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KRISLAI
Sunkus Apgaudinėjimo 

Darbas.
Ne Toj Vietoj Jieškojo.
Apsimelavo.
Protestus Užgniaužia.
SLA Ponai ir Hitleris .

Rašo Komunistas

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Iš laimėsite 

Pasaulį!
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Oportunistas Butkus paskuti
niam “Klampynės” numeryje 
rašo apie save. Apvažiavęs jis 
visur ir matęs daug. Jo “marš
ruto tikslas vyriausiai buvo— 
viešuose mitinguose išdėstyti 
opozicijos tikslus. . .” Bet, gir
di, “tai buvo sunki užduotis.“ 

žinoma, kad sunki. Lietuviai 
darbininxai nebesiduoda save 
apgaudinėti tokiems elemen
tams, kaip Butkus. Todėl visa 
jo misija baigėsi dideliu
“pliumpt.“ Nieko žmogus ne
pešė, tai dabar dejuoja.

O apie komunistus ir jų sim- 
patikus renegatas Butkus sako.: 
“visur jie vienodi: mažesniam 
ar didesniam laipsnyj ignoran- 
tai, sufanatizuoti... Neradau 
nei vieno lietuvio Komunistų 
Partijos nario, kuris būtų nors 
skaitęs Komunistų Internaciona
lo tarimus apie ‘trečią perio
dą’. . .“

Matomai, Butkus sprendžia 
komunistus pagal savo kolegas. 
Nieko bendro niekur jis neturė
jo su komunistais, tai ir užva
žiuoti jų negalėjo. Užvažiavo 
tik savo pasekėjus, su jais kal
bėjosi ir ūžė.

oficialio lietuvio komu- 
čia jis ima nagan Bing- 

Savo laiku,“ sako

Popiežius Atidarė “Šven
tuosius Metus”

VATIKANO MIESTAS. 
—Popiežius Pijus XI šešta
dieni oficialiai atidarė 
“šventus metus” visoj kata
likų bažnyčioje. Per šiuos 
metus bus varoma smar
kiausia agitacija už sudrū- 
tinimą katalikų bažnyčios 
galios ir įtakos ir už dides
nį prispaudimą darbo 
niu. c*

zmo-

Smarkiai Susirgo 
“Močiutė” Bloor

SIOUX CITY, la. — čio- 
nai labai smarkiai susirgo, 
senutė Ella Reeve Bloor. Tai 
nenuilstanti kovotoja ir ko-i 
munistė. Ji jau sulaukė 70 
metų amžiaus, 
darbavos f 
organizuodama juos ir šauk
dama į kovą prieš sunkų gy
venimą.

PROTESTO SUSIRINKIMAS PRIEŠ
FAŠISTINĮ TERORĄ VOKIETIJOJE

ĮVYKS MADISON SQUARE GARDEN
Turi Eiti Plati Lietuvių Masių Mobilizacija Deki šio Protes

to Susirinkimo; Pakelkim Balsą prieš Kruvinąjį Fašizmo

NEW YORK. — Didžiojo 
New Yorko Komunistų Par
tijos distriktas šaukia Madi- 

Į son Square Garden svetainėj 
masinį susirinkimą protes
tui prieš Vokietijos fašizmą, 
prieš persekiojimą žydų ir 
revoliucinio darbininkų ju
dėjimo. Susirinkimas įvyks 
šį trečiadienį, balandžio 5 d.

Šis susirinkimas turi la- 
! bai didelę reikšmę Amerikos 
proletariato kovose prieš iš-

šiuo tarpu naucĮojimą įr reakciją. Įsi- 
taipe faimenų, gai§jjmas fašizmo Vokieti-

Socialdemokratu Partija
OČtVO JČtlAU, bčlKO e 1 *v A i •

čionai buvo apie tuzi-; Pasitraukė is Antrojo

Butkus eina toliau ir visai iš
naikina lietuvius komunistus. 
Jis jokių komunistų niekur ne
radęs. Girdi, “tūlose, gana žy
miose kolonijose jau nėra nei 
vieno 
nisto.
hamtoną. 
Butkus, ‘ 
nas lietuvių komunistų. Bet da-( JpĮgfnaClOnalO 
bar čia jų nei su žiburiu nėra-i 
si.“

Taip, komupistų nei su žibu
riu nerasi ten, kur ponas But
kus laiką leido. Ten neina ne 
tik komunistai, bet ir bile šiaip 
švarūs žmonės. Pavyzdžiui, tik 
tokie girtuokliai, kaip Butkus, 
lanko spykyzes.

joj sustiprino pasaulinę re
akciją ir sudrūtino kapitalo 

i priespaudą prieš darbinin
kus. Gi nuvertimas fašiz
mo reikštų skaudų smūgį vi
sai kapitalistinei sistemai ir 
sumažintų naujo karo pavo
jų prieš Sovietų Sąjungą.

Fašizmas bus nuverstas, 
jeigu viso pasaulio darbinin
kai ateis talkon Vokietijos 
darbininkams ir visiems 
smaugiamiems žmonėms. 
Kruvinosios Hitlerio gaujos 
neatsilaikys prieš pasaulinę 
audrą.

Šis didžiojo New Yorko 
darbininkų protesto susirin
kimas nuskambės plačiai po 
visus šios šalies- kampus. 
Reikia, kad jame dalyvautų 
kelios dešimtys tūkstančių 
darbo žmonių. Reikia, kad 
liaudis netilptų milžiniškon 
Madison Square Garden sve
tainėn.

Mes kreipiame atydą visų 
Didžiojo New Yorko lietu
vių. Mes šaukiame visus į 
kovą prieš Vokietijos fašiz
mą, prieš persekiojimą ir te
rorizavimą darbo žmonių.

Fašistai Sulaikė Boikotą 
prieš Žydus iki Seredos

BERLYN. — Hitlerinin
kai paskelbė, kad jie boiko
tą prieš žydus sustabdo iki 
trečiadienio. Jeigu, girdi, 
iki to laiko kitose šalyse ne
bus sustabdyti protestai, tai 
boikotas bus atnaujintas ir 
vedamas taip, jog visas pa
saulis sudrebės!

Beveik Milionu Paaugo j 
Bedarbiy Skaičius

SULAUŽĖ KONSTITUCIJA, PASTATĖ
VISUS BALTVEIDŽIUS TEISTI NE

KALTUS SCOTTSBORO JAUNUOLIUS
Vėl Padidėjo Pavojus Nekaltų Jaunuolių Gyvybei; Pietinių 

Valstijų Plutokratija Eina prie Savo Tikslo ir Užginčija 
Negrų Teises; Teisėjas Horton Pildo Tos Plutokratijos 
Norus ir Tikslus
DECATUR, Ala. — Teisė

jas Horton griežtai išėjo 
prieš juodveidžius. Nežiū
rint to, kad tapo įrodyta, 
kad surašė nėra nė vieno 
juodveidžio, bet vis tiek jis 
paliko seną surašą ir įsakė 
išrinkti džiūrę delei teisimo 
Pattersono, vieno iš Scotts
boro jaunuolių. Apsigyni
mo advokato protestai nieko 
nereiškė.

Pats teisėjas Horton pri-

Teisimui jaunuolio Pat- 
tersono džiūrė išrinkta per
eitą penktadienį, o pats teis
mas prasidės šiandien, bal.

Butkaus nelaimė tame, kad 
nežino, ką jis tauškia. Apie tą 
patį Binghamtoną jisai negra
žiai nusimelavo. Mes ten tu
rime gražų būrelį lietuvių komu
nistų, partijiečių. Taip pat tu
rime frakcijas visose kitose di
džiosiose kolonijose.

Beje. Butkaus koworkeris 
Prūseika jau suskaldė visą Ko
munistų Internacionalą. Nebe
pakanka lietuvių Centro Biuro, 
neigi Amerikos Komunistų Par
tijos. “Klampynės” redakto
rius šaukia: “klausimas eina 
apie tai, kodėl suskaldytas vi
sas Komunistų Internacionalas.“ 
Kitoj vietoj jis begėdiškai nie
kina Vokietijos Komunistų Par
tiją ir jos spaudą. Taip pat 
ignorantais išvadina Francijos 
komunistus. . ;

Mat, kruvinieji hilerininkai 
areštuoja ir žudo mūsų draugus 
Vokietijoj, tai loja prieš tuos 
mūsų draugus ir mūsiškiai rene
gatai. Kurstymas lietuvių dar
bininkų prieš Vokietijos kOrhb-
nistus šiandien yra šėtoniškas, ■ .
talkininkavimas f a š i s tiniamsi POPIEŽIUS, GIRIA ANG 
budeliams.

Š e š t a d ienio “Laisvėje” 
pranešėme, kad Vokietijos 
Socialdemokratų P a r t i jos 
pirmininkas ponas Weis re
zignavo iš Antrojo Interna
cionalo Biuro. Bet dabar 
paaiškėjo, kad ir visa social
demokratų partija pasitrau
kė iš Antrojo Internaciona
lo. Jinai protestuoją, kam 
Internacionalas p a s m e rkė 
Vokietijos hitlerininkus be 
jos sutikimo.

Socialdemokratų Partijos 
vadai, matomai, yra galuti
nai nusprendę prisitaikyti 
prie Hitlerio valdžios ir jai 
padėti pravesti jos kruviną 
programą prieš darbininkus.

3,000 Mainierių Nubalsavo 
Streikuoti

PITTSBURQH, Pa. — 
Minkštosios anglies mainie- 
riai rengiasi į streiką. Štai 
visų keturiolikos kasyklų, 
Avella, Pa., rpainieriai nuta
rė streikuoti su balandžio 1 
d. Jie jau; randasi kovos 

; lauke..

LIJOS IMPERIALISTUS

SLA organas “Tėvynė“ pu
siau lūpų prasitaria, kad Susi- Vatikano Miestas. — Pri-
vienijimo kuopos “net protestus .imdamas Anglijos atstotą,, 

prieš ponų sauva-1 popiežius karštai išgyrė An- « . • i • • i r » • v •£siuntinėja” ]
lišką pasielgimą su sekretoriaus 
vieta. Bet kodėl tie protestai 
užgniaužiami? Kodėl ponas Vi- 
taitis protestų rezoliucijų netal
pina “Tėvynėje?”

glijos valdžią ir jos žygius 
“del taikos.” O taika reiš
kia prisirengimą *prie naujo 
karo.

Vokietijos darbininkai išrin-Vokietijos darbininkai išrin- gavo seime po p. Jurgeliūtės), 
ko komunistus savo atstovais į1 bet fašistinė Pild. Taryba jo 
Reichstagą, bet budelio Hitle- ton vieton neįleido. Dar dau- 
rio valdžia jų neįleido į Reich- giau: tie ponai smurtiškai ne- 
stago posėdžius. Taip lygiai įdėjo d. Miliausko vardo' į bal- 
SLA nariai išrinko d. J. Mi- savimo balotą, o įkišo du savo 
Hauską į Susivienijimo sekreto- agentu, kurie jokios konstituci- 
rius (nes jis daugiausia balsų nes teisės ten būti neturi.

REAKCINIAI DARBO UNIJŲ LYDERIAI 
REMS ROOSEV. ALKIO PROGRAMA
WASHINGTON. — Dar- bedarbių pašalpai/ Taip pat 

bo sekretorė panelė Perkins konferencija išsireiškus už 
raportuoja, kad jos konfe-: trumpesnę darbo savaitę, tai 
rencija su Amerik. D. Fede- yra, proporcionaliai nukapo-

jant darbininkų algas. Tai 
sena Hooverio valdžios pro
grama.

Kalbėta apie išleidimą tri
jų bilionų dolerių vertes bo- 
nų viešiems darbams. Bet,

racijos ir kitų reformistinių 
unijų vadais išėjo kuopui- 
kiausiai. Girdi, visi vadai

I parodė nepaprastą sąžiniš- 
kumą ir norą pagelbėti val
džiai. Federacijos vadai iš
sykio protestavo prieš Roo- pačios Perkins pasakymu, 
sevelto siūlomas “darbo tas planas suteiktų darbo 
kempes,” bet šioje konferen- tik vienam milionui darbi- 
cijoj, pasak Perkins, jie tam!ninku. Tas reiškia, kad še- 
planui pritarė ir pasižadė-1 šiolika milionų pasiliktų ba- 
jo padėti valdžiai/* įvykinti dauti. 
gyveniman.

Unijų vadai ir sekretorė visai neprisiminė apie be- 
neva nutarę prašyti kongre- darbių apdraudą valdžios, ir 
so paskirti bilioną dolerių bosų lėšomis.

Susirinkę unijų lyderiai,

SUŠAUDYTAS SABOTAŽNINKAS BUVĘS UŽ-l i 
SIENIO IMPERIALISTŲ iŠNIPAS-AGENTAS

'New York “Times” prane
ša iš Berlyno, kad ten atei
ną žinių iš Sovietų Sąjun
gos, jog sušaudytas sabo- 
tažninkas-šnipas Konar, bu
vęs apmokamas ir užlaiko
mas vieųos imperialistinės 
užsienio valstybės. Valsty
bės vardas nepaduodamas. 
Konar buvo agrikultūros 
komisariato pagelbininkas, 
Jįs tą prakeiktą šnipavimo 
ir užsienio imperialistams 
tarnavimo darbą dirbęs per 
tryliką metų. Iš visų Sovie
tų valdžios žygių raportus 
išduodavęs užsieniui per sa
vo “brolį,” kuris tankiai va-

žinėdavo Vokietijon ir 
Franci j on.

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip pasaulio imperialistai 
samdo agentus ir jų pagel- 
ba rausia Sovietų sistemos 
pamatus. Tam tikslui kapi
talistai išleidžia milionus do
lerių.

Konaro misija buvus dve
jopa: teikti informacijas už
sienio valstybėms ir organi
zuoti viduje Sovietų Sąjun
gos sabotažą ir naikinimo 
darbą pramonėje ir t žemės 
ūkyje.

GENEVA.—Tautų Lygos 
Tarptautinis Darbo Biuras 
raportuoja, kad nuo kovo 
mėnesio pereitų metų iki ko
vo šių metų 29 šalyse bedar
bių armija paaugo 975,000. 
Čionai nepriskaitomas be
darbių prieauglis Jungtinė-1 
se Valstijose. O čionai per. pažino, kad apsigynimas tik- 
šiuos metus bedarbių skai-j rai jrodg> jog Alabamos teis- 

mų sistema sulaužo Jungti
nių Valstijų konstitucijos 
punktus, kurie suteikia neg
rams lygias teises. Jeigu 
bus jaunuoliai nuteisti, ant 
šito punkto bus duodama 
apeliaciją į Augščiausį Teis
mą. Scottsboro jaunuoliai 
teisiami n e k o n stituciniai. 
Bet pietinių valstijų bosams 
jų pačių konstitucija nieko 
nereiškia, kuomet jie nori 
nužudyti grupę nekaltų ne
grų jaunuolių.

čius pasididino mažiausia 
ant poros milionų.

21,000 Darbininkų Paryžiuj 
Paskelbė Streiką

PARYŽIUS. — Šio mies-| 
to automobilių Citroen 
dirbtuvės 21,000 darbininkų 
išėjo į streiką prieš algų ka
pojimą. Kompanija uždarė 

kad 
kol

dirbtuvę ir pareiškė, 
bus uždaryta taip ilgai, 
darbininkai nepasiduos.

Šautuvu Pagelta Uždarė 
Visus Žydų Štorus

Džiūrė susideda iš sekamų 
žmonių: v

Eugene Bailey, bražinių 
darytojas, Iš Decatur; John 
J. Bryant , farmerys, iš 
Falkville; Eddie Edwards, 
pančiakų dirbtuvės darbi
ninkas, iš Decatur; William, 
L. Grimes, knygvedys, iš 
Decatur; Robert L. Lander, 
bedarbis, iš Decatur; James 
F. Stewart, biznierius, iš 
Hartselle; G. F. Wallace, 
farmerys, iš Danville; Ir
win Craig, barberys, iš De
catur; Cecil B. Crawford,; 
farmerys, iš Joppa^ John 
Davis, knygvedys, iš Deca
tur; Eugene Graves, banko 
kasierius, iš Decatur; Rob
ert L. Kitchens, automobi
lių pardavinėtojas, iš Deca-

■ tur.

