo mėnesio pa

rodė nepaprastą abelno biz
nio sumažėjimą. Bėgyje 
vienos savaitės, tarpe kovo 
4 ir 11 d., biznis sumažėjo 
3 nuoš. < 
sevelto “gerlaikis?”

—J- I

O kur dingo Roo-:
HM ’ * I

Prieškarinis Kongresas
• MONTEVIDEO, Uriigua- 

jus. -

už primetimą komunistams 
sudeginimo Reichstago rū- , 
mų. ,

Toliaus atsišaukime nu
rodoma, kad policija kanki
na komunistų vadus ir nori, 
kad jie prisipažintų, jog jie 
padegė Reichstago rūmus. 
Ir visoj Vokietijoj įvestas 
kalėjimuose kankinimas ir 
žudymas politinių kalinių.

Amerikos lietuvių darb.i- 
ninkų organizacijos privalo 
protestuoti prieš hitlerinių 
gaujų terorą. Savo protes
tus siųskite Vokietijos am
basadoriui į Washington^.

Kova prieš Alkoholį 
Sovietų Sąjungoje

HELSINGFORS, Suomi-/ 
ja. — čionai pribuvo ame>- 
rikonas Colby, kuris grįžta 
iš Sovietų Sąjungos. Jis bu- / 
vo pasiųstas tyrinėti svaigi
nančių gėrimų klausimą. Po
nas Colby pripažįsta, kad 
koVoje į>rieš alkoholį Sovie
tų'Sąjunga padarė labai di
delį progresą. Taip plačiai 
varoma propaganda prieš 
vartojimą svaiginančių* ge
ringų, jog pasekmės yra 
džiuginančios.

ANGLIJA SUSTABDĖ DE
RYBAS SU SOVIETŲ :

SĄJUNGA
LONDON. — Anglijos val

džia staiga nutraukė visas 
derybas’ -su Sovietų Sąjun
ga. . Tai n pirmas Anglijos 
imperialistų žygis linkui su- 
traukymo visų ryšių už tai, 
kad Sovietų Sąjunga suareš
tavo keturis Vickers korpo
racijos viršininkus, kaipo 
sabotažninkus.

Argentinos Farmeriai Ren
giasi prie Maršavimo

BUENOS AIRES. Ar- > 
gentinos Farmerių Federftr 
cijos > prezidentas Piacenza t 
pareiškė, kad farmeriai t ’ 
maršuos į federalę sostinę,1 ■* 
jeigu kongresas <• ^nesuteiks; 1 
pašalpos iki birželio mėhe- ■ 
šio.
me dalyvaus apie 25,000 far 
merių» ■'

Jis sakt), kad maršavi*

Mirė Draugė Kubilienė
DETROIT, Mich. — Mirė 

draugė Kubilienė. Lavo
nas pašarvotas Yemans 
Halį 3014 Yemans. Palai
dota bus ketvirtadienį, Lmą 
vai po pietų. Draugai ir 
draugės kviečiami jalyvau- 
ti laidotuvėse. * 
' Ruffiiit4

PETERSBURG, Va. — 
Kovo 19 d. sugedo ir nukri
to žemės armijos militariš- 
kas orlaivis. Užsimušė trys 
oficieri.ai.

■
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APŽVALGA
Leono Pruseikoš Bučkis 
Prezidentui Rooseveltui

Wall Stryto agentas, pre
zidentas Rooseveltas bent 
jau vįehu punktu susilaukė 
atviro talkininko ypatoje 
oportunisto Pruseikos. Klau
sykite :

“Federates valdžios išlai
dos bus nukapotos ant 
$500,000,000. Nieks, žinoma, 
negali būti priešingas tam, 
kad nukapotų algas riebiai 
apmokamiems valstybės 
darbininkams” (“N. G.”, ko
vo 16 d.).

Pabriežėme žodį “darbi
ninkams.” Matote, “Klam
pynės” redaktorius aiškiai 
pasisako už nukaposimus al
gų kokiam milionui federa
tes valdžios darbininkų, 
smulkiųjų tarnautojų. Jis 
nesako, kad reikia nukapoti 
algas augštiesiems valdžios 
viršininkams, kurie į metus 
gauna nuo $3,000 iki $25,000, 
apart kyšių, bet stačiai dar
bininkams.

O ka& yra tie darbinin
kai? . Tai visokių raštinių 
darbininkai,' pastos darbi
ninkai ir 1.1. Jie nėra “rie
biai” apmokami. Pasikal
bėk su laiškanešiais ir abęL 
nai paštos darbininkais.*“Jie 
tati pasakys, kad jų algos 
seųai nukapotos, kad ir 
jieįns senai įvesta skubos si
stema ir tt. Tūkstančiai jų 
išmesta iš darbo badui. Tai 
šitiem darbo žmonėms Prū- 
sejjęa ragina Rooseveltą nu
kapoti algas iki gyvo kau- 
lo-l^ne senatoriams, ne kon- 
grėsmanams, ne departmen- 
tų'galvoms, ne pačiam Roo- 
seifeltui, žodžiu, ne buržu
jams, bet darbininkams.

Nuo šios rūšies darbinin
kų^ Roose velto a valdžia eis 
pne pramonės “riebiai” ap
mokamų darbininkų. Ir, 
kąip matome, ją tame palai
kys ne tik visa stambioji 
buržuazinė spauda, bet irburžuazinė spauda, bet 
oportunistų “Klampynė.”

Socialistų Partija Atmeta 
Bendrą Frontą prieš 
Fašizmą t

kad-ji neis su komunistais į 
jokį bendrą veikimą, į jokias 
konferencijas. Štai kodėl ji 
sabotažavo bendro fronto 
konferenciją New Yorko 
valstijoj už darbo įstatymus. 
Štai kodėl ji atmetė bendro 
fronto konferenciją už pa- 
liuosavimą Tom Mooney. ■:

ir

Socialistą Internacionalas 
Sabotažuoja bendrą frontą

Lietuvių menševikų 
abelnai Socialistų Partijos
spauda buvo paskelbus blo- 
fą, būk iš geros širdies So
cialistų Antrasai Internaci
onalas pirmas užkvietęs Ko
munistų Internacionalą į 
bendrą frontą. Bet tai buvo 
iškraipymas faktų. Pasiro
do, kad Komunistų Interna
cionalo manifestas delei 
bendro fronto buvo išleistas 
sausio 22 d., tuo tarpu Soci
alistų Internacionalo pareiš
kimas pasirodė tiktai vasa
rio 19 d., ir tai buvo tik at
sakymas į Kominterno atsi
šaukimą. Vadinasi, dar kar
tą tapo įrodyta, kad bendro 
fronto iniciatyva priklauso 
komunistams.

Bet bendrą frontą sabota
žuoja Socialistų Internacio
nalas. Savo įsakyme visoms 
socialistų partijoms jis rei
kalauja, kad jos niekur nei
tų į jokias derybas, į jokias 
konferencijas, į jokį bendrą 
veikimą su Komunistų Par
tijomis, kol, girdi, Interna
cionalo Pild. Komitetas to 
klausimo neišriš (“New 
Leader,” kovo 18 d.).

Tuo tarpu Socialistų In
ternacionalo Pildomasai Ko
mitetas nieko nekeikia, nie
ko neatsako į konkrečius 
Komunistų Internacionalo 
pasiūlymus delei bendro 
fronto kovai prieš fašizmą 
ir prieš kapitalą. Vadinasi, 
jis • bjauriai sabotažuoja 
bendrą frontą. Iš to nauda 
kruviniems fašistams. ■ Jie 
siaučia ir drasko revoliucinį 
judėjimą.

nąs New Leader (kovo 18 
d.)į: atspausdina savo new- 
yorkiškės organizacijos re
zoliuciją delei bendro dar- 
bitlinkų fronto* ir sako, kad 
ta: rezoliucija išreiškia tuo 
klausimu visos partijos po
ziciją. Bet toj rezoliucijoj 
štai kas pasakyta: “New 
Yorko lokalo Pildomasai 
Komitetas todėl šaukia vi
sus: draugus, visas kuopas ir 
prisijungusias organizacijas 
susilaikyti nuo dalyvavimo 
su- kornunistais bile kokioj 
taip vadinamoj bendro fron- 
to'konferencijoj.”

Vadinasi, Socialistų 
tijhį atvirai pasisako 

/bendrą frontą kovai 
• fašizmą.

Par-, 
prieš 
prieš 

Ji vėl pakartoja,

“Pavojaus Ženklas”
, Tokiu antgąlviu. rašo 

nas Trockis Amerikos troc- 
kistų organe “The Militant” 
(kovo 18 d.). Tas buržuazi
jos iščiulptas lemonas vėl 
susirūpino Sovietų Sąjungos 
“ekonomija.” Viskas, girdi, 
stovi ant pražūties' slenks
čio. Kaip pramonė, taip že
mės ūkis neužilgo prasmeg
sią, jeigu, dabartinė Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos vadovybė ' pasiliksianti 
prie, gyvenimo vairo.

Pradžioje Penkių Metų 
Plano renegatas Trockis sei
lėj o, būk niekas iš to plano 
neišeis. Laike Plano vykdy
mo pranašavo susmukimą, o 
visą darbą vadino “Stalino 
blofu.” Bet planas tapo 
pravestas, nepaisant Trockįų 
ir kitų buržuazijos agentų.

Naujos rūšies laikrodžio 
radimą skelbia General '^Elec
tric Kompanija. Laikrodis yą- 
romas elektra. Neturi rodyk
lių nei valandoms, nei minu
tėms, nei sekundoms, bet lai
ką aiškiau pasako, negu se
nos mados laikrodžiai.

Naujasis laikrodis panašus 
į keturkampę dėžutę. Iš šono 
arti viršaus'turi du atVa^ėliUš. 
Pro vieną atvarėlį rodo,:kelin
ta valanda, pro kitą— 
tos valandos minutė, 
riai eina pąnašiai kaip auto
mobilių “myteryj,” rodančiam, 
kiek yra pravažiuojama My
lių. Trečias; apvalainai leiiU-’. 
tas siauras “1 augutis’*’ rodo
sėkundas, panašiai, kaip auto
mobilio greitumų “myterią.’’

Mažytė elektros lemputė iš 
vidaus aiškiai ir naktį nušvie
čia numerius.,

Tokis ‘įtaisymas palengvina 
greitai laiką pasakyt, be jo
kių rodyklių bei pašalinių nu
merių. Užmėtei akim ir ma
tai, kuris dabar būtent laikas, 
iki sekundai.

Tai būsią pagelba gydyto
jams, darantiems operacijas, 
kur minutės bei sekundos turi 
didelės reikšmės. 41

Veikiausia bus ir gelžkelio 
stotyse įvedamas naujasis lai
krodis. Mažiau tuomet kelei
viai padarys apsirikimų delei 
traukinių išėjimo bei atėjimo.

Tokis laikrodjs . galės būt 
įtaikytas į radio; galima bus 
automatiškai nustatyt, kad to
kią ir tokią valandą bei'; po 
tam tikro skaičiaus minučių 
radio sustotų' griežęs. 1

Tingiems žmonėms, nenorin
tiems dirbti akimis bei paskai
čiuoti, irgi bus palengvinimas^.

Bet šis išradimas bus nau
dingiausias bosams dirbtuvėse 
—momentaliai matyt, kidk' 
darbininkas padafo* per minu
tę bei sekundą, ir uit jį- spar
čiau dirbt, o kad ne, tai išvyt 
į gatvę, kaipo perlėtą.

Tiesa, bųsai jau nuo senai 
naudoją vadinamus “stop 
watches,” kuriais sekundomis 
suskaito kiekvieną darbininko 
pasijudinimą. Bet bosai ir jų 
paskubos specialistai dažnai 
turėdavo slėpti šitokius kišeni
nius laikrodėlius. Darbinin
kai,. mat, nekenčia ir buntavo- 
jasi prieš jų sekundų mieravi- 
mus. Pav., andai išėjus strei
kai! Lawrence’o audėjams, vie
nas iš jų reikalavimų buvo— 
pavaryt tuos skubinimo spe
cialistus su sekundas ir jų da
lis skaitančiais laikrodėliais.

Naujai išrastas sieninis arba 
pastatomas elektrinis laikrodis 
palengvins bosams tuos keb
lumus. Bosas galės viena akim 
mesti į1 tokį sieninį laikrodį, 
o. kita akim į darbininką; ir 
darbininkui nebus žinoma, kad 
bosas jo spartumą mieruoja.

Tai, vadinasi, dar vienas iš
radimas, kuris kapitalistinėj 
“tvarkoj” bus 1 panaudotas 
prieš darbininkus. • ■' ■’ 1

po-

Komunistii lnternacionalas Šaukia į Vieningą Kovą 
Prieš Badą ir Fašistini Terorą

, *■ ; , . .----------------------------------------- --- ------------------------------------;:---------

Siūlo Socialistų Partijoms, Darbo Unijoms ir Kt. Suvienytą Frontą Pagrindais

I ‘JKdin** ’ ’ 4 1 J * J ‘ ,

kelinta Pamatais Sutartos * Kovai Programos. Bus Susilaikoma 
Nume- i nuo Atgavimo Tų Organizacijų, (Kurios Ištikro Pil-

statytiems veiksmams prieš buržuaziją gali būt sėkmingiau
siai įvykdytas ribose kiekvienos atskiros šalies. Komunistų 
Internacionalo Pildomasis Komitetas pataria įvairių galių Ko
munistų Partijoms atsikreipti į Centro Komitėtus Socialdemo
kratinių Partijų, priklausančių Darbo ir Socialistų Internacio
nalui, ir padaryti pasiūlymus delei bendrų veiksmų prieš -fa
šizmą ir prieš kapitalistinę ofensyvą.. .3

stų. Internacionalo Pildomasai Koųiitefąs, siūlydamas darbiniu-/ Tdčiaus derybos tarp partijų, darančių tokią sutąi’tį, turi t 
kiškoms organizaęijppi’s ir Socialdemokratų Partijoms dėtis su , būt paremtos paprasčiausiais būtinais Reikalais bendrosios ko- 
revoliuciniais darbininkais į bendrą frontą kov'ai pfieš bitdą, I vosi.'/

j Jeigu nebūtų konkrečios (tikrai nustatytos) veikimo progra
mos prieš buržuaziją, tai bet kokia sutartis tarp tų partijų 
būtų atkreipta prieš darbininkų klasės reikalus.

Komunistų Internacionalo Pildomasis .Komitetas, todėl, siū
lo sekančius punktus, kaipo pamatą tokiai sutarčiai: ;

(a) Komunistai ir socialdemokratai tuo jaus pradeda orga
nizuoti ir vykdyti apsigynimo žingsnius prieš fašizmo ir reak
cijos daromus užpuolimus ant politinių, unijinių, kooperacinių 
ir kitų darbininkiškų organizacijų, ant darbininkų spaudos^ 
ant susirinkimų laisvės, ant demonstracijų ir streikų. Jie tuti. 
organizuoti bendrą apsigynimą prieš fašistinių gaųjų atakap, 
vykdydami masinius protestus, demonstracijas gatvėse ir po
litinius masinius streikus. Jie turi imtis organizuot veikimo 
komitetus fabrikuose ir dirbtuvėse, darbų biuruose ir darbinin
kų gyvenamose vietose, ir taip pat organizuot apsigynimo 
grupes. -•

(b) Komunistai ir socialdemokratai turi tuo jaus pradėti i>r- 
ganizuot darbininkų protestą su pagelba mitingų, demonstraci
jų ir streikų prieš bet kokius algų kirtimus, prieš bloginimą 
darbo sąlygų, prieš atakas, daromas ant socialės apdraudos,

Ta jų politika Sandarbininkavimo su buržuazija, kuri žino-1 prieš bedarbių pašalpos kapojimus, prieš paleidinėjimus iš
ma, kaipo “mažesnio blogumo” politika, privedė praktikoje prie dirbtuvių.

