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Washington. — Amerikos 
medvilnės drapanų gamini
mas per paskutinę savaitę 
nupuolė dviem punktais. •

Washington. — Bal. 6 d. 
čionai šeši plėšikai užpuolė 
Merchant Savings banką ir 
išsinešė $10,000.

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Balandžio (April) 8, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIII, Dienraščio XV.

New York. — Chase Na
tional bankas turi turto šal
tinius vertės $1,777,727,031. 
Bet pernai tas bankas tur
ėjo turto šaltinius vertės 
$1,856,000,000.

• . ! ■ i' 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 Išlaimesite 
Pasauli!

Berlyn. — Fašistų planai 
del įvedimo “vokiškos krikš
čionybės” reikalauja, kad 
senas biblijos testamentas 
būtų panaikintas, nes, girdi, 
jisai perdaug žydiškas.

Sovietų sąjungos pavasarine se-
JAVA PARODO DIDŽIAUSIŲ PASEKMIŲ

Albany, N. Y. — Valsti-
jos seimelio senatas užgyrė j vietų Sajungos ekonominio 
bihų del uždėjimo taksų 1 į fronto, jisai rašo apie ne- 
nuos. ant v1Sų parduodamų; papragtus pasisekimus šiau.

“New York Times” korės-1 bal. 1 d. išeidavo tik po 64,- 
pondentas Duranty vėl pa-! 000 akrų į dieną. Gi šie- 
duoda svarbių žinių iš So- met išeina net po 76,570 ak- 

‘ ' rų. Ir ta proporcija auga.
Su bal. 1 d. padėtis ėjo ši
taip: balandžio 1 d. apsėta

n- perkamų daiktų. Tasiriniam Kaukaze h. ukrai. 
reiškia, kad viskas pakils | pavasarings sėjos dir-’ 
vienu nuošimčiu. voje. Pernai šiuo ]aiku sg.

savo 
kad 

teisės

Berlyn. — Hitleris 
prakalboje pareiškė, 
Amerika neturinti 
protestuoti prieš persekioji
mą žydų. Girdi, Amerikos 
valdžia irgi neįsileidžia į 
savo kraštą chinų ir japonų 
ir juos persekioja.

jimas tose srityse buvo be-
■ veik nepradėtas, o šiemet
šiauriniame Kaukaze jau|
apsėta 1,294,280 akrų plo- l Partijos organas
tas, o
2,000,000 akrų.

FXTR Al 'SUDRĖBĖJO visas teismas ir visas 
A i- SUOKALBIS prieš jaunuolius, kada

Tarptautinis Darbininkų i 
Apsigynimas gavo telegra
ma pranešimą iš Decatur, 
Ala., kad valdžia suaręšta- 
vo liudininkę Ruby Bates ir 
kaltina ją kreivam liudiji
me todėl, kad ji pasakė tei- 

86,450 akrų, bal. 2—118,560i sYb? ir iškslc‘ aikštėn suo- 
akrų ir bal. 3—158,000 ak- k«lb! nužudyti Scottsboro 
rų! Tai pranešimas iš šiau- jaunuolius.. Tas .pats pra- 
rinio Kaukazo.

Oras labai prielankus pa
vasario sėjai.

PRADĖJO liudyti bates ir carter
Viktorijos Price Melai Paleisti į Keturis Vėjus; Bates Griež

tai Užginčija Jaunuoliams Primetimą; Jos ir Jų Vaikinai 
Naktį Praleido “Valkatų Raiste,” o ne Šluboje pas “Bro- 
chie”, Kurių Visai Nėra.

nešimas sako, kad kruvina
sis Ku Klūks Klanas aud-

Komunistų ringai mobilizuojąs nulinčia 
; “Pravda” vimui jaunuolių ir išgrūdi

Ku Klūks Klanas ir Valdininkai Pasiutime prieš Nekal
tus Jaunuolius ir prieš Tarptautinį Apsigynimą; Balt- 
veidžių Chuliganų Gaujos Laiko Susirinkimus ir Pla
nuoja Kruviną Užpuolimą ant Jaunuolių ir Advokatų.