* tg
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DARBO UNIJU VIENYBES LYGA 
SIŪLO BENDRO FRONTO VEIKIMĄMUNICH, Vokietija. — 

Čionai hitleriniai fašistai 
apsiginklavo šautuvais ir 
pasileidę per miestą uždari-f 
nėjo visus žydų štorus. Prie. 
kiekvieno štoro buvo pasta- 
tyti gmkluotl pikie tin inkai, i Darbo unįjų Vienybės Lyga riams, už bedarbių apdrau-

NEW YORK. — Spaudo- darytas bendras frontas 
je paskelbta, kad yra šau- prieš algų kapojimus, už 
kiamas visos Amerikos kon- trumpesnes darbo valandas 

itinentalis kongresas Wash- be algų nukapojimo, už pa- 
ingtone, gegužės 5 ir 6 dd. šalpą bedarbiams ir farme-

; per savo sekretorių d. Fos- ■ dą, prieš atėmimą namų ir 
i terį išleido atsišaukimą į farmų, prieš visokį valdžios 1 - • . . . i • i • V YT 1N. Y. Valdžios Išlaidos

ALBANY. New Yorkoi'kongreso rengimo komisijų, j ir bosų terorą, prieš Vokie- 
valstijos seimelis-užgy r ė gu
bernatoriaus Lehman pasiū
lytą valdžios biudžetą, kuris 
siekia $212,071,341. Tai bai
si krūva dolerių užlaikymui 
valstijinio kapitalistų apa
rato.- ; \ / •.;

■ Shreveport, La. -L jKovo 
30 d, Louisiana valstijoj 
siautė didelės audros, kurio
se žuvo 17 žmonių. Padary
ta daug medžiaginių nuosto
lių*

Lyga ragina, kad į šitąitijos fašizmą, už pripažini- 
kongresą būtų įleistos visos mą Sovietų Sąjungos, prieš 
d a r b ininkų organizacijos, intervencijos karą ir t. t. 
partijos, draugijos, unijos ir Ką į tai atsakys kongreso 
t.t. Į kongresą turi’būt pa
kviesta Amerikos Darbo Fe
deracija, Komunistų Parti
ja, Socialistų Partija ir ki
tos politinės* grupės.

D.U:V: Lyga siūlo aštuo
nis punktus del bendro vei
kimo visų organizacijų, ku
rios sudarytų' t kontinentalį 
kongresą. Turėtų būti su-

rengėjai, dar nežinia. Taip 
pat stoka informacijų, ko
kios organizacijos tą kong
resą suplanavo.

Nustatys Pieno Kainą

DESPERATIŠKA MOTINA NUŽUDĖ SAVO
KŪDIKI IR BANDĖ PATI NUSIŽUDYTI

BAYONNE, N. J.—Kovo sų žygį padarė delei nesvei- 
31 d. Claire Greto, 28 metų 
amžiaus, išmetė per langą ir 
užmušė savo dukterį, 9 mė
nesių amžiaus.

ALBANY, N. Y.—ValstL 
jos senatas skubotai išleido 
įstatymą, kuris įsako val
džiai sutverti tarybą delei 
nustatymo pieno kainos. 
Prie to žygio ponus pastū
mėjo Rochesterio apielinkes 
farmerių streikas.

katos. Jos vyras metus lai
ko išbuvo be darbo, bet pas
kutinėmis dienomis gavęs

13

mo" kelias dienas padirbėti. Vei- 
tina pati iššoko pro langą,. kiaUsia ekonominės sąlygos 
bet neužsimušė. Nuvežta 1L privedė, nelaimingą motiną 
goninėn ir randasi kritiškoj prie t6kio desperatiško žing- 
padėtyje.

Sakoma,: kad jinai tą bai- sveikatą.
snio, sunaikindamos jos

NEODESHA, Kan. — čia 
orlaivio nelaimėj užmušta 
13 žmonių. Priežastis nelai
mės nepaduodama.

<
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ŽUVO ORLAIVIO 
NELAIMĖJ
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DVEJOPAS ATSAKYMAS Į KOMINTERNO 
PAŠAUKIMĄ BENDRAN FRONTAN

Ar socialistų vadai eis į vieną frontą su revoliuciniais 
darbininkais kovai prieš fašizmą ir karo pavojų, ar jie 
nusilenks ir pasiduos fašistams, prisitaikydami prie ap
linkybių, ypač Vokietijoj? Tokį klausimą statė “Prav
da,” Sovietų Komunistų Partijos centro organas, redak
ciniame straipsnyje apie Komunistų Internacionalo pa
kvietimą socialdemokratinių partijų į bendrą frontą.

Kas liečia Socialistų Internacionalą ir svarbiausią jo 
partiją, Vokietijos Socialdemokratų Partiją,—tai atsaky
mai jau pasirodė.

Socialistų Internacionalas savo pareiškime neva pa
smerkė fašistinę Hitlerio diktatūrą, bet tą padarė tiktai 
politikieriaudamas. Šio Internacionalo Centro Komitetas 
matė, kad socialdemokratiniai darbininkai abelnai yra 
priešingi fašizmui, kad jie vis daugiau dedasi su komunis
tais delei mūšių prieš hitlerinius skerdikus. Kas bus, jei
gu Socialistų Internacionalo viršininkai bent lūpomis ne
išreikš priešingumo fašistams? Ogi socialdemokratinės 
minios juo labiau mesis į komunistų pusę. Ką turi daryt 
Soc. Internacionalo vadai? Tad jie irgi (mulkinimo tiks
lais) atsargiais žodžiais išneša papeikimą fašistiniam te
rorui.

Bet kaip su tų vadų darbais praktikoje? Jir praktiko
je,' ’veikime sabotažuoja kovą prieš fašizmą. Socialistų 
Internacionalas, atsiliepdamas į Komunistų Internaciona
lo bendro fronto manifestą, uždraudė bet kuriai savo 
partijai visokius pasitarimus su komunistinėmis organi
zacijomis delei vieno kovos fronto prieš fašizmą ir prieš 
imperialistinio karo pavojų.

Vokietijos gi Socialdemokratų Partijos vadai padarė 
dar didesnį žingsnį fašizmo pusėn. Tos partijos centro 
komiteto organas “Vorwaerts” pripažino Hitleriui “mo
rališką” teisę terorizuoti revoliucinius darbininkui, žydus 
ir kitaę tautines mažumas, užreikšdamas, kad Hitleris 
“demokratiškai” išrinktas. Tas Chicagos “Naujienų” 
brolis užmiršo, kaip “demokratiškai” buvo tie rinkimai 
įvykdyti—po fašistų šautuvu, revolveriu ir durtuvu bal
savimo vietose. • ‘

Vokiečių Socialdemokratų Partijos pirmininkas Otto 
Weis parašė Hitleriui laišką, kad socialistai toki jau di
deli Vokietijos patriotai, kaip ir fašistai. Toliau Otto 
Weis virto visišku Hitlerio gonču. Jis atsimetė net nuo 
Socialistų Internacionalo todėl, kad Internacionalas ne
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APŽVALGA
Prieš Dienraštį “Vilnį” Kri
minale Byla Panaikinta

Penktadienio popietį “Lai
svės” administracija gavo 
pranešimą nuo mūsų broliš
ko dienraščio “Vilnies” iš 
Chicagos, kad kriminale by
la prieš dienraštį panaikin
ta.

i
T e 1 e g r a moj pasakyta: 

“Kriminale byla prieš iVil
nį’ išmesta, kaipo nekonsti- 
tucinė. Civile byla greitai 
įvyks.” ■' ‘ !
, Tai didelis, lietuvių darbi
ninkų revoliucinio judėjimo 
iškovotas laimėjimas. Pir
mas lietuviškų fašistų pasi
kėsinimas pasmaugti revo
liucinį dienraštį atmuštas.

Ponas Evaldas skundė 
“Vilnį,” būk ji griauja ban
kus ir kitus finansinius už
vedimus gautais pinigais iš 
Maskvos. Lietuviški reakci
onieriai ir apskritai reakcinė 
buržuazija gavo per nosį. 
Valstijos advokatas negalė
jo prirodyti, kad “Vilnis” 
būtų griovus bankus. Pasi
rodė, kad įstatymas, kurio 
Evaldo skundimas parem
tas, yra nekonstitucinis ir 
dienraščiui daromi primeti
mai neteisėti.

Šitas laimėjimas yra re
voliucinių lietuvių ir apskri
tai darbininkų laimėjimas. 
Darbininkai gausiai ėjo į pą- 
gelbą savo dienraščiui, siųs-

darni aukas bylos vedimui ir 
protestuodami prieš val
džios užpuolimus. Šimtai 
protestų buvo įteikta valsti
jos advokatui su reikalavi
mais, kad byla prieš “Vilnį” 
būtų panaikinta ir, kaip ma
tome, turėjo ją panaikinti.

Tačiaus padarytume klai
dą, jei mes rankas nuleista
me ir nestiprintume savo 
dienraščio.

Telegramoj sako, kad tuoj 
prasidės' civile byla. Evaldas 
reikalauja iš dienraščio 25,- 
000 dolerių. Už ką, del ko’ 
tas ponas reikalauja tos su
mos pinigų? Jam dienraš
tis nėpadarė jokios skriau
dos; net valdžios kriminalis 
teismas negalėjo pripažinti, 
kad “Vilnis” bent kuo nusi
kaltus prieš finansines įstai
gas. Bet Evaldas, remia
mas fašistų ir socialfašistų, 
vėl puola smaugti dienraštį, 
tikėdamasis pasipinigauti.

Darbininkai, turime budė
ti ir gausiai aukauti dien
raščiui “Vilniai,” kad ir an
tra byla būtų laimėta ir re
akciniai pasikėsinimai būtų 
nublokšti į šalį.

Gegužės 7 d. įvyks “Vil
nies” šėrininkų suvažiavi
mas. Draugai darbininkai 
ir mūsų organizacijos, svei
kinkime dienraštį su pirmu 
laimėjimu ir išteklingai au
kaukime, kad laimėtų ir ant- 
trą bylą.

Prisir uošia Skerdynei Prieš 
Sovietu Sąjungą

Į 1 ! 'I 7"i ■ m ' ! . ■ : ' 
šiurkštesnes ptovoRacijas prieš 
Sovietus. Todėl ir Japonijos dip
lomatas YoSuke Matsuoka taip 
atvirai kalbėjo Bostone kovo 30 
d., kad Japonai turėjo užimt 
Mandžuriją, idant galėtų daryt 
“atsispyrimo žingsnių” prieš 
Sovietus. Lengva dasiprotėt, 

! kad ir pas prezidentą Roosevel- 
tą tas Japonijos pasiuntinys nu
važiavo svarbiausia su reika
lais kariškos talkos prieš Sovie
tų Sąjungą.

Didžiausias Pavojus Kariš
kos Intervencijos Prieš 

Sovietus
Karas, kaip matome, Sovie

tams šiuo laiku daug griežčiau 
grūmoja, negu bet kada bėgyje 
kelių paskutinių metų. Ir tą 
kaVo pavojų dabar tegali atrem
ti tiktai galingas prieškarinis 
frontas visų darbininkų: komu
nistinių ir socialistinių, organi
zuotų ir neorganizuotų, parti j i- 
nių ir bepartyvių. Visų darbi
ninkų bendra pareiga yra ap
gint tą vienintelę šalį, valdomą 
pačių darbininkų.

Kaip iš maišo, pilasi vis nau- j Inžinierių ByĮa — Kariška 
jos provokacijos ir kariški su
moksią! prieš Sovietų Sąjungą; 
ir jau ne atskirai* kas sau impe
rialistinės šalys j ieško prieka
bių karui prieš Sovietus; jos ta
tai daro sulig bendro plano, tik 
skirtingais būdais.

Japonija stačiai laužiasi ka
rau prieš Sovietus. Kovo 29 d. 
pranešimais, Mandžurijos (tik
rumoj Japonijos) valdžia už
grobė penkis traukinius, kurie 
Rytiniu gelžkeliu važiavo į So
vietų pusę. O Rytinis gelžkelis 
ir visa jo nuosavybė priklauso 
Sovietams pusiau su Chinija.

Sulig pranešimų pereitą penk
tadienį, tapo užgrobtas dar vie
nas didelis tavorinis traukinys, 
atvažiuojantis iš vidurinio Sibi
ro. Be to, Japonai uždarė Man- 
čulį ir Pograničnaja gelžkelio 
stptis ant Sovietų ir Mandžuri- 
jos^ sienos.

O (kuom Japonų imperialistai 
teisina tą grobimą ir provoka
ciją? Jie sugalvoja tokius iš- 
mislus: būk Sovietai savo pu
sėje tyčia užturį Rytinio gelž
kelio garvežius ir vagonus, ir 
dar būk jie siunčią per Man
džuriją ginklus Chinijai prieš

[Japoniją.
Jeigu Japonija padarytų pa

našių žingsnių prieš kitą didžią 
valstybę, del to galėtų tuoj aus 
įvykt karas. Bet Sovietų šalis 
deda paskučiausias pastangas, 
idant išvengt karo. Jai užvis 
labiau reikalinga taika, kad ga
lėtų ramiai varyt pirmyn savo 
pramonės, ūkio ir kultūros kū
rybą. Bet, tokį^: Sovietų nusi
statymą žinodami, Japonijos im
perialistai tiksliai daro juo na- 
chališkesnius išsišokimus 
Sdvietų Respubliką.

Francijos Sumoksią!
Japonais

Japonija viena, tačiaus, ne
drįstų eiti į tokias avantiūras. 
Bet Japonų imperialistai turi 
sau už pečių eilę kitų kapitalis
tinių šalių.

Jau kelios juk savaitės, kaip 
‘ Japonijos atstovai derasi su
Francijos ministeriais Paryžiu
je del to paties Rytinio gelžke
lio. Francijos politikieriai įro
dinėja, kad caras tą gelžkelį nu
tiesė gautais paskolos pinigais 
iš Francijos, ir todėl gelžkelis 
turėtų priklausyt Francūzų ka
pitalistam. O kas gali abejot, 
kad Japonija geriau pasirinktų 
turėt bent pusininkais to gelž
kelio Francūzus, nekaip Sovie
tus?

Anglijai Priekabe prieš 
Sovietų Sąjungą

Sovietų nuosavybę grobt Ja
ponai imperialistai pasirinko 
dabartinį momentą, atsižiūrėda
mi taip pat į Anglijos kerštavi
mus prieš Sovietų Sąjungą. An-j 
glija vis griežčiau reikalauja,1 
kad Sovietai be teismo paleistų I 
šešis jos piliečius, inžinierius 
Metropolitan-Vickers elektro
technikos kompanijos.' O jie li
ko areštuoti už darkymo ir ar
dymo darbą didžiose Sovietų 
elektros stotyse.'

Socialfašisto MacDonaldo val
džia kovo 30 d. parsišaukė na
mo iš Maskvos savo ambasado
rių Sir Esmondą Ovey; su juom 
tarsis, kas reikia daryt prieš | 
Sovietus. O iš Anglijos valdžios ( 
karščiavimosi ir nervuotumo I 
reikia suprast, kad jinai bijo 
dar ko daugiau, apart galimo 
inžinierių nuteisimo. Byloje 
gali aikštėn iškilti, kad inžinie
riai pildė įsakymus Anglijos im
perialistų; teismo gijos gali da- 
vest net iki Anglų valdžios.

Bet kad Sovietai neturi in
tencijos panaikint tą sabotaž- 
ninkų bylą, tad Anglija nutrau
kia derybas su Sovietais delei 
naujos prekybos sutarties ir 
grūmoja Sovietų šaliai toles
niais, aštresniais veiksmais.

Jau ne tik kapitalistiniai An
glų laikraščiai, bet ir imperia
listų atstovai seime: stkto klau
simus (N. Y. Herald-Tribune, 
kovo 31 d.), ar nereikėsią visiš
kai uždraust sovietinių tavorų 
įvežimus ir nutraukt diplomati
jos ryšius su Sovietais?.

Po to dar žingsnis, ir gali būt 
padaryta blokada prieš Sovie
tų Sąjungą. O jeigu Anglijai 
būtų nepatogu tuoj aus pradėt 
kariškai veikt prieš Sovietus; 
jeigu, sakysime, Anglijos dar
bininkai yra pasiryžę rimtai pa
sipriešinti tokiems žingsniams, 
—tai MacDonaldo imperialistai 
gali panaudot Japoniją tam kru
vinam darbui. Jau nuo senai 
juk Anglija pinigais ir ginklais 
padeda Japonams daryt iš Man- 
džurijos karo stovyklą prieš So
vietus.