(c) Priėmime ir praktikoj vykdyme tų dviejų sąlygų, Ko-
Komunįstų Intęjfnacionąlas ir visų šalių Komunistu Partijos munistų Internacionalo Pildomasis Komitetas mano, kad gali- t 

atvejų atvejais išreiškė pasiryžimą dėtis į; bendrą kovą išvien ma patarti Komunistų Partijoms, laike bendros kovos prieš 
su socialdemokratais darbininkais pl’ieš užpuolimus, daromus iš ” 
kapitalistų pusės,'prieš politinę reakciją ir prieš naminį karą 
(vedamą buržuazijos). ' > : 1 ; .

1 ' Komunistų Partijos buvo organizatoriais vieningos kovos ko
munistinių, sqciąldemoį<ratinių ir nepartinių darbininkų, nepai- suvienytą darbininkų frontą.
ll. -.X .11 ji....' 1.' ' L.' . ... .1.. _J_J________4-:x.i-_j X:— 1...

dyš Vienybes Sutapti; bet Tie,Kurie JLaužys Sutartį, 
Bits Pasiherkti, kaip Streiklaužiai, Suvienyto Veikimo

■ » • . . j r | 7-— • i j > j <

Čia- yra ištisai spausdįnąmąs Manifestas, kurį išleido Koipunį-
* ■ 7-------------------------------------............................- , 7. ’>---------------------- —T</—---.—'T , (---------------------- -------------------------------------- ~ ------------------------------ » -------- «•—t --A--- ,-----------------.. " ‘

kiškoms organ izaęijppi’s ir Socialdemokratų Partijoms dėtis su , būt paremtos paprasčiausiais būtinais Reikalais bendrosios ko-

prieš kapitalistinę ofensyvą ir prieš fašizmą.
VISŲ ŠALIŲ DARBININKAMS!

Krizis, tęsiasi. Bedarbė be paliovos auga. Badas ir 
griebia vis naujus darbininkų sluogsnius. Kapitalistų varoma 
ofensyvą imasi vis griežtesnių ir griežtesnių priemonių. Buržua
zija ruošiasi pradėt kampaniją prieš visus politinius ir ekono
minius darbininkų klasės pasiekimus. Fašistinė reakcija griebia 
vieną šalį po^kitos. ' *

, Įvedimas atviros fašistinės diktatūros Vokietijoj pastatė milio- 
nams darbininkų neatsikratomą klausimą apie būtiniausią reika
lą organizuot bendrą frontą kovos prieš' fašistinę buržuazijos 
ofensyvą, o labiausia, prieš Vokietijos buržuaziją, kuri žingsnis 
p6 žingsnio išplėšia iš darbininkų klasės visus ligšiolinius ekono
minius ir politinius laimėjimus ir stengiasi žiauriausiais teroro 
būdais Sutriuškinti darbininkų judėjimą.

Vyriausia kliūtis sudarymui bendro kovos fronto tarp ko
munistų ir socialdemokratinių darbininkų tai buvo ir tebėra 
Socialdemokratų Partijų politika, kuri pastatė tarptautinį pro
letariatą po smūgiais klasinių priešų.

fašistinės reakcijos laimėjimo Vokietijoj.

vargas
t

kapitalą ir fašizmą, susilaikyti nuo ataką darymo prieš social
demokratines organizacijas. Begailestingiausia kova turi būt 
vedama prieš visus tuos, kurie laužys tos sutarties sąlygas 
vykdyme bendro fronto, kaipo prieš streiklaužius, ardančius

Dabai’ Troekiš pripa'žįš'ta, 
kad neapsakomai dideli at- 
siekimai padaryta pramonės 
srityje, bet,, girdi, tvarką 
prasta! •,? / , . ■

Trockis seilėj b {ir i seilės; 
Jo ir kitų renegatų misija 
yra tame, kad diskredituoti 
Sovietų Sąjungą,1 b ypatin
gai Sovietų Sąjungos Komu1 
nistų Partiją, darbo masių 
'akyse. Jie rašo ir zalatina 
apie visokius “pavojingus 
ženklus,” bet ant jų pačių 
nelaimės, iie pavojaus Ženk
lai randasi ne Sovietų Są
jungoje, ne darbininkų tėvy
nėj, bet galvose įr darbuose 
visti renegatų, kurie nuėjo 
imperialistinei buržuazijai 
talkon.

sant Socialdemokratų Partijų vadų, kutie;, sistematiškai ardė 
beųdrą frontą dirbančiųjų masių.

Liepos 30 d. pereitais metais, po to, kai Papenas išvaikė Prū
sų'socialdemokratinę valdžią, Vokietijoj Komunistų Partija pa
darė pasiūlymą Socialdemokratų, Partijai ir Generalei Federaci
jai Vokietijos Dąrbo Unijų suorganizuot visų bendrą streiką 
prieš fašizmą. Bet Socialdemokratų Partija ir Generate Fede
racija Vokietijos Darbo Unijų, su užgyrimu viso Antrojo Inter
nacionalo, tą pasiūlymą suorganizuot bendrą streiką apšaukė, 
kaip provokaciją.1 ' •

Vokietijos Komunistų Partija pakartojo savo pasiūlymą delei 
bendro veikimo tuo momentu, kai Hitleris pasigrobė valdžią; 
Kom. Partija atsišaukė į Socialdemokratų Partijos Centro Ko
mitetą ir į Pildomąjį Komitetą Generalės Federacijos Vokietijos 
Darbo Unijų; siūlė organizuot bendrą pasipriešinimą prieš fa
šizmą, bet ir vėl tas pasiūlymas buvo atmestas.

Ir dar " daugiau. Kuomet pernai lapkričio mėnesį Berlyno 
važiotos darbifl'inkai vi-ši sutartinai išėjo į streiką prieš algų kir
timą, Socialdemokratų Partija sabotažavo bendro fronto kovą. 
Visi patyrimai tarptautinio darbininkų judėjimo yra pilni pana
šių pavyzdžių,

Darbo ir Socialistų Internacionalo Biuras vasario 19 d. pa
skelbė pareiškimą apie prie šio Internacionalo prisidėjusių social
demokratinių partijų pasirengimą sudaryt vieningą su komunis
tais frontą kovai prieš fašistinę reakciją Vokietijoj. Ir šis pa
reiškimas yra aštrus prieštaravimas visiems pirmesniems veiks
mams Darbo ir Socialistų Internacionalo ir Socialdemokratų 
Partijų.

Visa ligšiolaikinė politika ir darbuotė Darbo ir Socialistų In
ternacionalo pateisina Komunistų Internacionalo jr Komunistų 
Partijų nepasitikėjimą kzas del nuoširdumo pareiškimė Dąrbo b- 
Socialistų Internacionalo Biūro, kuris savo pasiūlymą daro tokiu 
momentu, kuomet eilėje šalių iy pirmoj vietoj- Vokietijoj pačios 
darbininkų masės ima į savo rąhkas organizavimą suvienyto 
fronto. ,, ' ' " ' .'. ■ - - • ■ * c .... f . . t

1 To nežiūrint,' taČižius,' akiv’aizcloje fašizmo, kuris paleidžia 
v'išas? paskulihėš Teakčijes- spėkas prieš Vokietijos darbininkų 
klašęr-^Komtihistų Internacionalo' Pildomasis Kpmitetas atsi
šaukia ‘.į visas >Komųniįtų Partijas, kad jos padarytų dar kitą 
bandymą;' jspbudavot vieningą su socialdemokratiniais darbi
ninkais kovos frantą pęr tarpininkystę Sociąldejmokratų Par-

,'. , ■ ' ■ ?. .„
Komunistų j Internacionalo Pildomasis Komitetas daro šį 

bandymą, tvirtai įsitikinęs, kad suvienytas darbininką klases 
frūntas pagrindais klasines kovos galės atmušt kapitalo ir fa
šizmo ofensyvą ir pagreitint, iki nepaprasto laipsnio, nėišven- 
giamą galą yjso kapitalistinio išnaudojimo.

Kadangi įvairiose šalyse sąlygos yra ypatingos, kadangi yra 
taip pat skirtumų kdnkrečiuosė kovos uždaviniuose, su kuriais 
darbininkų *klasė susiduri^ įvairiose šalyse, tad susitarimas 
tarp komunistų ir Socialdemokratų Partijų tam tikriems nu-

šios sąįygos, kurioj yra siūlomos piiipttį Darbo ir Socialistų ( , 
Internacionalui, taip pat yfa pritaikomos tom partijom, kurios, 
kaip kad, pav., Nepriklausomoji Darbo Partija, siūlė Komu- • 
nistų Internacionalui suorganizuot suvienyto fronto kovą.

Komunistų Internacionalo Pildomasis Komitetas, daryda
mas šiuos pasiūlymus akyse tarptautinės darbininkų klasės, 
atsišaukia į visas Komunistų Partijas, o vyriausiai į Vokieti
jos Komunistų Partiją, tubjaus ir nelaukiant derybų ir sutar
čių su socialdemokratija delei bendros kovos,—eiti ir organi
zuoti bendrus kovos komitetus išvien su socialdemokratiniais 
darbininkais ir su darbininkais visų kitokių įsitikinimų.

Komunistai, per ilgus savo kovos metus, yra įrodę, kad jie 
stovi ir stovės, ne žodžiais, bet darbais, pirmose eilėse koveis 
už suvienytą frontą klasiniuose veiksniuose prieš buržuaziją.

Komunistų Internacionalo Pildomasis Komitetas tvirtai tiki, 
kad socialdemokratiniai ir nepartiniai darbinlhkai,—nepai
sant, kokią poziciją socialdemokratų vadai užimtų kas link 
vieningo fronto sudarymo,—nugalės visas kliūtis ir sykiu 
komunistais įvykdys suvienytą frontą ne žodžiais, bet darbais.” 

Kaip tik šiuo momentu, kuomet Vokietijos fašizmas suorga? 
nizavo baisią ir šlykščiausią provokaciją, padegdamas Reich
stagą (šalies seimo rūmą), padirbdamas klastingus dokumęn- r 
tūs apie tariamą komunistų sukilimą ir t. t., idant sukriušinti 
darbininkų judėjimą Vokietijoj,—tad kiekvienas darbininkas 
turi suprasti savo klasinę pareigą kovoje prieš kapitalistinę 
ofensyvą ir prieš fašistinę reakciją. •- *

Šalin fašistinę reakciją ir terorą prieš darbininkų klasę,!.. , 
Už suvienytą frontą proletariato kovos!
Visų šalių darbininkai, vienykitės kovai prieš kapitalistinę 

ofensyvą ir prieš kapitalizmą!
, KOMUNISTŲ INTERNACIONALO ' 

PILDOMASIS KOMITETAS.
.~~0------

. Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partijos Sekretaria- 
tas pilnai sutinka su šiuo Manifestu Komunistų Ipternaciotyglo . 
Pildomojo Komiteto delei įvykdymo darbininkų vienybės Jko-1 
voje prieš kapitalistinę ofensyvą ir fašizmą. . , ’ ,

Politinis Komunistų Partijos Biuras, bėgyje' kelių artimiau
sių dienų, paskelbs konkrečius pasrūlymifs vykdjrmui tokio Vi
sų darbininkų suvienyto veikimo. * . i / * ‘
. . Tie, pasiūlymai bus specialiai padąryti Socialistų Partijai, ' 
Konferencijai Progresyvio Darbininkų Veikimo ir Amerikos 
Darbo Federacijai delei suvienytos kovos prieš Roosevelto ęĮko- ♦ 
nomijos ir infliacijos programą, prieš darbo mokesnių kapoji
mus, už padidinimą algų ir pašalpos akivaizdoje augštyn pa
kylančių kainų, už socialę apdraudą, prieš policijos terorą 
streikuose, prieš teismu indžionkšinus ir ateivių deportavimus, 
už sustabdymą amunicijos gabenimo Japonijai, už masinius 
protestus prieš Vokietijos fašizmą, už paliuosavimą Thąel- 
manno, Torglerio ir visų kitų įkalintų Hitlerio režimo aukų, ir 
už masinę vienybe su Vokietijos darbininkais.

Žmonės Gyveno 52,000
Mėty Tam Atgal

S ’ . '

NEW HAVEN. — Yale 
Universiteto Mokslinė Eks
pedicija į Indiją raportuoja,

kad jai pavyko Mimalajaus 
kalnuose rasti liekanas, ku
rios parodo, kad ten žmonės 
gyveno dar 50,000 metų 
prieš kristų, arba apie 52,- 
000 metu nuo dabar. Tai

dar vienas smūgis biblijos La Paz, Bolivija. — Val
džia skelbia, kad jos armi 

prietaram, būk pats zmo- jaj pa'Vyk0 sumušti ĮPara 
. . -i i K' guąjąųs kariuomenę, kurios * rgus esąs sutvertas tik keli oAaa ...i

tūkstančiai metų tam atgal, rutėje.;
2,00Č vyrų bėga didelėj sui-

r
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LAISVĖ

Kas Tokia Yra Mūsų Žeme?
ir sukti apie galvą ir ’paste
bėjote, kad vanduo visai ne
silieja. Gamtos kūnų lyg
svaros palaikyme veikia 
gravitacija ir magnetiniai 
sūkuriai. Šita lygsvaros 
tiesa ir palaiko daiktus ant 
dangiškų kūnų ir ant mūsų 

’žemes.
Kokia buvo mūsų žemė se

niau? Ji buvo degantis me
džiagos skritulys - planeta. 
Šiandien mokslininkai įrodi
nėja, kad mūsų žemė yra bi- 
lionu metu senumo. Per mi- t v
lionus metu žemė aušo ir ant 
jos paviršiaus dėjosi pluta. 
Tam tikram atšalimo laips- 
nyj iš garų pasidarė vanduo 
ir tie garai, virsdami į van
denį, puolė ant žemės ir vėl 
kėlėsi augštyn. Žemė atau
šo iki to laipsnio, kad jau 
vanduo galėjo laikytis ant 
žemės. Bet ataušdama že-

i mė raukšlėjosi. Jos raukš
lės šiandie yra milžiniški 
kalnai. O kaipo pasekmes 
didelių vulkanų išsiveržimo 
turim nepereinamas kalnuo
tas vietas. Pasidarė ant že
mės paviršiaus augštumos ir 
žemumos. Žemos vietos už- 
siliejo vandeniu—jūros ir 
ežerai. Vanduo, saulės įkai
tintas, garų formoj pasike-Į 
lia ir susidaro debesys —j jos 14-tas distriktas. 
vandens kruoputės. 
krinta žemyn ir nuo augštų 
vietų ritasi žemyn, susidaro 
upeliai ir didelės upės. Van
duo neša viską nuo augštes- 
nių vietų žemyn; akmenis ir 
kietą medžiagą trina. Jū-

Kas yra mūsų žemė, ant 
kurios mes gyvename? Plo
tai žemės yra nevienodi. Tū
lose vietose matome plačias 
lygumas, kitur mes randame 
augštus kalnus. Einant 
pėsti, pamatytume, kad 
prieiname tokias vietas, kad 
jokiu būdu negalima perlip
ti. Taip pat, patiktume pla- 

' čias upes ir dar platesnes 
t jūras, per kurias be gerų 

įtaisymų nemanyk pradėti 
irtis:' Dar visas žemės plo
tas nėra smulkmeniškai iš
tirtas. Važiuojant į šiaurę, 
privažiuotume vietą, kur 
per visą apskritą metą bū
na žiema. Ten uždengta 
storai sniegu ir ledais. Vie
tomis tie ledai susikrovę į 
didelius kalnus. Žemės Ek
vatorius yra karšta vieta. 
Ten pavažinėję, patirtume, 

4 kad visus metus šilta ir vėli 
susitiktume keblumus—ne
pereinamas vietas, pelkynus.