Ukrainoj apsėta net sveikina kolektyvų valstie- mu> Decatur Apsigynimo 
_čius, kurie parodė tokį di- advokatų. Raginamos visos 
1931 metais sėjimo kam- delį entuziazmą šioj kam- darbininkų o r ga n i zacijos 

panija ėjo smarkiai, bet iki panijoje.

't

Lakehurst, N. J.—Aud
ros, lietus ir ūkanos trukdo 
orlaiviams ir laivams jieš- 
koti “Akrono” liekanų, 
šiol jieškojimas lavonų ne
davė jokių pasekmių.

Iki

Studentai Padeda Molcyto- 
jams Laimėt Kovą

CHICAGO, III. — Studen
tų streikas už mokytojų už
vilktas algas taip prasiplė
tė, kad sudemoralizavo visą 
mokyklų sistemą. Apie 20,- 
000. mokinių stojo į kovą. 
Mokyklų ir apšvietos virši
ninkai nutarė dalinai išpil
dyti mokytojų reikalavimus 
ir duoti* jiems $1,700,000 
kaipo dalį užvilktų algų. 
Bet dar ir po to užvilktų 
algų suma pasiliks apie $17,- 
000,000.

Demonstravo prieš Fašistus
BOSTON, Mass. — Perei

tą antradienį prie Vokieti
jos konsulato buvo surengta 
protesto d e m o n s t r a ei ja 
prieš fašistinį terorą. De
monstravo apie trys; tūks
tančiai darbininkų. PolicL 
ja padarė užpuolimą ir sua
reštavo keturis darbinin
kus.

matė muštynių tarpe juod- 
veidžių ir baltveidžių, jau- : 
nuolių, kad visa istorija yra 
išmislaš Price ir jos frentų. 
Advokatas klausia:

Klausimas: Ar negrai jau
nuoliai išžagino tave trau
kinyje tarpe Stevenson ir 
Scottsboro? Atsakymas: 
Ne, neišžagino.

Kl.: Ar tu matei, kad kas 
nors išžagino Viktoria 
Price? Ats.: Ne, nema-

• v •ciau.
KL: Tad kas prigundė jus 

pasakoti tai, ką jūs pasako
jote Scottsboro j prieš jau
nuolius? Ats.: Viktoria 
Price.

Dar prieš Bates, liūdinin-

DECATUR, Ala. — Tary
tum baisus griaustinis iš 
giedro dangaus trenkė į tei
smą, kuomet pasirodė Ruby 
Bates, viena iš merginų, už 
kurias nekalti jaunuoliai bu
vo nuteisti mirtin. Sustojo 
visi žęionės ir pats teisėjas 
Hortob, netikėdamas savo 
akims, nušoko nuo krėslo 
ir’’ nubėgo prie vartelių. 
Mat, Apšigynimo advokatas 
Leibowitz, išanksto nepra
nešęs valdžios pusei, iššau
kė Ruby Batesj klaipo apsi
gynimo liudininkę. Apsigy
nimo advokatai irgi patyrė 
tik už kelių valandų prieš 
pasirodymą, kad ji ateis į 
teismą ir liudys.
Bates buvo prapuolus virš 

mėnesį laiko. Pasirodo, kad 
jinai buvo atvykus į New 
Yorką, lankėsi išpažinties 
pas kunigą Fosdick, kuris 

platinamus nelegalius lape-'ninkus ir priverčia juos jaį pataręs grįžti į Decatur 
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tuoj aus mušti teisėjui Hor
ton telegramas, protestuo-

FAŠISTAI FALSIFIKAVO IR VOGĖ BALSUS >
; reikalaujant jaunuolių pa

liuosavimo.
Komunistų “Daily Wor

ker” gavo pranešimus apie 
fašistines falsifikacijas ir 
vagystes laike pereitų reich
stago rinkimų. Fašistai 
prisiskaitė sau. balsų tiek, 
kiek norėjo. Pavyzdžiui, 
Pameranijos distrikte užsi
registravusių balsuotojų bu
vo 1,200,000, o fašistų val-

džia paskelbė, kad balsavi
me dalyvavo, - net - 1,264,000. 
Vadinasi, fašistai užsidėjo 
sau net 64,000.

Nežiūrint, .to, pati fašis
tų valdžia duoda komunis
tams penkis milionus balsų. 
Aiškus dalykas, kad komu
nistai ištikrųjų gavo daugi 
daugiau balsų.