Vokietijos Fašistų Planai ir 
Provokacijos

Taigi dabartinėse provokaci
jose prieš Sovietų Sąjungą Ja
ponai imperialistai turi užsitik
rinę juo drūtesnę pagelbą.

Savo sąskaiton, žinoma, Ja
ponija ima ir fašistinę Hitlerio 
valdžią, kuriai MacDonaldas rei
kalauja teisės padidint Vokiečių 
armiją nuo 100 tūkstančių iki 
200 tūkstančių vyrų. O hitle- 
riečių padaryta barbariška kra
ta Sovietų prekybos įstaigoje 
Hamburge kovo 28 d. liudija, 
kad Vokietijos fašistai pasiryžę 
ginklais atakuot Sovietus, bile 
tik kiti imperialistai Hitleriui 
duotų už tai gerą kainą.

Goeringas, Prūsijos, m miste
ris, vienas iš pasiučiausių Hit
lerio šunų, trejetas savaičių at
gal nesidrovėjo siūlyt Francijai 
talką, kad* atplėšt nuo Sovietų 
Ukrainą, tik- Vokietijai- užtat 
turėtų būt atlyginta vadinamam 
Lenkijos “koridoryje.?’ Lenki
ja tuomet gautij “nusileidimų” 
kur kitur, Sovietų kaštais.

Tuo pačiu laiku Italijos Mus
solini su Anglijos MacDonaldu 
kepa priešsovietinę Italijos, An
glijos, Vokietijos ir Francijos 
sutartį neva ‘taikos” palaikymui 
ir apdirbinėja planus, kaip su
vest į mobilizuotą vienybę Len
kiją, Čechslovakiją, Rumuniją ir 
JugOšlaviją kruviniems žygiams 
prieš Sovietų Respubliką.

Japonai Nori Užtikrinti 
Amerikos Paramų Karui 
Visi tokie reiškiniai dabar ir 

teikia japoniškiems banditams 
nepaprastos, drąsos’ daryt vis

Kaip Mūs Organizacijos 
Remia Agitac. Fondą

I

Nežiūrint sunkaus ekonomi
nio krizio, mūsų masinės orga
nizacijos ir pavieniai asmenys, 
kurie supranta svarbumą jau
nuolių organizavimo, pradeda 
gausiai remti savo sunkiai už
dirbtais centais šį taip svarbų 
darbą. Bet tai tik pradžia; dar 
mūsų daugelis masinių organi
zacijų ir kuopų nėra išjudintos. 
Labai svarbu, kad mūsų vado
vaujami draugai kolonijose pra
dėtų rūpintis šiuo klausimu. Bū
tinai turime pravesti Frakcijos 
Suvažiavimo tarimus, kad pa- 
sekmingiau organizuoti jaunuo
lius visose kolonijose. 1

Darbas jau pradėtas, bet tam 
darbui reikia daug finansinių 
lėšų.

štai pavyzdingos kuopos, ku
rios parėmė šį darbą finansi
niai:

East St. Louis, Ill., LDS kuo
pa savo susirinkime surinko ir 
prisiuntė $5.05.

Draugas A. Bakšys nuo LDS 
5 kp., Philadelphia, Pa. $2.00; 
A. Kairiūtė, Brooklyn, N. Y., 
$1.27; Geo. Chernauskas nuo 
LDS 129 kp., Chicago, Ill. $2.60; 
A. Kraujalis, East White 
Plains, N. Y., $1.75; P. Janiū- 
nienė nuo LDSA 45 kp. Bay
onne, N. J., $2.00; W. Dūda nuo 
LDS 126 kp., Woodbury, Conn. • 
$5.00; M. Maciukevičia nuo 
LDS 72 kp., Chicago, Ill. $1.92; 
P. Sodeikis nuo APLA 24 kp., 
Youngstown, Ohio, $1.90.

Kaip matote, daugiausiai pa
sidarbavo mūsų LDS kuopos, 
bet kur mūsų ALDLD kuopos, 
kur LDSA kuopos? Juk joms 
dar daugiau turėtų rūpėti jau
nuolių organizavimas.

Draugiškai,
Agitacijos Fondo Sekretorius, 

D. KRŪTIS, 
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Žinotini Dalykai apie Plaučių Įdegimą
“Galime tikėti, kada nors| viduriuose toki pavojingi, 

kuomet jų randasi pas svei
kus. Bet tik šiomis dieno
mis tas klausimas išrištas. 
Yra kelios rūęys plaučių už
degimo perų. Yra net trys 
užkrečiamos rūšys—pirma, 
antra ir trečia.

Sveiko žmogaus burnos 
perai priguli prie kitos rū
šies, prie ketvirtos. Sveikas 
žmogus neturi pirmų trijų 
rūšių.

Pirmų trijų rūšių perai 
yra priežastim beveik trijų 
ketvirtdalių visų plaučių už
degimo atsitikimų. Iš antros 
pusės, plaučių uždegimu ser
gantis neturi ketvirtos rū
šies perų.

Žmogaus didžiausi priešai 
yra pirmos, antros ir trečios 
rūšių perai. Jeigu juos bin 
tų galima išnaikinti, tai ir 
plaučių uždegimas išhyktų.

Paprastai tie perai pasi- 
sklėidžia tarp sergančio sei
lių. Ligonio seilės gali pa
silikti ant lovos, ant lovos 
apdengalų, ir kuomet kam
barys valomas, tie perai gali 
būti po visą namą pasklai
dyti. ' '

Ligoniai turi laikyt prie 
burnos mažus, skuduriukus, 
kuomet kosti; .po,vartojimui 
jie turi būti sudeginti. 
Spjaudymui reikia vartoti 
tam specialius puodukus, 
kur įdėta disinfektuojamų 
vaistu. . ‘

Nereikia prileisti svečius 
ir taip sveikų šeimynos na
rių prie plaučių uždegimu 
sergančio. Ir kuomet ligo-, mų, jeigu plaučių uždegimu 
nis pasveiksta, turi atsar- sergi.
giai sveikatą prižiūrėti, nes ’ T
ilgai dar jis gali turėti perų.

ateityje plaučių uždegimas 
bus laikomas .tokia nepap
rasta liga, kokia šiandien 
yra geltonasis drugys,” pra-.

atsiklausė Vokietijos socialdemokratijos vadų ir išleido ne^a Sveikatos Biuras. 
Hitleriui papeikimą. Tas buržuazijos žaltys darbininkų! Nepaisymas paprasto “šal- 
tarpe, todėl, galutinai išsinėrė iš savo socialdemokratinės čio” ir girtuokliavimas veda 
skūros.

Taip atsako stambieji socialdemokratų vadai į Komu
nistų Internacionalo pašaukimą į bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą. Bet ar vadai yra tas paf, kaip socialdemo
kratinių partijų nariai darbininkai?—Visai ne! Ir štai 
dalelė tų faktų, kurie liudija, kaip nariai priima Komu
nistų Internacionalo pakvietimą ir paraginimą į bendrą 
frontą prieš fašizmą.

Didžiuma socialistų atstovų pasitraukė iš Brauns- 
chweigo miesto tarybos ir atsimetė nuo Socialdemokra
tų Partijos, protestuodami prieš pardavikus partijos va
dus. Sykiu jie pareiškė: “Mes nestovėsime skersai kelio 
darbininkų revoliucijai.” x

Eiliniai nariai Nepriklausomos Darbo Partijos Angli
joj padarė spaudimą į vadus, kad ši partija oficialiai 
stojo į bendro fronto sutartį su Anglijos Komunistų Par
tija, ir abidvi partijos sutiko išleist atsišaukimą į visas 
savo organizacijas ir kuopas, idant išvien veiktų prieš 
fašizmą ir prieš karo pavojų. *$ulig tęs sutarties, abidvi 
partijos per suvienytą frontą jau organizuoja darbo mi
nias į bendrus žygius ir demonstracijas Pirmojoj Ge
gužės,—prieš fašizmą, prieš gręsiantį karą, prieš alkį.

Komunistų Internacionalo atsišaukimas nepraėjo veltui 
ir Jungtinėse Valstijose. Didokas skaičius socialistų 
Rand Schoolės studentų ir Jaunųjų Socialistų Sąjungos 
narių prisidėjo prie suvienyto fronto demonstracijų, ku
rias komunistai šaukia prieš fašistinį terorą Vokietijoj.

Darbo Federacijos lokalai ir socialistų grupės dedasi į 
Tomo Mooney konferencijas, kurias komunistai daro Phi- 
ladelphijoj, Bostone ir kituse miestuse, besiruošiant į 
bendrą Tomo Mooney Liuosavimo Kongresą, kuris įvyks 
Chicago j. Ir Amerikos Komunistų Partijos Centro Ko
miteto išleistas bendrafrontinis atsišaukimas kovai prieš 
badą, už bedarbių aprūpinimą, prieš fašizmą ir prieš 
karą yra priimamas vis didesnėse darbininkų masėse. \

Taigi kuomet kazioni socialistų vadai susilaižinėja su 
fašistine reakcija, eiliniai darbininkai, organizuoti ir ne
organizuoti, vis skaitlingiau traukia į bendro fronto ko
vą išvien su komunistais; ir galutinoje sąskaitoje laimės 
pergalę būtent šis frontas prieš buržuaziją ir prieš jos 
ramsčius, socialpardavikus.

lt

prieš

SU

prie plaučių uždegimo.
Vien tik New Yorko vals

tijoj kasmet daugiau žmo
nių miršta nuo plaučių už
degimo, negu nuo kitų ligų.

i
Šiandien daugelis žmonių 

tiki, kad plaučių uždegimas 
tik paprasta liga, lyg kad 
sunki sloga, ir kad ja susir
gus nėra ko bijotis. Gal ge
rai, kad nėra baimės, nes 
baimė niekad nepergalėjo 
priešų,—bet nepripažinti ši
tą ligą pavojinga dar ar- 
šiaus.

Buvo manoma, kad plau
čių uždegimas užpuola ■ tik 
senus, kūdikius ir taip silp
nus žmones. Bet šių dienų 
skaitlinės visai ką kitą pa- 

,rodo, kad jauni daugiausia 
miršta nuo šitos ligos.

Daugybę kitų ligų gydyto
jai išnaikino, kuomet tik su
žinojo jų priežastis. Bet 
plaučįų uždegimas nėra dar 
pergalėtas.

Plaučių uždegimo’ perai 
yra labai maži ir per mikro
skopą panašūs į mažučius 
kiaušiniukus. Visuomet du 
sujungti vienas su kitu.. Tie 
perai randami ne tik pas li
gonius, bet, ir seilėse sveikų 
žmonių.
. Plaukių uždegirno ligonio 
kraujas ir plaučiai turi neiš
pasakytai daug tųiperų. įer 
ilgą laiką nebuvo suprasta, 
kodėl tie perai mirštančio

’M

I

Tyrinėjimai plaučių užden
gimo parodo, kad beveik vi
suose atsitikimuose ši liga 
prasidėjo kaip paprastas 
šaltis. .Šaltis nebuvo prižiū
rimas, ir paskui sergančio 
šonus pradėjo diegti, karštis 
užėjo, kosulys prasidėjo, ir 
žmogus plaučių uždegimu 
serga.

Apsisaugoti nuo plaučių 
uždegimo, reikia vengti tirš
tai žmonėmis užsigrūdusių 
vietų.

Jeigu sloga sergi, nueik 
pas gydytoją, jeigu ji į 
trumpą laiką neapleidžia 
kūną.

Yra pasekmingas “se
ram” (čiepas) prieš pirmos 
rūšies perus, jeigu tik ligos 
pat pradžioje „vartojamas.

• . Nevartok patentuotų vai
stų. ' '

Negerk Svaiginančių gėri-

Foreign Language
Information Service.

rw

BRIDGEPORT, CONN.
Kovo 12 dieną čia buvo vai

dint^ veikalas “Laimės Jieš- 
kotojai.” Vaidintojais buvo 
New Haveno draugai. Vaidi
nimas išėjo gana gerai. Pub- 
lika buvo patenkinta. Veika
le yra daug juokų. Vaidinto
jai pasižymėjo gana gerai.

Baigiant vaidinimą, pirmi
ninkas paprašė, kad susirin
kę darbininkai sumestų kiek 
del Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, kuris dabar gina 
Scottsboro jaunuolius ir Tom 
Mooney.

Draugai aukavo sekamai: 
Valatka ir Vosylius po. 
$1.00. Petrukaitis-—56.; VA-
gulis, A. Butkuvienė, F. Ciep— 
liauskienė ir dar vienas, ku
rio vardo nežinau—aukojo po 
25 c. Smulkių aukų surinkta 
25c. Viso aukų surinkta $4.02. 

Visiems aukautojams taria-j 
me ačiū.

A. Joci.9



Pirmadien., Baland. 3, 1933

Atsišaukimas į Visus ALDLD Narius 
ir Kuopas Kanadoj

Draugės ir draugai! Per (organizacijos ir bendru fron- 
paskutinius kelis metus Kana- tu išstoti prie^ šėlstančią Ka
dės lietuvių darbininkų judė-|nadoj reakciją. Reiki" i:?”?Reikia kovo
jimas gerai paaugo ir prasi- prje§ darbininkų žudymus, 
plėtė. Imant nuo Atlantiko Montreale, N. Zinčiuką polici-plėtė. 1
iki Pacifikui yra 12 ALDLD 
kuopų su 400 narių, 
mingesniam veikimui
nėse Valstijose ALDLD kuo-

ja nušovė besigrumiant prieš
Pasek- metimus bedarbių iš namų į

gatvę. Turime atmušti atei
vių darbininkų diskriminavi-

Puslapis trefias

galima ’ 
tūkstan-“TIESI” OPORTUNISTU UNIJA WORCESTER, MASS.

' r-!Pataisau Klaidą
“Laisvėj” buvo rašyta, 

“Priešfašistinis Komitetas 
tarė parsitraukti 1,000 
zempliorių “Laisvės
nio numerio ir platinti, 
•nevisai taip.

imperialistus, Chinijos žmonių 
skerdikus.

Pirma Diena Geguže#
šiemet pirmą dieną gegu

žės, kaip ir kitais metais, bus 
rengiami masiniai mitingai ir 
demonstracijos Kanadoj. Tik 
reikia pasakyti, kad, didėjant 
bedarbei, darbo masės daug 
kovingiau išstos tą dieną kovo
ti prieš alkį, prieš algų kapo
jimus ir už trumpesnes darbo 
valandas. Visos ALDLD kuo
pos privalo prisidėti prie dar
bininkų pasaulinės dienos ap- 
vaikščiojimo.

ALDLD Susivažiavimas

pos sudaro Apskričius. Iki mus> prieg atėmimą darbinin- 
šiol Kanadoje tokių Apskričių | kams elementarinių teisių ir 
neturėjome, nors jų reikalin-j prie§ kriušinimus 
gumas jau senai buvo numato- i streikų, 
mas. Kadangi Kanada yra 
kita valstybė, daugelyje atve
jų sudaro visai kitokias vei
kimo apystovas nuo Jungtinių ! ______
Valstijų, kur randasi Ameri- marksizmo-leninizmo ir moks- ( 
kos Lietuvių Darbininkų Lite- ]jnio turinio knygų, 
natūros Draugijos Centras, i nariai perskaitė tas 
Taigi prieita prie išvados, kad 1 kiti jas pavartė ir padėjo ant'simas rišasi su finansais. To- 
reikalinga įsteigti ALDLD Ap- lentynų. ‘ 1-------- -----x’"~ TZ~
skritys Kanadoj. ’Apskričio 
Komitetas Kanadoj reikalin- ■ 
gas tam, kad diriguoti kuopų'nio lavinimosi vakarus ir žiū- 
veikimą, nes centras, nebūda-:r§ti, kad tos knygos būtų per- 
mas šioj valstybėj, negali ar-1 skaitytos ir suprastos. Reikia 
timai darbui vadovauti.

Dar praeitais metais buvo į skaitos, 
pakeltas klausimas įsteigti ekonominio 
tam tikrą komitetą vadovauti |klausimais, 
Kanados lietuvių 
judėjimui. Po ilgų susirašinė
jimų su organizacijos Centru, 
prieita prie išvados, kad reikia 
įsteigti Kanadoj ALDLD Aps
kritį. Delei geografinės’ padė
ties nebuvo galima sušaukti 
kuopų delegatų konferenciją, 
kur ir būtų sudarytas Apskri
tys ir išrinktas komitetas. Tuo 
vaduodamasis ALDLD Centro 
Komitetas paskyrė penkis 
draugus iš 162 kuopos, kurie 
ir sudaro laikiną ALDLD 5-to 
Apskričio Komitetą, su buvei
ne Toronte, Ont.

