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ĮVAIRIOS ŽINIOS
• Ossining. — Sing Sing ka
lėjimo mirties kameroje 
randasi 24 kaliniai. Neužil
go visi jie bus nužudyti ele
ktros kedėje.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

First Lithuanian
Workers* Daily)*

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių ! 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

Pasaulp

Bogota, Colombia. — Du 
jauni studentai be jokio pa
tyrimo pasiėmė orlaivį ir 
bandė lėkti. Ištiko nelaimė 
ir abudu užsimušė.
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Dublinas, Airija. — Aky- 
vaizdoje jos tėvų, tapo nu
žudyta Lillian Barrett, dar
bininko duktė. Ja nužudė 
jaunas darbininkas O’Con
nor už tai, kad jinai atsisa
kė už jo tekėti.

Naujas Illinojaus 
Mainieriu Streikas

of

Oaxaca City, Meksika. — 
Čionai yra seniausias pasau
lyje medis, kurio amžius sie
kiąs 4,000 metų. Jis yra 140 
pėdų augščio ir už 40 co
lių nuo žemės turi 117 pėdų 
apyjuosčio.

New York. — Įvairios žy
dų organizacijos šiame mie
ste pradėjo finansinį vajų 
už šelpimą Vokietijos nuo 
fašizmo nukentėjusių žydų. 
Ketina surinkti milionus do-

Progressive Miners 
America unijos organas 
“The Progressive Miner” 
praneša , kad tapo pa
skelbtas visuotinas strei
kas Franklino pavieto, III., 
mainieriu. Sako, kad strei 
kas plečiasi ir jau apie še
ši tūkstančiai mainieriu 
metė darbą ir stojo į ko
vą. Streikas paskelbtas 
prieš check-off, prieš tero
rą, prieš reakcinius seno
sios unijos viršininkus ir 
už pripažinimą Progress
ive Miners of America

ANGLIJOS AMBASADO
RIUS KRAUSTOSI

SCOTTSBORO JAUNUOLIU APSIGYNI
MO ADVOKATU DU PLANAI TEISME

Vakar turėjo prasidėti 
teismas jaunuolio Patterso- 
no, vieno iš aštuonių Scotts- 

| boro jaunuolių. Tik rytoj 
galėsime paduoti pilnas pir
mos dienos bylos eigos ži
nias. Dabar tiek galima pa- 

I sakyti, kad Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ad
vokatai turi du planu ata- 
kavimui valdžios melagingų 
liudininkų ir tų dviejų pane
liu. Pirmiausia advokatai 
paduos daktariškus įrody
mus prie štas merginas, kad 
toks užpuolimas ant jų bu
vo negalimas, kokį jos pasa-

koja. Antras punktas, tai iš 
medžio padarytas modelis, 
traukinio, kuriame tos mer
ginos važiavo ir kuriame bu
vo suimti tie jaunuoliai. 
Šiuo pavyzdžiu apsigynimo 
advokatai įrodys, kad už
puolimas merginų buvo ne
galimas, kad jos meluoja ir 
t. t. Taip pat pagelba šio 
traukinio bus parodyta 
džiūrei, kad kiti valdžios 
liudininkai irgi meluoja, 
kuomet jie sako, kad lauke 
dirbdami jie būk matę, kuo
met traukinyje ėjo kova ir 
užpuolimas ant merginų.

Religiniai Fanatikai 
Nužudė Seną Moteriškę

INEZ, Ky. — Šios apie
linkės tamsūs kalnų gy
ventojai ir religiniai fana
tikai atliko baisią žmog
žudystę. Po ilgo visos sa
vaitės meldimosi, jie nu
tarė paaukoti “dievui” 60 
metų amžiaus moteriškę, 
Lucinda Mills. Surakino 
pančiais jos kojas ir ran
kas ir paskui pasmaugė. 
Jie tvirtino, kad už trijų 
dienų jinai prisikels iš nu
mirusių, bet, žinoma, ne
prisikėlė. Dabar keli fa
natikai, auka buržuazinio 
religinio išauklėjimo, atsi
dūrė teisme ir kaltinami 
papildyme žmogžudystės.

SAKOMA, KAD KYLA AUDRA HITLERIO 
KABINETE DEL BOIKOTO PRIEŠ ŽYDUS
Fašistai Grūmoja Visiems Žydams Kruvinu Kerštu; Perse

kiojimo Žydą Negalima Atskirti nuo Hitlerinią Gaują Siau
timo Prieš Visus Pavergtuosius; Hitlerio Valdžia Dreba 
iš Baimės prieš Pasaulinius Protestus.

dalykas. Dabar gi, kuomet

darosi didesnė. Sakoma, kad 
net du ministerial grūmoja 
rezignavimu iš vietų, jeigu 
boikotas nebus atšauktas. 
Tiktai Hitlerio partijos gru
pė kabinete griežtai laikosi

London. — Daktarai Ev
ers ir Thompson raportuoja, 
kad jiems pavyko išsunkti iš 
parathyroid liaukos skystį, 
kurio įčirškus žiurkei, žiur
kė sustoja augus. Bandy
mas darytas ant dvylikos 
žiurkių. Tos, kurios, gavo 
to skysčiaus įčirkšti, neau
go, o kitos šešios tokiose pat 
gyvenimo sąlygose užaugo 
gražios ir riebios.

London. — Konservatorių 
laikraštis “Daily Mail” skel
bia, kad Maskvoje Anglijos 
ambasada deda į valizus 
visus daiktus ir ketina visai 
išsikraustyti. Tas reikštų, 
kad Anglija yra užsimojus 
sutraukyti ryšius su Sovietų 
Sąjunga.

Vienus Nušovė Susi
rinkime, Kitus Ketina

Nuteisti Mirtin
Bagdad. — Anglijos im

perialistai sušilę darbuojasi,
DADEVILLE, Ala. — 

Pereitą gruodį čionai krūvi-
kąd sukurstyt Persiją prieš na policija padarė užpuoli-
Sovietų Sąjungą. Sakoma, 
kad gal Persija uždarys dū
lis visiems importams iš-jų nužudė. Dabar dar dvy- 
darbininkų tėvynės, o pra- p^a negrų apkaltinta suo
dės pirkti Anglijos produk- Raibyje “užmušti” ir bus tei
tus.

mą ant negrų pusininkų uni
jos susirinkimo ir keturis iš

siami, kaipo žmogžudžiai. 
Jiem grūmoja mirties baus- 

Buenos Aires. — Praneša-: jų buvo
rną, kad Uruguajuje prasi
dėjo platus sukilimas prieš 
diktatorių prezidentą Ter- 
rą. Sakoma, kad karo or- 
Mtfynas atsisako klausyti 
Terro valdžios.

kalėjime nuo gruodžio už
puolimo, o kitus šešis dabar 
suareštavo.

Kunigai ir Šnipai Gudriai Sekioja Negry
Laikraščių Reportenus-Korespondentus

Baltimorės negrų laikraš-1 pavojaus nėra, kad komuni- 
tis “Afro - American” ir Į štai bereikalingai alasą kelią 
“Norfol k Journal and 
Guide” pasiuntė savo kores
pondentus į Decatur rapor
tuoti apie jaunuolių teismo 
eigą. Reporteriai yra Jones 
ir Young. Kaip greitai jie 
ten pribuvo, valdžios pa
samdyti negrai kunigai pra
dėjo lysti prie jų ir įkalbi
nėti jiems, kad jaunuoliams

ir taip toliau. Kuomet ku
nigų skymas neišdegė ir tie 
reporteriai aiškiai pasisakė 
už jaunuolius, prie jų pradė
jo lysti ir juos sekioti pa
samdyti keli negrai šnipai. 
Visaip jie bandė patirti, ar 
Jones ir > iYoųhgt priklauso 
prie Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, ; •

Apkrikštijo Komunistu, Bet Grūmoja Apsigynimo 
Pasirodė Republikonu Advokatą Gyvybei

TRYS UŽMUŠTI, PENKI 
SUŽEISTI

Atlantic City, N. J.—Čio-i 
nai dviejų automobilių nelai- j 
mėje trys žmonės užmušti, o i 
penki sužeisti. Mašinos su-1 
sidaužė delei lietaus.

BERLYN. — Delei pa
skelbto vienos dienos boiko- eina kalba apie boikoto at- 
to prieš žydus kilo audra pa- naujinimą, kabinete suirute • 
čioje Vokietijoje. Tiktai 
Hitlerio partijos fašistinė 
spauda tebeleidžia ugnį 
prieš žydus ir grūmoja, kad 
kerštas bus dar didesnis, jei
gu pasaulis nesiliausiąs pro
testavę prieš fašistų terorą už boikoto atnaujinimą. 
Vokietijoj. Kiti elementai, 
kurie iš sykio pritarė vie- 

mos dienos boikotui, jau kal
ba prieš to boikoto atnau
jinimą šį trečiadienį.

Išsisunkę žinios iš Hitle- 
i rio kabineto posėdžio, kuris 
i įvyko pereitą penktadienį, 
parodo, kad pačiame kabi
nete kyla gaisras. Didžiu
ma kabineto narių buvę 
priešingi boikoto paskelbi- tijos organo. Darbininkai

mui, bet pagaliaus pasida- laiko slaptus susirinkimus
vę, kad Hitleris užtikrinęs,'ir pradeda atsigriebti nuo 
jog bus tik vienos dienos pirmutinių smūgių. 
------------------------------------—.——----------------—

Tuo tarpu visoj Vokieti
joj eina baisus kruvinas te
roras prieš žydus ir prieš 
visus fašistų priešus. Re
voliuciniai darbininkai me
džiojami ir areštuojami ne 
desėtkais, bet šimtais.

Vokietijos, Komunistų 
Partija išleidžia slaptą dien
raštį, vietoj uždaryto par-

Negrai laužo Persekiojimo Sienas
DECATUR, Ala: — Ste- 

bėtinas perversmas eina Al-

Trenton, N. J. — Bal. 2 
d. traukinys užmušė W.Blue, 
14 metų jaunuolį. Jis ėjo 
trekėmis, kuomet traukinys 
užbėgo ir užmušė.

Vatikano Miestas. — Per 
Švento Petro bažnyčios du
ris perėjo pusė miliono vi
zi torių. Trys dienos atgal 
popiežius tos bažnyčios du
ris atidarė^ del vizitorių, 
kaipo įvedimą “šventų 
tų.”

SUAREšTAVO 18
DARBININKŲ

Mexico City. — Policija 
užpuolė darbininkų susirin
kimą ir suareštavo 18 darbi
ninkų. Kaltina juos prita
rime komunistams. Yra dvi 
moterys.

KALTINIMAI PRIEŠ 
ANGLUS INŽINIERIUS

M A S K V A. — Neužilgo 
prasidės teismas šešių ang
lų inžinierių. Manoma, kad 
teismo pradžia įvyks balan
džio 10' d. Iškelti viešai ir 
paskelbti kaltinimai prieš 
tuos ponus. Jie kaltinami 
šnipinėjime užsienio valsty
bės naudai, organizavime 
naikinimo darbo Sovietų Są
jungos viduje ir ėmimę ky- 

me- šių. Tai be galo rimti kalti
nimai. Štai kodėl Anglijos 
valdžia taip siunta prieš So
vietų Sąjungą ir bijo viešo 
teismo.

Tuo tarpu Londonan pri
buvo ambasadorius Ovey, 
specialiai atšauktas iš Mask
vos ir turėjo konferenciją su 
MacDonaldu ir užsienio rei
kalų ministeriu Simon. Pa
sitarimo rezultatai laikomi 
slaptybėje.

DECATUR, Ala. — Vals- į 
tijos prokuroras Knight 
smarkiai užatakavo Dr. Wil- 
sbną, juodveidį, kuris liudi
jo, kad negrai neįleidžiami 
į džiūrę. Perpykęs proku
roras suriko: “Tu esi '.ko
munistas?” Dr. Wilson šal
tai atsakė, kad jis pirmu sy
kiu girdi apie komunistus ir 
kad jis yra republikonas.

DECATUR. — Apsigyni
mo advokatas Leibowitz ga
vo kelis grūmojančius laiš
kus nuo klūks klaniečių. Po
licija bandė pasigerinti ir 
pasisiūlė jį saugoti. Bet Lei
bowitz tą “loską” atsisakė
priimti. Veikiausia polici- g K Mainieriu 
jos draugai grūmojančius *
laiškus rašo, idant paskui 
policija galėtų didžiuotis sa
vo prielankumu apsigynimo 
advokatams. -

Komunisty Partija Jau 
Paskelbta Nelegale

BERLYN. —V Vokietijos 
Hitlerio kabinetas oficialiai 
nutarė ir paskelbė Komunis
tų Partiją nelegale organi
zacija. Taip pat oficialiai 
nutarė atimti vietas reich
stage ir visų valstijų parla- abamoje tarpe juodveidžių. 
mentuose komunistams at- Susidomėjimas Scottsboro 

jaunuolių byla pasiekė labai 
augštą laipsnį. Nežiūrint 
didelio pavojaus iš ku klūks 
klano pusės, nežiūrint bur
žuazinės spaudos krustymų, 
negrai skaitlingai dalyvauja
teismabutyje. Jie vaikštinė- kioj byloje.

4

stovams. Vadinasi, dabar 
Vokietijos Komunistų Par
tija pradeda pogrindinį, ne
legali gyvenimą ir kovas už 
Vokietijos proletariato 
kalus.

rei-

ja teismo koridoriuose ir di- 
skusuoja Tarptautin io 
Darbininkų Apsigynimo ve
damą kovą už visos jų rasės 
teises pietinėse valstijose. 
Tai tikrai nepaprastas įvy
kis šios apielinkės situacijoj, 
kur pirmiau negrai nedrįs
davo tarpe , baltveidžių pasi*- 
rodyti jokioj įstaigoje, jo-

Organizuos “Benamiy
Jaunuolių Legioną» Studentai Prieš Karą

NEW YORK. — Nacio- 
nalis Bedarbių Tarybų Ko
mitetas iv Benamių Jaunuo
lių Komitetas išleido . atsi
šaukimą į jaunuolius, kurie 
neturi pastogės, nei vięfos ir 
baladojasi po visus Ameri- 

i kos kampus. Atsišaukime 
raginami jaunuoliai suorga
nizuoti “Benamių Jaunuo
lių Legioną” ir kovoti už 
teisę gyventi, už maistą, pa
stogę ir drapanas.

Grand Haven, Mich. — 
Farmerys Louis Paul pirma 
nužudė savo pačią ir sūnų, o 
paskui pats sau kulką gal
von suvarė.

STANFORD, Calif .—Čio
nai laiko konferenciją stu
dentai septynių šios apielin
kės universitetų. Priimta 
prieškarinė rezoliucija, . < ku
rioje1 studentai pareiškė, kad 
jie* neis-į jokį karą ir prie
šinsis: verstinam kareiviavi
mui. (Rezoliucija pacifisti
nė, ? bet ji parodo studentų 
krypimą į kairiąją pusę.

Streikas Francijoje
PARYŽIUS. — Trys šim- 

tai tūkstančių Franci jos 
mainieriu eina į visuotiną 
streiką. Streikas turi prasi
dėti šiandien. Iš sayo gi pu
sės, mainų savininkai skelbė 
lokautą. ;

Nužudė Mainierį
WEST FRANKFORT, Ill. 

—Gatve einant žmogžudžiai 
nužudė mainidrį Johh Ward; 
riarį Progressive Miners of 
America unijos Franklin pa
vieto komiteto. Sako, kad 
jį nudėjo United Mine Wor
kers of America lyderių pa
samdyti mušeikos.

PERDŪRĖ PEILIU 4 i 
MOTERIS

Toledd, O. — Bal. 3 d. čio
nai lygsvaros netekęs vyras I sylvanijos linijos greitasis 
su peiliu pradėjo švaistytis 
ir sužeidė keturias moteris, 
viena kurių dar tik 11 metų 
mergaitė. Beprotis dar ne
suimtas. , . ,

Du Užmušti, 7 Sužeisti
DOVER. Del. — Penn-

LENKIJOS DARBININ
KŲ SUSIKIRTIMAS SU 

POLICIJA

Varšava. — Iš Lodziaus 
pranešama, kad Lenkijos 
audėjai streikieriai buvo už
pulti per policiją. Vienas 
darbininkas nušautas, 
penki sužeisti..