Darbo Unijų Vienybės’ 
Lyga Prieš Verstiną I 

Darb?
Darbo Unijų Vienybės Ly

ga, centras revoliucinių uni
jų judėjimo, oficialiai užgy- 
rė Bedarbių Tarybų veda-

VOK1ETUOS DARBININKAI PRIEŠ FAŠISTUS I mą kovą prieš Roosevelto

BERLYN. — Mieste Cob
lenz tūkstančiai darbininkų 
paskelbė masinį politinį 
streiką prieš fašistus ir pa
reikalavo, kad visi darbinin
kai, pirmiau suareštuoti, 
būtų tuo jaus paleisti. Fa
šistinė policija puolė de
monstruojančius darbinin
kus su didžiausiu įnirtimu, 
bet veltui. Net pribuvus 
fašistų armija neatsieke sa
vo tikslo. Darbininkų vie
nybė ir kovingumas priver
tė valdžią paliųosuoti. suar 
reštuotus darbininkus.

' Protesto streįkai . įvyko 
mieste Plauen, Saksonijoj, 
kuomet fašistai užgrobė 
darbo unijų buveinę.

NAUJAS PAVOJUS TOM MOONEY

verstino darbo sistemą. Ly- 
----  ga šaukia darbininkus prie- 

Iš visų Vokietijos kampų šintis tam fašistiniam sky- 
pranešama apie komunistų (mui, kuris pavergia darbi-

lius prieš fašistus. Visuose dirbti už dolerį į dieną, 
didmiesčiuose gatves patru-i-------------------
liuoja ginkluoti fašistai. ' Hitlerininkai yes

»t -m. n « Vardan ir Naudai KapitalizmoNauji Ihinu Raudonos I - - - -
Armiinc I suminimai BE*LYN- — Hitlerio vai- 
HriHIJOS LdimCJHIldi džįa prispyrė rezignuoti vi-

są Vokietijos Industrijų di

SAN FRANCISCO, Calif. 
-—Dabar galutinai paaiškė
jo, kad distrikto prokuro
ras ponas Brady kreipėsi 
prie Appelate teismo, idant 
išmestų iš teismo rekordų 
kaltinimą, ant kurio Moo
ney yra gavęs naują teis
mą. Brady yra pareiškęs, 
kad jokiu būdu nėra vilties 
nuteisti. Vadinasi, augštes- 
nis teismas gali išmesti kal
tinimą ir Mooney negauna 30 iki gegužės 2 d. ’ |vauti.

liūdijo prieš jaunuolius tik 
todėl, kad Price ir kiti jai 
grūmojo, kad jeigu jinai ne- 
liūdys prieš jaunuolius, taiįku iš apsigynimo pusės bu- 
bus suareštuota ir įmesta į Vo pastatytas Lester Car- 
kalejimą už nemorališkumą, ter, kuris visus tuos dalykus 
nes su vyriškomis drapano- savo akimis matė. Jis pa- , 
mis persivilkus baladojos ir davė tą pačią istoriją, kaip 
trankėsi su vaikinais.

Jos Susitiko su Dviem 
Vaikinais

Bates pasakojo; kad kalė
jime neilgam laikui nuteisti 
sėdėjo Lester Carter ir Till
er. Pastarasis buvo ženo- 
tas. Bates ir Price lankė 
kalėjimą ir su jais susipaži
no.
kaip greitai išeis iš kalėj i-

Jie visi susitarė, kad

1

ir Bates. Tik jis dar pri- L 
dėjo, kad būdamas kalėjime, 
laike jaunuolių teismo, 'jis 
nugirdo, kaip Price ir kiti . 
darė prieš jaunuolius suo
kalbį. Jis parodė, kaip * 
Price gavo riebiai apmokėti 
už kreivą liudijimą.
Pattersono Motina Pasirodo 

Teisme
Pirmu sykiu teisman at-

mo, visi vėl susitiks ir turėsjejo Janie Patterson, teisia
mo jaunuolio motina. Jau
nuolis apkabino savo moti-, 
ną, ir verkdamas sakė: 
“Jeigu teismas mane ir iš
teisins, aš bijau, aš vistiek 
gyvas iš čia neišeisiu, nes 
mane nulinčiuos.” Motina 
taip pat apsipylė karčiomis 
ašaromis.