Apskričio Komitetas tik lai
kinas. Kuopos turi pakelti sa
vo susirinkimuose klausimą, 
kaip būtų galima sušaukti vi
sų Kanados kuopų atstovų su
sivažiavimą, kuriame galėtu
me apsvarstyti svarbesnius dar 
bininkų judėjimo klausimus ir 
veikimą Kanados lietuvių dar
bininkų. Taip pat turime iš
spręsti, kur turi būti Apskri
čio centras ir išrinkti pastovų 
5-to Apskričio Komitetą.

ALDLD 5-to Apskričio Ko
mitetas dės pastangas surišti 
visas Literatūros Draugijos 
kuopas Kanadoj ir suderinti jų 
veikimą su bendru Kanados 
darbininkų judėjimu. Komite
to bus užduotis organizuoti 
naujas kuopas ir traukti dar
bininkus į šią proletarų ap- 
švietos organizaciją. Prakalbų 
maršrutus rengti nelengva del 
nepatogios geografinės padė
ties. Tačiaus abelnas darbas 
bus galima daug geriaus tvar
kyti, išleidžiant tam tikrus bu- 
letinus ir t.t.

Mes, lietuviai darbininkai, 
esame dalis Kanados proleta
riato, lygiai skriaudžiami ir 
išnaudojami, kaip ir kitų tautų 
darbininkai. Ekonominio kri- 
zio spartus plėtimasis, kurio 
visą sunkuma buržuazija no
ri sudėti ant darbininkų klasės 
pavidale algų kapojimo, įve
dimo darbo skubumo, pakėli
me kainų ant reikmenų. Vie
nas milionas bedarbių Kana
doj. Diktas skaičius ju tarpe 
ir lietuvių. ’ Didžiuma lietuvių 
yra be darbo. Jų padėtis sta 
čiai pasibaisėtina. Didelė da
lis jų pusbadžiai gyvena; gi 
kiti, duonos šerengose stovė
dami, bando gintis nuo bado. 
Taigi mes ne tik knygas skai
tyti imkimės, bet stokime or
ganizuoti bedarbius į Bedar
bių Tarybas ir stokime į kovą 
prieš badą. Daugelis neturi
me iš ko užsimokėti randą. 
Taigi kova prieš evikcijas, už 
socialę bedarbių apdraudą ir 
žmonišką ūmią pašalpą,—yra 
mūsų kova.

Kanados Darbininkų Apsi
gynimo Lyga yra kovai prieš 
reakciją ir už apgynimą poli
tinių kalinių. ALDLD nariai 
privalo uoliai dėtis prie šios ninku šalį ir prieš Japonijos

darbininkų

Praplėskime Marksistinio Su
pratimo Ribas

ALDLD išleido visą eilę

Liepos 3 d., Brooklyn, N. Y.» 
atsibus ALDLD kuopų atstovų 
susivažiavimas. Kanados kuo
pos turi dėti pastangas, kad 
pasiųsti bent du atstovus į mū- 

Ne visi'sų organizacijos susivažiavi- 
knygas, imą. Delegatų pasiuntimo klau . I •__ •?_ • _  z”_______ m..

Mes turime stengtis ! del visos kuopos, esančios Ka-
pakelti narių klasinį juprati- ■ nadoj, turi kelti savo susirin- 

įmą. Turime steigti tarpsavi- kimuose šį klausimą ir rasti
būdų sukelti lėšų delegatų pa
siuntimui. Susivažiavimas tu
rės išrišti kelis labai svarbius 
klausimus, kurie lies Kanados 
kuopas. Mes būtinai turime 
atstovus pasiųsti į susivažiavi
mą. Taigi dabar pradėkime 
rengtis, kad tas darbas pasi
sektų atlikti kuo geriausiai.
Darbininkų Spaudo# Reikalai

ALDLD kuopų pastangomis 
išleidome revoliucinį laikraš
tuką “Darbininkų žodis.” Da
bar eina “D. ž.” vajus, kad 
gauti daugiau skaitytojų ir su
kelti pinigų išleidimui laikraš
tuko kas dvi savaitės. Mes 
pajėgėme išleisti laikraštį, mes 
pajėgsime jį tinkamai praplės
ti. Kanados valdžia kėsinasi 
neįsileisti Jungtinių Valstijų 
darbininkų dienraščių: “Lais
vės” ir “Vilnies.” Tad, drau
gai, turime budavoti vietinę 
spaudą, kuri galėtų vadovauti 
darbininkų judėjimui.

Kanadoj eina anglų kalba 
“The Worker.” Balandžio mė
nesį bus vedama vajus gavi
mui naujų skaitytojų ir sukė
limui finansų, kad sustiprinti 
laikraštį. Kol kas laikraštis ei
davo tik 6 puslapių, bet jei 
vajus duos geras pasekmes, tai 
bus galima išleisti 8 puslapių. 
Mūsų lietuvių darbininkų už-

(Feljetonas), '*• įtinkamas vietas vadovavi- 
Ar jūs, vyručiai, kalbėsi-!evoliucijos.

v. . ’ . . i ’ .... ! Tai matot kf

kalbama

_____ ___ „ ______ Reikia 
(surengti karts nuo karto pa- 

diskusijos bedarbės, 
krizio ir kitais 

kad geriau susi- 
darbininkų !pažinti su esama padėčia, su 

darbininkų kovomis ir su Mar
kso - Lenino mokymais.

Delei neturėjimo aiškaus 
klasinio supratimo, nekuriose 
kuopose ir nariuos apsireiškia 
oportunistinių požymių ir tas 
paralyžiuoja organizacijos vei 
kimą ir klaidina pašalinius 
darbininkus. Turime mokintis 
nuo Markso ir Lenino, kaip 
reikia kovoti prieš oportunis
tus. Susipažinę giliau su 
marksistine teorija, geriau ga
lėsime ginti savo klasės reika
lus. Taigi svarbu organizuo
tis, šviestis, dalyvaut kovose ir 
rengtis prie galutino nusikra
tymo išnaudotojų priespaudos.
Padauginkime ALDLD Kuo

pose Narių Skaičių
Nors jau ir dabar diktas 

skaičius Kanados lietuviu dar
bininkų priklauso prie ALDLD 
kuopų, bet yra dar labai daug, 
kurie nepriklauso jokioj orga
nizacijoj. Turime stengtis pri
eiti prie tikinčių darbininkų ir 
socialfašistų suvedžiotu. Turi
me išaiškinti jiems, kad pašau j duotis dalyvauti kampanijoj ir 
lis pasidalinęs i dvi klases ir I stengtis kuo daugiausiai sukel- 
jų vieta būti nariais savo kla- ti lėšų ir gauti naujų skaityto- 
sės apšvietos organizacijose, jų. 
būtent: ALDLD nariais.

Einant prie katalikų darbi
ninkų, turime gerai nušviesti 
socialę religijos reikšmę. Ne
turime įžeidinėti katalikus dar 
bininkus, bet rimtai, įtikinan
čiai kalbėti ir traukti juos į 
kovą už greituosius kasdieni
nius darbininkų reikalavimus. 
Geros medžiagos galime, gauti 
knygoj “Religija.”

Visi stengkimės gauti nau
jų narių į mūsų draugiją. Bū
tų gerai, kad kuopos pasiskir
tų kvotas, kiek gauti naujų 
narių į kuopą ir paskui dar
buotis, kad kvota būtų išpildy
ta.
Organizuokimės Kovai prieš 

Karą
Balandžio 4 d. Japonijos 

karo laivynas • atsilankys į 
Vancouver; Kanados uostą. 
Anglijos imperialistai rengia
si išskėstomis rankomis pasi
tikti jį. Japonijos imperialis
tinio laivyno atsilankymą rei
kia skaityti sustiprinimu ryšių 
tarp dviejų didelių imperialis
tinių valstybių ir prisirengimu 
pulti Sovietų Sąjungą. Mes, 
darbininkai, turime organizuo
tis ir kovoti prieš karo pavojų. 
Balandžio 4 dieną po visą Ka
nadą bus rengiamos prieškari
nės- demonstracijos. Visi lie
tuviai darbininkai turėtų daly
vauti. Turime’ rengti masi
nius mitingus ir išnešti protes
to rezoliucijas prieš Bennett’o, 
Kanados premjero, vedamą 
karo politiką, prieš imperialis
tų suokalbiavimus pulti darbi-

Literatūros Draugijos kuopų 
susirinkimuose “The Worker” 
klausimą reikia pakelti ir 
smarkiai padirbėti laike va
jaus.

ALDLD 5-to Apskričio 
Reikalai

Apskričio Komiteto susiraši
nėjimai ir išleidimai atsišauki
mų nemažai lėšuoja. Komite
tas neįstengia padengti tas lė
šas, pats būdamas be darbo. 
Todėl Komitetas primena kuo
poms konstitucijos 10 para
grafą, kur sakoma, kad kuo
pos nuo narių moka 5 centus 
į Apskričio iždą. Taigi kuo
pas turėtų pasistengti užsimo
kėti nuo nario po 5 centus, iš 
ko susidarytų iždas lėšoms pa
dengti ir būtų galima daugiau 
veikti esant kuo išlaidas pa
dengti.

Mūsų manymu, Apskričio 
susivažiavimą galėsime turėti 
šią vasarą. Reikėtų pritaiky
ti, kada bus Kanados bedar
bių bei Apsigynimo Lygos su
sivažiavimas.

Taigi, suglauskime eiles ,tuo 
met ir darbas bus lengviau 
nudirbti.

ALDLD 5-to Apskr. Sekr.
K. Dainiunas.

London. — Užsienio rei^ 
kalų ministeris Simon pa
reiškė, kad Anglijos valdžia 
laukia sugrįžtant savo am
basadoriaus Ovey iš Mask
vos, ir tik paskui nutars, ką 
darys del teisiamųjų inžinie
rių. '

te šiaip, ar taip, bet faktas 
pasilieka faktu, jog revo
liucijos kalbėjimu įvykinti 
negalima iki neateis revo
liucinis momentas. Tačiaus 
šiandien tokio momento dar 
nėra. Na, o .kadangi revo
liucinio momento nėra, tai 
ką gi tada reiškia kalbėji
mas apie revoliuciją? Ogi 
nei daugiau, nei mažiau, 
kaip tik *uždyką aušinimą 
valgomosios.

Bet, vienok, daleiskim, 
kad jei toksai momentas 
jau ir būtų, tai ir tai dar 
nereiškia, jog revoliuciją 
jau būt galima taip lengvai 
įvykinti gyveniman, lyg “pa
jų” iškepti bei kujolų-bin- 
golų bendrovę sutverti. O, 
ne, gerbiamieji, nieko pa
našaus negali būti. Idant 
revoliuciją sėkmingai įvy
kinti gyveniman, tai štai ką 
jūs, vyručiai, ypatingai jūs 
“bimbiniai,” privalote žino
ti, ir be ko apie revoliuciją 
negali būti nei kalbos:

Pirmiausia, tai turi 
pribrendęs revoliucinis 
mentas (“šiandien dar 
nėra”). Antras, reikia tu
rėti mokytus vyrus už va
dovus, kurie marksizmą 
“žino” iš atminties, kaip gai
dys giedoti, ir kurie tikrai 
turi mokytas galvas ne del 
kepurės padėjimo, bet del 
“moksliško” išaiškinimo, iš, 
kur Mizara “parvežė” pini
gų. O trečia, tai reikia tu
rėti nustatytą tiesią liniją, 
nes be tiesios linijos revoliu
ciją įvykinti gyveniman ne
galima taip, kaip; kunigui be 
gaspadinės apsieiti. Na, o,! 
žinoma, tiesią liniją gali j 
pravesti tik mokyti žmonės, 
kurie nuolatos patys vaikš
čioja, kaip žąsis varydami. 
Tai va, kas būtinai reikalin
ga žinoti pirmiau, negu 
kalbėti apie revoliuciją, o 
žinant šitokias “moksliškas” 
problemas, revoliucijos lai
mėjimas užtikrintas taip, 
kaip amen poteriuose.

Bet atsiprašau, gal jums 
jau ir atsibodo klausyti ir 
jau norite manęs paklausti: 
kokį gi velnią tu čia kliedi 
ir nepasakai apie tų mokytų 
žmonių tiesią liniją ir kur 
ji yra? .Taigi, taigi, tik tu
rėkit truputį kantrumo, o aš 
jums, jūs nenuoramos, pa
rodysiu kaip ant delno.

Štai mūsų draugai chica- 
giečiai, žinoma, ne “andriu- 
liniai,” bet geri, šaltai mąs
tanti draugai, kuriems re
voliucinis judėjimas yra 
taip brangus daiktas, kaip 
šuniui blusos, žino ir pažįsta 
moksliškai tiesią revoliuci
nę liniją, kuri veda tiesiai 
iš Chicagos prie Michigan 
ežero į baltus smiltynus. 
Mūsų draugai chicagiečiai, 
po vadovyste Strazdo, visai 
nei nekrypuodami traukia 
taja tiesia revoliucine lini
ja prie pat ežero (supran
tama, vasaros laiku), tenai 
patiesia savo nemažus pil
vus, o jų pilvai nemaži to
dėl, kad jų, kaipo “revoliu
cionierių,” visa revoliucio- 
nieriška išmintis pilvuose. 
Ant smilčių atsuka savo 
antrą pusę į dangų ir lau
kia, kada ateis revoliucinis 
momentas ir jie užims sau

Tai matot, ką reiškia tu
rėti mokytus vadovus, kurie 
aiškina “tikrai moksliškai” 
marksizmą, nei ropę krem
ta. Todėl vietoj kalbėti apie 
revoliuciją, iki dar “nėra” 
revoliucinio momento ir 
plėšti liežuvius uždyką, ge
riau moksliškai su “tiesia li
nija,” dar paėmus ant “re
voliucinės” drąsos, traukti 
prie ežerų, upių ir marių į 
smiltynus ir tenais nei ne- 
pajusim, kaip revoliucinis 
momentas ateis ir be liežu
vių malimo: tik nepamirš
kit “tiesios linijos,” kaipo 
svarbiausio dalyko.

Rumboniškis.

kad 
nu- 
eg- 

geguži-
Tai

lapelių, kuriuos bus 
gauti už $1.00' visas 
tis.

Tuose lapeliuose
apie bedarbę ir kitus darbinin
kų klasės reikalus. Tokius 
lapelius reikia platinti tarpe 
visų darbininkų—katalikų ir 
kitų pažvalgų.

A. Ruseckas.

WATERBURY, CONN.

būt 
mo

jo

Kapitalistinės Klasės Sumoks
iąs Areštuoti Garmentų Ša- 
pos Užveizdą Del Nesilaiky
mo Įstatų.
Kovo 25-tą dieną pasirodė ži

nutė iš Watertown, kuris ran
dasi netoli Waterburio, kad te
nai areštuotas dirbtuvės vedė
jas. Sakoma, kad jisai peržen
gė 58 skyrių darbo įstatymų.

Jį kaltina, kad jo prižiūri- 
moj dirb. dirbama perilgos 
valandos, kad darbininkai per
manai apmokami. Sakoma, 
kad, išskyrus keletą, kiti darb. 
uždirba tik po $2.30 į savaitę 
laiko.

Bet ar ta žinia teisinga? ži
noma, kad ne. Yra žinių, kad 
toje dirbtuvėje darbininkai už
dirba ne tik po $2.30, bet po 
$1.30. Kapitalistinė spauda 
slepia tokias žinias. Apie tai 
liudijo viena darbininkė Bedar
bių Taryboj.

Bet dabar kyla klausimas, ko
dėl valdžia areštavo tos dirbtu
vės vedeją? Ar jisai bus tin- 

i karnai nubaustas? žinoma, kad 
• nieko panašaus nebus. Bet dau
gelis darbininkų bus suvedžiota, 
kurie tikės, kad tikrai valdžia 
rūpinasi darbininkų reikalais ir 
neleis darbininkus labai išnau
doti. Valdžia čia pasirodo dar
bininkų “užtarėja.” Darbinin
kai gal tikės, kad valdžia pri- j 
vers darbdavius duoti geresnes 
darbo sąlygas ir didesnes algas. 
Tačiaus tie darbininkai save ap
gaudinėja.