PROTESTAS PRIEŠ
ŠIZMO TERORĄ

FA-

Milwaukee, Wis. —Balan
džio 1 d. čionai darbininkai 
demonstravo gatvėmis, iš
reikšdami protestą prieš 
kruvinąjį fašistų terorą. 
Milwaukee darbininkai pa
sisakė už solidarumą su Vo- 

i kieti jos darbininkais, ku-

IŠ LIETUVOS
ŽMONIŲ SVEIKATOS 

SUPUVIMAS
Niekas nežino, kiek ištik- 

ro Lietuvoje yra žmonių, 
sergančių limpamomis vene
rinėmis lyties ligomis. Bet 
Kauno spauda skelbia, kad 
kasmet būna ūki keturių 
tūkstančių naujų susirgimų 
tomis baisiomis ligomis. Tas 
reikštų, kad desėtkai tūks- \ 
tančių vyrų ir moterų pavii*-,) 
tę i gyvus lavonus. >

O nuo džiovos Lietuvoje < 
kasmet miršta po tris tūks
tančius žmonių. Džiova 
daugiausia serga vargdie
niai.

VARTOTOJŲ STREIKAS
Warren, O.—B ai. 3 d. šio 

miesto gyventojai paskelbė 
streiką gazo ir elektros 
kompanijai. Jie įsitaisė ke

traukinys užbėgo ant atdaro 
svičiaus ir nukrito nuo rėlių» 
Nelaimėj du darbininkai už
mušti ir septyni pasažieriai riuos užgulė fašistinis ma- rosinines lempas ir žvakes, 
sužeisti. j ras. vietoj elektros ir gazo.
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Vardan “Farmerių Gelbėjimo” Tiktai 
Bankininkams Skiria Bilionus Dolerių

Su Demagogija
Neuždengsite Fakto

Lietuviškų sočia Ifašistų 
vadas Grigaitis, savo gelton- 
lapyj su demagogija bando 
pridengti Vokietijos social
demokratų begėdišką išdavi
mą darbininkų reikalų.

Būk tai farmeriams gelbėti, vakar Jungtinių Valstijų 
prezidentas pridavė kongresui antrą savo sumanymą. 
Bet tais sumanymais ištikrųjų jis stengiasi pagelbėti tik
tai bankams, dvarininkams, buožėms ir trustams lauko 
ūkio produktų.

Pirmesniame sumanyme prezidentas Rooseveltas. piršo, 
kad farmeriai sumažintų užsėjimus laukų, auginimą gy
vulių ir t. t.; sako, dėlto pakiltų kainos už farmų produk
tus, ir pasidarytų lengvesnė būklė ūkininkams. Valdžia 
gi turi skirti farmeriams piniginių dovanų proporciona- 
liai tiek, kiek jie susiaurina auginimą grūdų, daržovių ir 
kitų produktų.

O naujas Roosevelto pasiūlymas neva “farmerių nau
dai’* yra štai kokis. Reikią išleist du iki trijų bilionų 
dolerių vertės valdžios bonų, už kuriuos vyriausybė mo
kės po 4 nuošimčius metinių palūkanų. Valdžia perims 
iš bankų popieras farmų morgičių, už kuriuos bankai ne
gali išsirinkt pinigų iš ūkių. Už tuos morgičius valdžia 
apmokės pinigais arba tais naujais bonais. Farmeriai, 
kurių morgičius bankai taip perleis valdžiai, turės atsi
skaityti su pačia valdžia. O pagal Roosevelto sumanymą 
tiems farmeriams bus duota tokie palengvinimai, kad 
nuošimčiai už morgičius būsią jiems sumažinti iki 4 ir 
pusės procentų ir būsiąs pratęstas skolų atsiteisimo lai
kas.

•

Bet Ęooseveltas kalba tik apie “užtikrintas” paskolas, 
reiškia, apie geriau pasilaikančius ūkius. Masėms skur
džių, visai bankrutuojančių farmerėlių nėra ko tikėtis 
nei tokios “geradarystės” iš Roosevelto.

♦Roosevelto sumanymas žada naują milžinišką pagelbą 
tik didesniems bankams, apdrąudos kompanijoms ir ki
tiems finansiniams kapitalistams. Pirmiaus juos valdžia 
bilionais dolerių sušelpė per Finansinę Atsteigimo Korpo
raciją, toliaus per “bankų šventes,” per uždarymą tūks
tančių mažesnių bankų ir per pumpavimą šimtų milionų 
dolerių į didžiųjų bankų skiepus.

Jungtinių Valstijų farmeriai yra ant morgičių prasi
skolinę 12 bilionų dolerių. Bankai, “inšiūrins” kompani
jos ir kiti finansieriai nuo krizio pradžios 1929 m. iškar
to šoko masiniai išpardavinėti farmas už morgičius, o val
džia—už nesumokamus mokesčius. Tuo būdu vien 1931 
metais buvo per varžytines išparduota (išlicituota) 150,- 
000 farmų. Toliau farmų atiminėjimas už skolas ir mo
kesčius vis daugėjo. Lauko ūkio krizis, pasakiškas nu
puolimas kainų už farmų produktus ir plėšrumas spe
kuliantų, bankų, gelžkelių ir valdžios privarė prie bank- 
rūto kranto didelę didžiumą visų šalies ūkininkų. Pa
čių farmų vertė nukrito žemyn. Jeigu tas farmas net 
galima būtų parduoti pagal dabartinę kainą, tai,—sako 
“New York Times” balandžio 3 d.,—už jąsias negalima 
gaut nei tiek, kiek buvo ant tų farmų paskolinta.

Bet kitas bankams keblumas, tai kad tūkstančiuose at
sitikimų nėra galima už farmas gauti vidutinę jų kai
ną, nors ir labai nupuolusią šiais laikais. To padaryti 
neleidžia kiti farmeriai. Jie vis daugiau eina net į gink
luotas kovas prieš atvažiuojančius išparduot farmą ban
kų agentus ir prieš jų policiją; arba kaimynai farmeriai 
susimobilizuoja iš plačios apielinkės; paskleidžia stropius 
persergėjimus, kad nei vienas atėjūnas iš kitur nedrįstų 
pirkti licituojamą farmą; tuomet patys kaimynai per var
žytines už dolerį kitą atperka farmą ir sugrąžina ją at
gal savininkui.

• Tai ve kodėl Roosevelto valdžia dabar taip susirūpino 
gelbėti bankus, apdraudos kompanijas ir kitus finansi
nius kapitalistus, kurie jau nebegali patys toliau išsunkti 
aukso iš darbo farmerių skurdo ir prakaito. Tačiaus, 
kurių smulkesnių bei vidutinių farmerių morgičius val
džia perims iš bankų, o jie nepajėgs išsimokėti, tada vy
riausybe tiesioginiai vartos ginkluotas valstybės spėkas, 
idant juos ištaškyt iš farmų. Taip pat yra žymėtina, 
kad šie “mažiukai žmonės” iki šiol negavo jokios paspir
ties, kuomet valdžia bilionais dolerių kriušo pinigus ban
kininkams, gelžkeliams ir fabrikantams. To vietoj ūki
ninkėliams valstijinė ir centralinė valdžia tik mokesčius 
kėlė, faip kad nuo 1914 iki 1932 m. farmų mokesčiai bu
vo pakelti 166% net iki 266 nuošimčių.

•Nėra ko smulkesniem ir vidutiniam, farmeriam geruo
ju laukti pagelbos iš Roosevelto valdžios. Bet kokią pa
ramą iš valdžios jie tik išsikovot tegali, darydami vis di
desnius masinius žygius talkoje su darbininkais ir vado
vybėje Amerikos Komunistų Partijos.

Religija pripažįsta dūšią tik 
žmogui, bet kur ji ir kas ji? 
Pirmiaus kunigai tvirtino, būk 
dūšia pas žmogų randasi Širdyj; 
dievas dūšią įkvėpęs savo kvapu 
sykiu su . gyvybe, tai dūšia ir 
yra dievo kvapas; ir anot kuni
gų, kaip žmogus miršta, tai dū
šia su paskutiniu atsidūsėjimu 
išeina, tik ji nematoma.

Per amžius pirmiau žmonės, 
net ir augštus mokslus išėję, pa
našiai tikėjo. Bet jau 20-me 
amžiuj niokslas tiek pakilo, kad 
gamtos paslaptis aiškiai atiden
gė, ir dūšiai vietos jau neliko. 
Anatomijos ię fiziologijos moks
las žmogaus kūno kiekvieną vie
tą bei vietelę ištyrinėjo, kiek
vieną nąųįį^ųi narelį išknibinė
jo, ir nerado kur ta ŪūŠia'taiko
si. Taip pat kūne gyvulių, arti 
žmogaus stovinčių, mokslas ne
randa nieko pamatiniai skirtin
go organizme.

Juk re-jokio proto, iki miršta, 
tas ligonis' iki mirties turi pro
tą. Jeigu protas yra dūšia, tai 
kur ta dūšia randasi, kada dar 
pas gyvą žmogų jos nėra?

Dar nesenai kasyklų srityj 
žinomas kunigas, sakydamas pa
mokslą laidotuvėse, tvirtino, 
kad žmogaus protas tai jo dū
šia, ir joks gyvulys to neturi.

Elektra Paliečia Augimą 
Gyvūnų ir Augalų

Kada ore būna daug elek
tros, jinai neina gyviems 
daiktams į sveikatą; ir kuo
met tokiais laikais atskiria 
gyvius ir augalus nuo žemės

Fašistai tikisi susilaukti 
didelės talkos iš socialistų ir 
prūseikinių menševikų pu
sės. Jie išreiškia bergž
džią viltį, kad per socialistų 
patarnavimą galėsią komu
nistus pasiklupdyti.

Komunistų nepasikiupdys 
niekas. < . Gali revoliucinę 
partiją vienoj ar kitoj šalyj 
laikinai nublokšti į nelega- 
lio gyvenimo sąlygafeį bet 
parazitų klasė ir jos gončai 
fašistai nepajėgs išpaikinti 
revoliucinį judėjimą^ ’ Dar
bininkai, kurie pirmiau se
kė paskui to’kius socialistų 
vadus, dar geriau persitik
rins, kad tie vadai nekovo-

brVvuU yra abelnai viskas, kaip 
pas žmogų, ir kad kunigija fa 
negal užginčyt, tai dabar jie 
mėgina tvirtint, kad, girdi, dū
šia tai yra protas, o gyvuliai 
proto neturi, tai ir dūšios netu
rį.

Bet, prisižiūrėjus arčiaus, ma
tom, jog ir tarp gyvulių yra pro
tavimo apsireiškimų. Pav., šuo 
išmokinamas suprast tam tikrus 
žodžius, pildyt paliepimus, neda
ryt to, ką jam uždraudžia. Ar
ba tu eini pro sėdinčią svetimą 
katę, žiūrėk, kaip ji tėmija 
tau akysna. Jeigu tavo žvilgs
nis būna prijaučiantis jai, tad 
ji nebėgs. Bet jeigu pas tave 
bus neapykanta prieš ją, tad 
pabėgs, nors tu jai ir nieko ne
sakai: ji supranta iš tavo akių! 
Tokį skirtumą supranta ir tūli 
kiti gyvuliai.
Bezdžionės-Bezdžionžmogiai

i Dar geresnį pavyzdį duoda 
beždžiones gorilos, beždžionžmo
giai. Jų yra žvėrinčiuose, cir
kuose. Visi1 matom, kaip šie 
gyvūnai gudriai elgiasi. Gal 
kas sakys, tai žmonių išmokin
tos. Bet visi žinom, jog visiš
ką beprotį negalima nieko išmo
kinti. Proto turi būMš prigim
ties, tai tada tik išmokinsi.

Afrikos didžiulėse aikštėse 
yra daugybė beždžionių, taip sa
kant jų karalija. Mokslininkai, 
betyrinėdami, prisižiūrėjo tų 
beždžionių gyvenimui, ir ve kas 
rašoma jų raštuose apie jąsias: 

“Beždžionės daugiausia tvar
kosi organizuotai, didelėmis gru
pėmis. Jos apsirinkę didelę 
gražią kalvą tarp krūmynų. Pri
sirenka jų ten daugybė, linksmi
nasi; puotauja, žaidžia. Nuo jų 
įvairūs laukiniai balsai girdisi! 
Ir kas stebėtiniausia, tai kad 
jos moka apsisaugot nuo pavo
jaus; gana atokiai nuo savo puo
tavimo kalvos jos apsistatę ap
linkui “sargybinius,” vieną nuo 
kito tam tikru atstumu. Ir jei
gu pajunta pavojų, tam tikro 
balso signalas perbėga nuo vie
no sargo kitam ir pasiekia cent
rą. Tada visos beždžionės su
bruzda, pasirengdamos gintis 
arba bėgti. Panašiai daro ir 
kiti jų veislės gyvūnai-bez.džion- 
žmogiai.” > .

• Tas viskas rodo, kad gyvuliai 
irgi turi kiek proto. O jeigu 
grotas yra dūšia, tai logiškai iš- 
ęina, kad ir gyvuliai turi dū
šias. j.?, . j

i 4 | p 1, V $ Į y .

Ne Visi ir žmones Dūšias
: > Turi

Iš kitos - pusės, kad kunigai 
apkrikštija • protą dūšia, tai ne 
visi žmonės turi dūšią. Daug 
visokių bepročių žmonių buvo ir 
yra. Vieni visiškai' be proto 
nuo gimtos dienos, o užauga ir 
gana ilgai gyvena, kiti trum
piau. Tai, pagal tą kunigų 
tvirtinimą, šie žmonės visiškai 
bedūšiai. jKiti ,’nętepka proto 
paaugę, pusamžiai ir. pet pase-, 
nę. Tai šie irgi dalį * amžiaus 
gyvena be “dūšios.” O dar pri- 
rokuokime ligonius, kurie pirm 
mirties kiek laiko, diena dvi ar 
daugiau, iš didelių skausmų ir 
nusilpimo, guli be šąmbnės—be

ja už jų reikalus, ir darbi-' Ka,d pas a“®šeiauŽ..laip,snj° 
ninkai, eiliniai socialistai, 
stos į bendrą su komunistais( 
frontą kovai prieš kruviną
jį fašistų terorą, ir grumsis 
už darbininku klasės reika- £

“Suskaldę Vokietijos darbi
ninkus ir tuo būdu padėję fa
šistams *pasmaugti demokrati
nę respubliką, bolševikai da
bar tęsia savo talkininkavimą 
fašizmui, šmeiždami Vokietijos

■ socialistus. Ir kartu jie veid
mainingai kalba apie “bendrą 
frontą.”

Žinios iš Europos sako, 
kad Vokietijos Socialdemo
kratų Partijos pirmininkas 
Otto Weis ir pati partija 
pasitraukė iš Socialistų Ant- 
tro Internacionalo todėl, 
kad Internacionalo komite
tas išsireiškė pirmiau už su
darymą bendro fronto su lūs. 
komunistais kovai prieš fa- --------
šizmą,—nors dabar prakti-!v , P . » n , ... 
koje jis boikotuoja Komin- Aoiitr-rcvoliucine Batalija 
terno pašaukimą į suvieny
tą frontą.

New York “Times” kores
pondentas iš Berlyno rašo, 
kad Socialdemokratų Parti
ja gyvena pereinamąjį laips
nį, besiartindama prie to, 
kad harmoniškiau sugyventi 
su nauja, fašistine valdžia.

Ot ir išlenda yla iš maišo. 
Vokietijos socialdemokratų 
vadas Otto Weis jau puolė 
Hitleriui į glėbį ir paskui jį 
visa partijos viršūnę seka. 
Ar gi gali tad būti bjaures
nė darbininkų klasės reika
lų išdavystė?