“good time.” Taip ir pada
ryta. Jie susitiko kovo 23, 

11931 m., ir visą naktį pra
leido “hobo jungle”tam tik
ram vagone prie geležinke
lio. Carter gerus laikus tu
rėjo tą- naktį su Viktorija 
Price. Tą liudijo ir Car
ter. Gi Price melagingai 
liudijo, kad tą naktį jos dvi 
praleidusios Chattanoogoj 
pas tūlus “Brochie.” O jau 
vakar buvo įrodyta, kad to
kių žmonių toj gatvėj visai 
nesiranda. Čia niekše Price 
buvo sugauta meluojant.
Dvi Moteriškės Susitinka 

' Teisnie • - -1 h r
Phšaukiitna' Viktoria 

Price ir abidvi suvedamos 
akis i akį. Dramatiška šce- 
na teisme! Price siunta 
iš piktumo, dega iš karš
čio ir pagatava Bates pra
ryti. Prokuroras Knight 
ją ramina ir liepia šaltai už
silaikyti. Price ir Bates 
viena kitą pažįsta ir paliu
dija, kad tai jos abi yra įvel
tos į visą tą incidentą.
Griežtai Užginčiję Primeti

mą Jaunuoliams
Ruby Bates griežčiausiai 

užginčijo primetimą jaunuo- . . . Ii 1 • • I . I • vz

ir pasakyti teisybę apie vi
są dalyką. Kunigas Fos- 
dick patvirtina, kad Bates 
pas jį buvo ir kad jis jai pa
tarė pasakyti teisybę. Fos- 
dick taip pat ’nurodė, kad 
jinai važiuotų pas kunigą 
Cliiigman į Birminghamą. 
Ji tą ir padarė. Gi kun.

Unijos Vadai Padėjo t 

Nukapoti Darb. Algas
Praneša-j^eketorių tarybą ir^.jų vie- dįngnian pašaukė Tarptau- 

ma, kad kruvinasai Chiang ton paškyrė savo ištikimus Darbininkų Apsigyni- 
Kai-shekas vėl nusiskubino agentus-^tuos kapitalistus,|advokatus ir pasakė, 

kad Bates pribuvo liudyti ir 
kad - jie ’ją pasiimtų.11 ApsL 
gynimo { advokatas Brods-» 
kys tuojaus ^nusiskubino 
Bates > pasitikti atgaben
ti į teismą.'-' ) ■

» . | , , , • ' ;

Ruby jBates Liudijimas Nu- 
maskuoja Viktoriją Price ir 

j Visus Suokalbininkus
Bates pasirodė teisme pa

prastai darbininkiškai ^apsi
rengus ir labai šalto nu da
vimo.. Ji prisiekė, kad jinai 
pasakys, visą teisybę. Ji taip 
plat pasjsakę,’ kur ji buvo 
pasislėpus ir kaip ji pasiekė 
kunigą Fossick New Yorkę.

NANKING.

į centralinę jChiniją vesti 
karą prieš i Sovietus ir • prieš 
raudonąją armiją. • O iš ka
ro fronto pranešimai paro
do, kad komunistų raudono
ji armija turi rimtų laimėji
mų ir baigia pasiekti: did
miestį Nąnciiangą. Valdžios 
armija bėganti atgal pakri
kus ir ęumuštaJ ’

kurie ‘ pilpiausiai. pritaria 
.fašistų programai. Fašis
tai visą biznį ves naudai 
Vokietijos kapitalizmo.

FRANCIJOJ BENDRAS 
FRONTAS DEL TOM 1 
MOONEY IR SCOTTS

BORO JAUNUOLIŲ 3

NEWARK, N. J.-^BusU) 
draiverių algos tapo nuka* l; 
po tos 10 nuoš. Buvo neva. 
pačių darbininkų balsavai 
mas ir unijos vadai pareis- 
tkė‘,1 kad algų ,nukaposimas 
priimtas 2^319 balsais prieš 
1840. Bet tai bus unijos 
lyderių skymas legalizuoti \ 
j^t ^usitarimą su bosais.