Sąmoningi darbininkai pasa
ko, kad tai yra kapitalistų kla
sės sumoksiąs palaikyti darbi- j 
ninkus nuo jų tikros organiza- j 
cijos, kaip tai bedarbių tarybų 
ir kitų revoliucinių organizaci- j 
jų. Valdininkai jau pradeda 

1 pamatyti pavojų patys sau. Jie 
gerai žino, kad darbininkai, už
dirbdami po $1.30 arba po $2.30 
į savaitę, negalės ilgai kęsti. Jie 
turės j ieškoti išvados. O tą iš
vadą jie gali rasti revoliucinė-1 
se organizacijose. Tad valdžiai 
ir sugalvojo tokį skymą, kaip 
kad areštavimą vieno dirbtuvės 
užveizdos. Ta žinia patenka į 
pirmą puslapį,ir duria darbinin
kams į akis: žiūrėkite ir lau
kite, valdžia viską sutvarkys. 

; Darbininkai turėtų tam neti
kėti ir organizuotis į darbinin
kų kovos organizacijas.

. ( Reporteris.

Berlyn. — Tebeina susi
kirtimai tarpe Hitlerio faši
stų ir nacionalistų-monar- 
chistų. Skirtumai aštrėja.

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerj ir tik po dviejų 
išsitepamų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias iš visų linimentų.**

J. 8.
Lockport, N. Y.

PAIN-EXPELLEE

Turėjo būti, kad

THE FRIENDS OF SOVIET UNION j 

Atsišaukia j visus darbininku.*; ir j visus kitus Pirmos X 
Darbininkų Respublikos draugus su prašymu remti X 

kampaniją už 2
GREITĄ IR BESĄLYGINĮ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ X 

PRIPAŽINIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOS |8

Kuo greičiausią stokite j darbą tam svarbiam tikslui X 
PADĖKITE SURINKTI MILIONĄ PARAŠŲ ANT X 

PRIPAŽINIMO PETICIJOS X
Šeštadienį, 16 Balandžio (April), 2 vai. Po Pietų | 
WEBSTER HALL, 119 E. 11th St., New York, (vyks X 

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS | 
ir X

Protesto Prieš Fašistinį Terorą » 
Kalbės: Malcolm Cowley, Donald Henderson, H. W. X 
L. Dana, James W. Ford, Carl Brodsky, Mrs. Susan x 

ir kiti žymus kalbėtojai O
Sekantis masinis susirinkimas del pripažinimo So- X 

vietų Sąjungos atsibus pirmadienį, 10 balandžio, kitas x 
pirmadienį 24 balandžio, 8 vai. vakare. Visos dar- 2 
bininkišką judėjimą remiančios draugijos ir organiza- 2 
cijos yra prašomos prisiųsti delegatus į viršui minėtus o 
mitingus. Pagelbėkite šiai organizacijai skleisti teisy- X 
bę apie Sovietų Sąjungą, padėkite rinkti parašus. Su- X 
budavokime veikimą, kuris gintų nuo priešų ir stiprin- 2 
tų Sovietų darbininku-s ir valstiečius. o

Visos organizacijos tuojas reikalaukite peticijos x 
blankų, rašykite arba kreipkitės asmeniškai: 2

, FRIENDS OF THE SOVIET UNION - i 

80 East 11th St., New Yor City 2
Individualai, norinti rinkti parašus, rašykite augš- O 

čiau paduotu antrašu prašydami peticijos blankų, męs X 
prisiusime. 2

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ ;

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

liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.
Joj aprašomos Paryžiaus komunarės 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 ren
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

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

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

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

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENES MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

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

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

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

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

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko{ SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant 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 kapM 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 dolM 6 mfn.—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 ii- 
sirašyti taipgi per “Laisvę**

Dar galima gauti kompletas už 
1931-82 metus.
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Butkus Bombarduoja III Kom. Internacionalą

i 
v 
į

LAWRENCE, Mass. — Ko
vo 27 dieną čia kalbėjo But
kus. Pirmoje kalbos dalyje 
jisai kalbėjo apie krizį ir jo 
priežastis. Nurodė, kad šitas 
krizis yra nepanaikinamas ne
panaikinus kapitalistinės kla
sės. Bet kaip tą kapitalistų 
klasę panaikinti, tai jisai aiš
kino visai atbulai.

Jisai sakė, kad dabar nėra 
reikalo tverti Raudonųjų Uni
jų, kurios dabar yra tveria
mos arba sutvertos patvarky
mu III Internacionalo. Jo 
manymu, tai reikia veikti da
bartinėse A. D. F. unijose, 
vieton veikimo Komunistų 
Partijoj ir revoliucinėse unijo
se. Girdi, reikia sutvert ben
drą frontą iš įvairių organi
zacijų ir laukti iki ateis re
voliucinė padėtis—“trečias jų 
periodas”.

Antroje kalbos dalyje buvo 
aiškinta apie priežastis skal
dymosi lietuvių darbininkų 
organizacijų. Kitaip sakant, 
tai buvo “bombardavimas” 
Trečio Internacionalo, nes už 
viską jį kaltino. Jisai kalti
no Komunistų Internacionalą, 
kad jisai neturi tikrų infor
macijų apie kitų šalių darbi
ninkų padėtį, tai ir negali dik
tuoti, kaip tenai reikia veikti. 
Jisai kaltino III Internaciona
lą už nepasisekusius streikus 
Jungtinėse Valstijose, už da
bartinę padėtį Ispanijoj, Itali
joj, Vokietijoj. Kaltino, kad 
Komunistų Partija Švedijoj 
nupuolė nuo 18 tūkstančių na
rių iki 3 tūkstančių.

Trečias Internacionalas, tai 
jam tik “Maskvos diktatūra,” 
“prigulfningoji bažnyčia.” Jo 
tas bombardavimas buvo la
bai ilgas ir neaiškus. Prakal
ba baigėsi vėlai. Tad klausi
mams labai mažai laiko 
paliko. Todėl tik trys klausi
mai buvo duoti, o atsakymai į 
juos buvo labai ilgi. Jie da

rė tai del to, kad neduoti 
klausimus statyti. Dar ir ki
tą metodą jie naudojo, kad 
sutrukdžius klausimus, tai da
vė balsus savo pasekėjams, 
kurie darė užsipuldinėjimus 
ant kitų darbininkų.

Tie jų klausimai buvo, tai 
tik todėl, kad laiką gaišinus. 
Sako, kam Pruseiką kas pa
vadino “no good,” kam “Lais
vė” panaudojo vieną arba ki
tą išsitarimą. Buvo ir . dau
giau panašių klausimų, kurie 
neturi nieko bendro su kalba, 
bet buvo tik puolimas vietinių 
darbininkų.

Tai galima pasakyti, kad 
“bimbinių” pranašavimai jau 
labai pildosi, kad Butkus ir 
Pruseiką greitai pavys ir pra
lenks Grigaitį niekinime ir 
plūdime darbininkų revoliuci
nio judėjimo. Jie skleidžia 
neapykantą prieš darbininkų 
judėjimą taip, kaip atviri 
priešai. Faktų jau yra labai 
daug, kaip jie ir praktikoj at
sineša į darbininkų judėjimą 
dabartiniu krizio laiku, kuo
met milionai darbininkų ba
dauja.

Pereitą rudenį į Pruseikos 
prakalbas buvo atėjus delega
tė nuo Bedarbių Tarybos. Ji
nai norėjo pakalbėti apie dar
bininkų maršavimą į Washing- 
toną ir parinkti aukų tam tiks
lui. Bet negavo nieko. Ne
davė kalbėti nei aukų rinkti. 
Mat, žydų tautos mergina pas 
juos negali pasirodyti. Pru- 
seika pats pasakė: “Tegu su
sišaukia savo žmones ir daro 
su jais ką jie nori.”

Bet kuomet kalbėjo d. A. 
Bimba, tai ne tik leido tiems 
patiems delegatams pakalbė
ti, bet dar ir aukų, surinko 
virš $8. Tai matote, koks 
skirtumas. Butkus, Pruseiką 
jau nuo darbininkų atsisky
rė.

K. Biuras.

nieriai neturi duotis savęs , su
vedžioti visokiems darbininkų 
pardavikams iš UMW of Ame
rica unijos. Neklausykite jo
kių “socialistinių” bei grigaiti- 
nių gizelių, kunigų Cox’ų ir 
'jiems panašių sutvėrimų. Ei
kite visi bendrai, neskiriant 
tautos, rasės ir tikėjimo. Visi, 
kaip vienas žmogus, eikite su 
Nacionaline Mainierių Unija.

Pittsburghieti#.

Kode! Mes Turime
Remti Daily Worked

Iš Laikraščių Pasiskaitęs

Drauges Karosienės Prakalbų Maršrutas 
Minersville Apielinkėje

PITTSBURGH, Pa. — Per
žiūrėjau eilę “N. Klampynės” 
numerių, kuriuose nuolatos 
mus vadina “ekstra kairiai
siais,” sektantais,” “bimbi- 
niais,” su “arkline taktika” ir 
tam panašiai.

Bet pastarą jame tos gazie- 
tos numery j tūlas Detroito Mi
kas mus vadina “centristais,” 
“Limbiniais Žalnieriais,” “an- 
druliniais” ir t.t. Kaip maty
ti, tai pas tuos Pruseikos ar
mijos oficierius yra tikras gal
vose sumišimas.

“Tėvynės” No. 12-tame “so
cialistas” Stasys Bakanas, ra
šydamas “Iš Angliakasių Gy
venimo,” rauda, kad mainie- 
rių labai bloga padėtis, nes, 
esą, mainos mažai dirba, o ku
rios ir dirba, tai mažai uždir
ba. Rašo, kad “Pittsburgh 
Coal Co., kuri Pittsburgho ap- 
ielinkėj turi daugiausiai kasy
klų ir ši kompanija pati pir
moji pradėjo griauti angliaka
sių uniją.” Tas tiesa, bet tik 
Bakanas užmiršta priminti U 
MW of America uniją su jos 
vyriausia galva Lewisu/ kuris 
taip pat ėjo ir eina išvien su 
anglies baronais, kuris jau bai
gia ! galutinai sugriauti tą 
uniją ir visur yra pardavęs 
mainierių streikus.

Priimdamas nukapojimą al
gų ir tas mainose sąlygas, ko
kias anglies baronai duoda, 
šitas mainierių pardavikas, 
taip darydamas, įvedė maino
se tikrą terorą ir vergiją. Da
bar mainose yra taip bloga 
padėtis, kad blogiau jau nega
li būti.

Skaitome toliau: “Nors virš 
metai atgal siautė streikų ban
gos ir Pittsburgh Terminal 
Coal Co. pasirašė sutartį su 
UMW of America Unija ir yra 
neva unijinė kasykla, bet ir 
tose kasyklose angliakasių pa
dėtis nedaug kuo skiriasi nuo 
skebinių.” Ne tiktai, kad ne

daug kuo skiriasi šių kasylų 
padėtis nuo skebinių, bet nė
ra jokio skirtumo, nes ir ne
gali būti jokio skirtumo tarpe 
skebų ir UMW of A, nes šita 
unija yra tikra skebinė unija 
del laužymo streikų. Kur tik
tai mainierių streikas iškyla, 
tai tuoj šios unijos viršininkai 
ateina anglies baronams į tal
ką, prisigabena skebų, apgin
kluoja visokius valkatas ir su 
valdžios kruvinąja policija 
laužo streikus ir priima že
miausią užmokestį, kokį tiktai 
anglies baronai duoda. Taip 
jie darė 1931, kuomet Nacio
nalinė Mainierių Unija vado; 
vavo 40 tūkstančių mainierių 
streikui, tai UMW of A unija 
darė viską, kad tiktai sulau
žyti streiką ir jai tas pavyko 
atsiekti. UMW of A unija 
tuomet pasirašė su Pittsburgh 
Terminal Coal Co. sutartį ir 
tuomi sulaužė mainierių ko
vingą streiką. Ir tuo streiko 
sulaužymu labai didžiavosi 
“draugas” Bakanas ir liejo 
džiaugsmo ašaras už UMW 6f 
A uniją. O liejo bjauriausią 
tulžį ir smala spjaudė ant Na
tional Miners Unijos, išvadin
damas “raudom Maskvos” uni 
ja, komunistų unija. Bet dabar 
jau tas žmogus vėl rauda, kad 
mainose nėra jokio skirtumo 
tarpe skebinių ir UMW of A 
unijinių, nes kaip skebinėse, 
taip unijinėse, kur yra UMW 
of A, yra ta pati vergija ir 
teroras prieš mainierius, o ypa 
tingai prieš kovingesnius mai
nierius.

Mainieriams yra tiktai viena 
išeitis, tai visiems organizuotis 
į bendrą frontą po vadovyste 
National Miners Unijos su Dar 
bo Unijų Vienybės Lyga, priešr 
akyje. Tiktai po šių organi
zacijų vadovybe mainieriai 
gali kovą laimėti^

Būsiančiame streike mai-

PHILADELPHIA, Pa. —- 
Pas lietuvius darbininkus yra 
nusistatymas šimtą nuošimčių 
remti tik savo kalbinius laik
raščius. Tas labai gerai. Bet 
kada mūsų spauda ir organi
zacijos kelia klausimą parem
ti vyriausią priešakinių eilių 
organą, vienatinį anglų kalba 
organą, vienatinį Komunistų 
Partijos organą, kuris jungia 

j šios šalies darbininkų judėji- 
imą prieš stimpantį kapitaliz- 
jmą, tai mūsų lietuviai darbi
ninkai neimą iš širdies “Daily 
Workerio” rėmimo darban. 
Tas pasyvumas atrodo ir mū
sų laikraščiuos, paremtas 
vien tik agitacija.

“Daily Worker” šaukiasi į 
darbininkus, į simpatikus su
kelti $35,000, nes kitaip laik
raštis gali sustot ėjęs. Mes 
žinom visi, koks būtų smūgis 
darbininkų klasei, jei žymiau
sias darbininkų klasės judėji
mo vadas sustotų ėjęs, sus
totų agitavęs, sustotų mokinęs 
darbininkus sėkmingai kovot. 
Kalbiniai laikraščiai tą spra
gą jokiu būdu neužkištų. Rei
kia remti savo spaudą, bet 
reikia neužmiršt 'svarbiausio 
savo klases organo. Reikia 
daugiau agitacijos ir ragini
mo, kad kolonijų draugai su
rastų būdus paremti “Daily 
,W6rkerį” bent svarbiausiam 
jo momente.

i Yra žmonių, kurie tyčiojasi 
iš “Daily Workerio” kampa
nijų: “jam niekad negana!” 
Draugai, kodėl “D. W.” šau
kiasi pakartotinai pagelbos? 
Vyriausia todėl, kad jis nede
da bizniškų apgarsinimų, dau
gybė jo skaitytojų įpuolę į 
finansinį krizį, negali užsimo
kėti už prenumeratą, daugy
bė “D. W.” numerių pasiekia 
darbininkus ir farmerius dy
kai, ypatingai, kur yra veda
mos kovos, streikai, demons
tracijos ir masiniai susirinki
mai. “D. W.” turi nedatek- 
liaus kas savaitė virš $1,200. 
Mašinos reikalinga taisyti, 
skolos būtinai už popierą turi 
būt apmokėtos. Vadinasi, 
kaip ten nebūtų, mes matom 
kokiam krizyj laikraštis 
pasilaikyti.
' Philadelphijos lietuvių 
binin. organizacijos, su
gelba kitų tautų darbininkų, 
rengia didelį balių su šokiais 
8 d. balandžio (April), Gir
ard Manor Svetainėje, 909-15 
Girard 'Ave., 8 vai. vak., Phi
ladelphia, Pa.

Šiam parengimui lietuviai 
darbininkai prašomi kuodau- 
giausia parduoti tikietų ir at
vesti kuodaugiausiai ant šo
kių jaunimo ir suaugusių ,dar
bininkų. šiame parengime 
dainuos milžiniškas tarptauti
nis choras. Garsinkim gerai 
ir padarykim pasekmingą pa
rengimą. Tada žinosim, kad 
parėmėm “D. W.”