Socialdemokratai priruošė 
dirvą fašizmui; o‘dabar net 
per vyriausią savo organą 
“Vorwaertsa” ragina pasi
duoti revoliucinio proletari
ato skerdikui Hitleriui. Vie
toj bendro fronto su revo
liuciniais darbininkais, so
cialdemokratų vadai sudarė 
vieną frontą su kaizeriniu 
generolu Hindenburgu, agi
tavo už jį ir balsavo. O jis 
paskui panaikino respubli
ką ir užsodino darbo liau
džiai ant sprando Hitlerį.

Fašistai Socialistam Viena 
Akimi Merkia

Lietuviški fašistai, pasi
skaitę apie Komunistų In
ternacionalo išleistą manife
stą, kuriame ragina komu
nistus ir socialistus sudary
ti bendrą frontą kovai prieš 
fašistus, pradėjo socialistam 
viena akimi merkti. Fašis
tai nujaučia, kad socialistų 
vadai veikiausia padės jiem 
smaugti darbininkus, bet ne- 
sidės į bendrą frontą su ko
munistais kovai už darbinin
kų reikalus. ‘ >

Fašistų “Vienybė,” todėl, 
kovo 28 d., rašo:

“Sklokininkai ir socialistai, 
jausdamiesi tiesiųjų bolševikų 
auklėtiniai ir autoritetai, ne
šoks bolševikų vergiško šokio, 
bet juos pačius gerai pašokys. 
Jie žino, kad tie v.ergučia'i,' ga- 

. ve jo raudonosios: didybės įsa
kymą, kad reikėtų ir pilvu 
šliaužti, turi tą frontų sudary
ti, ir su socialistais ir skloki- 
ninkais susitaikyti, šie, 'Nea
bejojamai, pirmiau juos pa
klupdys ir privers pasiduoti jų 
valiai.” 1

Jis aiškino, kad žmogus, ture- elektros, jie geriau auga. Tą
damas dūšią, išrado ir ištobulino 

•visokią mašineriją. To pasek
mėj žmones po orą padengėmis 
lekioja, 1______  ___ T______

faktą ilgais bandymais įro
dė Paryžiaus profesorius

Išrado ir ištobulino ra- Vies. Po įvairių tyrimų su 
dio aparatus, kas priverčia oro augalais ir gyvūnais, jis sa- 
bangas akimirksnyj išnešiot bal
sus po visą pasaulį. Tuomet lyg 
išdidžiai kunigas sušunka: “O 
bedieviai sako, nėra dūšios! Jie 
nežino, tik .spėja. Tegul gi jie 
prirodo. A... Jie negali priro- 
dyt.” • . '

Tai mulkinimas žmonių. Visi 
žino, jog tie išradirpai yra tik 
mokslo išdavas—žino tą ir kuni
gai. Gi tas pats mokslas senai 
prirodė dūšios nebuvimą, sumu
šė visokį viršgamtiškumą. Bet 
jie vis savo ir tiek, žinoma, iš 
kunigų nėra ko gero tikėtis, nes, 
jie tik tam ir yra, kad darbo 
žmones palaikyt nežinystėj ir 
baimėj, idant kapitalistų klasė ir 
patys kunigai galėtų juos leng
vai išnaudoti.

A. Arbačauskas.
Anglijos imperialistam ir 

Vokietijos fašistam grigaiti- 
niai menševikai labai stro
piai sujudo taikanti, padė
dami priruošt žmonių ūpą 
karui prieš Sovietų Sąjun-

Anglijos specialistai inži
nieriai, kurie dirbo Sovietų 
Sąjungoj, buvo sučiupti už 
pakarpos, bedarant sabota
žą ir suokalbius prieš socia
listinės kūrybos šalį. ‘ '

■ ■' • . i

Anglijos laikraščių kores
pondentai ir Vokietijos hit
lerininkai pradėjo leisti vi
sokius melus apie 'Sovietus, 
ir lietuviškų socialfašistų 
geltonlapis “Nauji e nos” 
tuos išmislus skleidžia su di
deliu uolumu.

“N.” kovo 30 d. skaitome:
“Jones '' sakosi matęs badą 

plačioj .skalėj ir delei to besi
plečiančias žudynes. Rusai 
yra nusigandę ir stveriasi be
protiškų priemonių, kaip areš
tavimas anglų inžinierių, ar 
valdžios sušaudymas 30 žymių 
agronomijos darbuotoj ų, jų 
tarpe ir agrikultūros vice-ko- 
misaro.

O rusai nusigandę būk to
dėl, kad šiandie “toks dide
lis badas” Sovietuose, koks 
buvęs 1921 metais. Toliau 
tas geltonlapis sapalioja:

“Kareiviai įspėjo mane neva
žinėti naktimis, nes yra daug 
desperatiškų žmonių. Užsie
nio ekspertas, kuris sugrįžo iš 
Kazakstano pąšakdjo man, k‘ad 

. ten iš 5,000;000 gyventojų ba
du mirė 1,000,000 žmonių.”1 

s ’

• Tas'Jones tai buvęs impe
rialistinio 'e' k - m i n i s terio' 
Lloyd George privatinis sfe- 
kretęriųs.. Nežiūrint,, kad 
menševikų lapas Chicagoj 
sudarė labai pavojingas są
lygas tam vadi n a m a m 
Jones’ui, bet Jones nežuvo,ir 
saugiai parvažiavo atgal.

Pati Sov. Sąjunga nieko 
nežino apie “milioną badu 
mirusių” žmonių sovietinia
me Kazakstane, bet apie tai 
labai gerai “žino” Grigaitis, 
kuris iš vienos mešąmonės 
kiton puola, bekeldamas 
k o n t r e v o liucinę bataliją 
prieš socialistinės kūrybos 
šalį', ir besistengdamas tuo- 
mi pasitarnaut imperialis
tams.

Kiti .^netenka proto •t ~. '• . . r
r ~' , " , ' 'y • * '. > ’Tai šie irgi dalį amžiaus

NEWARK.N. J.
Didelė Darbininkų Demons
tracija Palydėjo Velionį Mor

ris Langer į Kapus
J • -J ••

Pirmadienį, kovo 27 dieną, 
atlydėta kritusio”' kovotojo, 
draugo Morris Langer, lavo
nas iš miestelio Chacham į 
Newarka ir patalpintas IWO 
svetainėj. Čia tūkstančiai New 
arko ir (apielinkės darbininkų 
if darbininkių aplankė savo 
vado lavoną, kuris kyito ko
voje prieš žiaurų kapitalizmą. 
Liūdną įspūdį darė į lankyto
jus, kur gulėjo jaunas drau
gas, dar tik perėjęs 30 metų. 
Svetainė buvo juodomis ir rau 
donomis vėliavomis puošta, jo 
karstas apkrautas raudonomis 
rožėmis.

Prie draugo lavono stovėjo 
nuolatinė draugų; darbininkų 
garbės sargyba iš šešių drau
gų šu sugniaužtomis kumšti
mis. Jie mainėsi dažnai—vie
ni, paskiaus kiti .

Penktą valandą vakare mi
nia darbininkų išlydėjo velio
nį per miestą ir visa demons
tracija sustojo miesto parke 
(Military Park), čia laikyta 
prakalbos. Kalbėtojai aiški
no darbininkų kovas ir ragino 
darbininkus stoti vieton kritu
sio draugo į kovotojų eiles.

Draugas Morris Langer bu
vo pirmiaus Jaunųjų Komu
nistų Lygos organizatorius, o 
vėliaus Komunistų Partijos 
distrikto organizatorius. Pas
kiaus jisai buvo kairiosios uni
jos organizatorius, o paskiau
siu laiku darbavosi adatos 
pramonės srityje ir organizavo 
J. Hollander dirbtuvės darbi
ninkus.- Velionis, veikė ir įš- 
vedė darbininkus į streiką už 
unijos pripažinimą.

Kapitalistine spauda maži
na'įspūdį šių laidotuvių. “New 
ark Morning Star” rašo, kad 
velionio kūną lydėjo apie 1,- 
000 per miestą, , o paskiaus 

• prisidėjo dar daugiau, kuo
met demonstracija pasiekė 
parką. Tai netiesa. Velio-< 
nį lydėjo daug daugiau, o dar 
daugiau darbininkų prisidėjo 
mieste ir dideli būriai buvo ša
ligatviuose. *

Dalyviai pareiškė, kad mes 
tavo darbą varysim pirmyn!

Dalyvis.

AREŠTAVO DAUG 
KOMUNISTŲ

Santiago, Chile.— Buržu
azinė valdžia darė kratas 
darbininkų stubose ir suare
štavo daug komunistų.

vo atradimą išbandė ant Cli
nique Infantile kūdikių.

Kūdikiai lopšeliuose, pa
kabintuose ant gumos arba 
ant neperleidžiančių elektrą 
šniūrų, greičiau auga, negu 
lopšeliuose, kurie stovi ant 
žemės ir tiesioginiai gauna 
jos elektros. Skirtumas la
biausia žymus audringame 
ore, kuomet jame būna daug 
elektros.

Yra spėjama, kad elektros 
daugis ore prisideda prie 
sirgimų kūdikių paralyžium.

Pelių vaikuose sparčiau 
vystosi vėžio liga, kada oras 
būna ilgesnį laiką pritvinkęs 
elektros. Įvairios žolės ir 
maži gyvūnėliai taip pat ge- 
giau auga, jeigu tokiame 
ore būna atskiriami nuo že
mės elektros.

Ledą Pragręžianti Gėlė
Mokslinio Smithsonian In

stituto metiniame raporte 
yra aprašoma augalas, va
dinamas Soldanella Alpina. 
Navatniausias apie tą auga
lą, dalykais, tai kad pavasarį 
jis prasigręžia per storą le-

Soldanellos alpiuos gimti
nė vieta yra Šveicarijos Al
pų kalnai.

Vėlai rudenį lapai palei to 
augalo šaknis pasidaro sto
ri, diržingi, kaip oda. Iš tų 
lapų augalas ima medžiagą 
palaikymui gyvybės ir vidu
jinei šilumai per žiemą.

Ateina pavasario pradžia; 
nutirpsta sniegas ir dalis le
do. Pradeda vanduo srio- 
venti ir drėkinti augalo šak
neles. Atbunda augalas iš 
žiemos miego ir pradeda iš- 
naujo augti. O minėti stori 
lapai vis teikia jam kuro dė
lei vidujinės šilumos. Ta ši
luma pradeda tirpdinti ledą, 
darydama vietą augti augš- 
tyn. Vidujinė augalo šilu
ma ir aplinkui stiebelio po 
biskutį tirpdina ledą. Tuo 
būdu dar ledas gana storas, 
o Soldanella per jį ne tik 
viršun prasikalus į atvirą 
orą ir į saulės spindulius, 
bet jau ir žydi puikiais mė
lynais žiedais.. Taip ir mė
lynuoja virš ledo tų gelių 
grupės, lyg kas būtų ten jų 
darželius užsodinęs.

Nuteisė Kalėjimai! .
Apsigynimo Organizatorių

SOUTH RIVER, N. J. —. 
Buržuazinis teismas nuteisė 
3 metams kalėjiman drau
gą Tom Scott, Tarptautinio 
Darbininkų ‘Apsigynimo or
ganizatorių. Dar .septyni 
darbipinkai laukia teismo., 
Jie kaltinami vedime adatos 

amatų darbininkų, streiko 
šiame miestelyje 1932 me- ■ 
tais.



Antradien., Bala^id. 4, 1933

Šaukimas A.LD.L Draug. Suvažiavimo j demonstraciją. Girdi, jau iri 
--------- -  ! ; dabar New YotfŪe komu- 

BRANGūS DRAUGAI IR DRAUGĖS! * 'nistų du kartu daugiau, ne-
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos tame mieste policijos. 

Centro Komitetas šaukia visuotiną ALDLD kuopų šuva- Į šį reakcionierių mitingą 
žiavimą. S__ IL. 1___  į
vės” svetainėj, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. Pradžia sįu 
9:30 vai. ryto.

Suvažiavimas įvyksta ant rytojaus po dienraščio “Lais-1 - - -

apie:New Yorko darbininkų!svetainėje,; 7{.’30 val.; vakarę., Jsilpįnina mūsų .jėgas, ąr kapi- bernątoriui: jei nenorite mus mes vėl traukiam.
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Visi < lietuviai darbininkai, pjūičtąi,geniau gali,visus išnaų-^ dažnai matyti, tai išpildykite 5-tą į Springfieldą, 111. 
kurie tik skaitysite šį prane- ,J_x: 1“u"‘ -- ---- ♦---- t _

Šimą,, dalyvaukite šiose frį-a- 
kalbose ir kituš raginkite da
lyvauti. Kalbinkite ypatin
gai jaunuolius, kad jie daly- 

Suvažiavimas įvyks 3 d. liepos, 1933 m., “Lais-1 reikia žiūrėti iš dviejų pu- vautų. Labiausiai reikia kvies- 
Viena, buržuazijos kla- ti tuos darbininkus, kurie dar 

ko. Lai klausosi, ką sako li
berališkas profesorius apie ša-

įuvo labai gerai paša-; mūsų reikalavimus. Neišpil- stijos sostinę., , <
Kaip A. ;D, Federacijos ' džius mūsų reikalavimų, tad1 Vienas iš Delegatų.

i sė apimta nerimasties, dar-'netiklT i komunistus, ką jie sa- 
uu va/jia vimao Jyolca am i j ivjuuo jyv uium aoviv jljcaao- I K • • • i • 1 - • • • ' - Iko. K1------- K

vės pikniko. Kaip žinoma, 4 d. liepos nėra darbo diena,! pimnRU judėjimui. stipre-
jant, o antį a, reakciomenai ų, kurią darbininkai valdo, 
deda desperatiškas pastan
gas, kad tik nebūtų pripa
žinta Sovietų valdžia.

Kaip Lowellio, taip kitų 
miestų darbininkai turime 
kovoti už Sovietų Sąjungos 
valdžios pripažinimą.

Jaunas Darbininkas.

ir todėl delegatai turės progos dalyvauti “Laisvės” pikni
ke, ir po visko laiku pargrįžti namo.

Gyvenimas keičiasi, daug naujų klausimų iškyla ir pa
čios organizacijos reikalauja turėti suvažiavimą.

Delegatus renka pačios kuopos. Kiekviena kuopa gali 
siųsti po vieną delegatą nuo kuopos ir vieną nuo kiekvie
nų 50 nariu. Pavyzdžiui, kuopa turinti 76 narius, gali 
siųsti tris delegatus; nuo 126 narių—4 delegatus ir taip 
toliaus. Kur kuopa pati viena negali prisiųsti delegatų, tai 
gali susidėti dvi, trys, arba apskritis ir siųsti delegatus 
nuo bendro narių skaičiaus.

Suvažiavime bus svarstomi šie reikalai:
1. Kaip padidinti organizaciją nariais.
2. Knygų leidimo klausimas.
3. Konstitucijos reikalai ir finansų klausimas.
4. ALDLD ir mūsų uždaviniai revoliuciniame darbinin

kų judėjime.
5. Apskričių, kuopų ir narių sumanymai.
Kiekviena kuopa, turi teisę duoti sumanymus, kas rei-

šias prakalbas rengia Ha- 
verhillio Jaunuolių Kliubas. 
Tai reiškia, kad ir■ jaunuoliai 
jau susidomėję Sovietų Są
junga.

Darbininke.