X v %. Ty " ; a i' »

Konferencija Del Mooney

Phila. Konferencija 1
PHILADELPHIA, Pa. — 

Bendro froAto konferencija 
; delei prisirengimo prie ge-

PARYŽIUS. — Kovo 13 
d. ■ čionai įvyko Paryžiaus 
darbininkų o r g a n i z a ei jų 
konferencija už paliuosavi- 
mą Tom Mooriey ir Scotts
boro jaunuolių. Kalbėtojai 
buvo nuo Komunistų Parti
jos Daniel Renoult ir nuo 
Socialistų Partijos Leon

naujo teismo ir turi pąsilįk- 
ti iki gyvos galvos kalėji
me.

Tom Mooney mato šitą 
didelį pavojų ir šaukia dar
bininkus suglausti savo ei- gūžės 1 d. derponstracijos 
les už jo paliuosavimą. Jis įvyks sekmadieriįr bal. 9 d., 
ypatingai ragina siųsti’ de- 2 vaL po piėtų Girard Ma- 
legatus į Tom Mooney Pa- noę Hali, 911 West Girard 
liuosavimo Kongresą, kuris Avė., Lietuvių organizacijų ■ Blum. Taip pat kalbėjo ra- 
įvyks Chicagoje balandžio delegatai privalo visi daly- šytojai Romain Rolland ir 

Henri Barbusse. .

Punktas’ po punkto jinai liams, kad jie jas užpuolė ir 
nuplėšė? maską nuo > Viktoria išžagino. Ji sako, kad nie-

i

5-tam puslapyj)

CLEVELAND, O. — Ba
landžio 23 d., 10 vai. ryte, 
Painters Hall, 2030 Euclid 
Ave., šaukiama bendro from ( 
to darbininkų konferencija 
del paliuosavimo Tom Moo
ney. • Visos lietuvių orga
nizacijos privalo išrinkti 
delegatus.

Price ir’policijos. <j Ji paša- ko panašaus neatsitiko, kad (Daugiau Pasauliniu žinių
ke, kad pirmam teisme jinai nei Bates, nei Price visai ne-

MX-
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Krizis Antrajam Socialistų Internacionale
Fašizmo įsigalėjimas Vo- frontą su Komunistų Parti 

kietijoje ir reakcijos sustip
rėjimas visam kapitalisti
niam pasaulyje prieš-darbi
ninkų klasę privedė Antrą
jį (Socialistų ir Darbininkų) 
Internacionalą .-prie .rimto 
krizio. Komunistų Interna
cionalo-drąsus bendro fron
to pasiūlymas sukėlė galin
gą audrą socialistinių parti
jų eiliniuose nariuose.. Štai 
keletas vėliausių to krizio 
požymių:

Vokietijos Socialdemokra
tų Partijos pirmininkas po
nas Weis oficialiai pasitrau
kė iš Antrojo Internaciona
lo Tarptautinio Biuro. ’ Tai 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partijos protestas prieš 
Tarptautinį Biurą, kuris pa
darė pareiškimą prieš Vo
kietijos hitlerinio fašizmo 
terorą. Tas parodo, kad 
Vokietijos socialdemokratų 
vadai kapituliuoja prieš 
Hitlerio valdžią, jai eina tal
kon. Vietoj pasveikinti In
ternacionalo Biurą už išėji
mą prieš fašistų terorą, Vo
kietijos socialdemokratai jį 
pasmerkia. Welso žygį už
gyrė pąrtijos vadovybė. Tas 
reiškia, kad visa Vokietiją 
Social demokratų Partija 
pasitraukia iš Antrojo In
ternacionalo veikimo.

Žinoma, mes neturime už
simerkti ir eiti prie išvados, 
kad Antrojo Internacionalo 
šulai iš Tarptautinio Biuro 
staiga, virto revoliucionie
riais, viešai pasmerkdami 
Hitlerio valdžią. Tai būtų 
klaida. Tie ponai pajuto ei
linių narių nusistatymą 
prieš fašistus, ir todėl nors 
žodžiais patenkino jų tą rei
kalavimą.