Rausvietis.

turi
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Draugės Karosienės prakal
bų maršrutas jau labai grei
tai įvyks šiose apielinkėse. 
Maršrutą rengia ALDLD 9-tas 
ir LDSA 6-tas Apskričiai. Ka
dangi jau laiko mažai liko, tai 
atsišaukiam į kuopas, kurios 
dedasi prie šio maršruto ren
gimo.

Reikalinga, kad draugės ir 
draugai greitai imtųsi darbo 
tose vietose, kur bus rengia
ma prakalbos. Greitai reikia 
imtis garsinti ir raginti darbi
ninkus kuoskaitlingiausia 
silankyti į šias prakalbas.

Draugė Karosienė yra 
ra kalbėtoja ir kovotoja
darbininkų klasės reikalus. Ji
nai dar tik grįžo iš Sovietų 
Sąjungos, kur darbininkai jau 
budavoja socializmą. Jinai la
bai daug patyrimų turi ir iš 
Pasaulinio Prieškarinio Kon
greso, kuriame jinai dalyvavo 
kaipo delegatė nuo Amerikos 
darbininkų.

Labai tinkamai ir gerai 
draugė Karosienė nušvies So
vietų Sąjungos darbininkų 
gyvenimą ir darbus. Pasa
kys ir daugelį kitų dalykų, 
kurie darbininkams labai yra 
naudingi ir reikalingi. Tad 
ne tik visi klasiniai sąmoningi 
darbininkai turi dalyvauti, bet 
reikia visiems padirbėti, kad

atvedus ir katalikus darbinin
kus į šias prakalbas. Visų 
mūsų yra pareiga dar prieš 
prakalbas eiti į stubas pas ka
talikus darbininkus ir kalbin
ti juos į mūsų prakalbas. Lai 
jie išgirsta teisybę, kas de
dasi pasaulyje.

žemiau seka prakalbų mar
šruto vietos ir dienos, kur ir 
kada prakalbos įvyksta:

Balandžio 7 dieną, 7 vai. 
vakare, Darbininkų Svetainėj, 
Minersville, Pa.

Balandžio 8 d., 7 vai. vaka
re, J. Kena svetainėj, Walley 
ir Water St., New Philadel
phia, Pa. i

Balandžio 9 d., 2 vai. die
ną, Norkevičiaus svetainėj, 

[West Mahanoy St., Mahanoy 
.City, Pa.

Balandžio 9 d., 7 vai. vaka
re, School House 
Maizeville, Pa.

Balandžio 10 d.
kare, Levulio svetainėj, Gir
ardville, Pa J

Balandžio 11 d., 7 vai. va
kare, ALDLD 17 kuopos sve
tainėj, IOI/2 N. West St., 
Shenandoah, Pa.

Balandžio 12 d., Pottsville, 
Pa. Kalbės anglų kalba. 
(Kokiu laiku?—Red.)

Komisija.

CLEVELAND, OHIO
Bendro Fronto konferenci

ja prisirengimui prie Pirmos 
Gegužės įvyks balandžio 7 d., 
8 vai. vakare, 2030 Euclid 
Ave.

Visos lietuvių organizacijos 
privalo prisiųsti delegatus į 
šią konferenciją. Pirma Ge
gužės yra proletarų kovos ir 
jėgų vienijimo diena. Tinka
mai prie jos prisirengkime.

Laikinas Komitetas.
(77-79)

K ... ......... »
būkite ir paremkite organizaciją, 
kuri gina darbininkų klasės reikalus.*

• » .- : / . A. D.
(77-78)

V?OODHAVEN, N. Y.
Liet. Darb. Susivienijimo 13 kuo

pos svarbus susirinkimas įvyks pir
madienį, 3 d. balandžio, 7:30 vai. 
vakare, 933 Glenmore Avė. Visi 
draugai būkite susirinkime ir pasi- 
mokekite duokles, kad netaptumėte 
suspenduotais. Taipgi nepamirškite 
atsivesti naujų narių.

(77-78)

svetainėj,

7 vai. va-

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo trečio distrikto bazaras įvyks 
balandžio 14 ir 15 dienas. Visos or
ganizacijos kviečiamos prisidėti prie 
prirengmo šio bazaro, su aukomis 
daiktų, kurie būtų galima parduoti 
žema kaina. Lietuvių 9 skyrius nu
tarė turėti savo būdelę, ir paskyrė 
komitetą rinkifnui aukų bei daiktų 
minimai būdelei. Todėl visos orga
nizacijos bei draugai turinti lieka
mų daiktų, kurib^Sj būtų g^liipą su- 

I naudoti, prašomi ' perduoti drg. Ra
manauskienės vardu- 995 N. 5th St. 
Šiame bazare taip, pat dalyvauja Ly
ros Choras, Vokiečių Choras, Stygi
nis kvartetas, smuiką, piano, Grupė 
Revoliucinių šokikų, po vadovyste 
Edith Segal iš Nevį Yorko. Balan
džio 14 ir 15 dienomis, Girard Ma
nor Hall, 911 W. Girard Ave. Visi '

ELIZABETH, N. J.
Antradienį, balandžio 4 dieną, at

sibus LDP Kliubo susirinkimas, 408 
Court St., pradžia 8 vai. vakare. 
Draugai, nepamirškite šio susirinki
mo, nes daug ko turime svarstyti 
bei nutarti. Nepamirškite visi da
lyvauti ir naujų narių atsivesti.

Sekr. P. Poškus.
(77-78)

COURTNEY, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų su 

sirinkimai įvyksta pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Sekanti susirin
kimai bus 2 d. balandžio. Meldžiame 
visų narių įsitemyti ir dalyvauti. 
Visų organizacijų valdybos ir nariai 
susirinkite prieš 10 vai. ryte. Nes 
mitingai reikia atlikti prieš pietus, 
o po pietų, kaip 2 vai. įvyks drg. 
Karosienės prakalbos. Susirinkite 
kuo skaitlingiausiai ir atsiveskite sa
vo pažįstamus.

(73-78)

PER “LAISVĘ’ GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

žmonių prisirin- 
kitiems 

Kal- 
pirmi-

skirstė-
3 kuni- 

laikraščio 
ir

Susirinko vi- 
Jie, žinoma,

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

WATERBURY, CONN
Kaip per visą Ameriką, 

taip ir pas mus persirito pro
testo vilnis prieš Vokietijos 
fašistų terorą.

Kovo 27 d.,: čia įvyko žydų 
surengtas protesto mitingas 
prieš Hitlerio režimą, kuris 
terorizuoja žydus. Į mitingą 
susirinko daugiausia smulkūs 
biznieriai žydai, proletarų žy
dų mažai yra mūsų mieste. 
Protesto mitingas buvo su-

rengtas Wil by High School 
Auditorium.
ko pilna svetainė ir 
vietos pritruko atsisėsti, 
bėtojų, priskaitant ir 
ninką, buvo devyni.

Pagal profesijas jie 
si sekamai: 4 rabinai, 
gai, vienas nuo
“Waterbury Republican, 
miesto majoras, 
si veidmainiai, 
nekalbėjo prieš priespaudą ir
nei žodžio neprisiminė, kad 

i Hitlerio bandos žudo darbi
ninkus, jie kalbėjo apie tai, 
kad ten žydai persekiojami. 
Reikia pažymėti, kad visi jie 
gyrė žydus. Komunistiniai 
darbininkai nedaro skirtumo 
tarp tautų ir vykina tautų bro
lybę, bet buržuazija kaip tik 
ir kelia šovinizmą ir siundo 
vieną tautų prieš kitą. Tie 
ponai nei vienas neprisiminė 
apie skurdą šioje šalyje ir kad 
darbininkai su farmeriais- val
stiečiais yra galingiausia spė
ka sutriuškinti hitlerizmą. Tų* 
veidmainių kalbų, pasiklausęs, 
manytum, kad tik Hitleris yra 
priežastis fašizmo. Jie gud
riai slėpė tikrąją fašizmo prie
žastį, tai yra kapitalizmą. 
Hitleris yra tik vykintojas 
stambiojo kapitalo dikta|pros. 
Vienas rabinas- visa gerkle 
šaukė, kad raudonieji pagim- 
dę fašizmą. Visi tie veidmai
niai vienodi, tačiaus vienas iš 
jų savo demagogija pervirši
jo visus kitus, tai katalikų ku
nigas. Jis išgyrė žydų tautą, 
kad ji duoda geriausius eko
nomistus, žydai puikiausia mo
ką biznius vesti, kad jie gerai 
organizuoti ir t e i s i n g iausi 
žmonės. Šitą jo veidmainys
tę reikia palyginti su tuo, kaip 
jis mokina 
žydų tautą, 
to paties 
slenksti, ir 
bažnyčios sienų iškabintus at
vaizdus, tai matysime jo tik
ra veidą. Paimkime kruvinus 
kelius ir pamatysime, kaip tie 
atvaizdai kelia krikščionių ne
apykantą prieš žydus, kaipo 
žmones ii* kaipo tautą.

Pastatykime klausimą: ką 
kunigai kalba prieš Velykas 
per keletą dieną apie žydus? 
Jie per visą į gavėpę niekina 
žydus v ir kuirsto krikščionis 
prieš žydų tautą. Tie neapy
kantos kėlimai nepaliečia nei 
turtingus žydus, nei turtingus 
krikščionis, bet smulkius biz
nierius ir darbininkus tas pa
liečia labai daug. Turčiai 
žydai ir krikščionys yra ta

pati kapitalistų klasė ir jie su
tartinai tai- daro, kad erzinti 
tauta prieš tautą, religija 
prieš religiją, idant galėtų 
padalinę ir biednuomenę pri
slėgę laikyti ir žiauriai išnau
doti. Tuo, kaip tik ir pasi
naudoja Hitleris. Sukurstyti 
krikščionys puola žydus, ir 
dar daugiau jie puola visą 
komunistinį judėjimą sakyda
mi, kad tai žydų judėjimas ir 
kad tą judėjimą krikščionys 
turi išnaikinti.

Tokie veidmainiai, kaip ap- 1 
rašomam susirinkime kalbėjo, 
yra Hitlerio pagelbininkai. Jie 
yra kapitalizmo šulai. Kapi- 
talimas yra ta priežastis, ku
ri gimdo fašizmą.. Darbinin
kai turi vienytis ir traukti 
smulkius biznierius ir intelek
tualus į kovą prieš fašistinį 
terorą ir grumtis prieš perse
kiojimą darbininkų ir tautinių 
mažumų žmonių. Tik kapita
lizmą nuvertus ir įsteigus dar- | 
bininkų ir valstiečių Sovietinę 
valdžią bus panaikinta tauti
nė ir rasinė neapykanta.

Dzūko Vaikas.

Peiping. — Japonijos ar
mija įsiveržė į Mongoliją ir 
užgrobė miestą.' Miestas 
randasi prie Jehol provinci
jos rubežiaus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau
jais parankumais, prietaisais dabar galima ją įsigyti 
per “Laisvę.” : . . . - . .

KAINA $60.00
Nuolaida “Laisves” SkaitytojamsDidelė

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 kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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

parapi jonus apie 
Tik peržengkime

kunigo bažnyčios 
pažiūrėkime į ant

NEWARK, N. J.
Draugai! LDSA 10-ta kuopa ren

gia puikią vakarienę. Ta vakariene 
turėjo jvykti 2 d. balandžio, bet del 
tam tikrų priežaščių tapo atkelta į 
7 d. gegužės. Tad kviečiame skait
lingai atsilankyti 7 d. gegužės, 79 
Jackson St. Svetainė atdara 4 vai. 
po pietų, vakarienė prasidės 6-tą 
vai. vakare. Įžanga tik 50c. ypatai.

(78-79)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, balan
džio—April 6 d., 8 vai. vakare, K. M. 
Adomonio kambariuose, 95 Steam
boat Rd. Todėl, drauges ir draugai, 
temykite dieną ii* vietą. Kaip žino
te, kad 72 kuopa su Choru' Pirmyn 
permainč susirinkimų dienas iš an
tradienio į ketvirtadienį Lig šiol 
buvo įvykus maža betvarke. Ir nuo 
dabar susrinkimai bus laikomi re- 
guliariškai kas pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno menesio, 
kviečiami skaitlingai 
virš minėtą 
naujų narių 
prisirašyti.

Visi nariai yra 
atsilankyti į 

susirįnkmą. Taipgi ir 
atsiveskite prie kuopos

Sekr. V. Alyta.
(78-79)

LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienį, 
vakare, toj

4 balandžio, 7 
pačioj vietoj.

valandą

Sekr.
(78-70)

■

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisvės” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Kneziavas. Kaina 45c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis. 
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis. 

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 

J. P. Karnaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 

x Kaina 30c. ) ; • . į .
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P.

. Karnaukalas. Kaina 45d
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 

I. Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

• ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c. 
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido 
ALPMS. 'III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
šalinaitės ir L. Adbhmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką paraše B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 35c. >
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų. •

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis. Veikalas 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. Veikalą 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po du aktus. 
Kaina 50 centų. .

’ ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y.

• J X
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“LAISVĖ”
427 Lorimer St, 

Brooklyn, N. Y
išpildyti darbininkų

Kompanija vi
no r i

antra savaitė eina 
streikas. 400

Legalizavo Korimą Žmonių 
Vokietijoje

BERLYN. — Hitlerio val
džia legalizavo korimą nu
teistų mirtin žmonių.
šiol tokiems Vokietijoj ka
podavo galvas. Sakoma, kad 
bus pakartas Lubbe, kuris 
padegė Reichstago rūmus.

uždarbio prasimaitin- 
organizuotis ir kovoti 
idant pagerinti savo

elgiasi nekurie 
šioj apielinkėj.

turėtų su p ra s-

Street

52 Dalo Street

C7 Čutler Street

8 Ludwig Pk.

st., 
j.

j.

j.

J.

J,

APIELINKES 
K-TAS. 1931: 
854 Marguerite 
Pa.

414

640 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue

52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kick

ant roj savaitėj, penktadienio

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE, ILL.

Shoe Co. darbininkų is- ti tik 10 centų į dieną, 
ėjo į streiką reikalaudami pa- 10 valandų į dieną. T 

atmenama, į kelti algas ir pripažinti uni- 
Kol kas nesimato jokių 

Darbininkai laiko-

DETROIT, Mich. — Į re- 
syverio rankas pateko su
bankrutavę dvi didžiausios 
finansinės kompanijos. Vie
na iš jų kontroliavo First
National banką, ketvirtą di- t——1 
džiausi banką visoje Ameri-į-Sergančių Vyry ir Motery 
ko^e' _ ___________ i (Chroniškos Ligos Gydomos
KAIZERIS DA LAUKIA ! 

PROGOS

1

■M

bininkai, turėtume tokius gaj- miestuose, 
[valus viešai numaskuoti, kad bininkų badas 
visi žinotų, koly pragaištingą (;

(darbą tie gaivalai atlieka.
Toki baliavotojai daug pi

nigų išleidžia bosų vaišini
mui, bet nuėjęs paprašyk jų 
kelių centų darbininkiškiems 
reikalam, tai jie..duoda šimtus 
visokių pasiteisinimų, kad ne
gali ir dar tenka išgirsti, ko 
iki tol nebuvai girdėjęs.

Tai taip 
mainieriai 
Angliakasiai 
ti savo klasės reikalus, orga
nizuotis ir stengtis pagerinti 
sąlygas mainose. Tik tinka
mai susiorganizavę galime pa
gerinti savo būklę.

Senas Plymouthietis.

“Laisvės” laidoje už' gruo
džio 20 dieną, 1932 metų*, jūs 
rašėte, kad “visi sykiu svars
tėme ir dirbome Vilijos Cho
re nuo pat jo susitvėrimo, bus 
jau keletas metų.” Tai taip. 
Bet sausio 30, 1933 metų,
“Laisvėje,” jau kitaip jūs ra- 

, sėte, kad aš per spaudą ne
paminėjau choro blogus dar- 

r bus. Būtent, kad “choras ne
dalyvavo Lenino mirties pa- 
minėjim 1932 metais. Del to 
net Komunistų Partija buvo 
priversta pamainyti svetainę 
tam parengimui, o tada buvo
te tie patys vadai ir choro ve
dėjai.” Taip jūs pasakėte.

Taigi. Mes buvome tie pa
tys. Bet pagal jūsų pirmes
ni pasakymą, tai ir jūs buvote 
tie patys, nes “visi sykiu su- 

• tartinai darbavomės.” Tai ir 
kaltė visiems sykiu priklauso.