MOLINE, ILL

CLEVELAND, OHIO
i i J

Kovo 18 ir 19 dd. įvyko T.D. 
Apsigynimo bazaras, tai yra T. 
D.A. metinė iškilmė; kas metas 
T.D.A. žiemos sezone surengia

Gerai Pavykusi, Bendro Fron- 
, to Konferencija

Kuomet darbai geriau ėjo ir 
darbininkų ekonominis gyve
nimas kiek buvo geresnis, tai 
atrodydavo, kad darbininkai 
visuomet snūduriuos ir nesi-

Gerai Pavykusi, Bendro

ketų organizacijoj taisyt, kaip daugiau darbininkų įtrauk- bazarą, o vasarą pikniką. Tie rūpins savo klasės reikalais.
i • • — • •• i i • i 1 • •• • i o v/w, c\'-\ m oi ir v»o 4 o i y o c< j _ JI _ __ 2 J * ,1 1ti į mūsų organizaciją; kokios knygos daugiausiai pagei
daujamos; kaip išlaikyti senus narius organizacijoje; 
ar reikalinga imt iš naujų narių įstojimo mokesnis arba 
jį sumažint,—ir kitus sumanymus bei patarimus. Svars
tykite tokius klausimus kuopoje ir surašykite savo suma
nymus ant popieros. Siųskite juos Centro Komitetui ir 
kopijas įteikitėvsavo delegatams.

Kiekviena kuopa pati padengia savo delegatų kelionės 
lėšas.

Draugai, rinkite pilną delegatų skaičių, kiek jūs galite 
rinkti, pagal kuopos narių kiekį. Kad ir mažiausia kuo
pa, vis tiek gali turėti vieną delegatą. Kuo bus daugiau 
delegatų, tuo bus sėkmingesnis suvažiavimas.

Draugiškai ALDLD Centro Komitetas:
Pirmininkas—V. J. Senkevičius, 
Sekretorius—D. M. šolomskas, 
Iždininkas—J. J. Kaškiaučius.

Kiti Komiteto Nariai: •
A. Bimba,
J. Weiss,
B. šalinaitč. 
V. J. Valaitis.

Ką Jaunas Vaikinas Rašo Apie Sovietu 
Sąjungos Pripažinimą

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

;doti. B 
kyta, ka 
biurokratai nesirūpina darbi- 
kų reikalais, o tik žiūri, kad 
turėti Šiltas vietas ir gauti ky- ' 
šių nuo bosų. x

Darbo Federacijos atstovai, 
matydami, kad jų lyderiai nie
ko rimto nedarys naudai darbi
ninkų, pagaliaus, sutiko, kad 
negrai delegatai būtų priimti 
į bendro fronto konferenciją.

Buvo du delegatai nuo LDS 
132 k p. Buvo delegatas iš
rinkta ir nuo ALDLD vietinės 
kuopos, bet į konferenciją ne
pribuvo. Labai peiktinas da
lykas. Apsiima, o paskui nei
na į tokias svarbias konferen
cijas. .

Rock Island A.D.F. svetai
nės vienas šėrininkas pasakė 
labai simpatišką prakalbą 
ąpie bedarbių reikalus. Jis pa-1 
reiškė, kad nuo dabar Bedar
bių Taryba gaus svetainę La
bor Temple veltui susirinki
mams ir prakalboms.

Dabar Rock Island ir Moli
ne bedarbiai labai stropiai 
rengiasi į alkanųjų maršavi- 
mą, kuris įvyks balandžio 5 
d. Bedarbiai trauks į Spring
field, Ill., reikalauti valdžios, 
kad būtų įvesta bedarbių ap- 
drauda, lėšomis kapitalistų ir 
valdžios.

Rock Island bedarbiai 
savo susirinkimus Labor 
ple, 1409—31st St.

Lietuviai bedarbiai ir 
bantieji, stokime į Bedarbių 
Tarybas, dėkimės prie alkanų
jų maršavimo ir stengkimės 
kuo kas galime paremt jį me
džiaginiai, kad maršavimas 
būtų kuo pasekmingiausias ir 
kad išreikalautume iš valdžios 
žmoniškesnę ūmią pašalpą ir 
socialę apdraudą.

Kuomet mes maršavome 
1931 m., tuomet pasakėm gu- t

čia

THE FRIENDS OF SOVIET UNION
Atsišaukia j visus darbininku.*? ir j visus kitus Pirmos 
Darbininkų Respublikos draugus su prašymu remti 

kampaniją už
GREITĄ IR BESĄLYGINĮ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

PRIPAŽINIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Kuo greičiausia stokite j darbą tam svarbiam tikslui
PADĖKITE SURINKTI MILIONĄ PARAŠŲ ANT 

PRIPAŽINIMO PETICIJOS

Šeštadienį, 16 Balandžio (April), 2 vai. Po Piety
WEBSTER HALL, 119 E. 11th St., New York, Jvyks

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS
ir

Protesto Prieš Fašistinį Terorą
Kalbės: Malcolm Cowley, Donald Henderson, H. W. 
L. Dana, Jame.*? W. Ford, Carl Brodsky, Mrs. Susan 

ir kiti žymus kalbėtojai
Sekantis masinis susirinkimas del pripažinimo So

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

Visos organizacijos tuoias reikalaukite peticijos 
blankų, rašykite arba kreipkitės asmeniškai:

parengimai yra taip svarbūs, ,Bet, bedarbei didėjant ir ma
sių skurdui išsišakojus, dar
bininkai subruzdo gintis nuo 
bado ir stoti į kovą prieš iš
naudotojus.

Kiek laiko atgal aš rašiau 
“Laisvėj”, kad mūsų mieste 
negalima gauti svetainės lai
kyti Bedarbių Tarybos susirin
kimus. Mat, kiek pirmiau, tai 
ne tik buržuazija, bet ir Ame
rikos Darbo Federacijos biuro
kratai laikė 
ant svetainių, 
tis pakitėjo.
niai nariai, būdami be darbo, 
pradėjo bruzdėti ir biurokra
tai nepajėgia užtvenkti bedar
bių judėjimą. Dabar mes ne 
tik gaunam švetainę, bet Be
darbių Taryba ją gauna visai 
veltui susirinkimams.

Bedarbių susirinkimai įvyks
ta kas pirmadienis, 7 vai. va
kare, 14th St._ ir 5th Avė. Visi 
bedarbiai yra kviečiami daly
vauti susirinkimuose. ■ . ; 1

Kovo 27-28 d. Rock Islande 
įvyko bendro fronto konferem 
cija. Konferencijoj dalyvavo 
84 delegatai nuo 32 organiza
cijų. Iš pradžių konferencija

kaip svarbi pati organizacija, 
kurios naudai tie parengimai 
yra ruošiami.

Tačiaus ne visi draugai ir ne 
visos organizacijos- tatai įverti
na, ypatingai šiais metais tatai 
pasireiškė. Draugai bei orga
nizacijos, ką pirmiaus būdavo 
tame darbe pirmose eilėse, 
šiais metais visiškai nepasiro
dė. Kodėl taip buvo, palieku 
jiems patiems išspręsti.

Pereitais metais lietuvių sky
rius bazare davė pelno virš $50, 
o šiais metais sukelta tik $30.95.

Geriausia pasidarbavo ALDL- 
D 190 kuopa. Jos komisijos na
rė d. M. Naujokienė viena dau- 
giaus daiktų surinko, negu visi 
kiti rinkėjai, sudėjus juos į krū
vą. Bet ji ne tik ką rinko nuo 
kitų, o ir pati nemažai aukavo; 
be to, jinai ištisas abi diepas 
dirbo bazare ir kuo puikiausiai 
tvarkė mūsų lietuvių “gtandą.” 
Jeigu ne drg. Naujokienė, gal 
būt, kad mes visai nebūtume tu
rėję savo "stando.”

Šiek tiek darbavosi ir kita

uždėję pirštus
Tačiaus padė-

Federacijos eili-

Antanas Jonaitis iš Low- veltas nepripažintų Sovietų 
elį Mass., rašo laišką “Lais-- valdžios.

Kunigas pasakojo, kad ko- kom> narė, drg. V. Tyzenhause.
Corletto ALDLD kuopa per plaaa“ota'laik^U Moline

TnnnlzaiTi iv Klinnn'n TCiiniri >. _

vės” leidyklai po įspūdžių, 
koki pas jį susidarė, išklau
sius jėzuito kunigo L.J. Cor
rigan bjaurojimus prieš So
vietų Sąjungą:

“Aš esu jaunas vaikinas, 
gimęs šioj šalyj. Buvau iš
vežtas į Lietuvą; ten užau
gau, ir keli metai sugrįžau ■ 
atgal. Anglų kalba skaitau 
neblogai, ir jau galiu kal
bėti. Dabartiniu laiku gy
venu pas drg. J. Karsoną..

“Čia noriu paduoti įspūdį, 
kurį gavau, apsilankęs pra
kalbose, kur kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungą tūlas kuni
gas ir kiti kapitalistų agen
tai. Publikos buvo susirin
kę net keli tūkstančiai. Pra
kalbos buvo labai bjaurios 
prieš darbininkų šalį. Tai 
agitacija, kad Roosevelto 
valdžia nepripažintų Sovie
tų Sąjungos.

“Daug reikėtų rašyti, kad 
viską paduoti į spaudą, ką 
tie reakcionieriai pripasako
jo. Tai manau, bus geriau, 
kad pasiųsiu vietinio kapi
talistų laikraščio iškarpas.”

Tai yra puikus pavyzdys ■ 1920 metais Amerikoj ko- 
j---- i.ix- _•-----------  j— munistų buvę 53,000, gi da

bar esą 200,000.
Kad sukelti didesnę nea

pykantą prieš 'Sovietų Są
jungą, pradėjo kunigas sa- 
palioti būk jei būtų pripa- pranta Sovietų Sąjungą TodeR 
zinta Sovietų valdžia, tai J1 ■ foUs visiems labai gera proga 
atvežtų į Ameriką 1,200 kon-1 paklausyti, ką sako profeso

rius H. W. L. Dana, kuris ke
lis kartus lankėsi Europoj ir 
buvo Sovietų Sąjungoj. Jisai 
turi daug patyrimo ir yra ge
ras kalbėtojas.

Jo prakalbos įvyks nedėlio
ję, balandžio 9 dieną, miesto I

munistai yra pasiuntę šios 
šalies prezidentui 1,000 laiš
kų, kuriuose reikalaujama, 
kad būtų pripažinta darbi
ninkų šalies valdžia. Reak
cionierių baimė, matyt, turi 
labai dideles akis.

Kunigas ragino, kad rei
kia pasiųsti 1,000,000 laiškų 
prezidentui su reikalavi
mais, kad nebūtų pripažinta 
Sovietų valdžia.

• Kunigas Corrigan, kad 
atmušti argumentus, stato
mus už Sovietų Sąjungos 
pripažinimą, šoko įrodinėti 
sekamai. Esą, jei mūsų ša
lis turėjo diplomatinius ry
šius su caro valdžia arba da
bar turi su Mussolinio val
džia bei pripažins Hitlerio 
valdžią, tai todėl, kad tos 
valdžios buvo ir yra drau
gingos Amerikai.

Taip, jos draugingos Am
erikos kapitalistų klasei, bet 
ne darbininkams.

Tie reakcionieriai labai. 
nusigandę darbininkų kovin- 
gėjimo. Jie pasakojo, kad

drg. Janukaitį ir Kliaugą taipgi 
neblogai prisidėjo prie papuoši
mo mūsų stando.

Tai ir viskas, kas sudarė mū
sų skyrių.

štai surašąs draugų bei drau-

bet paskui Amerikos 
Federacijos lokalai 
duoti savo didžiulę svetainę 
veltui, ir patys lokalai dalyva
vo bendro fronto konferencijoj 
kovai už ūmią bedarbių pašal-

Darbo 
pasiūlė

gių, kurie aukavo ar daiktais ar|pą jr j(J apdraudą kapitalistų
pinigais minimam TDA baza- 
rui: A. Mockaitis, A. Petrulis, 
P. Vasiliauskas, K. Zabelienė,

ir valdžios lėšomis.
Amerikos Darbo Federaci-

M. Mason, J. Michuta, M. Ra-|cjios boratiniai vadai pra-
dėjo taikstytis prie kovingė- 
jančių eilinių narių. Bet dar
bininkai pažysta tuos vilkus, 
belendančius į avių kailius.

Konferencija priėmė visą ei
lę naudingų rezoliucijų. Jose 

kaltis"” M.” Kazen,” j/Ci’gaš, A.>*•«• reikalaujama socialės ap- 
Pechura, A. Janukaitis, A. Pa-1 Raudos, lėšomis turtingosios 
kalnis, R. Kliauga, J. Baltakio-1 klas«s- lrAad būtl! P^osuo- 
nė, S. Jozaponis, A. Jesiūnas, tas To™ Mooney ,r Scottsboro 
A. Kazėnas. jaunuoliai.

Kitataučių aukotojų pavar- .. .....
džių čion neskelbiu, nes jie šio fron^° konferencijos tai skait- 

I paskelbimo vistiek nematys; 0,^as jaunimo dalyvavimas. 
' Į antra, tai kom. nutarė ir iš- Daug buvo delegatų nuo Jau- 

siuntinėjo visiems kitataučiams Komunistų, Lygos.

dziulienė, E. Simans, B. Kulvin- 
skas, K. Burbulienė, N. Rudis,1 
M. Kalakauskienė, M. Menčins-j 
kienė, P. Nemura, K. Lapinskas, 
A. Martinka, M. čipuliauskas 
A. Vasil, J. Bagdonienė, A. Ja-

aukotojams padėkos korteles už 
'jų nuoširdžią paramą TDA ba- 
zarui.

> J; Žebrys.

HAVERHILL, MASS

Svarbus .pažymis bendro

laiko
Tam-

d i r-

\ KENTUCKYi,
BURLEY TABAKAS

“Nuo Augintojaus Tiesiai Jums”
Senosios Kentucky Burley Tabakas 

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

SPECIALIS PASIŪLYMAS
PENKI SVARAI 

RŪKOMO 
TABAKO

FRIENDS OF THE SOVIET UNION
80 East 11th St., New Yor City

Individualai, norinti rinkti parašus, rašykite augš- 
čiau paduotu antrašu prašydami peticijos blankų, mes 
prisiusime.

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ * .

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO

ir daugeliui kitų jaunų dar
bininkų stoti už Sovietų Są
jungos pripažinimą ir teikti 
žinias ir raštus iš įvairių 
kolonijų, kas yra ten veikia
ma.

Bostono klerikalų kolegi
jos profesorius kunigas L. 
J. Corrigan ir keletas kitų 
reakcionierių atvažiavo lai
kyti prakalbas į Lowell, nizmą. 
Mass., kad sukėlus žmones 
prieš Sovietų Sąjungą, kad mui tų kunigo pasakotų ne- 
jie protestuotų, idant Roose-[ sąmonių buvo prisiminta ir

sulų, kurie čionai nieko kito 
nedarytų, tik skleistų komu-

Didesniam sudramatizavi-

Šiame Mieste Kalbės Profeso
rius H. W. L. Dana ■

Jau daug kalbėta ir rašyta 
apie Sovietų Sąjungą. Vienok 
dar yra žmoniiį, kurie labai 
mažai žino arba klaidingai su-\

Prie 
konferencijos pabaigos atėjo 

lir nuo negrų, darbininkų atsto
vai' su pasiūlymu, kad; ir jie 
nori dėtis prie bendro fronto; 
negrų fdelegatai džiaugsmin
gai buvo priimti.

Iš karto priešinosi nekurie 
atstovai Amerikos Darbo Fe
deracijos. Jie pasakojo, kad 
negrai negali maišytis kartu 
su : baltaisiais, netinką baltvei-’ 
džiams,sų negrais būti daikte. 
Iš pradžios negrai įėję į svetai
nę, atrodė labai nedrąsūs ir bi
jodami žvalgėsi, ar nepuls 
juos baltieji šovinistai.

Į Amerikos Darbo Federaci
jos delegatų kąlbą, skaldan
čią darbininkų vienybę, gerai 
atsakė drg. Wilsonas. Jis nu
rodė, kad negrų darbininkų 
atstūmimas ir nepriėmimas į 
bendrą veikimą yra kapitalis
tų politika. Darbininkų rasi
nis ir kitokia pasidalinimas nu-

g Mes par- 
-ę duodame 

tiesiai nuo

Sultingas, Prinokęs Senoviškas Lapas
Mūsų senosios Kentucky’ės Burley 

yra nedaugiau panašus į išdirbtų ta
baką, kaip kad diena yra panaši i 
naktį—liuosas nuo chemikalų ir nuo 
visokių kitokių priemaišų, kuriais 
paslepiama netobulumai; atimamą 
natūralūs skonis įr silpnina sveikatą.