Štai kitas įrodymas Ant
rojo Internacionalo Tarp
tautinio Biuro neatmainy- 
mo savo kailio.. Pav., jis 
kalbėjo apie nepuolimo su
tartį su Komunistų Inter
nacionalu. Bet Komunistų 
Internacionalas konkrečiai 
pasiūlė bendrą frontą prieš 
fašizmą Vokietijoj ir prieš 
kapitalistinį ofensyvą abel- 
nai. Antrojo Internaciona
lo T. B. pasitraukė atgal ir 
pasiskubino įsakyti visonis 
socialistų partijoms,, kad 
jos neitų į bendrą frontą su 
komunistais, kol negaus iš 
jo nutarimo bei užgyrimo. 
Bet tas nutarimas bei užgy- 
rimąs neateina. Laikas bė
ga.,, Fašistai šėlsta, reakci
ja plečia savo sparnus, o 
Tarptautinis Biuras sabota- 
žuoja bendro fronto klausi
mą.

Tačiaus Komunistų Inter
nacionalo bendro fronto pa
siūlymas įvarė kylį į Antro
jo Internacionalo eiles. Kuo
met Tarptautinis Biuras sa
botažuos a tą pasiūlymą, An
glijos Nepriklausomoji Dar
bo Partija sulaužė Biuro 
įsakymą ir sudarė bendrą

ja. Taip pat pranešamą, 
kad ir Švedijos Socialistų 

:Partija pasisakė už bendrą 
frontą. Pačioj Vokietijoj. 
įvairiuose mįesfųose eiliniai 
socialdemokratai lipa ' per 
savo vadų galvas ir eina į 
bendrą frontą su komunis1- 
tais prieš fašizmą. t (1

'Francijos Socialistų Par
tijoj štai kokia padėtis: 
Premjeras Daladier pasiūlė 
socialistams, kad jisai, duos 
jiems keturias vietas kabi
nete, jeigu jų partija..eis p 
koaliciją. Socialistų Parti
jos parlamentarinė frakcija 
užgyrė pono Daladier pro
poziciją. Bet partijos kon
ferencija atmetė parlamen
tarinės frakcijos poziciją ir 
pareikalavo partijos specia- 
lės konvencijos. Vadai pa
sijuto, kad jų planai neiš
degs. Uždarė špaltas par
tijos organo “Populaire” na
riams ir viršininkams, kurie 
išėjo prieš parlamentarinę 
frakciją. Suirutė ir kova 
verda visoj partijoj.

Paimkime Amerikos So-, 
cialistų Partiją. Komunis
tų1 Partijos New Yorko dis- 
triktas pasiūlė bendrą fron
tą socialistams dėl' Tomo 
Mooney kongreso ir del ko
vos prieš Vokietijos fašiz
mą. Socialistų Partijos va
dai atsakė, kad jie lauks in
strukcijų nuo Antrojo In
ternacionalo Tarptautinio 
Biuro. O tas Biuras, kaip 
jau sakėme, ramiai tyli. Va
dinasi, Amerikos Socialistą 
Partijos vadovybė sabotaža- 
vimą bendro fronto bando 
uždengti figos lapeliu.

Bet štai kokios informa
cijos eina iš vidurio Socia
listų Partijos: Eiliniai na
riai reikalauja, kad vadai 
eitų į bendrą frontą. Ponas 
Mušte, socialistų vadas dar
bo unijų judėjimo < dirvoje, 
yra pareiškęs mūsų • drau
gams, kad jis sutinka eiti į 
bendrą frontą su komunis-; 
tais delei Tom Mboney kon
greso.. Mušte kreipėsi prie 
Norman Thomas tuo reika
lu. Pastarasis pranešė, kad 
jis ašiheniškai Nutinka pasP

bininkų klases daugumą. 
Antrojo Internacionalo Šu
lai'Vokietijoj pramynė kelią 
kruvinajam fašizmui.' Aust
rijoj taip pat baigia tokį 
pat darbą. Amerikoje soci
alistų vadai stovi skersai 
kelią bendram darbininkų 
frontui ir tuo būdu padeda 
Rooseveltui pravesti alkio ir 
reakcijos programą.