Jeį pradėtume eiti per že
mės—Ekvatorių pirmyn, tai 
pastebėtume, kad, toliau 
mums einant, viskas išnyk
ta iš mūs akių. Net ir aug- 
ščiaūsių kalnų viršūnės pa
sislepia. Eidami tuo pačiu 
ruožtu per daugelį metų, 
prieitume tą pačią vietą, kur 
pradėjome. Čia, žinoma, 
reikėtų gauti kuo persikelti 
per okeanus ir jūras.

Kalbant apie ėjimą apie 
žemės kamuolį, reikia pasa
kyti, kad, einant po tris lie
tuviškas mylias, užimtų 5 
metai kelionės, nesugaištant 
nė vieną dieųą. Taigi, jei 
apie žemę galima apeiti, tai 
galima ją ir pamieruot. Mū
sų žemė per Ekvatorių turi 
aplinkui 24,902 amerikoniš
kas mylias. Mūsų žemė su- gyvybės formos, 
kasi, kaip vaikų paleistas 
vilkutis, bet, žinoma, žemė 
ant nieko nepasiremia. Že
mė, sukdamosi apie savo ašį,

< bėga ir apie saulę. Žemė 
apsisuka apie savo ašį į 24 
valandas. Ji nusisuka nuo 
saulės veidu ir iš to mes tu-

• rime dieną ir naktį, rytą ir 
vakarą. Apie saulę žemei 
apkeliauti ima 365 dienas ir 
6 valandas. Mes turime pa
dalinę į 12 mėnesių metus ir 
taipgi metus į keturias da
lis: žiema, pavasaris, vasa- 

>ra ir ruduo. Kada, žemei 
bėgant apie saulę, šiaurinis 
jos puskamuolis, kur mes 
gyvename, atsiranda prie
šais saulę, tai mes tada turi
me vasarą. Kada žemė nu
bėga į ’ kitą saulės pusę ir 
jau tuomet saulės spinduliai 
tik pro šoną mus paliečia, 
tai turime žiemą.

Taigi mes žinome, kad mū
sų’ žė?rtiė ‘yra apvali, kaip 
obuolys. Ji sukasi apie sa
vo ašį if, bėgą ąpįe, saulę, su 
neįmanomų..gfeįtumu. .Bet 
tuomet kyla pas mus kitas 
klausimas, kaip mes nenuk- 

<rintam nuo žemės ir visi 
' ■ trobesiai nenulakioja?

Mpkslinčių yra įrodyta, 
kad didelis-sunkus daiktas 
prie savęs lengvesnį traukia 
ir nuo labai didelio, smar
kaus’ sukimosi ir lėkimo apie 
saulę susidaro toks didelis 
traukimas, kad daiktai jo
kiu būdu negali nukristi, bet 
jie turi didelį sunkumą, kuo
met juos nori nuo žemės 
atstumti-atkelti. Kai kam _____ „_

< teko paimti j kibirą vandens1 planeta. Ji apibėga

saulę.vieną kartą ,į 165 me
tus. , •

Saulė, sukdamosi apie sa
vo ašį ir kartu su savo pla
netų šeimyna, keliauja apie 
kitą žvaigždžių sistemą, 
apie kurią mokslas neturi 
pakankamai konkrečių pa
tyrimų.

Taigi tik pasakos, kad ži
labarzdis senis iš nieko su
tverė pasaulį ,į ąkięs mirks
nį ir tik turėjo kiek padir
bėti iki dpsodiho žemę gy
vybe ir dar daugiau dirbęs 
beminkydamas molį iki nuli
pino žmogų. Bet astrono
mai, matuodami visatos er
dves, niekur t negalį užeiti, 
kur tas žilabarzdis gyvena. 
Šiandien ta kunigų pasaka 
juokinga, bet dar yrą žmo
nių, kurie tiki tom paikom 
pasakom, kur visokių religi
jų dyasiškiai dūmė žmone
lėm akis, kad būk augš- 
tai, ten, už debesų, gyvena 
dievas.

H. Stankus.

NEWARK, N. J.

DRASKO GYVENAMUS NAMUS DEL
ii K6R0

kai sužinojo, iš kokios orga
nizacijos tas komitetas, tai 

(tuoj prižadėjo išpildyti reika
lavimus, 
i

Rezultatai buvo atsiekti pui
kūs. Išreikalauta randai $21Detroito apielinkėj, greta| pačiu laiku šioj šalyj (auk- jr pirmaį savaitei $7 pašalpos

kitų mažesnių miestukų,, so šalyj), Amerikoj, namai 
randasi miestelis Redford, 
Mich. Šiame miestelyj, taip 
kaip ir kituose miestuo
se . ir. miesteliuose, darbi- 
minkų l žnhdhių padėtis , yra

Pasekmingas “Daily Worker” 
Bazaras

Kovo 11-12 d. buvo “Dai
ly Worker” naudai bazaras,! 
kurį surengė Komunistų Parti-;

IBazaras,

yra naikinami, griaunami. 
(Tai prie ko dasigyveno kul
tūringiausia šalis visam pa
saulyje!) Visa šalies indus
trija sukrikus. Šalies ūkis 

Mobaisi. Jokių išdirbysčių nė- paverstas į pūstynes.
ra. Keli metai tam atgal, kyklos uždarinėjamos. Net 
kuomet Detroito automobi
lių dirbtuvės dirbo visais 
jgarais^ įšitas miė.stūkaš savo

ir ligonbučiai vietomis užda
rinėjami. Dirbtuvės užda
rinėjamos viena • po kitos.

gyventojų sjiaičiiįmt išaugo Pagalios bankai ’buvo užda- 
nuo kelių . šimtelių iki . ;W rineti visose valstijose. ■ Vie-

Jos galima sakyti pavyko, ypatin- (]įnamąj pašalpą, tai, reikia

tūkstančių. Nors pasiekti 
gatvekariais Detroito dirb
tuves užima apie tris valan
das laiko, bet tai žmonės ne- grius ir pati kapitalistinė 
paisydavo. . sistema. O tada reikės dar-

Dabar, kuomet automobi- bo žmonėms atsistatyti, at- 
lių dirbtuvės. Detroite veik, sibudavoti šalį iš griuvėsių, 
visiškai yra sustoję, šie Kas šiandie darosi šioj ša- 
žmonės atsidūrė, reikia pa- lyj, kapitalistai į tai visiš- 
sakyti, stačiai apverktinoj kai nekreipia domės. Poni- 
padėtyj. Darbininkai su ja dabartiniu laikotarpiu 
mažomis šeimynomis yra iš
mėtomi į gatves už neturėji
mą iš ko užsimokėti randų. 
O kurie ir gyvena dar ko
kioj lūšnoj, tai ne tik kad 
kenčia vargą, skurdą ir ba
dą, bet; ir baisų šaltį. Jo
kios pašalpos jie iš ponijos 
išmaldauti negali. O jei ku
ri šeimyna ir gauna taip va-

nu žodžiu, kur tik nepa
žvelgsi, viskas įra, viskas 
griūva, iki visiškai nesu-

mes, darbininkai, 
duotis šitaip save 
išnaudoti ir badu 
Juk jau yra aiš-

gai iš finansinio atžvilgio, la
bai gerai. Tačiau koncertinės Į 
programos buvo silpnos. Tik 
nenuilstantis Sietyno Choras 
skambiai surėžė 4 dainas ir 
John Reedo Kliubo artistai

! davė karikatūros piešinių. Ki-

pasakyti, kad vien tik del 
! pajuokimo tos vargingos 
• šeimynbs. Pavyzdžiui, šei? 
myna susideda iš dešimties 
narių, o maisto gauna iš lab
darybės įstaigų vos užtekti-

rų bangos plaka ir mala uo-.ti programoj žadėję dalyvau- naį dviems ypatoms maitin
las į žvyrių ir smėlius.

Ilgainiui, vandenyje pra-! žasčių. 
dėjo augti kerpės ir per mi- 
lionus metų vystytis įvairios

Pradėjo 
augti augalai ant žemės pa
viršiaus.-

Archeologijos ir evoliuci
jos mokslas išdėsto gyvybės 
išsivystymą ir išnykimą se
niau buvusių'gyvulių, o da
bar jų vietoj esamų visai jau 
*kitokių gyvių.

Mes čionai nesigilinsime. 
Eisime pakalbėti apie kitus 
mūsų saulinės sistemos kū
mus.

Merkuras tai mažiausia 
planeta, kurią be žiūrono 
veik negalima įmatyti. Ji 
veik visada sukinėjasi sau
lės spinduliuose, nes arčiau 
prie saulės randasi. Ji ap
keliauja aplink saulę į 224 
dienas. -

Marsas—artimiausias mū
sų kaimynas. Tą planetą 
nesunku įžiūrėti be padidi
namo stiklo. Ji dažniausia 
būna matyti vakarais ir ry
tais, priklauso nuo to, kokioj 
vietoj savo- orbitos būna. 
Marsas apkeliauja apie sau
lę į du metu, mūsų žemės 
metų skaitymu.

Yra spėliojimų, kad ant 
Marso yra gyvybė, tačiaus 
iki šiolei nepasisekė moks
lininkam pasiekti teigiamų 
davinių.

Kita planeta, kuri labai 
toli nuo saulės, Jupiteris. 
Ji apibėga apie saulę vieną 
ratą į dvyliką metų. Satur
nas dar toliaus nuo saulės ir 
apibėga apie saulę vieną 
kartą į 30 metų. Ji turi du 
žiedus ir 8 mėnulius, 
tunas, tai didžiausia 
liausią stovinti nuo

ti, nedalyvavo del įvairių prie- tis. i : ■

Map, apsilankius pas sa
vus pažįstamus, štai kokį re
ginį teko matyti: /Einant 
gatve, pastebėjau diktoką 
būrį žrųonių, apstojusių vie
ną tuščią medinę stubą, ir 
griauna ją. ^Drasko žmonės1 
ramiai sau tą namelį į šipu
lius ir, prisikrovę pagalių, 
ant vaikų vežimukų, vežasi 
kas sau. Užklausiau žmo
gaus, kuris jau važiavo sa
vais keliais su pilnu liodu 
pagalių, kodėl čia yra dras
komas tas namas? Juk tas 
namas atrodo dar visiškai 
naujutėHs? Gavau a t s aky- 
mą, kad, esą, šitas atsitiki
mas šiame miestukyje nėra 
jokia naujiena. Jau daug, 
esą, šią žiemą mes čia tokių 
namukų sugriovėme. Pasa
koja žmogus toliau: “Ką gi 

’mes galime daryti? Pašal
pos negauname iš niekur!

da
vimo nė klausyti nenori. O 
jau kelinti metai, kaip ne
dirbame !

“Savo paskutinius centus 
jau senai išbaigėme. Gi lūš
nos, kuriose dar nekurie gy
vename, nėra > kuom apsišil
dyti. Miesto ponai mums 
kuro neduoda, O pirkti iš ko 
neturime. Tai, vdt, kur na
mas stovi tuščias, griauna
me-ir kūrename.”

Tai pasakęs, » nuvažiavo 
žmdgus savais keliais. .

Aš gi, žiūrėdamas į šį 
vaizdą, pamišti jau: Tai ko
kis didelis skirtumas tarp 
šios šalies kapitalistinės sis
temos ir Sovietų Sąjungos 
darbo žmonių tvarkos. So
vietų šalyj šiandie yra deda
mos visos dideliausios pa
stangos, kad visais galimais 
būdais būdavoti' hataus, tuo

žmonių aplankė' šįJ bazarą 
tarp 1000-1500 tai didelė mi
nia. Tačiaus, kiek buvo įvai
rių daiktų, ne visi išleisti. 
Tiesa, buvo labai jų daug ir 
įvairių, bet, atsižvelgiant į to
kią bedarbę, negalima ir tikė
tis, kad viską išpirks. Labai 
gerai sekėsi su Sovietų Narza- 
nu. Daug jo išgėrė žmonės. 
Taipgi labai gerai buvo su
tvarkytas kičinas—užkandžių 
gaminimas, nes ant vietos virė 
ir kepė įvairius valgius. Tas 
daug pelno davė, nes gaminiai 
buvo daromi išimtinai iš suau
kotų groserio daiktų. 

(

Šiame bazare lietuviai netu
rėjo savo būdelės, tačiaus atsi
lankė per abu vakaru virš 100 
ypatų. Gi surinko daugiausia 
daiktų tai Ona Janušonienė 
($5.00 vertės) iš N e Wark o, U. 
Žitkienė, iš Irvington, $3.00 
vertės; Ražanskienė, žilionie- 
nė ir Dobinis apie 8-9 dol. ver
tės. Pinigais ant blankų ir už 
tikietus surinkta apie 12 dol.
Taigi dd. newaa>kiečiai, nors ir Miesto valdžia mūsų 
nedaugiausia, bet sukėlė apie 
$26 vertės; ir prisidėjom, 
kas kuo galėjom. Varde 14-to 
distrikto ačiuojti draugėms už 
prakilnų pasidarbavimą.

Bazaras pelno duos apie 
$400. Kadangi bazaro daiktų 
dar liko apie 200 dol. vertės, 
tai bus greit laikoma kitas ba
zaras distrikto naudai, nes dis
triktas labai daug darbavosi 
praeityj ir darbuosis ateityj 
del rinkimų vajų, bedarbių, 
streikų, ir dabar del pavasa
rio rinkimų miesto gaspado- 
rių — City Commissioners. 
Taigi, pinigai pačiam distrik- 
tui dabar labai reikalingi, kad 
galėtų varyt tolimesnę agita
ciją ii’ propagandą.

G. A. Jamison.

Nep- 
ir to- 
saules 

apie

New Orleans. — Automo
bilius nusirito į upę ir pen
ki žmonės prigėrė. Visi bu
vo vienos šeimynos.

yra kaip ir apakusi, apsvai
gusi. Jie vien žeriasi stri
magalviais sau į kįšenius 
paskutinius žmonių kruvi
nai uždirbtus sutaupintus 
centus, tai ir viskas.

Todėl 
neturime 
galutinai 
marinti,
ku, kad šios šalies kapita
lizmas taikosi darbo liaudį 
paversti į lavonus, o šalį į 
griuvėsius. Darbi ninkai, 
mes turime skubiai organi
zuotis, juo greičiau, ir stip
riau, ir kovoti už mūsų teį- 
ses gyventi, už mūsų pasku
tinius centus, kurie yra pa
dėti juodai dienai bankuo
se. Mes turime griežtai ko- 
vpti prieš šitokią tironiją, 
prieš šitokią baisią neteisy
bę, prieš šitokį nežmonišką 
pasimbjimą! Tik organizuo- 
taij po vadovybe Komunistų 
Partijos bus galima suval
dyti šios šalies poniją! >

J. J. Butkus.

pragyvenimui, žinoma, ver
čia dirbti už tuos pinigus. Tė
vui prižadėjo užmokėti už 
kambarius,.© 10 metų vaikui 
davė šiltus nubus.