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

PINIGŲ TAUPYMO KAINOS
P risiųskite ■ 

RŪKOMOJO 5 SVAR. mums vieną
AP TT? doleri irUZ m e s greit 

ČIULPIAMOJO $1.00 prisiusime 
jums 

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

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

Prisiųskite 25 centus 
sidabru del išbandymo 
vięno svaro • pakiuko— 

švelnaus ar stipraus.—'Išbandymas 
pakiuko įtikins jumis. 1

INDEPENDENT 
TOBACCO 

GROWERS ASSOCIATION 
'McClure Bldg. Frankfort, Ky. |

I 
•:I

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

Jnj 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 VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ ' DARBININKŲ ŽURNALĄ

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkiĮ, 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 tub., 6 mėn.—1 rub.
i kap., atskiras egz. 30 kap.

Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50. centai,

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

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

atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” in. 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 ui 
1931-32 metus.
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Praplėskime “Priekalo
Platinimą

»

Į Visas Mūšy Organizacijas: Chorus, Dramos Grupes, ALDLD, LDSA ir IDS

GERBIAMI DRAUGAI?
Meno Sąjunga paskelbė “Priekalo” vajų per visą balandžio mėnesį., “Priekalą” leidžia 

Maskvos draugai. Prie jo dirba draugai: žalionis, Varnėnas, Kapsukas, Angarietis ir dau
gelis kitų draugų. “Priekalas” yra literatūros, poezijos, meno ir mokslo žurnalas. Jame yra 
geros kritikos, eilių apie Sovietų Sąjungos socializmo budavojimą. Tad šį žurnalą reikia karienę; 
visiems skaityti ir platinti, šiame vajuje mes turime gauti 500 naujų “Priekalui” skaitytojų. Iduod

Draugai, matote reikalą ir suprantate žurnalo svarbą. Tad imkitės greito darbo. Kaip 
tą darbą reikia pradėti ir varyti? Šitas vajus yra už nuolatinių skaitytojų gavijną, t. y., už 
prenumeravimą “Priekalo” tiesiai iš Maskvos. 7” ‘ \ ~
siūlo sekamus būdus, kaip “Priekalo” vajųpravesti: . • ,

1. Gavus šį laišką valdyba jau turi imtis darbo. Jei yra greitoje ateityje šaukiamas su
sirinkimas, tai tame susirinkime reikia išrinkti 'komisija prenumeratų gavimui. Vajininkai 
turi gerai veikti.

2. Susirinkime reikia raginti kiekvienas narys gauti prenumeratų—“Priekalui” skaityto
jų. Taip pat galima paskirti savo kvotą (skaičių), kiek galima gauti jūsų mieste “Priekalui” 
prenumeratų.

3. Kiekviena kuopa bei choras turi
ir kiti draugai darbininkai galėtų jį skaityti.

4. Kaina “Priekalo” yra metams $1.50. “Priekalas” eina vieną kartą į mėnesį, 
numerates reikia siųsti per Meno Sąjungą. Siųskite pinigų $1.50, Meno Sąjunga už 
siuntimą užmokės.

Draugai ir draugės, imkitės darbo. Padarykime, kad šitas “Priekalo” vajus būtų 
mingas.

V. BOVINAS, Meno Sąjungos Sekretorius,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

,mos. .Kodėl, jig tąip . daro? 
Todėl, kad geresnio nežino. 
Ta pati problema, draugai, 
yra ir su suaugusiais.

Musų, draugai, progresyvio 
veikimo problemos čia stovi 
prieš mus. Vakarienės ren
giamos delei pinigų sukėlimo. 
Daroma viskas', kad užganė
dinti atsilankiusius, gauti iš jų 

i dolerių.
Na, tai dabar ant valandė

lės apsistoję pagalvokime ir 
klauskime savęs: Ar mes or
ganizuojame darbininkus 
juos šviečiame, rengdami va- 

nieko dąugiąus ne- 
ami, kaip tik privalgyti? 

Parduodame tikietus po pus-

ir

yra uz nuolatinių skaitytojų gavimą, t. y., uz
Kad geriau tą vajų praplėsti, Meno Sąjunga dolerj, o duodame vertes do-

Priekalą” užsirašyti pati sau ir padėti į knygyną, kad nėge.

Pre- 
per-
sek-

Reikia pasakyti prie to ir 
apie kolonijų, kurias aš lan
kiau ir turėjau progos daly
vauti išvažiavimuose ir. sve
tainėse rengiamose vakarie-

. Turiu’ pasakyti, kad jų 
pavyzdingesni parengimai^

Vakarienės turėtų būti su 
Reikia naikinti 

vakarie-
programom. 
gėrimus. Tuomet ir 
nes bus įspūdingesnės.

Demonstracijos Ir
Valdžios Teroras

CUSTER, Mich.—Kovo 15-tą 
dieną įvyko masinis susirinki
mas White Cloud, Mich., kuriam 
4 farmeriai tapo areštuoti. 
Tarp šių farmerių ir draugas 
Smith buvo areštuotas ir ap
kaltintas “criminal syndica
lism” įstatymu.

Du draugai buvo paliuosuoti, 
užstačius kauciją už vieną 
$1,000,, už antrą—$2,500. Drg. 
Smith, kuris energingai veikė 
mūsų tarpe, dar kalėjime. Kau
cijos už. draugą reikalavo $5,0- 
00, o kaip valdininkėliai pama
tė, kad ,bus galima kaucija su
kelti, tai dabar užkėlė kauciją 
įki; $7,500. • . ■ .

Laike draugo Smith tyrinėji
mo, kovo 24 d., įr drg. Casper 
(jaunas lietuvis veikėjas); tapo 
areštuotas ir apkaltintas “cri
minal i syndicalism” įstatymu, 
taip pat. Kaucija $5,000. ir 
dar neužstatyta.

Tarptautinis Apsigynimas pa
ėmė du advokatu iš Detroit, 
Mich., mūsų draugus apginti.

DETROIT, MICH.
APLA 47-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas bus sekntadienj, 9 d. ba
landžio, 2 vai, pa pietų, Draugiją 
svetainėje, 3600 W. Vernon H’y. Bū
tinai visi nariai ir narės dalyvaukite 
susirinkime, nes bps rinkimai į 24-tą 
Seimą delegatai. Ir ateidami atsi
veskite naujų narių.

Sekr. V. A. Norkus.
(79-80)

Antradien., B aland. 4, 1933

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, balan
džio—April 6 <K, 8 vaE vakaYe, K.' M: * 
Adomonio kambariuose, 95 Steam- A. 
boat Rd. Todėl, draugės, irt draugai', 
tėmykite dierią’ ir vietą. Kaip žino-

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsgyni- 

mo, lietuvių kuopos, 'nepaprastas su
sirinkimas įvyks balandžio 7 d., pėt- 
nyčios vakare, 8 vai., Lietuvių salė
je, 180 New York Ave., Newarke. 
Visi nariai būtinai turite atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes turime keletą 
be galo svarbių klausimų išrišti; be 
to, po susirinkimui Dr. Kaškiaučius 
prižadėjo duoti labai žingeidžią pre- 
lekciją. Kvieskite ir draugus.

Raštininkas.
(79-81)

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

gia puikią vakarienę. Ta vakarienė 
turėjo įvykti 2 d, balandžio, bet del 
tain 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.

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

AR AMERIKOJ BUS FAŠIZMAS?
Atsakymas yra lengvaiŠiandien fašistine dikta-. xvngvux

tūra nėra jokia naujiena'suprantamas, kad fašistinė 
pasauliui, 
darbus pažįsta net ir tas' 
žmogus, kuris nevartoja jo
kio rašto.

Paskutinėmis d i e n o m is 
Vokietijoj fašistų-dūkimas, 
ginklais kriušinimas ne tik 
kovingų darbininkų-komuni- 
stų, bet ir nemielaširdingas 
persekiojimas tautinių ma
žumų, ypač žydų, jau yra vi
siems žinoma. Tasai teroris
tinis pasimojimas ant Vo
kietijoj gyvenančių žydų bū
klės iššaukė ir tarptautinį 
judėjimą, protestus, masi
niu* išstojimuą-demonstratfi-' 
jas; jis taip pat paaštrina 
pasaulio imperia listinius 
santikius.

Hitlerio fašistiniai žygiai 
paliečia jau ir Amerikoj ne 
tik politinį, bet ir grynai 
ekonominį darbininkų gyve-i. 
nim. Pavyzdžiui, New Yor- valdžia finansiniai uba- 
ke, galima sakyt, visi žydų &as; _ Sėkmėje j 
tautos kontraktoriai, pas 
kuriuos dirbo vokiečiai dar
bininkai, dabar atleidžia 
vokiečius iš darbo ir jų vie
ton priima kitataučius. Tarp 
tų atleistų vokiečių darbi
ninkų yra ir amžinų fašiz
mo priešų, vienok del Hitle
ris tų dūkimo jie neteko dar
bo ir duonos, ir atsidūrė be
darbių eilėse.

Tai dalelė tų pasekmių, 
kurios .atsiranda todėl, kad 
Vokietijos pūvantis kapita
lizmas, su fašistais prieša
kyje, užsispyrė ginklais ir 
teroru išlaikyti savo gyvybę, 
kad ponas liktųsi ponu, o 
darbininkas dar didesniu 
vergu.

Kiek matome jau iš šių 
trumpų nurodymų, tai fašiz
mas yra baisiai žiaurus; 
naikina visokias darbo žmo
nių laisves, bruka darbinin
kų klasę atgal į vergijos bei 
baudžiavos laikus.

Todėl, dabar darbininkai 
visur diskusuoja tą klausi
mą: “Kas bus toliau? kokia 
iš to. išeitis? o gal ir mums 
gręsia tokia diktatūra? kas 
bus 'daroma Amerikoj, kuri 
nuo išsimušimo iš po Angli
jos jungo, po paskelbimo 
“Nepriklausomybės Dėklą- tinę audra, ginklų žvangėji- 

buvo taip ‘demok- mas, karo pavojus ir darbi
ninkų žudymas jau čia. Bu

Ją žino ir jos' diktatūra artinasi ir Ameri
kai, nes jau ir dabar mato
si aiškios to žymės: pavyz
džiui, suteikimas preziden
tui Rooseveltui galios pa
skelbti bankų šventę ir abel- 
nąi būti bankų diktatorium, 
skirti valdžios darbininkams 
algas; o kur aiškiausias fa- 
šistėjimo pasirodymas, tai 
pervarymas įstatymo — su
varyt tūkstančius bedarbių 
į valdiškas stovyklas—“kem
pes” ir ten jiems mokėt po 
dolerį į dieną arba dar ma
žiau, nes mokesnis paliktas 
ant prezidento valios. Kri
zini einant gilyn, dar ir 
daugiau pasirodys visokių 
patvarkymų.

Šis įstatymas apie valdiš
kas “kempes” bedarbiams 
yra kopija fašistinės Bulga
rijos patvarkymo. Bulgari-

Sėkmėje finansų 
bankrūto, Bulgarijos vy
riausybė sutrumpino karei- 
liktų nuskriaustas kariškas 
viavimo laiką. Bet kad ne- 
štabas,—valdžia paima visus 
bedarbius jaunuolius, moki
na muštro, o atliekamu lai
ku jie turi uždyką dirbti vi
sokiems kontraktoriams, ir 
tas tęsiasi po aštuonis mėne
sius. Tai vergijos kempės. 
Jose būna aštrių pasiprieši-

racijos,” 
ratiška’?”

jungimas proletariškų spė
kų kovai prieš tuos pavojus 
yra būtinas reikalas; o kas 
tam priešinsis, tas pasirodys 
darbininkų neprietelium!

Mergaitės Laiškas iš 
Sovietų Sąjungos

Koresp. Mokyki. Stud.

WATERBURY, CONN
Įspūdžiai iš Vilijos Choro 

Vakarienes
šeštadienį, 25 dieną vasario, 

dabininkų draugijų kamba
riuose, įvyko Vilijos Choro 
vakarienė. Turėjau progą jo
je dalyvauti. Tikietai buvo 
nebrangūs—50 centų. Už to
kią sumą gerą vakarienę da
vė. Publikos dalyvavo ne
mažas būrelis, didžiumą suda-

(Rašoma draugei į Sicilį New 
Castle, Ind.)

Brangioji Edna!
Sinučiame jums draugišką 

pasveikinimą. Gavome jūsų 
laišką ir skubinamės atsaky
ti. Mokykla yra taip arti, 
kad net šaltyje galin^be ke
purės nubėgti, apie 5-kios mi
nutės kelionės. Provincijose 
ir toliau nuo miestų mokyklos 
yra toliaus, bet laikui bėgant 
ir ten bus tas pats, kaip yra- 
pas mus.

Pagal mano motinos pasa
kojimą, jai kūdikystėje labai 
sunkiai gyvenosi. Ji bėgyje 
vienos žiemos ėjo į tris moky
klas mokintis ir vis buvo išvy-

Teismas visų draugų įvyks ge
gužės 1 d., 1933 m.

Draugai! Greitai malonėkite 
siųsti protesto rezoliucijas seka
mai : Sheriff Wm. Bird, White 
Cloud, Mich, ir Prosecuting At
torney, Stanley Streeter, White 
Cloud, Mich.

Juodaitytė. \
Nuo Red.—Rašihėkite daž

niau, gerai rašote. Taip pat 
prisiųskite redakcijai savo ad
resą, v

Draugės Karosienės 
Prakalbu Maršrutas 
Minersville Apielinkėje

re jaunuoliai. Buvo geras pa- |įa už’ tai, kad jos tėvai negal'ė-
tarnavimas svečiams, dirbo 
choro nariai, didžiuma jaunuo
liai. Tai iš to galima spręsti, 
kad Vilijos Choras, Waterbu
ry, turi gerą simpatiją darbi
ninkuose. Daug atsilanko į 
rengiamą uel choro naudos 
parengimą. Tai galima saky
ti, kad liks keletas dolerių del 
choro palaikymo.

Tame vakarėlyj buvo, kaip 
augščiau sakyta, daugiau jau
nuolių. Pasikalbėjus su se
nesniais draugais, kaip patin
ka to vakaro jaunuomenės bū
relis ir jų žaismai, tai .senes
ni nelabai pasiganėdinę. Tai 
natūralūs dalykas, kur būna 
daugiau jaunuolių, tai, taip 
sakant, nustelbia senesnius. 
Kur yra daugiau senesnių, nu
stelbia jaunuolius. Tai nėra 
reikalo užslėpti tikrą dalyką, 
kad tą vakarą įvyko nemalo
nus įvykis. Keletas jaunuo
lių apsidaužė antakius. Tai

nimų ir susikirtimų, bet vai- v!s-as ivykis.mum« sud;“'° 
dzia laiko tatai užgniaužus. taip pasielgg> kieno jie yra

Tai toki dalykai dedasi mokiniai? Kurie dalyvauja 
mūsų moderniškame sviete, seniau progresyviame veikime, 
Trumpa ateitis išduos ir apsišvietę, to nepadaro, ap- 
amerikoniškų kempių Vai-/ie?na;M? .^?n?s\ Tab 
sius.