Mum gerai tas 
f kuomet choras nutarė nedaly- jją.

vauti Lenino minėjime. Mes | rezultatų.
visi buvome labai susirūpinę įsi solidariai, o bosai spiriasi ir 
ir sakėme, kad sekančiame nenori 
choro praktikų suėjime iškel- reikalavimus. , 
sime tą klausimą ir atšauksi- šokiomis prigavystėmis

Tame buvo mūsų streiką sulaužyti ir darbinin- 
apsileidimas, kų vienybę pakrikdyti, bet.

išėjo at- jiem tas nepasiseks padaryti.
Kompanija siūlė darbininkams

me tarimą, 
nepaisymas ir 
tad ir nubalsavima'S 
bulai mūsų supratimui.

Bet kuomet valdžios inspek- sutikti su tuo, kad algų klau- 
toriai uždarė svetainę del sto
go nedrūtumo ir Partija pa
mainė Lenino parengimą į sa
vus kambarius, tuomet pasiro
dė, kad choras nereikalingas 
parengime, tai ir tas negeisti
nas choro tarimas pasiliko ne
atšauktas.

Kas link ALDLD 27 kuo
pos tarimo ir mano nesiskai
tymo su tuom tarimu, tai aš 
sakiau, kad reikia išdebatuoti, 
išdiskusuoti Vilijos Ch. klau
simas, o jūs nutarėte sureng
ti man teismą. Tai del to aš 
ir nestojau į teismą, nes ne
esu koks principinis prasikal
tėlis.

Sakai, kad aš vienas šau
kiau choro susirinkimą. Bet 
tuo pačiu sykiu šaukėme visi 
—choro viršininkai, komitetai 
ir simpatikai. Del to tą su
sirinkimą sušaukėme skaitlin
gą ir pagal jūs užsispyrimą 
užbaigėme.

Ant tų užmetimų, kuriuos 
jūs, Valaiti, man per “Lais
vę” išpliekėte, tai kad atsa
kyti, reikėtų pusė “Laisvės” 
užpildyti ir visi tie dalykai 
nebūtų švelnūs del jūs.

S. Ramstis.

o jie grįžtų dirbti, 
griežtai atmetė 

pasiūlymą, nes kompa- 
žulikišku būdu nori su- 
darbininkus atgal į fab- 
ir tuo būdu sulaužyti 

bandė

Z Puslapis penktas

Tūkstančiams dar- [ Ex-Kareiviams Atims Pragy-
MiimiiYij MctviciS žiuri į akis, i , . 1

Šiandie turėti darbas, tai rete-1 VdlIIllO Galimybę 
nybę, o tų, ką dirba, tai algos i 
skandališkai mažos. Jei ku-; 
rie darbininkai uždirba du do
leriu į dieną, tai jau skaito ge
ru uždarbiu. Taip ir eina 
uždarbiai, nuo dviejų dolerių 
net iki 10 centų į dieną. Ne
nusigąskite, kuomet sakau 10 1 
centų į dieną, nes tai yra fak
tas, kurį aš žemiau privesiu.

Bridgeport randasi Mitchell 
Shop. Joje daugiausia dirba 
lengvus moteriškus rūbus, ši- 

dirbtuvėj senos darbinin- 
ir gerai išsilavinę teuždir- 
po $4.00 į savaitę, 
darbininkės, šviežiai

BERLYN 
tija suorganizavo 30,000 fa
šistų pikietavimui žydų 
krautuvių ir dirbtuvių, 
fašistų boikotas prieš 
dus.

toj 
kės 
ba 
uos
imtos į darbą, turi visai 
tui dirbti, kol pramoksta 
bą. Kiek pamokinę, tas mer
gaites dirbti padeda ant stu- 
kių. Jom dirbti nesiveda, ir 
dar, kaip kuri, darbą sugadi
na, tai pasitaiko jom uždirb-

. Dirba j

WASHINGTON. — Sena
tas ir Atstovų Butas jau 
priėmė bilių atėmimui pra
gyvenimo iš tūkstančių eks- 
kareivių, kurie buvo sužeis
ti pereitam kare,
riems pašalpa bus visai at
imta, kitiems Taip sumažin
ta, kad vis tiek jie turės ba
dauti. Tai Roosevelto “eko
nomijos planas.” Iš eks- 
kareivių atimama net keturi 
šimtai milionų dolerių.

Bilius taps įstatymu taip 
greitai, kaip prezidentas 
Rooseveltas pasirašys. 0 
kad jis pasirašys, tai nėra 
jokios abejonės, nes tai 
paties pasiūlymas.

Buenos Aires. — Prane
šama iš Uruguajaus, kad 
prezidentas Terra pabėgo iš 
savo palociaus ir pasislėpė 
ugniagesių stotyje. Sukili
mas prieš valdžią smarkiai 
augąs.

Valdyba 1931 Metam:
Pirui. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 

25th St„ Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOtb 

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

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

Avė., E. Moline, 111
Iždo globojas J. B. Julius, 48th St 

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—83rd St.

Moline, III j

ALŪLD 148 kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienį, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuoni pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite į susirinkimą ir būsite paliuosuoti..

PITTSBURGHO IR
PRIESFAŠISTIN1S

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way. S S. Pittsburgh. Pa

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Angliakasių gyvenimas 
apielinkėj diena iš dienos ei
na blogyn. Daugelis stovi be 
darbo, o kurie gauna padirbti, 
tai tik dieną kitą ir už visai 
mažą atlyginimą. Dirbantieji 
bosų persekiojami. Jei kuris 
kokį žodį išsitaria prieš kom
paniją, tai patirsi, kad bosai 
viską žino. Yra ir tokių dar
bininkų, bosų šunelių, kurie 
viską pasako bosams, kas bū
na tarta ant unijos lokalo su
sirinkimo.

Nors man teko ilgai gyven
ti Šitame miestelyje ir dirbti 
vienoj kasykloj daug metų, 
bet niekad taip nebuvo bo
sam pataikaujama ir nuolan
kaujama, kaip dabar yra da
roma.

Daugumas darbininkų eima- 
nuoja, kad sunkų gyventi, ne
gali iš 
ti, bet 
nenori, 
būvį.

Atsiranda ir tarp lietuvių to 
kių, kurie bosams pataikau
ja. Nekurie su bosais kelia 
orgijas mieste saliūnose, o ki
ti kviečia pas save į namus ir 
tą patį atlieka, besigerindami 
užveizdoms. Tie darbininkai 
visai nepagalvoja, kad jie 
taip darydami smunka patys 
žemyn ir paskui save traukia 
ir kitus mainierius. Mes. dar-

simą išspręstų arbitracijos ko
mitetas, 
Darbininkai 
bosų 
nija 
vesti 
rika
streiką.
gązdinti darbininkus, kad jie 
nepripažins unijos, ir jei dar
bininkai spirsis, tai ' fabriką 
.perkels į kitą miestą.

Vietiniai kapitalistų laikraš
čiai leidžia visokius gandus, 
kad pakrikdyti darbininkų 
vienybę, bet darbininkai lai
kosi solidariai ir nekreipia 
atydos į tas provokacijas. Ko
vo 27 d. buvo streikierių su
sirinkimas. Unijos vadai už
klausė, ką darbininkai mano 
daryti. Streibieriai kaip vie
nas atsakė’ kad jie negrįš dar
ban iki streikas bus laimėtas.

Reikia tarti kelis žodžius ir 
apie mūs artimą miestelį, 
Marlboro, Mass. Čia irgi dar
bininkai išėjo į streiką. Tos 
pačios kompanijos, Omles 
Cobin Shoe Co., fabriko 350 
darbininkų metė darbą praei
tą savaitę. Jie reikalauja pa
kelti algas 15 nuošimčių ir 
pripažinti uniją. John Fray 
Shoe Co. 350 darbininkų jau 
trečias mėnėsis kaip randasi 
kovos lauke. John Fray Shoe 
Co. darbininkai išstojo į ko
vą prieš algų nukapojimą. Jų 
ir taip algos buvo mažos, o 
bosai kėsinosi sumažinti, kaip 
nekuriems darbininkams, net 
2ū.,nuošimčiais uždarbius.

Kaip viename taip ir kita
me miestelyje streikas eina la? 
bai kovingai. Ne tik vyrai, 

j bet ir moterys su vaikais eina 
prie fabriko pikietuoti. Prie 
dirbtuvės susirenka didelė mi
nia žmonių ir laukia iki išeis 
streiklaužiai, kad juos atgrą- 
sinus nuo parsidavimo bo
sams. Kova nelengva, bet prie 
didelės darbininkų vienybės ir 
gero susiorganizavimo, nepai
sant visų sunkenybių,% mes 
pergalę laimėsime.

Streikierys.

eina vienas centas į valandą.
Drąsesnes darbininkes no

rėtų streikuoti, bet vienybės 
stoka. O darbininkių susita
rimą trukdo jų pasiskirsty
mas į tautas ir religijas. Ka
pitalistai tuo ir naudojasi. 
Vieną dieną čia buvo atsilan
kiusi susipratusi darbininkė. 
Ji norėjo darbininkes suorga
nizuoti ir išvesti jas į streiką 
už pagerinimą sąlygų. Bet 
moterys nestojo į kovą. Mat, 
jom įpasakota, kad tie, kurie 
priešinasi bosam, tai yra bol
ševikai ; o su bolševikais nega
lima nieko bendro turėti.

Bet, draugės darbininkės, 
jūs turite suprasti, kad mes 
visi darbo žmonės esame bol
ševikai. Turime vienytis, ne
žiūrint kokių mes būtume re
liginių bei politinių pažiūrų. 
Skurdas ir alkis visus lygiai 
spaudžia. Mes pasidalinę ne
galime atsispirti prieš išnau
dotojus, gi susivieniję mes ga
lime pagerinti savo būvį. Taigi 
organizuokimės ir kovokime 
prieš išnaudotojus.

M. P. A.

i Gegužės Pirma Diena Bus 
Legalė Šventė Crosbyje

ST. PAUL, Miiin. — Čio- 
nai pribuvo draugas Emil 
Nygard, miestelio Crosby 
majoras, kuris dalyvaus vi
sos valstijos majorų susirin
kime. Jis pareiškė, kad 
greitu laiku bus išleista pro
klamacija, jog gegužės 1 d. 
bus legalė šventė miestelyj 
Crosby. Jis šauks visus 
darbininkus dalyvauti de
monstracijoje.

Drg. Nygard yra pirmas 
komunistas majoras Jungti
nėse Valstijose. Jis rūpina
si Crosby darbininkų reika
lais.

LIETUVIŲ SAULES I’AŠALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN', N. J.

Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 
Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price 

Linden, N. 
Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas,

715 N. King St., Elizabeth, N.
Protokolų Rašt. R. Tratulis,

1411 Clinton St., Linden, N.
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St., Linden, N.
Iždininkas J. Uskurėnas,

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

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

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

Draugija susirinkimus laiko kiekvienų pir
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
l>o num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

Koresp, G. Karčiauskas, 201 W. 16th St.
Linden, N, J.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškla P., 

1120 North .
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P., 

O M — ~ «« .
Protokolų raštininkas Gendrenas,_ S., 

Finansų rašt. Miller, J.

Prie finansų pa'gelbininkai:
Evans J.,

Daukas, Gco., <_ 

Iždininkas Druscikis 

Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko 
vieną mėnesi, antroj savaitė, 
vakare: pradžia 7:30 valandą.

Likvidavo Austrijos 
Socialistų “Armiją”

LONDON.—Londono val- 
| gyklose iki šiol buvo neduo- 
> dama tyro vandens su val
giu. Dabar parlamentas 
priėmė specialį įstatymą, ku
ris priverčia savininkus kar
tu su valgiu duoti kostume- 
riams vandens Stiklą.

VIENA.—Austrijos soci
aldemokratai turėjo suorga
nizavę plačią uniformuotą 
organizaciją, susidedančią 
vyriausiai iš jaunuolių. Jos 
tikslas buvo, apginti social
demokratus ir respubliką. 
Vien tik Vienos mieste, sa
koma, ši organizacija turėjo 
apie 60,000 narių. Tai buvo 
žinoma kaipo “/Socialdemo
kratų armija.” Bet dabar 
valdžia ją uždarė ir įsakė 
visiems skyriams tuoj aus 
liautis funkcionavus.

Socialdemokratų partija, 
kuri kontroliuoja Vienos 
miesto administraciją, nesi
priešino valdžios žygiui. 
Matomai, Austrijos social
demokratai padeda valdžiai 
praskinti kelią fašizmo įsi
galėjimui.

WOODMERE, L. L—Nuo 
augštosios mokyklos stogo 
nušoko ir užsimušė Harold 
Lehman, 17 metų studentas. 
Saužudystės priežastis neži
noma.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mmbs.

. t )
Valffyfta 1931 metam:

W. Gcluaovičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

268 Amen St.
Nutarimų rašt. i. Stripinia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venalauakia,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevlčla,

153 Amen St.
Iždininkas U. Miškinis, 

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

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

LIETUVOS SŪNŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 'Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St.

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

Visi Gardner, Mass.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

Pirmininkas J. Bagdžiunas. 228 Duffy, Ave.
Plymouth, Pa Tel. 9905 

Vice-pirm. J. Kulponas, 27 Corleav ■St., 
y' Wilkes Barre, Pa.

Kasierius K. Randavčikas, 613 Main St.
Edwardsville, Pa., Tel. 74073 

Prot. Rast. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 34625 

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 
■ Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 

Duopkaįys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 
Wilkes Barre, Pu. Tel. 32511 

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

Skaitant darbininkiškus laik 
raščius retkarčiais pasitaiko 
matyti žinučių ir iš Bridge po r- 
to. Tai dažniausia būna ap
rašymai įvairių parengimų. Aš 
bandysiu parašyti apie darbi
ninkų uždarbius.

Kitų miestų darbininkai ga
li manyti, kad pas mus darbi
ninkai neblogai uždirba, nes 
čia randasi daug mašinšapių 
ir kitokių fabrikų. Taip ma
nanti apsiriktų. Čionai tie pa
tys vargai, kain ir

HAMBURG, Vokietija. — 
Fašistinė valdžia užkvietė 
kaizerį grįžti Vokietijon ir 
apsigyventi šiame mieste. 
Bet kaizeris atsakė, kad tuo 
tarpu jis dar negrįžta Vo
kietijon, nes laukia geres
nės progos.

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty-. 
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

■ Odos Našašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si ii p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde- 
i girnas bei Ręumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

PORT OF SPAIN, Trini
dad.—Lionel Ward, 21 me
tų, turi širdį dešinėj pusėj 
ir sveikas. Daktarai stėbi- 

kituose1 si.

DUBLIN, Airija. — Faši
stų gaujos tebeterorizuoja 
bedarbius ir komunistus. 
Paleidę į pelenus komunis
tų raštinę, dabar sugriovė 
bedarbių buveinę.

no EAST 16th ST. N. Y.
Tatp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTESNAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1982 Metams 

LOWELL, MASS.

Pirmininkas A. Palubinskas,
Belle Grove, Box 108,

Dracut, 
Pirminin. pagelb. J. Daugirda,

29 Whipple St., 
... Lowell, Mass.

Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,
1 Vine St., Lowell, Mass. 

Protok. raštininkas V. Mikalopas, 
973 Central St., Lowell, Mass. 

Iždininkas S. Paulenka,
500 Lawrence St., Lowell, Mass.

Kasos globėjai: L M. Karsonas, x,
• a t? TiyrrjS’’ Lowell, Mass, j produktais, tuojaus klauskite ir A. Raudeliunas, f v. , y

75 Union St., Lowell, Mass, informacijų sekančių antrašu: 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass, i 
Draugystės mėnesiniai susirinki

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

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

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

Norintieji naudotis Sovietų

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantington St.
Vi»i Montell. Ma»«.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvvs.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDĄ, 
PETNYČ1A IR SUKATĄ

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tarpe Kent ir Wythe Avenue

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

įžanga Veltui Atdara per Naktį

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ

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

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
IOC3OE3

II

Laisninotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

&?(
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Didžiojo New Yorko Draugijų Sąryšis Ragina 
Lietuvius Darbininkus Eiti į Madison Sq. Garden 

Mitingą, Protestuoti prieš Fašistu Terorą
Hitlerio fašistinės bandos ne 

vien darbininkus terorizuoja ir 
žudo, bet ir smulkius biznie
rius, puola tautinių mažumų 
žmones. Su įsigalėjimu fa
šizmo Vokietijoje, padidėja 
imperialistinio karo pavojus, 
pablogina darbo masių gyve
nimą ir padidina bedarbę. Tik 
sujungtomis spėkomis galime 
atmušti didėjančią reakciją.