Kovo 7 diena mūsų miesto 
bedarbiam taip pat buvo labai 
svarbi. Kita bedarbių šeimy
na kreipėsi prie' Bedarbių Ta
rybos. W Davis, 1200 S. 
M ethaws. St. prąsė už jį užsi
stoti. Skundėsi, kad jam pa
šalpą valdininkai nori suipa- 
žinti. Toji šeimyna kas antra 
savaitė gaudavo po 12 svarų 
miltų. Tai labai menka pašal
pa, bet visgi geriau, negu nie
ko. Bedarbių Taryba kreipė
si į Family Welfare punktą, 
2048 E. Fairmout Avė. Pane
lė McGinnis, vietoj pasitarti 
su komitetu, tai ji pasišaukė 
aštuonis policmanus.

žinoma, šiuo laiku komite
tas neatsiekė tikslo, bet ir ran
kas nenuleido.

Sekamą dieną, kovo 8-tą. 
bedarbių minia demonstraty
viai nutraukė į tą pačią pašal
pos stotį, šį 7; aną poniutė 
turėjo skaitytis su komitetu. 
Tačiaus savo rankų nusiplovi- 
mui pasiuntė į centralinę stotį, 
čionai komitetas reikalavo ne 
tik, kad tie miltai nebūtų su
laikyta, bet ir kad duotų dar
bą užsidirbt dviem mėnesiam 
randą. Prižadėjo išpildyti rei
kalavimą.

Bedarbių vis daugiau stoja 
į Tarybą. Šie pavyzdžiai turė
tų atidaryti daugeliui akis, 
kad tik organizuotai veikda
mi galime laimėti, o jei būsi
me pasidalinę, tai visi tapsime 
nublokšti į bado nasrus.

Vinco Duktė.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

čia

BALTIMORE, MD.

Bedarbiai Laimi Kovas, kuo
met jie Susiorganizuoja

Milionus bedarbių ir dalį 
laiko dirbančiųjų baisiai pris
lėgė sunkus gyvenimas. Kad 
atsispirti prieš kapitalistų puo
limus, tai turime organizuotis. 
Mūsų kelias, tai organizuotis į 
Bedarbių Tarybas. Bedarbis? 
H. Davis, kuris gyveno 807 
N. Caroline St., atsidūrė pavo
juj būti išmestu iš namų. Be
darbio šeimyna atsikreipė į 
Bedarbių Tarybą. Tuo reika
lu buvo prispirta valdžia, ir 
šeimynai atgal išreikalauta 
pašalpa iš Family Welfare. ■

A ' I

Bedarbis Davis pirmiau gau
davo patalpą, bet jam buvo 
sulaikę. Mat, valdininkai su
žinojo, kad jo draugė gavo 
kartą padirbti tris dienas, to
dėl ir pašalpą atėmė. Vargšė 
moteris tik dolerį gavo mokė
ti už tris darbo dienas, bet 
tas valdininkams neapeina. j

Bedarbių Taryboj tas klau- 
simas buvo iškeltas. Nutar
ta, kad blokų komitetai turi 
pašaukti visus apielinkės gy
ventojus užsistoti už bedarbių 
šeimyną, kurią nori išmesti už 
nemokėjimą randos. Blokų ko
mitetai nuėjo prie Family 
Welfare ir reikalavo, kad šei
myna nebūtų metama iš namų 
ir būtų jai duodama pašalpa. 
Iš karto nei kalbėti ponai ne
norėjo.1 Bet, kuomet valdinin-

Puslapis trečias

BURLEY TABAKAS
“Nuo Augintojaus Tiesiai Jums”
Senosios Kentucky Burley Tabakas 

yra Smetona gražiausių augmenų
kokius Kentucky’s derlinga žemė gali 
išduoti—prinokęs, sultingi lapai— 
švelnus ir minkštas—su nepaprastu 
senu skoniu ir kvepėjimu, kokį tik 
sendinimas tegali suteikti. Mes ma
nome, kad jūs dar nesate savo gyve
nime ragavę ar rūkę geresnio skonio, 
labiau patenkinančio tabako.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
PENKI SVARAI
, RŪKOMO

TABAKO

I — HIW 1^1. I. IM I I II

KENTUCKY ’

Sultingas, Prinokęs Senoviškas Lapas
Mūsų senosios Kentucky’ės Burley, 

yra nedaugiau panašus i išdirbtą ta- 
baką, kaip kad diena yra panaši į 
naktį—liuosas nuo chemikalų ir nuo ’ 
visokiu kitokių priemaišų, kuriais 
paslepiama netobulumai; atimama 
natūralūs skonis ir silpnina sveikatą.

Mes naudojame tą pačiiŲmetodą, 
kokią naudojo mūsų senučiai priren- 
gimui tabako jiems patiems naudoji
muisi—kiekviena aštrumo žyme pasi
lieka jame—nieko nėra liežuvį degi
nančio ar svilinančio skonio. Tūks
tančiai tabako mėgėjų po visą pa
saulį prisiegauja, jog nepavaduoja
mas jo rūkymas ir čiulpimui geru
mas.
MAŽINKITE SAVO
TABAKO LĖŠAS 
augintojaus, tas apriboja 18c. ant 
svaro įeigų ir visokių išdirbimų ir 
tarpininkų pelnus; tuomi sutaupome 
jums 50 nuoš. ar daugiau. Nėra 
pagražintų pakiukų, nėra dekoracijų, 
vien tik kokybė ir daug jo.

PINIGŲ TAUPYMO KAINOS
P risiuskite 

RŪKOMOJO 5 SVAR. mums vieną
AR Už dolerį irAK uz mes greit

ČIULPIAMOJO $1.00 prisiusime 
jums 

penkių svarų pakį. Grąžiname pini
gus, jei jūs nepasitenkinsite.

Penki svarai Old Kentucky Burley 
sudaro 40 pakiukų rūkamojo taba
ko arba 50 plytukių Čiulpiamojo.

Prisiųskite 25 centus 
sidabru del išbandymo 
vieno svaro pakinko—- 

švelnaus ar stipraus.—Išbandymas 
pakiuko įtikins jumis.

INDEPENDENT 
TOBACCO

GROWERS ASSOCIATION 
McClure Bldg. Frankfort, Ky.
—'-nTTrn"---------- :—:------------------—

i Mes par- 
A d u o d a me 
ii tiesiai nuo

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug;

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. .• .
A. M. KTSHON. Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.
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“DARBININKŲ ŽODIS”
Kanados darbininkų mėnesinis laikraštis. Teikia ži

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

Visi Kanados darbininkai_ privalo skaityti savo lajk*- 
raštį—“Darbininkų Žodį.” 
tijų darbininkams užsirašyti.

Kreipkitės sekamu antrašu:

utyti savo laik^ 
Patartina ir Jungtinių Vais- I;

i

“DARBININKŲ ŽODIS”
157 Gore Vale Ave., Toronto, Ont., Canada.
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SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

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

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

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

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

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

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 kap., atskiras egz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

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

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

atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

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

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

Dar galima gauti kompletas .už 
1931-82 metui.
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M. KOLCOV Vertč D. M. š.

ATVIROSE JŪROSE
Vyrai didelėje . daugumoje at
eina lig baidyklės. Nukirpus 
trumpai taip ir matosi: sykiais 

ant 
|e-

(Tąsa)
Šaltą kovo naktį 1921 metais mes užėjo

me ant denio šarvuočio, kuris buvo suki
lęs prieš Sovietus, bet pasidavė. Laivas 
buvo užverstas sniegu. Žmonės ant jo dre
bėjo ne nuo šalčio—nuo baimės. Jie nusi
minusiai žiūrėjo į bolševikus, laukė žiaurios 
bausmės. Kanuolės buvo užtaisytos dvyli- 
kacolinėmis kulkomis. Sukilėliai rengėsi 
sudaužyti darbininkų valdomą Petrogradą. 
Revoliucinė komanda prisakė.* iššauti tas 
kulkas į ledą. Baisus trenksmas sukratė 
orą. Tai buvo saliutas pergalingai revo
liucijai ir grūmojimas priešams...

Dabar mes ant šarvuočio “Marat.” Mes 
plaukiame per jūras,' vėjas pučia ir ant 

. augščiausio laivo bokšto plevėsuoja laivy- 
^no komandieriaus vėliava. Aplinkui plau- 
“kia kreiseriai, minininkai, sargybiniai ir 
^lavinimosi laivai, plačiai ir karinėje tvar- 
; koje pasiskleidę.

Ant šarvuočio “Marat” ir aplinkui ant 
‘ minininkų, taipgi viršuj ant orlaivių ir po 
’vandeniu—submarinuose prie kompasų ir 
kitų aparatų, prie jūrinių žemlapių ir ka
nuolių, prie įvairiausių mūšio įrankių ir 

• valgyklų kambariuose—visur stovi ir vei
kia naujos tvarkos šalininkai, naujoji gent- 
kartė. Nauji kovotojai—tai svarbiausias 
dalykas, kas pakeičia mūsų laivyno išvaiz
dą ir kas suteikia jam jėgą. 

* « *
Komjaunuolis K. Sarancev Volsko mie

ste atėjo į apskričio komitetą ir prašė pa
siųsti jį į laivyną. Jis neturėjo jokio su
pratimo apie karo laivus ir ant jų tarna
vimą.

Volsko apskričio sekretorius d. F. Pan- 
ferov buvo vienas iš sugabių draugų. Jis 
vidutiniu balsu kalbėjo ^arancevui:

—Nori į laivyną ant jūrų,—važiuosi ant 
jūrų. Pas mus, pas bolševikus, kiekvienam 
duodama proga patenkinti jo pageidavimą. 
Bet tik jau, žiūrėk,—-nepadaryk gėdos Vol- 
,škui.

Tatai buvo 1921 metais, po sukilimo 
Kronštadto tvirtumoje. O buvęs sekreto
rius, dabar rašytojas, Fiodor Panferov, sto
vi svečiuose pas d. K. Sarancevą ant mini- 

’ ninko tiltelio.
' Minininkas, kuriam vadovauja-Sarance
vas—vienas iš pavyzdingiausių minininkų venimo; jie suprantami ją vykintojams ant ( 

", Baltijos jūrų laivyne ir disciplinos klausi- Jurų ir sausžemio, mokinimosi laiku ir ka
me, ir išlavinime jūreivių, ir savo sugabu- r° Mūsų gyvenimas atspindi spau

dine, ir laivo švarume. Jo jūreiviai taipgi doje ir visoje praktikoje.

mechaniškai išmuštruotas. Neveltui kalba, 
kad anglų laivyno komandieriai taip ir už- 
gema su komandierių mandieromis, su ka
pitonų kepurėmis ir baltomis pirštinėmis 
ant rankų.

Sarancevas smagiai žiurėjo į rašytoją. 
Panferovą. Jis prisiminė savo praeitį. Sa
rancevas negimė tokiu, kokiu jis stovi ant, 
komandieriaus tiltelio. Jo kelias iš Volsko 
yra per jaunųjų komunistų! organizaciją 
Kelias buvo sunkus ir su daug vargo, visai 
ne tokis, kokis nupiešiamas Julės Verno 
apysakose apie jūrų didvyrius. * Jis savo 
ramumą ir sųgabumą įgijo gyvenime. 1 Jis 
prasėdėjo daug naktų, studijuodamas 
marksizmą, techniką ir bolševikų praeities 
istoriją. Jo prityrimai brangiau jam kai
navo, negu anglų oficieriams išdidumas. 
Bet užtai jis ir yra daug galingesnis, tvir
tesnis ir sugabesnis. ,

Tokių, kaip d. Sarancevas, jau subren
dusių ir dar to siekiančių kovotojų yra pil
nas Raudonasis Laivynas. Jie yra šarvuo
tuose bokštuose, išskaitli.uodami tolumą ir 
kanuolių nutaikymo cielių, dirba nakties 
tamsoje, su pagelba prožektorių jieško prie
šo: jie plauja laivų grindis, jie išklauso 
tūkstančius komandierių paliepimų ir drą
siai atsako:

—Taip!
Man atrodo, kad ant Raudonojo Laivy

no laivų tarpe jūreivių ir komandierių yra 
daugiau artumo, vieningumo, negu tarpe 
armijos dalių. Daugiau ir atidavimo pa
garbos komandieriams. Bet tas eina nau
dai mūsų apsigynimo. Jūreiviai, drąsiai 
žiūrėdami į komandierius, atsako: “Taip!”, 
o komandieriai, žiūrėdami į jūreivius, su- 
pranta jų atsidavimo ir savo paliepimų tei
singumą. r

—Perduokite komandieriaus įsakymą 
plaukti su aiškiomis šviesomis!

—Taip. • Plaukti su aiškiomis šviesomis!
—žodį “su aiškiomis” išmeskite.. Plaukti 

su šviesomis. '•
—Taip. Plaukti su šviesomis.
Įvyko didžiausias stebuklas iš stebuklų, 

—tas, ko siekia iš visų jėgų buržuazinių 
valstybių komandieriai laivynų ir armijų: 
bendri obalsiai ten yra abstrakčiai, skra
jojanti, o pas mus jie plaukia iš paties gy-

gulėjęs aut molib, tai 
juodžemio, nes skirtingi 
mes sluogsniai. Barzdos daž
nam tik apkirpdavome, 
pusiau atviri spuogai pūliuoja 
—-įpjausi. Kuriuos skustuvu 
aptarnauji, beveik kiekvienam 
ašaros rieda, bet kenčia ir ty
li. Sunkūs laikai, blogai vi
sur. Netaip graudu žiemą: 
paguldei ant kėdės, senelis at
šilo ir užmigo, skustuvo visai 
nebejaučia.

> Nešvara ^Didžiausia
“Steamers” — atmirkimui 

barzdos vienas savaitėje. Api
plovei—-žemes kloji ir’ kloji 
kaip ant kelmų. Vaikučiai iki 
15 metų tankiausiai sū utelė
ms., <’< •.. . , . i .. .j s 

tylokyklą;—paprastas storas, 
be jokios ventiliacijos/ 'tai 
toks paveikslas.

Prie to, reikią pasakyti, kad 
mokyklos bosas, idant suvar
žyti mokinius, turi išlipinęs 
ant sienų savotiškas taisykles 
—18 punktų, kurias suėmus

nes

krūvon : kirpk, skųsk, o jei ne
turi darbo, sėdėk s'avb kedeje. 
Uždrausta vienam su kitu kal
bėtis, uždrausta politika. Per
žengei taisykles, gali būt iš
mestas: iš mokyklos, ir pinigai 
prapuola;

Kaip visur, taip ir čia mo
kiniai mirko alum instrukto
riaus būdą, kuris įmatomai lie
ka malonesnis bet tiktai tam 
kartui. '

Kaipo sušipratusiam darbi
ninkui, man prisiėjo elgtis ki
taip, prisiėjo (laužyti paragra
fas, draudžiantis 'politiką. Iš 
12 piokinių, kurie,-išsyk tylėjo, 
kaip žemė,' į tris mėnesius trys 
liko rėmėjai komun., už ką 
prarado priešakines kėdės, bet 
ir toliaųs vejė diskusijas, du 
liko svyruokliais; 8 griežtai 
nusistatę i prieš kapitalistų ka
rą. 1 Už karo palaikymą liko 
keturitavorinio laiyo kapito
no sūnus, General Motors (au
tomobilių) Co. formanai ir 
instruktorius. \

Po virš suminėtų rezultatų, 
prisiėjo išsiskirti. (

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kuopa (Collinwoodo 

dalies) rengia puikų vakarėlį su pro
grama kuris įvyks 25 kovo-March, 
Darbininkų svetainėje, E. 79th St., 
pradžia 7:30 vai. vakare, įžanga 25 
centai. Už tą pačią įžangą bus ir 
vakarienė. Pirkite tikietus iš anks
to, nes prie durių nebus pardavinėja
mi. šis parengimas yra naudai 
15-to Apskričio.