Baigiant, reikia pridurti, 
kad fašistinė diktatūra, ka
pitalistinės sistemos pasku
tinis pasispardymas rengia
si visu įnirtimu čiupti dar
bininkų klasę. Todėl Komu
nistų Internacionalo Pildan
tysis Komitetas ir šaukia vi
sus darbininkus, nežiūrint 
politinių skirtumų, sudaryti 
bendrą frontą kovai prieš 
fašizmą, prieš imperialistinį 
Karą ir kovai už apgynimą 
Sovietų Sąjungos! -k*

Tai ūmaus veikimo ©bal
sis šiuo momentu, nes fašis-

me vakarėlyj galima buvo pa
stebėti, kurie, taip sakant, *ža-į 
lia medžiaga mūsą veikim^,] 
tie darė nesmagumo. Matėsi' 
berniuką ir mergaičių pusėti
nai “apsišvietę” (munŠaine). 
Kišenius prisikišę atsineša ir 
tuomi jie didžiuojasi, kad pa
sigėrę žaidžia be sąmonės ir 
apsidrasko snukius.

Tai tokie įvykiai parengi
muose neturėtų būti. Pamoka 
jaunuoliams ir suaugusiems. 
Klausimas, kur jie gauna tos 
naminėlės? Namuos ar kur 
kitur? Tas ne pamatinė svar
ba. Tokie jaunuoliai ar suau
gę < žhipnes;f kurie vąi^t^jaGal- 
koh'o’lį, tai su jais sunku blai
viems sugyventi. Bet mes 
blaivu 'protu žiūrėdami į to
kius, neturime ranka numoti 
ir prakeikti. Tokie jaunuoliai 
yra aukos kapitalistinės siste-

jo užsimokėti valdžiai mokes
tis. Jos motiną ją varė į 
dirbtuvę duoną užsidirbtą, bet 
ji bėgdavo iš dirbtuves, nes 
darbdaviai mušdavo ją. Taip
gi jai prisiėjo, gimimo paliu
dijime padidinti'metus, kad ją 
priimtų į fabriką, nes ji buvo 
tiktai 11 metų. Nuo 11 metų 
pradėjo dirbti ir iki dabar 
dirba. ,

O aš dabar esu 11 metų ir 
pabaigiau jau 4-tą mokyklos 
laipsnį, ir mokinsiuos dar be 
galo daug, taip kad iš manęs 
būtų mokytas žmogusr*

Štai metai laiko atgal moti
na sirgo, ir jai algą atnešdavo 
laiškanešys į namus. Aš klaus
davau motinos: kodėl jai algą 
atneša ? Motina sakydavo už 
tai darbininkai mušėsi ir išvijo 
buržujus, ir dabar budavoja 
naują gyvenimą, ne tokį, ko
kis pirmiau buvo.

Mes gyvename dideliame 
akmeniniame name; turime 2 
kambarius po 28 pėdas ilgio 
ir pločio.

Motina pasakojo, kaip ji 
prie senos tvarkos negalėjo 
užsimokėti už kambarį; tai ją 
ir jos daiktus išmetė ant gat
vės, o tuom kartu lijo lietus.

Dabar mano tėvas yra pir- 
| ' J ( * t Į » **■

mininkų darbininkų organiza
cijos.

Kada iš Amerikbs k < važiuos 
darbininkų delegacija į,SSSR 
revoliuciją apvaikščjoti, tai 
prašau jūs, perduokite mano 
aųtrašą,. kad jie pas m,us už
eitų. Mes būsime labai sma
gūs.

Likite sveiki, laukiame at
sakymo.

Ženią Šamojeva,
Moskv,a,
Bolšaja Tatarskaja Ulica, 

Namas. $,< Kamb. 22.

Gruozdžiai. -r- Kovo 10 d. 
čionai miške malkas kertant 
tapo užmuštas darbininkas 
Jonas Urbonas. Jisai paėjo 
iš Laumakiu.

žemiau seka prakalbų mar
šruto vietos ir diėnos, 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.

Balandžio 9 d., 2 val.^ die
ną, 1 Norkevičiaus svetainėj, 
West Mahanoy St., Mahanoy 
City, Pa. .

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

Balandžio 10 d., 7 vai. va
kare, Levulio svetainėj, Gir-
ardville, Pa.

Balandžio 11 d., 7 vai. va
kare, ALDLD 17 kuopos sve
tainėj, IOV2 N. West St., 
Shenandoah, Pa.

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

Komisija.

te, kad 72 kuopa su Choru Pirmyn 
permainė susirinkimų dienas iš an
tradienio į ketvirtadienį Lig šiol 
buv* įvykus maža betvarke. Ir nuo 
dabar spsrinkimai bus fikikomi re- 
guliariškai kas pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio. Visi nariai yra 
kviečiami skaitlingai atsilankyti į 
virš minėtą susirinkmą. Taipgi ir 
naujų narių atsiveskite piję kuopos 
prisirašyti.

Sekr. V. Alyta.

LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks • 
antradienį, 4 balandžio, 7 valandą 
vakare, toj pačioj vietoj.

Sekr. -4

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 delegatus1 į 
šią konferenciją. Pirma Ge
gužės yra proletarų kovos ir 
jėgų vienijimo diena. Tinka
mai prie jos prisirengkime.

Laikinas Komitetas.
(77-79)

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau- 
; jais parankamais, prietaisais dabar galima ją įsigyti 
> per “Laisvę,” . ■ b

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboard©.”

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

GAISRŲ NUOSTOLIAI
Šiauliai. — Sudegė Bern- 

šteino linų sandelis, padary
damas nuostolių už 90,000 li
tų. Viso per 1932 metus 
Šiauliuose buvo 32 gaisrai, 
kurie padare nuostolių už 
195,600 litų. Degė. 12 mūro 
ir 20 medžio trobesių.
■, ■ • \ • i ■ , ■

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
' I t i ’ < ‘

PHILADELPHIA, PA.
, Balandžio 8 d., ateinančią suba- 
tą, Philadelphijos darbininkiškos or- 
ganižacijos rengia “Daily Worker” 
naudai balių, Girard Manor svetai
nėje, 909—15 W. Girard Ave., Phi
ladelphia, Pa., prasidės 7:30 vai. vak.

Bus gera mūsų muzikanto šeško 
šokių orkestrą; dainuos milžiniškas 
tarptautinis choras. Bus gerų -už
kandžių, Narzano ir Boržomo mine
ralinių gėrimų. Bus daug svečių 
iš apielinkės/ Draugai ir drauges 
lietuviai darbininkai, dėkipi; pastan
gas padaryti; šį ^paręjigirhą pasek
mingą, nes mes ant jo imam atsa
komybę. Įtraukim kuo daugiausiai 
jaunuolių ant šokių, įtraukim ko dau
giausiai mūsų spaudos rėmėjų sim- 
patikų; garsinkim plačiai ir parda- 
vijiėkime tikietus iš kalno. įžanga 
tik 25 centai.

( ; (79-82)

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

“Laisves” 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. 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Karnaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių veiksenų operete. Ukrainiškai parašė 

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

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c. 
NEBAltrTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Paraše 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. 
šalinaitėa ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikaš' 
Rasoda. Dainom muziką paraše B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos. 9

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. Veikąją 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po du aktus. 
Kaina 50 centų.

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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ALDLD XII Apskričio Konferencijos Protokolas
Tom Mooney.

<t>

<♦>

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET<♦>

<♦>
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Pirm.
Pirm.

frontą kovai už paprasčiausius 'rialistinėse kolonijose 
visų

Apskričiui 
pikniką, 
parengi- 

“Ląisvei” 
Kaškiau-

Pa_—43 
Užisimo- 
yra 24.

60 YEARS OF 
SUCCESSIVE 
DIVIDENDS

Pa.—219 
turi 15. 
išaukojo

SCRANTON, Pa.—39 
pa turi užsimokėjusių 
38, naujų narių gavo 2. 
nemokėjusių narių 12.

32. Užsimokė- 
vienas bedarbis, 
gauta 6. Ižde 
$5.15. Aukojo

“LAISVĖ”
427 Lorimer St-, 

Brooklyn, N. Y.

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

VALČIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Atdara per Naktį

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 6-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Nutarta, kad būtų pa- 
ireikalaujama, kad spaudinant i, ■ , i •,

ferencijos, turi šaukti bedar- nesuprantamų žodžių, tai kad

I • I ushwick

SAVINOS BANK 
GRAND ST. AT GRAHAM AVE. 

Brooklyn
Nuošimčiai bertainiui baigiantis o0 
kovo 31, išsimoka balandžio 15 o 

d. kainoje_________
metiniai

BANKING BY MAIL

Apsigynimo. Kuopos, nuo sa- 
Crystal sve- vo parengimų turi skirti 5 nuo 

šimčius į TDA. Delegatai tu
ri raginti kuopas y.emti finan-

Antradieri., B aland. 4, 1933

Ar Yra Galima Kapitalistinė Gerovė?

p a darytas f

Nepaprastu greitumui. Kartojasi pergalingi siuvė-

D

K»4 rVčMm

priešintis, sto- 
griežtesnes ko-

ne
ri e- 
jie 
vis

galėtų jau būt kiekvie- 
žinoma. Tą darbą pir- 
varo Komunistų Partija 
jąja einančios organiza- 
ypač revoliucinės indus-

savininkė-
Bet tokia būklė verčia 
minias 
kaskart

tad griebiasi

Nutarta - neskaityti Apskričio 
Komiteto posėdžių protokolai. 
Pusmetinės konferencijos pro
tokolas ir komiteto raportai 
priimti.

mainierių
Mo

kėtina 
po 30

pos ir apdraudos bedarbiams; 
tūkstančiai demonstracijų; 
tiesioginės bedarbių ir dirban
čiųjų kovos su policija, mėtan
čia bedarbius iš namų arba 
norinčia užkirst kelią jų rei
kalavimams išreikšt; o vasario

Nėra ko darbininkams tikė
tis senosios “gerovės.” Jinai 
nebesugrįš nei Amerikoj nei 
jokioj kitoj kapitalistinėj ša
lyj. Gerų laikų sugrįžimas 
reikštų, kad kapitalizmas tu
ri pasveikti, išnaujo atsistoti
ant kojų ir toliau plėtotis. Bet 18-19 d. š. m. tūkstančiai be- 
to padaryti jis nebegali. Ka- darbių Seattle, Wash., net bu- 
pitalizmas iš pamatų pūva ir vo užėmę miesto ir apskri- 

; ties valdybų rūmą. Arba vėl 
i ir vakarinių valstijų ir net 
iNew Yorko ir Pennsylvanijos 
farmerių didžiuliai streikai, 
panašūs į sukilimus, su tiesio
giniais veiksmais prieš speku
liantus, bankininkus, licituoto- 
jus ir valdžios agentus. To
liau tūkstančių darbininkų 
streikai Briggs automobilių 
viršų fabrikuose; 4,000 Hud
son automobilių kompanijos 
darbininkų kova ir laimėjimas 
Detroite; Mass, ir Chicagos 
masiniai čeverykų darbininkų 
streikai; šimtai tūkstančių de
monstrantų š. m. kovo 4 d. vi
soj šalyj.

krinka.
, Abelnasis kapitalistinio su

rėdymo krizis prasidėjo su 
pasauliniu karu, juo labiau su 
įsikūrimu šeštadalyj pasaulio 
naujos tvarkos — Sovietų Są
jungos.

Po karo, beje, kapitalizmas 
buvo ekonominiai tūlą laiką 
lyg atsigriebęs. Tai vadinosi 
jo stabilizacija, arba laikinas 
“nusistovėjimas,” 
darbininkų kaštais.

, Keli tepraėjo metai, ir pasi- 
sirodė, kokis ten buvo “nusi
stovėjimas:” 1929 metų rude
nį, kaip perkūnas, trenkė į ka
pitalistinį pasaulį ekonominis 
krizis. j 
beplisdamas, jis už ųjetų pri
spaudė visas buržuazines ša
lis. Ne tik pramonė tapo pa
kirsta, bet ir lauko ūkis. Kri
zis tapo visuotinas, giliausias 
ir plačiausias iš visų, kokie tik 
kada buvo. Jo sėkmėje vien 
Jungtinėse Valstijose beveik 
pusė darbininkų liko visiškais 
bedarbiais; kita pusė dalinai 
tedirba; ir tik 15 nuošimčių 
darbininkų teturi pilną darbą.

Panašiai ir kitose kapitalis
tinėse šalyse; atsitaisymui gi 
nematyt jokių galimybių. Jų 
nemato nei patys kapitalistai, 
nors kartais bando vienu bei 

“kitu “skymu” raminti darbi
ninkus. Ne veltui tad pareiš
kė Buecheris, direktorius Vo
kietijos Generalės Elektros 
Kompanijos,—vienos iš di
džiausių kapitalistinių įmonių 
pasaulyje,—kad

“Kol pasidarys dabartinėse 
apystovose kokia pamatinė 
permaina ir kol bus išnaujo 
sutvertos sąlygos, kurios galė
tų nešti pelno pramonės įstai
goms, tol įmonės savininkas 
tegali svajoti nebent apie tai, 
kad jis vienas iš paskutinių 
patektų į kapines, kuriose bus 
palaidotas kapitalistinis šeimi
ninkavimas.”

O vis dėlto kapitalizmas 
geruoju nepasiduos tokiam li
kimui.

Kaip Amerikoje ir Vokieti
joj, taip visose kapitalistinėse 
šalyse viešpataujanti klasė juo 
didesniu, desperatišku įnirti
mu kovoja už savo pelnus ir 
už patį savo kailį; apsivarty- 
dama kapoja darbininkam už
darbius, didina skubotumą f dirbtuvėse, alkina arba stačiai 
badu marina milionus bedar
bių ir nesvietiškai engia vidu- 

M tinius ir smulkiuosius ūkinin
kus ir mažuosius 
liūs, 
darbo 
j ant į 
vas.

Kapitalistai 
fašistinių valdžios priemonių,' 
kad sukriušint revoliucinį dar
bo,masių judėjimą .

5et viskąs išnaudotojams i būklę bedarbiams ir tuomi pa
vėlini. Nesuvaldo ir nesuval- į lengvinti kovas dirbantiems, 
dys jje masių ąlkanų vergų, tai -socialfašistai ir kiti jiems 
Revoliucinio judėjimo banga artimi demagogai duoda to
ne mėnesiais, bet -savaitėmis į kius “socialės apdraudos” su
auga visame buržuazijos pa-1 manymus, kad buržuazija su 
šaulyje. Nepaprastą masinių

* kovų judėjimą regim ir Jung
tinėse Valstijose, nors čia dar
bininkų klasė buvo laikoma 
atsilikusia nuo europinių ša
lių kaip savo organizuotumu, 
taip bendru susipratimu.

Tokių kylančio masių kovin
gumo pavyzdžių pastaraisiais 
laikais turime ir Amerikoje 
daugiau, negu galima būtų čia 
tuojaus paduoti: pereitais me
tais alkanųjų žygiavimas į ša
lies sostinę; 25,000 karo vete
ranų sumaršavimas į Washipg- 
toną; šimtai bedarbių žygiavi-

* mų į valstijų valdžių centrus
* su reikalavimais ūmios pašai-

jų streikai; “netikėtai” išsi
veržia vis daugiau streikų an- 
gliakasyklose, audimo pramo
nėje, prieplaukose ir kt.

O kas tokias kovas organi
zuoja darbininkų buičiai page
rinti, 
n am 
myn 
ir su 
ei jos, 
trinės darbo unijos ir Bedar
bių Tarybos.

Darbininkų judėjimas taip 
sparčiai. kairėja ir kovingėja, 
kad, deja, mūsų revoliucinės 
organizacijos, būdamos dar 
palyginamai neskaitlingos, net 
nepaspėja viską aptekti ir lai
ku toms kovoms vadovybę su
teikti; tuo būdu įvyksta daug 
“nenumatomų,” savaime ky
lančių kovų. O tuom stengia
si pasinaudot socialfašistai bei 
dešinieji oportunistai. Jie, pa
vyzdžiui, Ill., New Yorke, Pa. 
valstijoje ir kitur, skverbiasi 
tarp bedarbių ir dirbančiųjų, 
“socialistai,” mustiečiai, loves- 
toniečiai, trockistai, kad suži- 
niai ardyti bendrą darbininkų 
revoliucinį frontą. Jų teori
ja yra, kad krizio metu 
verta streikuoti, nes, girdi, 
galima laimėti. Bet kada 
pamato, jog darbininkai 
vien pasiryžę kovon, tuomet 
tie ardytojai, veidmainingai 
smarkaudami, paima vadovy
bę, kad paskui parduot darbi
ninkus, kaip kad jie padarė 
Pennsylvanijos ir pietinio Illi- 
nojaus mainieriams, Paterso- 
no ir Lawrence audėjam ir kt.