Todėl visos organizacijos, 
priklausančios prie Didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąryšio, 
yra raginamos, kad jų nariai 
skaitlingai dalyvautų trečia
dienį, balandžio 5 d., mitinge 
ir pareikštų griežtą protestą 
prieš Hitlerio režimo kruviną j

Rado Negyvų Mergaitę, 
Bet Negrai Kalti

terorą. Ne tik turime daly- 
vaut protesto mitinge, bet vei
kliai dalyvauti prisirengime ir 
mitingo išgarsinime. Turirpe 

Į dėti visas pastangas, kad su- 
trauti tiek žmonių, kad būtų 
užpildyta kiekviena vieta di
džiulėj svetainėj.

Lietuviai darbininkai, smul
kūs biznieriai ir profesionalai, 
pakelkite savo balsą, kad at
mušti kruvinųjų fašistų pasi- 

f kėsinimus atimti elementares 
: žmonių teises ir kad atstumti 
didėjančią reakciją visame ka
pitalistiniame pasaulyje.

Didžiojo New Yorko 
Draugijų Sąryšis.

Adatos Amatų Darbi
ninkų Industrinės Uni

jos Bazaras
Ateinantį ketvirtadienį, ba

landžio 6 d., prasidės adatos 
industrijos revoliucinės unijos 
bazaras. Bazaras tęsis ketu
rias dienas, kuris įvyks Star 
Casino, 107th St. ir Park Ave., 
New York City.

Be abejonės, daugelis lietu
vių darbininkų skaitlingai eis 
į bazarą, ypač lietuviai kriau- 
čiai, jie ten ir kalba ant kiek
vieno kampo apie bazarą. 
Stengkimės būriais važiuoti ir 
būti pirmą dieną, nes tą die
ną kalbės Ben Gold ir bus duo 
dama gera programa.

Kriaučius.

Klausimas prieš Namų 
Savininkus

Darbininkai, kurie turėjo 
nusipirkę namelį geresniam 
laike-, tai dabar jie stovi pa
vojuj praradimo. Daugelis jau 
prarado. Maži namų savinin
kai negali apginti savo nuosa
vybę, nesidėdami su randau- 
ninkais bendrai kovai už mo-

Brooklyn© Darbininkų 
Korespondentų Mokyk

lėlės Vakarienė
Brooklyno Darbininkų Ko

respondentų Mokyklėlės gyva
vimas šį žiemos sezoną jau ži
nomas ne tik Brooklyne, Ame-, 
rikoj, bet ir plačiame sviete, 
nes studentų raštai buvo tal
pinami “Laisvėje,” o “Laisvė” 
pasiekia ir kitas žemės dalis, 
kur gyvena darbininkai ir 
skaito ją.

Korespondentų M o kykielė 
prasidėjo pradžioje sausio mė
nesio ir tęsis iki 16 dienai ba
landžio. Paskui mokinimasis 
bus pertrauktas net iki rude
nio laikų. Nors tarimas nė
ra dar padarytas, tačiaus, ma
nau, neapsiriksiu pasakęs, 
kad ji vėl pradės savo kursus, 
idant parodžius aiškesnį ke
lią per gramatikos “raistą,” 
kuriame dabartiniai studentai 
praeityje tiek klaidžiojo.

Mokyklėlės studentam sve
tainę “Laisvė” davė veltui. 
Kad nepasilikus skolingais 
“Laisvės” įstaigai, korespon
dencijų studentai rengia vaka
rienę tam tikslui ir visą pel
ną atiduos darbininkų dien-

vai. vakare, 126 University 
Place, New York City.

Susirinkime bus apkalbama 
svarbieji kriaučių reikalai. Vi-
si kriaučiai žino, kad Gold
stein siuvyklos darbininkai bu
vo išmesti reakcinių unijos 
viršininkų iš darbo, nes jie ne
prisiėmė algų nukapojimų. 
Goldstein dirbtuvės kriaučiai 

j ne tik išstojo prieš algų kapo
jimą, bet jie pikietavo unijos 
general] ofisą prieš viršininkų 
algų kapojimo politiką. Tuos 
darbininkus viršininkai suaręs 
tavo ir bando dabar per teis
mą nubausti.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

; Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
; (PETRICK)
: DANTŲ GYDYTOJAS :

221 South 4th Street '
< Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza ;
;! Gazo Anestetiką i
I; Valandos: nuo 9 ryto ;

iki 8 vai. vakare ;
;! Penktadieniais ir šventadieniais ■
; tik susitarus i

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves*’ Name

BROOKLYN, N. Y.

Kas tai išžagino ir nužudė 
6 metų mergaitę. 200 detek
tyvų leidosi j ieškoti kaltinin
ko. Jie puolė pirmoj eilėj 
biednus bedarbius, kurie netu
ri kur galvą priglausti. Pa-I 
gabaus areštavo tris ir jų tar-! 
pe du negrai darbininkai. Juos j 
bando sufrėmuoti ir kaltinti j 
mergaitės nužudyme. Polici
ja ir baltieji šovinistai nori , 
prikibti prie negrų ir juos te
rorizuoti. Valdžia ir detekty
vai nejieško kaltininkų turtin
gosios klasės eilėse. Jų tur
tai juos pridengia. Pirmoje 
vietoj puola suvargusius ir al
kanus, ypač negrus darbinin
kus.

Bedarbė Motina
Norėjo Nusižudyti

Claire Gėlėto, 28 metų am
žiaus, pasiėmus 9 mėnesių kū
dikį, šoko pro langą iš antro 
augšto. Kūdikis užmuštas, o 
motina nusilaužė koją ir šiaip 
susižeidė.

Tai vis .pasekmės baisios 
padėties motinų, kurios neturi 
užtikrinto gyvenimo kapitalis
tinėj sistemoj.

Norman Thomas Džiau
giasi, kad Bedarbiai

Kantrus
Tūkstančiai Now Yorko be-

ratorium ir prieš bedarbių mė
tymus iš namų.

Albany, N. Y., buvo iškeltas 
klausimas, kad duotų mora
torium namų savininkams, ži
noma, ten lankėsi dideli namų 
savininkai. Jie ir taip turtų 
turi. Bet kaip yra su biednais 
namų savininkais ir ypač be
darbiais. Nemažai yra ir lie
tuvių namų savininkų, kurie 
randasi tokioj padėtyj, kad 
gali atimti iš jų namūs už ne
galėjimą užmokėti nuošimčių, 
morgičių ir taksų. *

Vienas apsigynimo būdas, 
tai organizuotis mažiems na
mų savininkams- kartu su ran- 
dauninkais ir reikalauti, kad 
valdžia duotų moratorium, pa- 
liuosuotų bedarbės metu nuo 
mokėjimo morgičių ir taksų.

Namo Savininkas.

raščiui.
Vakarienė įvyks sekmadie

nį, 23 d. balandžio, “Laisvės” I 
svetainėj. Įžanga 75c. yaptai, ! 
bet iš anksto parduodama ti- 
kietas už 65 centus. Tą pačią 
dieną bus 75 centai. Tad pra- 

| šome nusipirkti vakarienės 
tikietą, šutau pinant dešimts 
centų ir dalyvauti vakarie
nėje. Tikietus parduoda stu
dentai ir “Laisvė.”

Kviečia Studentai.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Privertė Darbininkus Pasira
šyti, kad Būtų Deportuojami

Trys darbininkai: John Lee,* 
Edward Trevor ir Fritz Lied-; 
ke yra laikomi Ellis Islande ; 
deportavimui. Jie imigracijos | 
agentų buvo priversti pasira-' 
šyti, kad jie nėra piliečiai ir Į 
nelegaliai įvažiavę.

T a r p t a u tinis Darbininkų 
Apsigynimas persergsti dar
bininkus, kad jie nepasirašytų 
po jokiomis popieromis, kuo
met būna areštuoti. Kiekvie-
nas areštuotas darbininkas tu
ri pilną teisę reikalauti pasi
matyti su advokatu ir neatsa
kinėti į jokius klausimus.

Atsitikime arešto atsakykit, 
kad jūs advokatas yra TDA ir 
paduokite adresą. Stengkitės 
patys pranešti apife jūs areštą 
Tarptautiniui Darbininkų Ap
sigynimui.

Kviečia Sudaryti Benamių 
Jaunuolių Legioną

darbių šeimynųpiiegali išrei
kalauti iš Home Relief Biurų 
pašalpų. Valdininkai pripa
žįsta faktą, kad kas dieną 2,- 
500 naujų bedarbių šeimynų 
kreipiasi reikalaudami pašal
pų, bet jiems neduoda. So
cialistų partijos vadas paske- 
bė, kad turi būti skiriama 
kiek nors daugiau pašalpai. 
Jis sako: “Bedarbiai buvo 
kantrūs ir ištvermingi, bet rei
kia paskirti $10,000,000 be
darbių šelpimui.”

Visai nesenai policijos ko- 
misionierius, Mulrooney, irgi 
lygiai apsidžiaugė, kad alka
nos bedarbių masės parodė ne 
paprastą kantrumą. Džiau
giasi vargdienių žmonių nevi
donai, kad ir bedarbiai alkani 
būdami nestoja į kovą.

Bedarbiai, organizuokitės! 
Pirmadienį Ten Eyck Sf. Be
darbių Komiteto mitingas, 
“Laisvės” svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Būkite bedarbių su
sirinkime.

Bedarbis.

Bedarbių Tarybų New Yor
ko Miesto Komiteto Benamių 
Jaunuolių Skyrius atsišaukia į 
benamius jaunuolius sudaryti 
Benamių Jaunuolių Legioną.

Militaristai ir Roose vėl to 
valdžia nori alkanus benamius 
jaunuolius sudėti į mjlitarines 
stovyklas ir mokinti juos ka
riško muštro. Tai imperialis
tų tikslas jaunuolius 
einančio grobikiško 
nuolių pašarui.

Bedarbių Tarybos
tas savo atsišaukime ragina 
jaunuolius organizuotis ir rei
kalauti, kad valdžia duotų 
pašalpą jaunuoliams-—$7 į 
savaitę.

Kongresas paskyrė $380,- 
000,000 karo reikalams, bet 
nei vieno cento benamių jau-

MASPETH, N. Y.
LDSA 91 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadie
nį, 3 dieną balandžio, 8 vai. 
vakare, pas draugę Laukaitie
nę, 64-45. Perry Avenue.

Visos draugės, malonėkite 
dayvauti šiame susirinkime,
nes yra svarbių dalykų aptari
mui. Taipgi atsiveskįte nau
jų narių.

Qrg.

ruošti at
karo ka

Komite

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris ar mergina 

prižiūrėjimui namų ir 2į metų vai
kučio. Guolis, valgis ir mokestis. 
Kreipkitės 564 Wythe Ave., Brookr 
lyn, N. Y.

(78-80)
- —4.

nuolių šelpimui. Jaunuoliai 
organizuosis į Benamių Jau
nuolių Legioną ir kovos už. tei 
sę gyventi.

Foltis-Fisher Restauraną 
j Darbininką Streikas i

Jau senokas laikas, kaip ei
na streikas I?oltis-Fisher res
tauranų darbininkų. Bosai at
sisako išpildyti darbininkų rei- 

(kalavimus. Ateinantį antra
dienį yra rengiamas masinis 
įpikietas, kad sulaužyti in- 
: džionkšiną ir priversti bosus 
patenkinti darbininkų reikala
vimus.

Streikieriai reikalauja, kad 
būtų visiems darbininkams pa
keltos algos 25 nuošimčius; 
kad darbo valandos nebūtų il
gesnės, kaip 10 valandų į die
ną; kad prie darbo aprėdalai 
būtų kompanijos lėšomis skal
biami ir kad būtų visi darbi
ninkai priimami pakelta alga 
į darbą, pripažįstant darbinin
kų komitetus.

Streiką veda Food Workers 
Industrial Union. New Yorko 
Miesto Darbo Unijų Vienybės 
Lygos Komitetas kviečia visus 
darbininkus į piekietą antra
dienį, balandžio 4 ,d., 12 vai. 
per pietus.

Darbininkų pareiga , daly
vauti demonstraciniame pikie- 
te, kuris įvyks prie Foltis-Fi-. 
shęr restaurano, 34th St. ir 
7th Ave., New York City.

Darbininkai Demonstravo 
prie Vokietijos Laivą Kom
panijos Prieplaukos

Pietinės Brooklyno dalies 
darbininkų būrys susirinko ‘ 
prie No. German Lloyd laivų 
kompanijos prieplaukos, 58th 
St., užprotestuoji prieš Vokie
tijos fašistų terorą.

Demonstrantai dalino lape
lius ir iškėlė kalbėtoją, kuris 
pasakė trumpą prakalbą apie 

I šėlstantį Vokietijoj hitlerinį 
terorą. Minia pasmerkė fašis
tų kruvinus žygius ir priėmė 
rezoliuciją, kurioj reikalauja
ma, kad būtų paliuosuoti arės 
tuoti darbininkai, jų vadai ir 
paliuosuota tautinių mažumų 
žmonės.

Susirinkusiems prieplaukos 
patalpoj ir išeinantiems iš lai
vo, buvo išdalinta lapeliai, ku
riuose pasmerkiamas Jungti
nių Valstijų ministeris Hull už 
norėjimą nubaltinti hitlerinius, 
"padaužas.

Nepaprastas A m a 1 ga- 
meili) Unijos Eilinio Na

rni Susirinkimas
Amalgameitų unijos eilinių 

narių specialis mitingas bus 
pirmadienį, balandžio 3 d., 7

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

VOKIĖTYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Telephone, 8tagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

4C2 Metropolitan Avenue 
(Arti Matey Avenue I 

BROOKLYN, N. T.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDSA 132 kuopos susirinkimas 
įvyks seredoj, 5 d. balandžio, 182 
Varet St. Visos narės dalyvaukite 
ir naujų narių atsiveskite. Pradžia 
8 vai. vakare.

(78-79)

SOUTH BROOKLYN, N? Y.
LDS 50-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, balan
džio 7 dienų, 8 valandą, vakare, Han
over Club, 738 5th Aye. Visi nariai, 
ėšate kviečiami būtinai dalyvauti šia
me susirinkime. Atsiveskite ir nau
jų ;naVių,v į ' į .

Kuopos Pirm. K. M.
(78-79k

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
/ .1 i Near So. 2nd Street

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

I ■ ■

Brooklyne:
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 
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

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and r’Mth Street 
Chatham Square

i Desbrosses tand Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42rid Street 
1st Avenue and 4th Street

Dr. M. Maišei, Specialistas
i Vyrų ir moterų ligų, ūmias
! chroniškas kraujo ir odos ligas, 
i gydau įčirškimu; kraujo ir pūsles 
! analizai
i 107 E. 17th STREET
! Near 4th Ave. (Union Square)
; Vai.: 10-1, 4-8, Nedeliom: 10-12

i Pilna Egzaminacija $2.00

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

fiiuomi pranešu savo kostume-
riams, kad perkėliau savo studiją 

; naujon vieton,
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn. N. Y.

Naudoj vietoj 
stud rįa daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

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

iflf—f iii 1 ji f įni lWįn !»■■■!

I Telephone,, Evergreen 6-5310 j

J. GARŠVA Į 

Į Graborius (Undertaker) i 
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS > | 

» Išbalzamuoja ir laidoja numirusius ? 
■ ant visokių kapinių; parsamdo au-« 
( tomobilius ir kerietas veselijoms, į 

krikštynoms ir pasivažinėjimams. I

I ' Ii 231 Bedford Avenue |

BROOKLYN, N. Y.
4>»—-—-—•—.į

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS (NC 
( B I ELA U SK A S) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM P^IVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMB'JLANSIN( AUTGMOBILIQ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR. 
PARVEŽTI, TURIM NOTEBį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRiŽldRETI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAI SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI: PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSlį 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. . .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TEL. STAGG 

2-5043

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

Williamsburghe:

į 252 Berry St, < Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDf?LIOMIS Š s VLATBUSH OFISAS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 
į t . ! ' O x t r. > '•> i:i ? .

Avenue j
Kampas E. 23rd St. . . i 
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