SO. BOSTON, MASS. '
; ALDLD *2-ra' kp. mėnesinis- susi-^ 
rinkimas ; įvykis trečiadienį, kovo} 
(Maręh)’ 22 d., Lietuvių Piliečių 
Kliube, 376 W. Broadway, kaip 7:30 
vai. vakare. Visi malonėkite daly
vauti labai turime daug svarbių rei
kalų aptarti.

Sekret.
(67-68)

(67-68)

GRfAT NECK, N. Y-
? Bėdarbių Tarybos masinis susirin

kimas įvyks pėtnyčioj, 24 kovo 
(March) pradžia 7:30 vai. vakare, 
Z. Straukaus Svetainėje, 139 Steam
boat Rd. Draugės ir draugai, kaip 
žinote, kad Bedarbių Taryba yra nu
tarus laikyti susirinkimus anglų kal
boje ir ant vietos išgarsinta angliš
kai. Todėl lietuviai bedarbiai ir 
dirbantieji tęmykite bus pagarsinta 
“Laisvėje” del lietuvių ir kviečiame 
skaitlingai susirinkti ant virš minėto 
susirinkimo.

Kviečia Bedarbių Taryba.
(67-69)
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WORCESTER, MASS.
Kovo (March) 24 ir 25 dd., pėtny- 

čioje ir subatoj, 52 Belmont St., Bel
mont Hall, įvyksta Tarptautinįs Dar
bininkų Aps. bazaras. Visi lietuviai 
darbininkai dalyvaukite bazare. Dvi
dešimts penkių dolerių vertės naujas 
radio, lektrikinis pečiukas, ir smul
kesni daiktai. O programa bus pui
kiausia. Pėtnyčioj dalyvaus ir bos- * 
toniečiai pildymui programo, subatoj, 
tarp kitų ir Aido Choras pildys pro- 
gromą. čia bus galima gauti' gard
žių užkandžių ir minkštų gėrimų ir 
pr‘e geros orkėstrbs galėsite pasi
linksminti. Pėtnyčioj' prasidės (kaip 
7-tą vai. vakare, o ęubatoj 2-rą vai. 
po pietų ir tęšis iki 12-tai n'akties. 
Įžanga 10 centų; kviečia visus Bąza- 
ro Rengėjai.

' - (66-68)

Bendro Fronto Konferencija
NEW BRITAIN, Conn. — 

Vietos Bedarbių Tarybos pa
sidarbavimu, buvo sušaukta 
bendro frdnto konferencija, 
kuri įvyko vasario 27 d. Į kon
ferenciją buvo pakviestos ir 
pašalpinės draugijos, bet šiuo 
kartu dar nebuvo pakankamai 
plačiai jos pasiektos, dėlto ir 
delegatų nuo pašalpinių drau
gijų nedalyvavo ganėtinas 
skaičius. Vienok, pradžia ben
dro fropto pąsirodė visai pa
sekminga. Delegatų ir.simpa- 
tikų susirinko diktas būrys, 
šioj konferencijoj buvo pri
sirengta prie kovo 4-tos bedar
bių demonstracijos. Konferen
cijoj būvo iškelta bendri be
darbių; ir dirbančiųjų reikalai 
ir jie plačiai apkalbėta. Mūsų 
kolonijoj pirmu kartu . buvo 
padaryta bandymo žingsniai 

kovai 
Tra- 
daug

tą va-

sunkios padėties, 
rėsime ką valgyti 
mus atlaikysime, 
sivienysime.

Darbo Vyras.

Tuomet 
ir savo 
kuomet

tu-
na-
SU-

ELIZABETH, N. J.

ALDLD 23-ČIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 7:30 vai. Vaka
re, kovo 23-čią d., pas P. Olek, 1517 
Charlotte St., Bronx. Visį nariai 
būkite! Važiuojant iš down-town, 
imkite subway su užrašu Bronx 
Park, East 180th, arba White Plains 

ir išlipkite ant Freeman St.
Valdyba.

(67-69)

PLYMOUTH, PA.
Kovo( March) 22 dieną, 7-tą vai. 

vakare, A. Stravinsko svetainėje, 42 
Ferry St. bus rodamas judomas . 
paveikslas iš Sovietų Sąjungos po M 
vardu: “Ten Days That Shook The 
World.” Tai yra labai žingeidus pa
veikslas, kurį turėtų matyti kiekvie
nas darbininkas. Įžanga labai pigi., 
Kviečiam visas ir visus skaitlingai 
atsilankyti.

Komisija.
(66-67)

Rd.

>me, ir laivo švarume.
veik visi buvę arba esami komjaunuoliai. 
Sarancevas komanduoja drąsiai, kietai ir

• prie to ramiai, be eikvojimo nereikalingų 
\ žodžių. Jis stovi ant kapitono tiltelio tvar- 
? kiai, mandierą užsisegiojęs, žiūronas ant jo
• krūtinės; siaura balta juostelė matosi virš 
^apykaklės. Kuom jis skiriasi nuo Anglijos 
L bile laivyno kapitono? Kuom jis bloges- 
. nis?

Ne blogesnis, o tūkstantį kartų geresnis!
Išgarbintas ir .pagarsėjęs Anglijos laivy- 

*.,nas—tai tik išpūsta garbė. Išsipuošęs ang
lų jūrų laivyno oficierius tankiausiai tik

Laivyno komandierius apžiūrinėja jūrei
vių butus, šarvuotus bokštus, kanuoles — 
visur jį pasitinka jūreiviai džiaugsmingai, 
draugiškai ir kartu su pagarba. Jie jau
čia, kad tai vadas ir draugas, jau žilais pa
ausiais, bet gyvas ir energingas. Jie žino, 
ką rbiąįcia: “šaudyti Vorošilovo būdu.” Lai
ke bandymo d. Vorošilovas užvedė kanuo- 
lę, taikydamas į bačką, kuri siūbavo virš, 
bangų. Iššovė—bačka subyrėjo į mažus 
šmotelius. Raudoni jūreiviai pasileido 
juokais. Jie’irgi šaudo, kaip Vorošilov.

(Bus daugiau)

Kor Žingsnis, Ten Išnaudojimas tingas; žinome tai t visi. .Gi 
darbo priimnumą užtylėsiu.: .

i • WINDSOR, Canada — Pa-, 
i .staruoju laiku “Laisvėje” tilp- 
/sta daug, žinių iš įvairių užsi- 
P ėmimų, tačiaus ‘skutėjų bei 

“kirpėjų visai nebūva matyti, 
"kai kas gal mano, kad tai ge- 
/Yiausias užsiėmitnas; vienok ir 
jiia krizis slėgia be išimties.
4j Barberių (kirpėjų) gyveni- 
■jįnas kiek arčiaus teko patirti 
^Toronte, Ont.
4 r Be priemiesčių, Toronto 
Ziniestas turi 050,055 gyvento- 
tjus (1930 m. skaitlinės) sū 
J $50 laisniuotų kirpyklų ir, be- 
‘tųds, 4 jų mokyklos. Kiek 
-mieste uždarbiauja kirpėjų, 
♦neteko sužinoti. Ontario Mas- 
^ier. Barbers and Hair Dressers 
^Association (unija) praneši
au, tiktai Ontarijo provincijo- 
jje užsidarbiauja duoną 27,- 
J000 ‘tos rūšies amatinihkų. 
įGražus būrelis.

Plaukų nlikirpįmas viduti
niai kainuoja 25c., ^skutimas 
15 c., 1 
abu suminėtus. darbus atlieka 
už 25. čia reikia dadėti, ap-, 
sikirpimas - apsiskutimas liko 
madoje savo namuose,—viens 
kitą apsitarnauja draugiškai. 
O kirpėjam prisieina laukti 
valandos plaukuoto bei barz
duoto, iki atneš kapeiką. Vie
nok įrankiai turi būti geri, o 
jie brangūs. Turi palaikyti 
švarą ir pats švariai apsirėdy
ti. Ant mėn. pirmos dienos 
verkiant turi sukrapštyti fepr 
dą; turi padengti gazo ir elek
tros bilas, kitaip uždarys. Gi 
pilvas turi prisitaikyti prie ap
linkybių. Neperdėsiu pasa- 
kęs, turi valgyti ne kas gar* 
džiaus, bėt kas pigiaps, o pi
gus daiktas paprastai nemais-

Žodis Apie Mokyklas <
Už išmokinimą kaina hcnųš

bet jau daug’ kirpyklų tatyta, nuo 253ki 100 dolerių, 
dnrh’isi nflinlm Kiek būsi žioplfesnis, tiek at- > 

kentėsi. Paprastai už įran- 
' kius skaitoma 25 doleriai,' vie

nok jie verti ne daugiaus Ū2 ■ 
dolerių. Geriausiai pirktis pa
čiam iš sandėlių (barber sup- 

!■ plies).
Mokykloje, neatsižvelgiant, 

■ kiek ilgai būsi, netapsi kir.pė- 
1 j u, nes absoliučiai nerodo, ne

aiškina. Ragina dirbti ne 
kuogeriaus, bet kuogreičiaus, 
kad tik daugiaus jiems už
dirbtum; jie .pasiima 75 nuo
šimtį: kirpimas 10 c., skutimas 
5 c. Darbas nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais 
iki 10 vai. vakarę.

Kas nori patirti, ,kaip To
ronto bedarbiai gyvena, pra- ’ 
vartų pabūti toje mokykloje.

Kovo .12 d. čia kalbėjo drg. 
A. Bimba ir angliškai V. Zab-, 
lackas. Da pirm prakalbų' 
paskelbto laiko tirštai rinkosi 
publika. Apie 2:30 vai. pra
sidėjo prakalbos, žmonių bu
vo prisigrūdus pilna svetainė.

Pirmas kalbėjo drg. A. Bim
ba. Jis gan plačiai aiškino 
apie krizio priežastis ir ko
kius kentėjimus bedarbė ne
ša darbininkų klasei. Kalbė
tojas pareiškė; kad šitam kri
zini nesimato” gąlo. Mašinų 
ištobulinimas išmetė miiionus 

‘ darbininkų į gatves ir jiem; 
daugiau nėra vietos dirbtuvė
se. Darbininkų klasei gręsia 
pavojus būti kankinamais 
chroniškos bedarbės ir vilkti 
didėjantį kapitalistų išnaudo
jimą.

Publika labai atydžiai klau
sėsi prakalbų. Kiekvienas 
stengėsi pasiimti kalbėtojo 
pareiškimus.

Drg. Bimba ragino, kad dar
bininkai sudarytų bendrą fron-. 
tą. Politiniai ir religiniai įsi
tikinimai neturi sulaikyti dar
bininkus nuo bendros kovos 
prieš alkį ir prieš evikcijas.

Antras kalbėjo angliškai 
jaunuolis V. Zablackas. Jis 
nurodinėjo; kaip kapitalistų 
klasė panaudoja mokyklas su
painioti darbininkų sąmonę ir 
įskiepija buržuazinę ideologi
ją. Jis ragino jaunuolius or
ganizuotis ir kovoti prieš iš
naudotojus i£ prieš ruošiamą 
naują imperialistinį karą.

■lt. f

Rinkta ąukps padengimui 
lėšų. -Sumesta $16 su centais.

Užbaigus *prąkąlbas, pa^ 
kviestą, publika pasilikti, ir 
suorganizuoti. Bedarbių Tary^- 
bą. Susirašė 15 bedarbių, ir 
Bedarbių, ’ Taryba pasibrėžė

GREAT NECK, N. Y.
Ketvirtadienį, 30 d. kovo-March 

įvyks Pirmyn Choro rengiama vaka
rienė su koncertine programa ir šo
kiais, Strauko Svetainėj. Vakarienė 
prasidės kaip 7:30 vai. vakare.

Draugės ir draugai darbininkai! 
Ant mūsų visų gula pareiga, padėti 
moraliai ir materialiai dabartiniu 
momentu Pirmyn Chorui. Todėl pa
sitikime jog skaitlingai dalyvausite. 
Tikimės ir iš apielinkes mūsų sim- 
patikų. Įžanga pigi kiekvienam bus 
galima pasilinksminti prie valgio, 
dainų ir šokit}.

Užprašo Pirmyn Choras.
(67-68)

WORCESTER, MASS.
Prieš Fašistinio Komiteto .mėne

sinis susirinkimas įvyks antradienį, 
21 kovo (March), kaip 8-tą vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St. Visų draugijų atstovai bū
tinai turite dalyvauti, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti.

Org. J. J. B.
(66-67)

CLEVELAND, OHIO
Drg. K. B. Karosienč kalbės 23 

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, Sovietu' 
Sąjungoje. Daug aiškins apie mo
terų reikalus, tat skaitlingai susi
rinkite jos išklausyti.

(65-68) • ‘

PER “LAISVI” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

suvienyti darbininkus 
prieš didėjantį skurdą, 
džia gera, ir ji duos 
naudos.

Tuom pačiu laiku ir
landą, kada buvo sušaukta 

į bendro fronto konferencija, tai 
i Namų Savininkų Susivieniji
mas miesto centre šaukė savo 
o r g a n i z a cijos susirinkimą. 
Mat, Namų Savininkų Susivie
nijimo vadukai sužinojo, kad 
yra šaukiama bendro flonto 
konferencija, tai jie su tiks
lu pakenkti šiai konferencijai 
šaukė savo susirinkimą.

Dieną vėliau, kuomet Namų 
Savininkų Susivienijimo dele
gatai atsilankė į Bedarbių Ta
rybos Susirinkimą, ten kilo di
delės diskusijos delei tokio 
N. S. S. pasielgimo. Bedar
biai, kurie atsidavusiai kovo
ja prieš alkį, tą klausimą iš
kėlė tinkamoj šviesoj ir nų- 
maskavo tuos ponus. Buvo 
parodyta darbininkam politi
kierių tįjcsjai ir ką jie nuvei
kė per penkis metus tos or
ganizacijos gyvavimo. Jie įgi 
sęko teisintis, kad jie rengia 
peticiją reikalauti bedarbiam 
palengvinimų, bet tas nepri- 
ifeilgė j (į veidą. Ponuliai pasi
rodė darbininkų vienybės dra
skyto j ai’

, , Turėtų ^galvoti maži namų , veįkti kovos(J : ieš
savininkai, kokią jie naudą 
turi iš tokios organizacijos^ 
Politikieriai skvo karjeros tik
slais Namų > Savininkų Susivie
nijimą naudoja.1 Jau daug 
yra tokių bedarbių, kurie pra
rado savo namus ir šiandien 
yra randauninkai. Jų sutau
pyti centai žlugo. Jie, būda
mi bedarbiais, iš labdarystės 
gyvena ir Įaįpšhįškai badauja.
0i tuo pačįu įXąrt,uipdlitil$ięfiai 
juos su prašymų-peticijom už- 
bovina, lyg ^mažus vaikus til
do.

Bedąrbių Tarybos rodo ke
lią, kad tik bendrai, namų sa
vininkai ir randauninkai .susi
vieniję, tegali ąpsigiriti nuo

alkį.
. / , • ■ J

Kovo 13 d. Bedarbių Tary
ba laike susirinkimą. Svar
biausia^ klausimas, tai iško
voti kiekvienam bedarbiui pa
šalpą. Išrinkta komitetas, ku
ris darbuosis, kad bedarbiai 
nebptų verčiami dirbti už pa
šalpą. Nutarta reikalauti, kad 
vaikam duotų šiltus pietus mo
kykloje. . Išrinkta pu ,delega
tai: į Ūnidh City, N.’ J., bedar
bių konferenciją. Tuom ir 
užsibaigė susirinkimas.