Prieš revoliucines Bedarbių 
Tarybas tie elementai tveria 
savo atskiras bedarbių orga
nizacijas; prieš bendro fron
to bedarbių ir dirbančiųjų kon 
ferencijas “socialistai” ir jų 
giminės šaukia savo konferen- 
cijėlės. Prieš Bedarbių Tary
bų bilių, reikalaujantį tikros 
socialės apdraudos bedarbiam 
ir dirbantiem, tie elementai 
kepa savo bilius atskirų vals
tijų seimeliams. Prieš Bedar
bių Tarybų sumanymus, ku
riais galima būtų apsaugoti

1 ir pu- Ižde pinigų luri $24.75. Dar- 
darbininkų reikalus ir siaukolonijose semiasi iš Sovie- b in i nk ų ’reikalams aukojo 

prieš fašizmą ir imperialistinį tų Respublikos idėjas ir drąsą $42.72.
karą, tai socialfašistiniai vadai 
į pasiūlymus atsako tik pašai
pomis arba dar naujais žings
niais prieš suvienytą frontą.

Su pagelba tokių elementų, 
kapitalistai darbininkų klasės 
lėšomis stengiasi išbristi iš kri
zio ir atvest kapitalizmą atgal 
į lygsvarą.

Bet imperialistinė buržua
zija apsiskaitliuoja, kad pro
blema negalima būtų išrišti 
vien tiktai tuom. Stambiosios 
kapitalistinės šalys turi dar 
kitą programos punktą—tai 
naują imprialistinį karą, svar
biausiai karą prieš Sovietų Są
jungą. Jie supranta, kad So
vietų Respublikos gyvavimas 
yra didžiausias prieštaravimas 
tarptautiniam kapitalizmui. '

Darbininkų valdoma, Sovie
tų šalis visai panaikino savo 
ribose bedarbę; nebėra ten 
ekonominio krizio. Sovietai 
užbaigė socialistinę Penkmetės 
kūrybą pramonėje ir I 
ūkyje per ketverius metus; 
sėkmingai jie varo pirmyn jau 
Antros Penkmetės programą, 
visą laiką tolydžio gerindami 
darbo žmonėms gyvenimą.

Kapitalistinėse gi šalyse 
kaip tik atbulai: jų pramonė 
ir lauko ūkis nesulaikomai 
krinka ir murdo darbo klasę 
vis didesnėse kančiose. Ar 
dyvai tad, kad nauji ir nauji 
milionai darbininkų ir vargin
gų valstiečių kapitalistinėse

1 šalyse žiūri į Sovietų Sąjungą, 
kaipo pavyzdį, ką jie patys 
turi padaryti savo kraštuose ? 
ar nuostabu, kad šimtai milio- 
nų pavergtųjų žmonių impe-

revoliucinėms kovoms delei 
pasiliuosavimo ?

Ir kuriam gi kapitalistui dar 
neaišku, kad Sovietų Sąjunga 
tuo būdu dvasiniai, taip sa
kant, užkariauja milžiniškas 
darbo mases užsieniuose? To
dėl tai kapitalistinė sistema, 
virdama pati savo tulžyje, mo
bilizuojami ginklais daryt ga
lą naujai, socialistinei Sovietų 
sistemai.

Ką tad turi darbininkai da
ryt, įžengus kapitalizmui į šį 
trečią pokarinį, laikotarpį, į 
paskutinį kapitalizmo puvimo 
laipsnį su jo neapsakomais 
vargais darbininkams, į šį

cijy ? ; ,
1 ‘To JUąusimo aiškinimų ir 
praktikinių atsakymų yra. die
na iš dienos duodama “Lais
vės” skaitytojams, per dien
raštį. Bet jau senai buvo jau
čiama trūkumas knygos arba 

lauko knygelės, kuri visą šį be galo 
svarbų laikotarpį vienu kartu 
plačiau nušviestų ir smulkem- 
ningiau dalykus pagvildentų.' 
Šiai spragai užtverti, todėl, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija ir iš
spausdino iliustruotą 127 pus
lapių brošiūrą, “Bedarbė ir Vi
suotinas Kapitalizmo Krizis”. 
Jinai trumpu laiku pasieks vi
sus organizacijos narius. Bet 
darbininkų Lit. Draugijos sek- 
retariatas taipo pat tikisi, kad 
draugai pasidarbuos plačiai 
paskleisti ir pardavimui skiria
mus tos knygutės egzemplio-' 
rius.

ALDLD 12 Apskričio kon- prie Tarptautinio Darbininkų 
ferencija laikyta sausio 22 
dieną, 1933 m 
taineje, 325 E. Market St.,
Wilkes Barre, Pa. Konferen
ciją atidarė organizatorius S. siniai TDA. 
Pietaris, 11 vai. prieš piet.

Mandatų sutvarkymui pa
skirta draugai V. Globičius, J. 
Jasulaitis.. K. Kazlauskas. Kol 
komisija sutvarkė mandatus, 
tai S. Pietaris ir J. V. Stanke
vičius trumpai pakalbėjo.

Mandatų komisija pranešė, 
kad yra išrinkta 20 delegatų 
nuo 6 kuopų. Konferencijoj 
dalyvauja 14 delegatų. Pas- 
kiaus buvo patiektas sekreto
riaus dienotvarkis ir priimtas. 
Rinkta konferencijos prezidiu
mas: Pirmininku išrinkta K. 
Harrison, sekretorium — A. 
Pietariute. Rezoliucijų komi- 
sijon: K. Kazlauskas, F. Ku
klis, Kubilius.

Duota kalbėti d. T. Belbage 
apie valstijos alkanųjų maršū- 
vimą. Draugas buvo prisiųs
tas nuo Valstijos Alkanųjų 
Maršavimo Laikinos Komisi
jos. Konferencijh ’ nutarė au
koti iš iždo $3j o‘ ant vietos su 
rinkta $2.61, tai viso pasidarė 
$5.61. Konferencijos delega
tai sutiko savo kuopose pakel
ti tą- klausimą.

Apkalbėta klausimas apie 
sroves. Padaryta išvados, kad 
tik po Komunistų Partijos va
dovybe galima gerai veikti ir 
laimėti kovas.

Kuopos dar ne visos apsi
mokėję į Apskritį, tai palikta 

Nutarta 12 Apskričio Ko- naujam komitetui, kad para- 
mitetui suteikti pilnas balsas. gint7 kuoPas užsimokėti.

Bilas nutarta apmokėti tik 
įlegališkas. Dvi bilos buvo ne
aiškios, neteisingos, tai jas 

I nutarta nemokėti. Bilos turi 
(būt pristatytos į posėdžius ko
miteto. Taip pat nutarta, kad 
spauda talpintų svarbius Ap
skričio reikalus ir kuopų pra-

!Puslapis: penkta;'

INTEREST Draugijų Adresai, Kurios Į 
Turi “Laisvę” už Organą

kuo- 
narių 

Dar 
Ižde 

turi pinigų $6.87. Darbininkų 
judėjimui aukojo $31.63.

FOREST CITY, 
kuopa naujų narių 
Darbininkų reikalam 
$100.85.

WILKES BARRE, 
kuopa narių turi 33. 
k ėjusių senų

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

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

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

Kasicrius K, Randavčikas, 613 Main St.
Edwardsville, Pa., Tel. 74078 

Prot. Ra§t. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 20081 

Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 
Wilkes Barre, Pa. Tel. 82511 

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

jų pagelba galėtų dar padi
dinti proletariato išnaudojimą.

Tokiose apystovose, todėl, 
kova už. dirbančių ir bedarbių 
gyvybės reikalus turi eiti kai
po visų eilinių darbininkų ben
dra kova prieš dvigubus prie
šų apkasus, prieš buržuaziją^ 
ir prieš socialdemagogus, ku
rie suvedžioja ir pardavinėja 
darbininkus, idant pasitarnau
ti išnaudotojams ir gelbėti vi
sai pūvančiai kapitalistinei 
“tvarkai.” O kada komunisti
niai darbininkai arba šiaip ko
vingi, klasiniai darbo žmonės 
stoja už Komunistų Interna
cionalo skelbiama bendra visu • » »

Tarimai
1. Nutarta, kad bedarbiai, 

kurie negali užsimokėti duok- nešimus ir apgarsinimus į lai 
les, nebūtų išmetami iš orga-i^ą.
nizadijos.

2. Delegatai, sugrįžę iš kon | knygas, kuomet jose yra daug 

bių susirinkimus kovai už be- būtų gale knygos tų žodžiu 
darbių apdraudą, alkanųjų paaiškinimai, žodynėliai.

v _i • 1 • 1 ‘Ji 1__ • _J *t- I

Kuopų Raportai t .
PITTSTON, Pa. — 12 kuo

pa turi 26 narius, 18 dar ne
užsimokėję. Naujų narių ga
vo 3. Ižde pinigų turi $1.38. 
Darbininkų reikalams aukavo 
$12.00.

PLYMOUTH, Pa.—97 kuo
pa narių turi 
jusiu turi 31, 
Naujų narių 
pinigų turi 
darbininkų reikalams, $3.00.

BINGHAMTON, N, Y.—20 
kuopa nartų turU62‘ užsimokė
jusius 'narius. Naujų narių 
gavo 8. Ižde pinigų ,turi $5.

MINERS MILLS, Pa.—170 
kuopa narių turi 16> moterų 
8—viso narių 24. Visi užsi
mokėję,

darbių apdraudą, i 
maršslvimus ir bendbaį veikti' 
su Komunistų Partijos vadovy
bė už tuojautines darbininkų 
kovas, kad sudaryti bendrą 
darbininkų frontą.

3. Reikia remti 
prisirengimą streikuoti, 
nų savininkai jau vėl 
numušti darbininkams 
nuošimčių mokesties.

4. ALDLD nariai turi reng- 
tią prie tokių kovų ir padėti 
mainieriams. Turi eiti į pi- 
kieto eiles ir padėti mainie
riams vesti kęvas. Kad AL 
D1D nariai gerai veiktų ir ei
tų su K. P. nurodytais ; pla
nais, tai Apskričio Komitetas 
turi išsiuntinėti nurodymus 
(instrukcijas).

5. Nutarta, kad ALDLD 12 
Apskričio kuopos prigulėtų

narių
Naujų narių gavo 6.

42 c. Darbinin
kų reikalams aukota $10.00.

NANTICOKE, Pa. — 135
i narių 15. Trys 

nariai bedarbiai, 4 nariai nau
ji. Ižde kuopa turi $10.00, 
darbininkų reikalams aukojo 
$58.00. ■ : ‘ ' •' ' ' ’ ’

Paręngimai
Nutarta rengti 

pikniką. “Laisvei” 
Komunistų Partijai 
mą. “Vilniai” ir 
koncertą. Daktarui 
čįui prakalbų maršrutą apie 
sveikatą.

Kalbėta ir nutarta, kad kuo
pų darbininkai, kuomet jie 
būna išrinkti, tai turi ir dirb
ti, ’ o ne palikti vienam arba 
dviem darbininkams visą dar
bą nešti.

Nauja Valdyba
Organizatorius—F. Kuklis; 

kiti nariai—V. Globičius, A. 
Miliauskas, J. Kazlauskas, A. 
Pietariute, K. Harrison, J. 
Vitkunas.

Alternatai — J. Janušaitis, 
K. Kubilius, O. Zdanienė.

Rezoliucijos priimta seka
mais klausimais: 1. Rezoliuci
ja prieš sulaužymą Lenino pa
minėjimo per policiją. 2. Už 
paliuosayimą
3. Rezoliucija gynimui Scotts
boro jaunuęlių.

Bilų išmokėjimas: Šoloms- 
kui už maršrutą $14.15, J. V. 
Stankevičiui išlaidų bila $2.90, 
S. Pietario bila 40c. ,

Nutarta laikyti kita pusme
tinė konferencija Wilkes Ba
rduose.

Konferencija baigėsi 5 va
landą vakare. K

. Pirmininkas — Harrison, 
Sekr. — A. Pietariute.

Sovietu 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 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

Sergančiu Vyru ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien atei
kite delei savo'1 
sveikatos ; įšty-;i 
rimo, o jums 
bus išaiškinta,1 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
SI i' 1 p n u m a< s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-ir Mėšlažarnės . „ .. 
girnas bei Reumatiški Nesveiku
mai. .

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

DR. ZIN& 
110 EAST 16lh ST. RL 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 mėtai 
Valandos-—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM

VOKIETYS 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 

Nedėliom nuo 10 iki 1
Odo§ ligos ' gydomos su X-ray
patinusias gyslas jčirškinimais

PITTSBURGHO IR APIELINKftS 
PR1ESFAŠISTINIS K-TAS. 1831: 

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121 ĖJ- 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mats.

VaJoyka 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka.

256 Ames St.
Nutarimų ra St. J. Striplnia, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rait. K. Venslauskis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jacukevlčia, 

158 Ames St.
Iždininkas M. Mlžkinis, 

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

B. Zdanavlčia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vlčia, 88 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas.GRABORIUS 

(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveijuo)

i BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių

Vandenų ,

NARZAN IR BORJOM

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDĄ, 
PETNYČIį IR S®ATį

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 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 išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

I0ES0E3
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laismnotas Graborins
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street 

PHILAD1L PHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon HM 

Keystone—Main 1417
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MASINIS PROTESTO MITINGAS PRIEŠ 
VOKIETIJOS FAŠISTUS TREČIADIENI

didelis

organi- 
jų na-

Trečiadienį, balandžio 5 d., 
7 vai. vakare, Madison Square 
Garden, 49th St. ir 8th Ave., 
New York City, bus 
protesto mitingas.

įvairios darbininkų 
zacijos pareiškė, kad
riai skaitlingai dalyvaus mitin
ge ir pareikš protestą prieš 
kruvinąjį Vokietijos fašizmą. 
Iš lietuvių organizacijų Di
džiojo New Yorko Draugijų 
Sąryšis išleido paraginimą, 
kad visų organizacijų nariai, 
kurios priklauso prie Sąryšio, 
skaitlingai dalyvautų tame di
džiuliame protesto mitinge.

Yra 
protesto 
Darbo
Socialistų Partija ir 
lis kitų organizacijų, 
pat išleido paraginimus įvai
rios liberalų organizacijos ir 
žymūs profesionalai' pasisa
kė, kad jie dalyvaus mitinge. 
Iš visko galima matyti, kad

užkviesta dalyvauti 
mitinge Amerikos 

Federacijos lokalai, 
dauge- 

Taip

bus nepaprastai didelis pro
testo mitingas. Veikiausia dar 
niekad tiek daug žmonių reng
tuose mitinguose Amerikos 
Komunistų Partijos Madison 
Square Garden nebuvo su
traukta, kaip kad suplauks 
žmonių į šį protesto mitingą.

Mes, lietuviai darbininkai, tą 
vakarą nelaikykime nei jokių 
susirinkimų. Visi traukime į 
Madison Square Garden. Ne
užtenka, kad tik patys nueitu
me, bet pakalbinkime savo 
kaimynus ir pažįstamus

Kova prieš fašistus yra kova 
prieš didėjančią reakciją ir 
imperialistinio karo pavojų. 
Įsigalėjimas hitlerinių padau
žų Vokietijoj, reiškia sustiprė
jimą Lietuvoj kruvinojo Sme
tonos režimo. Tadgi mes, iš
stodami i 
tus, išstojame prieš reakciją 
abelnai ir už darbininkų reika
lus, kaip Vokiefijoje, taip ir 
Jungtinėse Valstijose.