Komunistų Internaciona- j 
lo ir Komunistų Partijų nu-j 
sistatymas yra toks: neat- 
lajdžiai .šaukti, socialistus 

I ‘ I 
darbininkus į bendrą fron
tą prieš fašizmą ir prieš ka
pitalizmo*ofensyvą. Mes ti
kimės/< (kad' ekonominiam 
kriziui J ‘aštrėjant, fašisti
niam ‘t'e’rorui augant ir nau
jo karo' pavojui i didėjant, 
socialistai darbininkai vie
nus savo vadusi privers sto
ti į bendrą frontą (kaip kad 
jie padarė Anglijos Nepri
klausomojoj Darbo Parti
joj), o kitus, kurie bus prie
šingi, pas jums į šalį, perlips 
per jų galvas., Kląsių kovos 

- vystymosi eiga veda prie to.
Komunistas.

ĮDOMUMAI
Kiaulės Skilvys—Vaistas 
Žmogaus Skilviui

Northwestern Universite
to medicinos skyriaus pro
fesoriai surado, kad iš kiau
lės. skilvio gleivinės plėvės 
‘pasidato geriausi vaistai gy
dyt skaudulius žmogaus 
skilvyje.

Iš kiaulės skilvio išskuta
nia gleivė; išsunkiama iš tų 
skutenų sultys ir: jų paskui 
primaišoma prie pieno, vai
sių ir' kitų parinktų valgių,

r
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APŽVALGA
Tik su Mikroskopu

Fašistuoj-anti tautininkar 
labai nuogąstaujančiai kal

v
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vp žmogui C,pj?r ą majoro 
urėdan. lįępublikonai pra
dėjo kėlti' bataliją, kad- 

. . , riųkti majorą. Kova prasi-
ba apie save. Apie, organi- tarp dviėjų kapitalistų
zacijukes, kokias dar jie tu
ri^ “Sandara” kovo 31 d. se
kamai atsiliepia:

“Reiktų apsvarstyti • štai 
koks begalo rimtas ir neatidė-

' 'lio'tinas klausimas—kaip aį)»- 
saugoti nuo pakrikimo ir gail
inos mirties tas organizacijas,

i kurios yra neabejotini rams
čiai, Amerikos., lietuvių išeivi
joj. Fraternąles draugijos 
yra smarkiausia^ atakuojamos.

. Depresija ; išjudino, jas iš pat
'šaknų. Turtui ir nariams ma
žėjant* tęsti, ko va iri laimėti 
nėra taip lengva. Bet kova 
reikės laimėti, nežiūrint kiek 
ji nereikalautų iš mūsų aukų.”

I ’ ’ .

Kriziui padidėjus, padidė
jo ir ■ Varžytinės tėvynainių 
tarpe; esą,

/ K . f

“Fraternalių organizacijų vi
duje tęsiamos tos pačios be-1 
reikšmės, atgyvenusios polemi- i
kos; viena narių grupe grie-: 7
žia dantį prieš kitą ir gink-’! moterys daug geriau palai- 
luojasi suduoti smūgį ne de- |ko drausmę darbe. Moksli- 
presijai, bet tos pat draugijos nįai tyrimai buvo daromi

elektros fabrike Maskvoj ir 
Kūjis ir Pjautuvas dirbtu-

grupių.
Social istų “Naujienos” 

pasisako, kad jos sutinka su 
paskyrimu majojo vieton 
demokrato Corr’o; vadinasi, 
neduoti piliečiams: išreikšti 
savo valią. (’

• Demokratų doleris nuslė
gė Grigaičio dępĮokratįz- 
mo ir referendumo “idėją.”

Sovietu Moterys Akuratnes* 
nės Darbe už Vyrus

“Moscow News” kovo 10 d. 
paduoda labai įdomių žinių' 
apie moterų akuratnumą 
darbe. Mokslinio Tyrinėji
mo Institutas Maskvoj duo
da įrodymus,’ kad ’ moterys 

i daugelyje darbų parodo di- 
: dėsnį speciališkumą, negu 
: vyrai. Kitas dalykas, tai

! Mašihų j gąmįnimo fabrike 
Charkove. Šjuosę ir kituo
se fabrikuose' surinktos iži-. 
nios pąrpcto d įdėlį moterų 
drąusmįngunlą' (disciplinuo
tumą) ir isšilavinimą daf-» 
be.

i Kbvo 8 d., minint Pasau
linę Moterų Darbininkių 
dieną, 29 darbininkės mote
rys ir veikėjos buvo apdo
vanotos Raudonuoju Lenino 
ordenu. Tarp to ordeno ga- 