Sekantis Bedarbių Tarybos 
susirinkimas iįvyks kovo 28 d., 
7 :30 vakare. -

3F. Savich.

“Laisvė” galt pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio isdįrbimo, su naujais patobulinimais“

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

KAINA $60.00

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

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
• i. ' . - . • • I . . H ’ ’ > : <•') » . j j ■

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

; Joj aprašomos Paryžiaus koniiinarės ir jų karžygiška 
“kova, čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ten- 
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame kąre ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

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

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

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

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

46 Ten Eyck St.,
' •• «■ r : j---- ----

Brooklyn, N. Y.
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PINIGAI IR KAINOS
čiau nurodytai būdais, kai
nų kilimas ant visko privers 

i ir “Laisvės” kainą pakilti 
iki $6.00 metams.

“Laisvė” neprašo aukų; ji 
prašo iš savo skaitytojų tik 
to, kas jai priguli, būtent

ryčio spekuliantai
Kad “stakas” (Šerai): 

nuo $1.00 iki $6.00 iri 
.u. C me? jau atjau- 
kainų kilimą ant gy

ni reikmenų. Tai rei- 
linigų infliaciją. Su
ėmiau sakant, puola 
o vertė.
.mas kainų ant popie- 
r kitų reikmenų prie 
!os darbų, tai didelis 
tis “Laisvės” direkto-

s. Kur galas kainų ki- 
i? Ar bus galima iš- 

v’ti dienraštį su $5 me- 
prenumerata? Kaip

su spaudos darbų kai
ri is, kuomet viskas bran- 

sta- be saiko?—klausimai, 
;urie£vargina visus esančius 

atsakomingose vietose mūsų 
dienraščio įstaigos. Baimė 
krečia, kad ta padėtis ne
priverstų mus pakelti “Lais
vės” prenumeratą, norint ją 
išlaikyti dienraščiu.

Tuo reikalu reikia rūpin
tis visiems “Laisvės” skai
tytojams, visoms draugi
joms ir organizacijoms, ku
rioms “Laisvė” organauja, 
ir visiems darbininkiškos 
spaudos rėmėjams.

Dar yra būdų išsigelbėji
mui, jei visi imsime susido- 
mėjusiai darbuotis, jei su
prasime svarbą palaikymo 
darbininkiškos spaudos ir 
jei jos palaikymą mokėsime 
skaityti grynai savo reika
lu, kaipo klasiniai sąmonin
gi darbininkai.

Štai būdai, kuriais šiuo 
kapitalizmo smukimo mo
mentu' męs galime ekonomi- ; 
niai susitvarkyti:

Kuriems yra pasibaigusi,. .V. lt 1 , . IIIW ................. .......... ....
dienraščio prenumerata, rei- Mes darome viska> kad pabai 
kia tuojau atsinaujinti vi
siem metam, prisiunčiant

' ’ ; atsinaujinti ; prenumeratas, 
-kuriem pasibaigusios, ir už- 
Į simbkėti jai bilas.

Vienatinis pagelbos daly
kėlis, ko ji prašo, tai gauti 
naujų skaitytojų.

Manau, kad tuos jos pra
šymus lengvai mes galime 
išpildyti. • ___

P. Buknys

A. L D. L D. ŽINIOS
Suvažiavimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
visuotinas suvažiavimas yra 
šaukiamas 3 d. liepos, tai yra 
ant rytojaus po mūsų dienraš
čio ‘Laisvės” metinio pikniko. 
Suvažiavimas bus pirmadienį, 
nes antradienį yra amerikoniš
ka šventė. Aišku, kad iš pla
čios apielinkės bus dalyvių 
“Laisvės” piknike. Tokiu bū
du pirmadienį atlaikysime su
važiavimą ir kadangi ant ry
tojaus dar bus nedarbo diena, 
tai visi galės laiku grįžti na
mo.

Suvažiavimo dienotvarkis ir 
specialis šaukimas bus išsiun
tinėtas kuopoms pradžioje ba
landžio mėnesio. Vienok jau 
dabar apskričiai privalo pasi
rūpinti, kaip geriau: ir dau
giau padėti kuopoms, kad jos 
galėtų prisiųsti savo delega
tus. Į suvažiavimą delegatus 
siunčia kuopos ir jos pačios 
padengia jų lėšas. Tačiaus, 
jeigu kur negalės kuopos pa
siųsti, tai gali siųsti apskričiai. 
Suvažiavimas įvyks “Laisvės” 
svetainėje, Brooklyn, N. Y.

Bedarbės Reikale

Literatūros Draugija leidžia 
brošiūrą bedarbės reikalu. Ji 
vadinsis : “Bedarbė ir Visuoti
nas Kapitalizmo Krizis.” Šios 
brošiūros bus pagaminta dau- 
giaū, negu reikalinga nariams. 
Jos spausdinsime mažiausiai 
dar 1,000 egz. del platini
mo tarpe lietuvių darbininkų.

Ji turės apie 150 pusią- 
Prie to toje Knygoje bus

■v ■ r , L,. M.;.
1. 1 . į \Motorlaivio

Tg : : vi f 1 
f-. . . . ' 3 ’

* Motorlaivio “Gfipšholm” 
dydis yra'575 įecių ilgio, ‘ 74 
pėdų pločio, .18,()bo reg. tonų, 
23,600 tonų įtalpos. Didžiau
sias laivas, koks kada plaukėj 
Klaipėdą. Taip pat didžiau
sias iš šiais metais plaukian
čiųjų tarpo. Visas' baltas, — 
it gulbe, nepaprastai švarus, 
kambariai erdvūs ir visapusiš
kai patogūs. ' .

Švedų linija dabar yra vi
sur žinoma ir išgarsėjusi, ka
dangi visada rūpinasi, ka’d ke
leivis, kurioje klasėje jis’ va
žiuotų,1 būtų savo kelione pa- 
,tenkiųtas, ir kad kelionėje tu
rėtų daug įvairumų,, ir tuo 
būdu, kelionė jam butų’ poil
sis.

Išplaukus, iš New Yorkę ge
gužės 27 d. Klaipėda pašįę- 
kįama birželio, 8 d. ryto.‘Į Lie
tuvą parvažįudjąmą pačiu gra
žiausiu laiku—vasarą; ' Kas'
neatsimena vasaros Lietuvoj ?•' 

Jei manote vykti, vasarą j 
Ęietuvą šiais metais^ nepraleis
kite progos sykiu su šia skait
linga lietuvių ekskursija, ne
persėdant, tiesiog į Klaipeda, 
moderniškuoju motorlaiviu —- 
“GRIPSHOLM.”

-Platesrtių informacijų ir lai
vakorčių bei pagelbėjimui pri
rengti reikalingus dokumen
tus kelionėje, kreipkitės į vie
tinį laivokarčių agentą, arba 
tiesiog į bet kurią Švedų A- 
merikos Linijos raštinę. Tėmy- 
kit šiame laikraštyj skelbimą.

Tarpe motorlaivio ir garlai
vio skirtumas: motorlaivis va
romas elektra, o garlaivis ga
ru.

f ' 1 ..........-.......
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

. R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Hfiin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
K&sos glob. J, Lekečinskas, J135 Logan St.

ir J, Jokubeaas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St.' 

Visi Gardner, Mass.

f:': JPuelapifl:penktas
■ ' ’ ' ' i X. r—

Prot. Rašt. J. Staskevičius, 110 Mclroee Avė., 
Wilkes Ęarre, Pa., Tel. 84625 

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 2QO61 

Duobkasys, Jopas Kųlponas, 27. Corlet St, 
į Wilkes • Barre, ,Pa.. Tel. 84J625

Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 
. I 21 Ferry St., Plymouth, pa.

Exkeleivis.

srutų laistymui

Balčiūnas statė 
klausimą: “Ar

kia.” Reikia tokių, kuriė dėtųsi 
prie .griovimo darbininkų judė
jimo. ■ žmogus stenėjo, kad Ko
munistų’Partijoj tvirta discipli
ną, o pas* prūseikinius menševi
kus, tai kaip kas nori. Todėl, 
sako, žmonės turėtų dėtis prie 
jų.

Prūseika ir Butkus visą va
karą paskyrė 
ant komunistų.

Darbininkas 
tiem ponam
Bimbos sumanymu ar Komunis
tų Partijos patvarkymu menše
vikai Butkus ir Prūseika buvo 
išmesti iš partijos?” Kitas 
jiem buvo statomas klausimas: 
f“Ar jūs; galite vadovauti dar
bininkam, ,patys neturėdami 
.principų nei programos?”

: ■ ‘ ■ į ,
11 žihoma, jie išklaipė plausi
mus, kaip tik galėjo, bet darbi- 

mipkai -matė, kaip, nuo jų veidų 
maskos krinta,

IsĮ e pažįstant tų kalbėtojų, 
žmogtis manytum, kad čionai 
neblaivi kalbėjo, Let tai ir ne 
trezvųi darbas.

Prakalbose Buvęs.

Prelekcija apie Judžius 
ir Sovietų Sąjungos 

Pripažinimą
Pa-tema.

Amerikos 
supainioja

GARDNER. MASS
AiL.DiL.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius. M. Šleiva, 
> 80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis, 
8Crawford 

Finansų raktinliikas, A. Siekis, 
r. ?. 

Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius, 
140 Mechanic St.

st.
P. O. Box 4,

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis J*.,

1120 North Street 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis. P..

.. 52 Dale Street
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie .fihansų pagelbininkai:

Evans J.,
640 Ridgeway Avenue 

Daukas, Geo.,
. - 131 Joseph Avenue
Iždininkas Draseikis J.,

Z • > 52 Dayton Street
Maršalka Valečka A..,’

80 Kelly St.
L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek

vieną .mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakarei pradžia 7:30 valandą.

Soviet? Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

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

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus 
informacijų sekančių

klauskite 
antrašu:

“LAISVE” 
i j

427. Lorimer St-, . ; l

Brooklyn, N. Y.

VIENYBfcS DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mat*.

VaJayta 1931 metant

?irm., W. delpaevičia, 51 Glendale St;
Ir m. paeglb. A. Sauka, 

258 Ame* 8t.
Nutarimų rašt. 5. . StripinU, 

49 Savvtolle A Ve.
Turto rašt. K. Venalauakia,

12 Andover St.
Ligonių raįlį. M. Jazukevičia,

158 Amen St. *
Iždininkas M. Miškinis,

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

B. Zdanavlčia, U Glendale St., J. Bale- 
vlčia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna

Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

pas

Avė.
ir So-

goję kovo brošiūra būtų gata^ 
va ir išsiuntinėta kuopoms. 
Prašome draugų, visų narių; 
mokėti duokles ir siųsti į cen
trą. Taipgi prašome kuopų 
valdybų pranešti: kiek reikia 
jums prisiųsti brošiūros plati
nimui ? Siunčiant kartu su bro
šiūromis, kurios priklauso na
riams ir tas, kurios bus trau
kiamos platinimui, galima 
daug sutaupyti pinigų <ir su- 

jniažinti centro knygiui darbo. 
įPraneškite tuojaus.
f^Jaunuolių Organizavimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijoje 
pereitais metais buvo arti 200 
narių, kurie ėmė anglų kalbo- 

jje knygas. Tai dar pęrma- 
Prl“!žai. Labai daugelis mūsų or- 

kalbinę 200 naujų skaityto- ganizacijos narių turi paaugu- 
jų, gautum? $1,000.00; už/sį 
įvairias biias, jei jas apsiJ šyti\^rie A.L.D.L.D. organiza- 
mokėtu, įeitų apie $2,000.00. ci^s\ .

*• ' v 4. a z I n im M z\ I i n win vviAn nnrm Ir 1 o.vvi a

Žinoma, rasis iš dirban
čiųjų} 'draugų, kurie primes 
aukų šiam savo įstaigos su- 
stabilizavimui.

Mūsų rezervas tuomet su
sidarytų iš apie keturių ar 
penkių tūkstančių Ąoiėrių.

Už tuos pinigus nusipirk- 
t tume popieros ir kitų reika

lingų medžiagų dabar, kol 
dar kainos prieinamos.

Tuomet “Laisves” prenu
meratą užtikrintume $5 mo
tam, ir už spaudos darbus 
pasiliktų tos pačios kainos, 
kokids yra dabar. Tai būtų mizacijoms ir tame skaičiuje

Draugijos, kurios yra sko
lingos už spaudos darbus, 
knygas ir pasiskelbimus 
“Laisvėje,” tuojaus privalo 
užsimokėti.

Taipgi nusistatykime gau
ti 200 naujų skaitytojų 
“Laisvei” dar už $5 prenu
meratą iki Pirmajai Gegi\ 
žės. ‘ .

Tai būdais yra vilties ma
terialiai sustiprintį savo 
dienraštį.

Už atnaujinimą prenume
ratų beregint įplauktų ke-į 
lėtas šimtukų dolerių;

(mui “Karas Lietuvoje” apysa
ką. Ši apysaka atvaizduoja 
pereitą imperialištinį • karą 
Lietuvoje, jo baisumus ir pa
sekmes. Knyga turi 224 pus
lapius ir verta mažiausiai’ do
lerio. Bei atsižvelgdami i į 
viešpataujantį krizį mes ją 
parduodame tiktai’po 35'cen
tus. A.L.D.L.D. kudpoms ir 
nariams pardodame tiktai po 
20 centų. Jeigu yra traukia
ma daugiau, kaip 5 knygos. 
Persiuntimą apmoka' pačios 
kuopos. , .
'Z Nauja Apysaka

Po brošiūros apie bedarbę, 
bus išleista labai svarbi kny
ga, kuri susidės iš apysakų. 
Svarbiausia apysaka bus 
“SPALIS,” kurią parašė d. Ja
kovlev, vienas iš geriausių So
vietų Sąjungos jaunų rašytojų. 
Apysaka parašyta iš revoliuci
jos kovų Maskvoje 1917 me
tais, 
pių.
eile kitų apysakų iš piliečių 
karo laikų Rusijoje ir iš Ame
rikos darbininkų gyvenimo. 
Tai bus labai interesinga ir 
naudinga knyga.

Centro Komiteto nariai ją 
jau verčia ir ruošią spaudai. 
Tai kus antra knyga už 1933 
metus. Po jos seks arba d. V. 
Kapsuko “Istorija Lietuvos So
vietų Valdžios,” arba kokia ki
ta naudinga knyga,.-p gal pri
sieis leisti daugiau- brošiūrų.

Kaip matote, draugai, ALD 
LD Centro Komitetas turi ge
rą programą knygų leidimui 
ir pritaikymui prie dienos 
klausimo, žinoma, leidžiame 
dideles ir mažas knygas.’ Be
darbės klausimu ruošiama 
brošiūra.

Mokėjimas Duoklių

Centro Komitetas galės 
pravesti savo programą gyve- 
niman tiktai su visų narių 
pagelba, jeigu bus laiku su
mokėta duoklės.
knygos išleidimas yra surištas 
su finansinėmis
Mokėkite duokles ir tuojaus 
siųskite jas į centrą. Dauge
lis kuopų atsiliepė į mūsų ra
ginimus, bet daugelis dar ne
mokėjo duokles. Subruskite 
visi, draugai ir draugės! Mo
kėkite duokles ir “geresnių 
laikų” nelaukite, nes jų ne
bus! Gaukite naujų narįų į 
mūsų organizaciją. Ruoški
tės jau dabar prie ALDLD su? 
važiavimo. Duokit savo suma
nymus Centro Komitetui, kas 
būtinai reikėtų apšyarštyti su- 
važiavimę. Pinigbš siųskite 
Monėy Orderiais-—pašto, per-- 
laidomis. Išrašykite: J. J. 
Kashkevich vardu.