Tūkstančius bedarbių tenka 
susitikti bile kurioj miesto 
dalyje beeimanuojant, 

'badas žiūris į akis. Bet 
iriuoja ir nešoka skubiai
' nizuotis, kad pagerinti skur- 
į džią padėtį. Kuomet bedar- 
; biai alkį kenčia ir patykiai
apie skurdą kalba, tai fabri-

I kantai dirba išsijuosę, kad tik 
nebūtų pravesta bedarbių 
draudimo įstatymas.

Šiomis dienomis Albany lan- 
' kėši žymių kapitalistų grupė 
! ir įteikė savo reikalavimą, kad 
jie priešingi bedarbių apdrau
dimo įvedimui ii‘ reikalavo, 
kad tas klausimus nebeitų ke
liamas legislatūroj.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos šaukia plačią bendram ' Suprantama, graftas eis kaip 
veikimui konferenciją
lyne. Konferencijos tikslas 
įteikti federalei ir valstybes 
valdžiai reikalavimą, kad be
darbiai būtų apdraudžiami ka
pitalistų ir valdžios lėšomis.

Išsiuntinėta apie 50 laiškų.
Kiekviena organizacija turi 
pakelti bendro veikimo konfe
rencijos klausimą ir išrinkti

Penktadienį Pardavinė- New Yorko Valstijos Daktarų 
šią Viešai Stipru Alų S™'“’™“...

• --------- , j Antradienį ir trečiadienį,
!šia savaitę, Waldorf Astoria 

Skelbiama, ? -------
penktadienį’ j‘au bus pardavi- i 
nėjama viešjaį stiprus alus. Ir! 
iki šiolei gaudavo, kas nore-' 
davo^ stipraus alaus ištrauktų 
bet tik buvo slaptai pardavi
nėjama. Dabar jau fyus lei
džiama viešai pardavinėti.

Krautuvėse, restauranuose ir 
kitose vietoše bus buteliais 
pardavinėjamas alus. Sako
ma, kad bus į rinką išstatyta 
tą dieną 9,600,000 bonkų 
alaus. Mieste! yra priduota 
20,000 prašymų duoti leidimus j 
alų pardavinėti. Laisniai ir jų 
kaina priklauso nuo vietos. Jie 
yra ne vienokios kainos. 

Spikyzių savininkai susidurs 
į griežtą kompetjciją su lais- 
niuotais alaus pardavinėtojais.

kad ateinantį vjeg^utyj įvyksta New Yorko 
Įvalstijos daktarų metinis susi- 
i važiavimas. Tikimasi, kad 
bus viso 3,500 daktarų.

Susivažiavime bus svarsto
ma naujoviniai medicinos 
mokslo patyrimai ir kaip pa
tobulinti jau vartojamas gydy
mo metodas, kad daugiau duo
tų naudos sergantiems tie iš
radimai.

Brook- 'ėjęs prie sausumos laikų. Ka
pitalistinėj sistemoj korupcijos 
neišnaikinamas daiktas.

Darbo Uniją Vienybės Lyga 
Ragina Protestuoti prieš 
Fašistus

prieš Vokietijos fašis- delegatus, kad jie dalyvautų
konferencijoj, balandžio 30 d., 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sve
tainėj.

6,000 Policistų Išsispaviedo- 
jo ir Priėmė Komunijas

Sako, kad viena diena 6,000 
policistų griekus paskandino 
St. Patrick’s bažnyčioj, suval
gė po sakramentą ir prižadė
ję prieš “patį dievą,” daugiau 
negriešinti. Niekas neabejoja, 
kad jie tą pačią dieną šimtais 
tų pačių griekų prisiliodavo. 
Doleris daug galingesnis, negu 
kunigų pasakojamas dievas ir 
smalos kaušas. Gi antra, 
ir išpažintys tik tam, kad 
daugiau griešinti.

Paskelbė Karą Žiurkėms
Ant Riker’s Island, kur

tai 
vėl

de-

Jurginės Draugijos 
Pranešimai

Kova Prieš Reakcionie-
I

irius Maliavotojy Unijoj

Kapitalisto ir Kapitaliz 
mo Lygsvara

Antradięn., Baland. 4, 1933

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 LoTimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

Draugijos susirinkimo yra 
nutarta priimti į Draugiją jau
nuolius nuo 18 iki 25 metų 
amžiaus nemokant įstojimo. 
Taigi jaunuoliai iš Brooklyn© 
ir jo artimų kolonijų naudo
kitės šia proga. Jurgine Drau
gija yra didžiausia Lietuvių 
pašalpos organizacija, 
virš 1000 narių 
$60,000 kapitalo, 
šalpos moka $12 
Mirus nariui, jo.
išmoka $400. Mokestis į Drau
giją 75 centai mėnesiui. Be 
to, kožną metą Draugija pa
rengia du pikniku ir vieną ba
lių. J kiekvieną parengimą 
nariai gauna po 2 tikietu vel
tui.

Naujas Draugijos Daktaras

Dr. E. W. Žukauskas, 1114 
Foster Ave., Brooklyn, N. Y., 
telefonas: Mansfield 6-8787. 
Valandos nuo 1 iki 2 po pie
tų, nuo 6 iki 8 vakare ir susi
tarus. Susirgę nariai kreipki
tės pas savo daktarą ir nuo 
jo gaukite sirgimo blankas.

. Kvartalinis Draugijos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 5 d., 1933, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėje, 80 Union Avė., kampas 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia V :30 vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turime 
svarbių klausimų apkalbėti.

Sekr. J. A. Draugelis.

Turi 
ir daugiau 

Ligoje pa
per savaitę, 
paveldėjam

-----  i Buvęs milionierius ir miesto
Kiek laiko atgal reakciniai! aptarnavimų magnatas, Frank 

Įvadai maliavotojų unijoj pasi- T. Hulswit, iškrito pro langą 
| kėsino iš unijos išmesti 24 na- nuo penkto augšto. 
j rius ir jų tarpe Louis Weins- čiai prasimušė galvą 
^tock, nacionalį sekretorių ko-! susižeidė. Nuvežtas 
vai už bedarbių apdraudą. Ko-| vue ligoninę mirė.

Jis dik- 
ir šiaip 
į Belle- 

Ponas
vingi eiliniai nariai nenuleido Frank T. Hulswit gyveno 
rankų. Jie stojo į kovą prieš tor viešbutyj. . ? 
reakcionierius ir po visą šalį 

j paplito bruzdėjimas prieš biu- 
I rokratus ir už apgynimą meta- 
• mų kovingų narių iš unijos.

Visa eilė prisiųsta protesto 
rezoliucijų eilinių narių komi
tetui, kuris rūpinasi apgynimu 
metamų draugų • iš Painters 
Union. Rezoliucijos yra siun
čiamos unijos Pildomai Tary
bai.

Protesto rezoliucijas pri
siuntė sekami lokalai: 777— 
Newark, N. J., 1244—New
Orleans, 92—Pasadena, 632— 
West Philadelphia, 637—Chi- 
cagos ir daugelis kitų lokalų, 
kurių del vietos stokos 
įvardinsime.

ne-

As-

tas 
pro 
pro 

Vadi-
lygsvarą,

Didžiojo New Yorko Dar
bo Unijų Vienybės Lyga ragi- ginama šiukšlės ir šiaip suver- 
na darbininkus skaitlingai da- čiama visokios 
lyvauti protesto mitinge prieš 
kruvinuosius fašistus.

Madison Squarė Garden mi
tingas turi būti signalas glau
džios darbininkų vienybės ir 
milžiniškas protesto mitingas 
prieš Hitlerio režimą. Paro
dykime solidarumą Amerikos 
darbininkų su Vokietijos dar
bininkais !

Darbininkai įvairių tautų, 
neatsižvelgiant į politines ir 
religines pažiūras, negrai ir 
baltveidžiai darbininkai, sto
kite į kovą prieš reakcijos įsi
galėjimą ir grasinančio naujo 
imperialistinip karo, pavojų.

Didžiojo Nęw Yorko Darbo
Unijų Vienybės Lyga.

Vaikai Bovijasi Su

ten
Ma-

išmatos, 
i priviso daugybė žiurkių.
noma, kad ant tos salos yra 
30,000 žiurkių. Tūlas žiurkių 
naikintojas Billig, paskelbė 
žiurkėms karą. Jis su savo 
broliu pridėstinėjo po visą sa
lą 25,000 nuodijančio maisto 
kavalkėlių, nuo kurių būk 
2,000 žiurkių jau pastipę.

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

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

New Yorke

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. .

L.D.S.A. I Apskričio posėdis įvyks 
5-tą d. 
pradžia 
svarbią 
aptarti.

April “Laisvės” svetainėj; 
7:30 vai. vakare. Yra daug 
klausimu, kuriuos turėsime

Sekr. T. V.
(79-80)

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

FOTOGRAFAS
Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vietotų 
po numeriu 
612 Marion SL, 
kampas Broad- i 
way, Chauncey Į 
Street stotis ’ 
Brooklyn, N. Y.

NauioJ vietoj 
studija daug' 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
612 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 praktikų 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldienių) liuo 2 iki 6

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)RIDGEWOOD, N. Y.

LDSA 132 kuopos susirinkimas 
Įvyks seredoj, 5 d. balandžio, 182 

I Varet St. Visas narės dalyvaukite 
; ir naujų narių atsiveskite. Pradžia 

8 vai. vakare.

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

: Pilna Egzaminacija $2.00

*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■ Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
1 ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

i 231 Bedford Avenue

Policija pasakoją, kad 
ponas netikėtai iškritęs 
langą. Būk jis persisvėręs 
langą ir kritęs žemyn, 
naši, jis prarado
kaip ir pat kapitalizmas jau 
nebeturi lygsvaros-pastovumo.

Tas milionierius mieste 
Grand Rapids, Mich., savo lai
ku skaitėsi savininkas $10,- 
000,000 turto. Bet ekonomi
niam krizini didėjant, jo turtai 
nugarmėjo į kitų kapitalistų 
kišenes, o jo kišeniai pusėti
nai pratuštėjo. Veikiausiai 
tas ir neišlaikė jo balansą vi
duj kambario ir lygsvara pa
sidarė didesnė į lauko pusę. 
Tad ir krito nuo penkto augš- 
to pro langą tas darbo žmonių 
išnaudotojas.

Tačiaus pats kapitalizmas 
nekris pro langą. Pati išnau
dojimo sistema prarado pasto
vumą, bet ji savaime nedvės, 
darbininkų klasė susiorganiza
vus nugalabins ją ir įsteigs 
savo klasės Sovietų valdžią.

(78-79)
r

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

rinkimas Įvyks ketvirtadieni, balan
džio 7 dieną, 8 valandą vakare, Han
over Club, 738 5th Avė. Visi nariai, 
esate kviečiami būtinai dalyvauti šia
me susirinkime. Atsiveskite ir nau
jų narių.

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

Paprastai žmonės bijosi žal
čių (gyvačių ir kitokių nuodin
gų slankūnų). Tačiaus prakti
ka parodo, kad nėra taip bai
sūs žalčiai, kaip paprastai įsi
vaizduojama. Praėjusią sav. 
Hebrew Našlaičių Kliubo na
riai, 1,560 Amsterdam Avei, 
New York City, laikė konfe
renciją. Konferencija buvo 
laikoma skiepe, kur pasuoliais 
ir ant grindų slankiojo pen- 
kiosdešimts visokios rūšies žal
čių ir vaikai žaidė su jais.

žinoma, su visokiais gyvū
nėliais ir slankūnais reikia mo
kėti apsięiti iy juos paimti, 
kad nekąstų.

Pas žmones baimė žalčių 
yra ne iš dausų paimtas daly
kas, , bet iš gyvenimo. Dauge
liui prisiėjo nuo įkandimo nu
kentėti. Kartais ir tie natu- 
rajistai nuo cobrą (pįktęsios 
gyvatės), būdami plikomis j 
rankomis, neštųsi kiek tik drū-j

BROOKLYN, N. Y

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INC

TEL. STAGG 
2-5043

NOTARY 
PUBLICreikalavimai

REIKALINGA moteris ar mergina 
prižiūrėjimui namų ir 2į metų vai

kučio. Guolis, valgis ir mokestis. 
Kreipkitės 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y.

(78-80)

j

Praeitą savaitę bedarbiai __ Lx .
Jie reikalAvb, ’ kad

r

Vokietijos fašistai tūkstan
čius kovingesnių darbininkų ir 
tautinių mažumų žmonių laiko 

I uždarę kalėjimuose. Tarptau
tine Darbininkų Pagelba išĮei-

A

Daromi Žingsniai
Atlankyti Vokietijoj 

Politinius Kalinius

fe

sai

Mulrooney Nemokėsiąs Ser
gantiems Policistams Algų

Bedarbiai Jūreiviai
do pakvietimą •sudaryti bend-, JškovOlO LaiinėjiniUS ' 
rą delegaęiją, kuri vyktų i Vo-( J J
kieti ją atlankyti politinius ka-1 
linius. Pakvietimai pasiųsti
Amerikos Darbo Federacijai, jūreiviai turėjo net dvi dėmoh- 
Socialistų Partijai, Darbo Uni-Į stracijas. <
jų Vienybės Lygai, Darbininkų ! jūreiviai, kurie neturi darbd 
Progresyvio Veikimo Konfe-! ir negali Užsimokėti už kam- 
rencijai, Arbeiter Kranken ir barį, nebūtų išmesti'iš Sea- 
Sterbe Kasse. šios visos orga- J men’s-Church ir kad jiems pa- 
nizacijos yra kviečiamos į ben- šalpos nebūtų sustabdytos. Ju
drą konferenciją, kurioj būtų reivių kovoms vadovavo Be
išrinkta delegacija .■ aplankytit darbių Taryba. Pašalpos vir- 
Vokietijoj kalėjimuose esančius šininkai turėjo atitraukti pasi- 
politinius kalinius.

Po 1 i c i jos komisionierius, 
Mulrooney, skelbia, kad kiek
vieną dieną yra nuo 200 iki 
300 policistų, kurie pasiduoda 
ligotais ir per dešimts dienų 
pasilieką namie, už ką gauda
vę užmokėti. Jis sako, kad 
nuo dabar tų lengvų darbelių 
nebusią. Kiekvienas policis- 
tas, norintys gauti užmokėti, 
turėsiąs įrodyti, kad ištiesų 
serga.- To nepadaręs, negaus 
algos.

Tai, žinoma, palies tik eili- 
n i u s policistus. Augštesnio 
rango policijos perdėtiniai pa- palaidota balandžio 4 d. Lin-' susiorganizavę įf jišštbdami į 
siims algas, pranešdami apie den Hill kapinėse. Laidotuvių kovą už savo reikalavimus, te
tariamus susirgimus ir viskas > apeigom rūpinasi graborius gali .prispirti vųldžife Išgirdyti 
eis kaip ir ėjo. (Bielauskas. i tuos reikalavimus

kėsinimus, kad išmesti jūrei
vius iš buveinės ir neduoti 

MIRTYS '— LAIDOTUVĖS jiems pašalpos. Viršininkai 
--------  Bedarbių Tarybos komitetui 

Elizabeth Karrar, 63 metų prižadėjo, kad jie nelies jū- 
amž., 191 Meserole St., mirė reivių iki birželio 1 d.: ir jiems 
balandžio 1 d., Kings County pašalpa bus duodama. Tai yra 
ligonbutyj; pašarvota grabo-1 didelis laimėjimas. Bedarbiai 
riaus Bielausko koplyčioj; bus turi gerai įsitėmyti,' kad tik

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.
‘ i Valandos Priėmimo: •
Kyte nuo JO iki 1. ,P° Pietų nuo 3 

iki 9 vdl. vakare
Sekmadieniais nuo 11 ryto, iki 1 po pietų 
, Telefonas Ląckawanna 4-2180

MATHEW P. BALLAS 
(BIELA USK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. ' • ' •

{ 'MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSŲ.
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. H

H. Belsky Tel STagg 2-34871 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

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

*;&*;&*<

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