D. M. Šdlomskas, , 
ALDLD Centro . Kom. Sekr. ' 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Daną, kovo 24 
vakare, New. 
16-18 Manhat- 

Brooklyn, N. Y.,

Kiekvienos

jaunimą ir privalo prira-

Jaunuoliams mes suteikiame 
anglų kalboje darbininkiškas 
knygas, ,/eigu iš vienos šeimy
nos bus du, trys jaunuoliai 
prie kuopos, tai kiekvienas iš 
jų gaus skirtingas knygas ir 
pasimainydami galės skaityti 
ir šviestis.

Taipgi 
“Laisvėje”, 
soje” yra 
je skyriai, 
vaikus, kad jie skaitytų tuos 
skyrius ir kad parašytų į juos.

Drg. B. Fulton, “Laisvės” 
skyriaus vedėja ir jaunuolių 
organizatorė, išsiuntinėjo vi
soms lietuvių darbininkų orga-

pastaruoju laiku 
“Vilnyje” ir “Tie- 
geri ’anglų kalbo- 

Pratinkime savo

išlaidomis.

Tiesioginė Ekskursija 
į Klaipėdą

Iš PruseikinŠŲ Menševi 
ky Prakalby

Praėjusio penktadienio va
kare prusejkiųiąi ^menševikai 
turėjp , prakalbas .Amerikos 
Lietuvių Piliečių KJiubo svetai
nėj. žmonių galėjo būti apie 
du šimtai.

. Kalbėtojai buvo Riltkus ir 
Prūseika. Lietuviai darbinin
kai žino, kad nesenai Butkus 
sugrįžo iš maršruto, kur jis pa
sakojo darbininkam apie “ko
munizmo krizį” it šav“e vadino 
“baisūnu”. Jo mi'šija buvo nie
kinti revoliucinį judėjimą ir ati
traukti lietuvius' darbininkus 
nuo Komunistų Partijos.

Jis šiame vakare, pasilipęs 
ant pagrindų, srutas pylė ant 
Komunistų Internacionalo ir ko
munistinių partijų.. Pridėjęs 
pirštą prie kaktos,' šaukė: “Yra 
žmonių ir dar tokių, ką turi 
protą, tai mums, tokių ir rei-

Tai labai įdomi 
gelba savo judžių 
kapitalistų klasė 
milionams darbininkų klasinę 
sąmonę ,ir įskiepija buržuazi
nę įdeologiją.

Profesorius 
d., 8:30 vai: 
Royal Palace, 
tan Ave.,
duos prelekcija apie Sovietų 
Sąjungos judžius.

Šiame mitinge bus daug kal
bama ir apie Sovietų Sąjungos 
pripažinimą.

Neprisieina abejoti, kad tais 
klausimais daugelis lietuvių 
darbininkų domisi. Todėl įsi
tempkite 'dieną ir būkite kal
bamam mitinge. t

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008—
2 5 th St., Moline, III.

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

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

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th S* 
& 5th Avė., Moline, Iii.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd SI 
Moline, III

PRANEŠIMAS ■

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą
LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN. 

DRAUGIJOS, LINDEN, N. J.
Naujos Valdybod Adresai 1933 Metų

Pirmininkas A, Mazonas/ 310 W. Price St.,
Linden, N. J.

Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas.
' 715 N. King St.. Elizabeth, N.

Protokolų Rašt. R. Tratūlis,
1411 Clinton St., Linden, N.

Finansų Rašt. K. Lenhvth,
x 110 W. 11th St., Linden. N.
Iždininkas J. Uskurėnas, '

„...1501 S. Wood Ave.,* Linden, N.
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

J. Vertalis,
203 W. 16th St., Linden, N, 

Maršalka, K. Meskauskas,
1802 So. Wood Ave., Linden, N.

Draugija ’susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą se’redą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
po nuni. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th Stl
Linden, N, J.

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas. .1'32 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St,

TIESIOGINE ekskursija
J KLAIPEDA

I : 1 4 1 • ••; : Z, > ! • Į .4/
BE PERSĖDIMO Į KITĄ/ LAIVĄ ,,, . j t , I,

Išplaukia iš Ne,w Yorko moderniškuoju švedų Ąrperikos .
Linijos motorlaiviti' •! ' 1 ! 1 ' ’

’' degužes ,27 dieną, 11 vai. ryto 1
savo1 Švedų' Amerikos Linija yra gerai žinoma .lietuviams keleiviams 

patogumų kelionėje į Lietuvą. Nuo 1930 metų birželio 27 d. tuo pačiu 
motorlaiviu buvo atidalytas nuolatinis ir patogds1 susisiekimas į Klai
pėdą perGothehburgą, Švediją. Nuo . tada lietuviai keleiviai kelionėje 
t Lietuvą ar Ameriką ir. naudojasi švedų Amerikos Linija, keliaudami 
įer vienintėlj savo uostą Klaipėdą. Kiekvieną metą šia linija lietuvių 
celeivių skaičius didėja, kaip įrodymas,, kad keliaudami minėta linija
<0101 viai visapusiškai yra patenkinti.

Didesniam, lietuvių keleivių patenkinimui j švedų Amerikos Linija,

j.

j.

j.
j.

J.
J,

didelis taupas kiekvienam 
dienraščio skaitytojui ir Vi
som draugijom, kuriom “L.” 
•daro spaudos darbus.

Prenumeratos pakėlimas 
yra ne tuščia pranašystė, ale 
faktas. Jei draugai nesis
tengs sukelti finansų augš-

ALDLD kuopoms 
blankas, žiūrėkite, 
■kad tas klausimas būtų pakel
tas jūsų kuopos susirinkime ir 
paremkite jaunuolių organ!-, 
žavimo darbą. " *• >

“Karas Lietuvoje*’
“Laisvė” ir mūsų organi-

laiškus ir 
draugai;

Nepersedaht į kitą laivą

Kelionėje nieko nėra ma
lonesnio ir genesnio kaip, įsė
dus į vieną didelį modernišką 
laivą vienam uoste, , išlipąma 
kitam uoste. 'Jokią kelionę 
turės visi lietuviai ekskursan
tai plaukią šVedų Amerikos 
Linijos motorlaiviu “Grips
holm” G«^<ižės 27 diėiią tie
siog iš New Yorko, nepersės-

zacija bendrai išleido įplatini- darni, į Klaipėdą.

šiais riaeta'is leis savo didelį, modernišką motorlaivį TIESIOG į KLAI
PĖDĄ. Iš New Yorko išplaukia gegužės 27 d., Klaipėdą pasieks bir
želio 8 d., ryte, čia lietuviai keleiviai bus nukeldinti į krantą.

Motorlaivis “Gripsholm” yra didžiausias laivas iš plaukusių j Klai
pėdą tiesiog, taip pat yra didžiausias iš plaukiančiųjų tarpo ir šiais 
metais, švedų patarnavimas, neatsižvelgiant, kurioje klasėje keleivis 
keliautų, ,Visada rūpinamasi, kad būtų savo kelionėje patenkintas, šve
dų virtuvė, valgių racibnališkumu ir gausumu yra išgarsėjusi pasau
lyje. -Kas .gali būti( malonesnio kelionėje, kaip įlipus į laivą New 
Yorke /ar.' Halifaxe', >'ir išlipama Klaipėdoje. ■ . •' ’

Ankstyvesniam į Lietuvą keliavimui yra rengiama Jiėtuvių ekskur
sija balandžio ,2.2 d. tuo pačiu motorlaiviu. Rengiama Lietuvių Lai
vakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje.

Platesnių .infprmącijų ir laivokarčių kreipjkitės į arčiausią autori
zuota agentą,,.arba tiesiog: Swedsh American Line, 21 State St., New 
York, N." Y; Skyriai: Chįcagbje, Bostone, Detroite, Minneapolis, San 
Frąnciscp, Seattle, Portland,, Los Angeles,, Montreal, Winnipeg ir Ha
lifax. Lietuvoje: Kaune ir Klaipėdoje.

tA. ■>•>'.b' .h*'//* ‘■11 ■ ■■ „"

Motery 
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
, VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienč, 16 Bunker Ave. t f 
Viee-plnn. O. Tursklenč, 79 Vine St.
Prot. rnšt. T. ZizCn, 873 N. Main: St. 
Fin. Rafit. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė,_ 31 Clarence St.

V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė. 
V. Bartkienė, 
Ligoniu Rašt._________  __
Maršalka J. Simanakienš, 88 Vine St. 

Viaoa gyvena Montello. Man. 
kare.

2. ČereŠkienč, 87 Battle 
.avlčlenė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
221 Ames Št.
29 Intervale St.
M. Potsus, 184 Ames St.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

Pirmininkas J. Bagdžiunas, 228 Duffy, j

Pittsburgh, Pa. Tel. I
Vice- pirm. J. Kulponaa. 27 Corlet St.

WilKea Barre, Pa., Tel. 34625
Kasieriua K. Randavčikab, 613 Main St. i - 

Edwardsville, Pa., Tel. 74073 ft?

Avė.
9905

t-————————*—--- —-—*4

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
ČlBfcs, šiandien atei- 

kite dele! savo 
sveikatos išty*- ( 

1 rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš- j I kai stovite. I Odos Nušaše- 

/ jimai, Nervy 
Ligos, Abelnas 
SiFlpnumjatų, 

SSiL Skilvio, Žarnų 
"ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde

gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. > ■ ’ —j ’

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
»ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
į joviškais, mpks(liškai$ būdais, » 
I ‘X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
■ Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei čiepų Išmirkštimai. 
| Prieinama Kaina
? Sąlygos pagal jūsų išgalę
; Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
| Kalbame lietuviškai 

Į PR. ZINS
į 110EAST16lh ST. N. T.
Į Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
I įsisteigęs 25 metai 
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.; ( 
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

TELEFONAS ATDARA DIENA.
Pulaski 6-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. f?*

M. TEITELBAUM, Manadieris
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per

visą naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—85c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- 
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- //
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui t /
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS ĮR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys /
gariniai kambariai delei fŠsipėnmo: Rusiškas, Tur- [
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES-
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. r
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. V.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Tnus'hing Avė. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Btoadway karais—išlipt ant Flushing Ave. i

3OE3OE^>
JUQZAS KAVALIAUSKAS H

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer 

*ey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone— Main 1417

' ts’
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Laisve Gaunama ant JONAS StOKE,
Sekančių Stočių

pir-

Photo

(Daugiau Vietos Žinių 5 p.) New Yorke
New

Telephčne, Evergreen 8-W10

kuo-

Šiandien Prasideda Įdomi

BROOKLYN. N. Y

TO

NOTARY 
PUBLIC

►*<>> >>

rengti 
Aikštėj 
turime 

gerai

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vaL vakarais.

tai .po įtiek . gauna darbo, 
Vos keliom dienom pąkan- 
IJždarbiaiimenki.f s • i ■

M. Puzinas.
(Bus daugiau)

tai 
pa-

MATHEW P. BALLAS 
( B ( Ei.fi O S K A S) 

G R A B O R ( U s

IŠRANDAVO.IIMA1
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4-5-6 kambariai la
bai pigiai. Pageidaujama lietuvių. 
Ant vietos yra džianitoriu.s, kuris 
viską prižiūri. Atsišaukite: 192-194- 
196 John Street, Brooklyn, N. Y.

(67-71)

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numlrusiui 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobilias ir karieta* veselijoms, 
krikitynom* ir pasivaiinCjimams

231 Bedford Avenue

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vytų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas,; 
gydau (Čirškimu; kraujo ir pūsles;

analizai • / .'

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

Pilna Egzaminacija $2.00

PARSIRANDAVOJA
PASIRANDAVOJA , fomiŠiuoti 

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

(64—67)

Puslapis šeštas

Kepurių ir Skrybėlių 
Darbininkų 
Konferencija

Per dvi dienas, šeštadienį ir 
sekmadienį, kepurių ir skry
bėlių siuvėjai laikė konferen
ciją, Irving Plaza, prisirengt 
kovai prieš žiaurų išnaudoji
mą. Unijos biurokratai ne
paiso darbininkų reikalų. Mil
linery Workers Union yra da
lis Amerikos Darbo Federaci
jos. Paskutiniu laiku darbda
viai nori įvesti darbą nuo ka- 
valkų ir panaikinti dirbtuvėse 
unijines sąlygas. Kepurių ir 
skrybėlių darbininkai rikiuo
ja savo jėgas atmušti bosų 
puolimus.

Judžiai Iš Sovietų 
Sąjungos

Workers Film and 
League praeitą šeštadienį ro
dė iš Sovietų Sąjungos judį 
“Arsenalas”. Atenantį šešta
dienį, kovo 25 d., bus rodoma 
judis, užvadintas “Turksib”. 
Tai filmą apie industrinį Tur
kestano plėtojimąsi ir turkma- 
nų kultūrinį gyvenimą.

Judis bus rodomas ( tarp 
5 ir 8 vai. vakare, Labor'Tem
ple, 242 E. 14th St., 
York City.

LDSA 1-mos Kp.
Draugiškas Vakarėlis

LAISVU Antradienis, Kov-

Šiandie Visy Kultūrinių ir Ap- 
švietos Organizacijų Konfe
rencija Kovai prieš Fašis
tinį Terorą Vokietijoj

Iš Kriaučių Dirbtuvių Pirmininkų Susirinkimo T.U.U.L. Šaukia Darbi 
ninkus Stot Kovon prieš

Hitlerininkų Terorą
Vokietijos fašistai, hitleri

ninkai, pasikėsino nužudyti 
Thaelmanną ir Torglerį, žy
miausius Vokietijos darbinin
kų vadus.

T.U.U.L. (Darbo Unijų Vie
nybės Lyga) atsišaukė į dar
bininkus, kad; rengtų masinius 
prc^esto mitingus ir siųstų pro
testo rezoliucijas Vokietijos 
ambasadoriui /į Washingtona.

Po atsišaukimu pasirašo 
T. U. U. L. generalis sekreto
rius W. Z. Foster.

Visos New Yprko ir apielin- 
kės lietuvių -darbininkų orga
nizacijos, nieko nelaukdamos,, 
privalo pasiųsti protesto rezo-i 
liucijas Vokietijos' ambasadoj 
riui ir reikalauti, kad Hitlerio 
valdžia' tūojaus paliuosuotų 
darbininkų klasės vadus. Jei
gu . tuo tarpu nėra reguliario 
organizacijos susirinkimo, 
jos komitetas privalo tatai 
daryti.

Kovo 16 dieną buvo lietu
vių kriaučių dirbtuvių pirmi
ninkų susirinkimas kartu su 
54 skyriaus pildomosios tary
bos nariais. Dalyvavo veik 
visi dirbtuvių darbininkų pir
mininkai (čermanai).

Atkočaičio dirbtuvė gana 
gerai padidinta naujoje vieto
je, bet darbo1 neperdaugiau- 

!sia. Dirba “šekotus,” bet dar- 
įbas ant štukų ir darbo kaina 
labai menka. Iš karto, kaip 
Atkočaitis padidino dirbtuvę, 
tai Joint Boardas spyrė, kad 
neduot tai dirbtuvei “sekotų”, 
dirbti, bet (p,er didelį “fightą” 
tapo sekotų dirbimas “legali
zuotas.”

John Reed Kliubas atsi
šaukia į visas apšvietos, kul
tūrines ir kitas organizaci
jas, kad jos prisiųstų atsto
vus į konferenciją. John 
Reed Club, 450—6th Avė.. 
New York City. Konferen
cija šaukiama ūmiam veiki
mui prieš Vokietijoj šėlstan
tį terorą. Turime’ veikti 
greit, kad išgelbėti gyvybes N. J., o ne pas . Augūną. 
tūkstančių revoliucinių dar--Įoka]° pildomoji taryba ir de- 
bininkų Vokietijoj.

Konferencija įvyks antra
dienį, kovo 21 d., 5 vai. va
kare.

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos būtinai turėtų pa
siųsti nors po vieną atstovą 
nuo komitetų.

Augūnd dirbtuvė ’ dirba, bet 
nepilną laiką. Kiek pirmiau 
buvo nesusipratimo su Joint 
B.oardu, kuris vienos, .firmos 
darbą leido yęžti į.Newąrką, 

čia

r

J. Šimėno dirbtuvė labai 
prastai dirba, nes jis, taip kaip 
ir Dovidaitis, išėjęs iš firmų, o 
dabar naujas^firmas gauti tai 
be galo sunku, nes kontrakto- 
rių daug, o drabužių fabri
kantų mažai. Darbininkai dir
bdami labai menkai uždirba, 
nes darbo kainos labai mažos.

Šalaviejaus ir Augusto dirb
tuvė dirbo, rodos, gana dide-1 
lės firmos darbą, bet del: fi
nansinio krizio firma sustojo 
darbą kirpusi ir tuom šalavie
jaus dirbtuvė darbą baigia.

.Šimaitis- ir Mėšlis vėlai pra
dėjo sezoną, f bet dabar kiek 
dirbinėja; dirbtuvė nedidžiau- 
sia, 
kad 
ka.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminanti 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITlKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street; “Laisves” Naw

BROOKLYN, N. t.

Ar Prisirengei prie Ge
gužinės Konferencijos?

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoj 1-ma kp. 
rengia draugišką visos 
pos narių ir simpatikių vaka
rėlį. Jis įvyks balandžio 1-mą 
dieną, “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St.
’’..Šito vakarėlio tikslas—visas 
nares ir simpatikes darbinin
kes moteris būryn sutraukti ir 
visom draugiškai plačia^ pasi
kalbėti apie mūsų organizaci
jos reikalus.

Vakarėlyje bus duodama 
užkandžiai ir arbatos. 1___
viena draugė jau dabar priva
lo rūpintis, kaip į vakarėlį 
kuodaugiausia kuopos narių 
sutraukti ir mūsų judėjimo 
simpatikių moterų atsivesti.

Draugės narės ir simpatikes, 
nesirūpinkite del įžangos. Jos 
niekam nereikės mokėti. Ko 
mes norime, tai kad visos kuo-' 
pos narės šiame vakarėlyje 
dalyvautų. Tad padėkime vi
sus asmeniškus reikalus į ša
lį tą vakara ir būtinai būkime 
LDSA 1 -mos kuopos vakarėlyj, i 
ktiris prasidės 6:00 vai. vaka
re.

1 ‘ Vakarėlio Komisija.

Šiemet gegužės pirma pri
puola pirmadienį. New Yor- 
ko darbininkai labai iškilmin
gai minės savo tarptautinę ko
vos dieną. Leidimas 
demonstraciją Union 
jau gautas. Dabar 
smarkiai dirbti, kad 
prisirengti, 
dienį, kovo 
po pietų, 
Manhattan
4th St., New York City.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos būtinai turi išrinkti de
legatus ir pasiųsti į Pirmos 
Gegužės konferenciją.

gautas.
dirbti,

Ateinanti sekma-
26 d., -1 :00 vai. 
bus konferencija 
Lyceum. 66 E.

Kings County teismabutyje 
šiandien prasidės byla prieš 
Mrs. Anna De Hall, kuri yra dirbo.

, kaltinama nužudyme savo sū- 
inaus. Vaikinas buvo

į legatas paėmė griežčiau veik- 
jti, ir Joint Boardas kiek su- 
jminkštėjo, bet vis dar nepilnai 
’ aprūpinta , Augūno dirbtuvė 
Rosenthal Brothers darbu; vis 
dar daugiau nusiunčia darbo į 
Newarka, N. J., o ne pas Au- į 
gūną.

Budraičio ir Kaupo dirbtuvė 
dirba William P. Goldmano 
darbą. Darbas geras, bet ap
mokėjimas ne koks. Darbi
ninkai menkai teuždirba. Da
bar, kiek teko girdėti, W. P. 
Goldmanas sustojo kirpęs, nes 
iš priežasties bankų “švenčių,” 
pinigų, nėra ir biznis labai su
sisiaurino drabužių pramonė
je.

Dovidaičio ir Manelio dirb
tuvė šiemet labai prastai dir
ba. Kelias firmas, kur turė
jo, tai prarado, o tos, kurias 
turi, tai nekerpa drabužių, ir 
tud būdu Dovidaičio darbinin
kai menkai dirba. Buvo kal
bėta susirinkime ir sutikta; 
kąd Dovidaičio darbininkai 
pradėtų kovoti; kad atgauti 
prarastas firmas, kurios da
bar dirba ir duoda kitiems 
darbą,. j < r

Kaspėresko ir Karalevičiaus 
dirbtuvė tai, turbūt viena iš 
prasčiausių dirbtuvių lietuvių 
distrikte. Pereitą sezoną men
kai dirboj o šiemet darbinin
kai nei dviejų savaičių neiš-i

Žydai Stoja Kovon prieš 
Žydų Terorizavimą 

Vokietijoj
Praėjusį sekmadienį, kovo 

vo 19 d., susirinko daugybė 
|žydų Į Astor viešbutį New 
Yorke protestuoti prieš fašis
tų terorizavimą žydų Vokieti
joj. Mitingas buvo sušauktas 
Hebrew Sheltering and Immi
grant Aid Society. Prisirinko 
tiek daug, kad nei pusė žmo
nių netilpo į viešbučio svetai
nę. Pasiųsta protesto telegra
ma Hitlerio valdžiai, reikalau
jant tuojau sustabdyti žydų 
terorizavimą.

Ateinantį pirmadienį Ma
dison Square Garden šaukia
mas didžiulis masinis žydų mi
tingas protestui prieš fašistų 
terorą Vokietijoj, žydų Kon
gresas irgi pasiuntė ; telegra
mą, protestuodamas prieš Hit
lerio Iterprą )f įžyČĮif persekio
jimus Vokietijoj r

ALDLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

Literatūros Draugijos 
mos kuopos susirinkimas įvyks
ketvirtadienį, kovo 23 d., 
“Laisvės” svetainėj, 8 :00 vai. 
vakare.

Visi kuopos nariai, ateikite 
į susirinkimą, nes turime labai 
daug svarbių reikalų, kuriuos 
be atidėliojimo turim atlikti.

Kuopos Sekretorius.

i Brooklyne: '• 5 1
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street r 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Streep 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square 
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Karvelio dirbtuvės biskį dir- 
ešioli- binėjo, darbininkai turėjo ke- 

Kiek-!^os kuomet jis buvo nu- lis streikus, bet nieko neiško
vojo, nes tuos streikus vis šau-'žudytas.

Už nužudymą to vaikino kė Joint Boardo viršininkai, 
buvo teisiamas Filosa, p. Anna | kur fabrikantai bandė išduot 
De Hali ir jos pirmesnio vyro : kitur darbus, o ne ten, kur 
sūnus. Nors tardymas buvo priklauso. Kiek dabar dirbs, 
apie du metai atgal, bet tei- ‘ nežinia, nes Karvelis gavo se- 
sėjas neišnešė nuosprendžio, I kotų, tai nežinia', kaip tie se- 
kadangi jis mano, kad ne Filo- ksip kriaučiams dirbti.
sa yra nužudytojas to šešioli-. Mičiylis turi didelę dirbtu- 
kos metų vaikino Selvestro, vę, bet darbo mažai gauna iš 
kuris yra ne pilnas jo brolis, i drabužių fabrikantų, o kad ir 

Filosa sako, jei aš ir papjo- gauna kiek, tai 'labai pigia 
viau Selvestrą, tai turėjau 
padaryti miegodamas. >

FOTOGRAFAS
Siuomi praneSu savo koštu 
narna, kad perkaliau savo stu 

naujon vie1 
po n u m e r 
512 Marion I 
kampas Broa< 
way, Chaunce} 
Street stotis 
Brooklyn, N. ¥.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau {rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puildausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Jūreiviai Laimi Kovas ,
y Jūreiviai laivo S. S. Belgen- 

land, kuris randasi New Yor- 
ko prieplaukoj, yra laikomi 
kaip faktinai belaisviai. Laivo 
viršininkai jūreivius neišleid
žia iš laivo, kad jie negalė
tų pasikalbėti su Amerikos 
jūreiviais apie vietos padėtį.

Ekonominio krizio ir bedar
bės metu jūreiviai, kaip ir in
dustrijų darbininkai, baisiai 
išnaudojami. Ne tik išnaudo
jimas bjaurus, bet ir algų dar
bininkam neišmoka. •£. S. Bel- 
genland ir S. S. Munargo lai
vo jūreiviam nemokėjo algų. 
Kompanijos teisinosi, kad ban
kų Šventadienis, tai negali mo
kėti. Tačiaus jūreiviai prispy
rė kompanijų valdininkus, ir 
turėjo jiems algas išmokėti. 
Kovoj prieš bosus daug padė
jo Marine Workers industri
al Union.

Tyrinės Su X-Ray Vaiky i 
Sveikatą - '

Queens pavieto mokyklose', 
su pagelba X-Ray špįndūlių', 
tyrinės 10,000 ; vaikų, t kurie- 
lanko mokykląs, ar. jie neturi, 
sausligės. , , , . ,

Pernai Queens Pavieto Susi
vienijimas Kovai prieš Džiovą 
ir už Sveikatą ištyrė su pagel
ba X-Ray spindulių ’10,706 
vaikų, šiemet manoma tirti 
apie 10,000 vaikų sveikata ir 
žiūrėti, ar jie neturi sausligės.

Sveikatos žinovai sako,' kad 
nuo plaučių džiovos daug vai
kų miršta tarp 5 ir 10 metų 
amžiaus, pirm negu užbaigia 
mokyklą.

Home Relief Biurų
‘Taras”

Apie metai laiko atgal bu
vo iškelta šmugelis bedarbių 
pašalpų dalinimuose. Tuo
met įsimaišė valstijinė Sea- 
bury tyrinėjimo komisija ir 
paskyrė komitetą iš dešimts tą 
darbą prižiūrėti po vadovybe 
Lawson Purdy. Tas komitetas 
kovo 9 d. įteikė rezignaciją 
majorui O’Brien. Rezigna
ciją majoras priėmė ir labda
rybės komisionierium paskyr- 
rė Frank J. Taylor. Tai pas
kirtas Tammany Hall v politi
kierių žmogus, ir manoma, 
kad jis nuo da^ar bus “caras” 
pašalpų davinėjime ir kont
roliavime.

Neprisieina laukti, kad ši
tas ponas bus geresnis už pir- 
mesnius. Nęw Yorko bedar
biai turės dar kovingiau grum
tis, kad išgauti pašalpas del 
tūkstančių bedarbių ir jų šei
mynų, kurie daį negauna?.

Bedarbiai, organizuokimės, 
jei mes norime išgauti žmo
niškesnę ūmią 'pašalpą. Mū
sų miestui nuskirtat 'surinkti 
200,000 parašų )po> peticijom, 
kad paremti > jau į legislatūrai 
įteiktą Teikalavimą. Tai: rei
kalavimas; hadibūtų įvesta be
darbių apdrauda ir, paskirta 

Į vienasi bįlionas dolerių viešiem 
darbam, prie, kurių bedarbiai 
gautų A darbus. Valdančioji 
klasė pradėjo vesti didesnį at
eivių ir negru bedarbių diskri
minavimą. Vienykime jėgas, 
kad nedaleisti sudraskyti dar
bininkų vieųybę ir nublokšti 
njus į alkį. .

PARSIDUODA
Parsiduoda labai puikus baltas 

e s k i mosiškas šuo, vadinamas 
“spitz”. Vifenų metų senumo ir kaina 
labai žema. Parduodam todėl, kad 
. persikraustyme į tokią vietą, kur 

laikyti. Anna, 
Ave. Brooklyn, 

iš užpakalio, ant

draudžiąma šunį 
210 Manhattan 
N. Y.; įėjimas 
antrų lubų.

(46)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas rynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraujo ir llapumo

DR. MEER
15fr W. 44th St., Room 302

New York. N Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo I 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 po pistų
Telefonas Lackawanna 4-2180s

<XXXXXXXXXXXXX

INC

TEL. STAGG 
2-5043

» UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
" 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. V.

MUSU (.STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS; 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ. 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVĖŽTJ (. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

> PAŽIŪRĖTI. duodam'GRAŽIA V1ETAn SAVO 
» Mylimuosius pašarvoti dovanai. -L t. « •

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
f ;. , MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSlį 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

tą kaina. Buvo, keletas nesusi
pratimų su darbo kainomis už 
kavalkus, bet kol kas visi pa

rvyko su Mįčiuliu gražumu iš
rišti... v Nedarbas tą dirbtuvę 
t <’ ' ~ : i ' ; ~ 5 i ' : . 1

bus toliau, j ,.i:

Lapašduskd dirbtuvė šiemet 
labai, menkai dirbo, ir jau se
zonas vėl baigiasi. Kainos už 
kavalkus mępkos,. p ' darbo 
trūksta; sunkus kriaučių gyve
nimas, . . ’ I

’ I 

Petrovskio ir J< Deikaus 
dirbtuvė nemaža (tai ta pati 
dirbtuvė, ką buvo Žiugždos); 
bet darbų joj* nėra. Nauji 
kontraktoriai jieško darbo, bet 
dabartiniu laiku jo gauti be 
galo sunku. Del bankų užsi
darymo priežasties darbinin
kams algos buvo; neapmokė
tos; dabar apmokėjo, tik bė
dą, kad darbą visiškai pabai
gėme. •
Žalevskio ir Raubos dirbtuvė

je siuva vaikų “kotelius.” Jie 
po kiek dirba, bet uz tokius j klauskite F. M. Bertulis, Box 181 
darbus ir užmokestys mažos, Stratford, Conn. Telefonas 70-973 M. 
taOr darbingai „enkai 
dirba. v ; ’ • ■ (>(66-72) < •

J I 1 x i S c
labai varginą ir. nežinia,' kas

Bedarbiam Žydam Dalins 
Macus :'

Pašalpos Taryba paskelbė, 
kad laike žydų vęlykų savaitę 
tės žydam bedarbiam, parū
pins macus Home Relief Biu
rai.

Bedarbis.

PARDAVIMAI
"■ PARDAVIMAS . • '

PARDUODU farmą IK ekerių su 
gyvuliais, paukščiais ir visi farmos 
įrankiai geriausiam užlaikyme, geri 
budirikai. Parduoda pats savininkas;

Arba Charles ^taniuĮis,. 162 JMetro-

VOKIETYS SPEC1AUSTAS 
, i Kraujo, odos, šlapinamos ir 

gimdymo organą 
DR. M. FILURIN 

21S E. 12th St. ‘ 
Tarp 2nd ir 3rd Avė.

’ : NEW YORKE'
Valandos nuo Ii iki. 1 

Nuo 4 Ud 8 1 1 
NedUiom nuo Ii iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
x patinusias gyslas ičirikininiais

Telephone,' Stagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue402*•.f ; jį ; 4

(Arti Marcy Aveijue)

BROOKLYN, N. Y. Į f j

DR. HERMAN MENDLOW1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., t Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas Ė. 23rd Si.