' vėjų yra ir šios, - draugės, 
Sasąuliniai garsios, moterys, 
ąrbininkų. klasės vadovės: 

N. K. Krupskaja, Lėnino 
hašle,/kuri1 per metų metus 
uoliai, d^ba apšvietos komi
sariato į skyriuje likyidavi- 
muį beraštystės; A. M. Kol
lontai, žymi Sovietų diplo
matė; M. Į. UI j ano va, Leni
no sesuo, kuri labai rūpes
tingai OrgariiZuoja kaimįe-

plątuą paįsiinojimąs mlkapo- ; 
ti darbininkams' alg^š. Nes, : 
jei prie yaldžįos 'darbų, sa-.\: 
kyšime, darbininkam mokės; / 
vięną ar du dpleriuj į j dieną, C 
tai, suprantama, fabrikam r 
tas stengsis dar mažiau - 
mokėti.

Kad Federacijos ■ vadai 
nieko nedarys prieš darbi
ninkų algų kapojimą, tai vi- . 
siems aišku. Juk tie vadai ’ > 
paskutinėj konvencijoj pa
sisakė už trumpinimą dar
bo valandų. Jie neva sto
jo už 30 darbo valandą sa-U 
vąitę. Tačiaus jau pusė 
metų prabėgo, o, tie biuro
kratai: dar piršto, nępajudi- 
no kovai už trumpesnes dar
bo valandas be algų kirti
mo.' O šiaip,-kur sumažina-; • 
ma1 darbo valandų skaičius, 
tai dąrbininkus padeda tik 
dalį laiko dirbti, ir jie gau
na tik dalį savo pirmesnės.<; , 'V i ' • • i udii* odvu uii iiicoiivotęs. moteris į koresponden- a|g()S

-čių ratelius; A. V. Artuchi- gBedarbiai ir dirbamai, 
na, vedėja motei ų depai t- mes £Urįme bendru frontu " 
mento prie bovietų ^ąjun- prįeš šitą naują Roo--

Bedarbiai ir dirbantieji,

nąriams. ”

.Smulkiosios lietuvių bur
žuazijos elementai vieni kL 
tiems skaito plaukus ant 
galvų, nes, sunkėjant eko
nominei padėčiai, konkuren
cija, kaip jie sako, kova už 
būvį, pasidarė aštresnė.

Jie sūvo organizacijų jau 
negali įmaty ti,. ar j os ’ dar 
gyvos ar mirusios. Girdi,

“Tiesa, jų, gyvybei, nėra to- 
,kio didelių, pavojaus, bet už tai 
jų idėjinis uarbąs gali taip su
mažėti, kad tik su mikrosko
pu tegalės pastebėti ar jos j u- 

; m

gos Komunistų Partijos; E.
D. Stassova, __________
Pagelbos sekretorė; Clara 
Zetkin įr daugelis kitų mo
terų, pasižymėjusių darboI 
masių švietime ir organika-1 
vime.

Naujos Kalbos Apie ^Užmirštą” Žmogų

kuriuos daktarai paprastai da. ar stovi vietoj 
skiria sergantiems skilvio i Mikroskopai lavonams gy- 
skauduliais. Taip kiaulės VybeS negrąžina. Dauguma 
skilvio medžiaga ir pagęltys- fašistūojaričių i tautininkų 4-n rr z-v rv*t t 1 r ti i i-i i i ▼ 4-1 - . • - _ti žmogaus skilviui sugyti.

Atvėsęs Uodas Neužkrečia 
Drugio Liga

- 'Jsevelto valdžios ir A.D,K- 
Raudonosios biurokratų apgavystę. Su- ' 

darykime bendrą veikimą 
jįvairių sriovių ir politinių ■ 
| pažiūrų darbininkų už be- 
: darbių reikalus.. Reikia 
remti visais galimais būdais , 
alkanųjų maršavimus į val
stijų sostines. Išplėtokime 
bedarbių kovas visur už 
ūmią bedarbiam pašalpą. 
Prispirkime išnaudotojų, 
klasę ir jų . valdžią, kad re- - 
guliarėmis piniginėmis pa- - 
šalpomis užtikrintų žmoniš
ką maištą ir pastogę virš 
16,000,000 bedarbių, jų šei
mynoms ir vargingiems far-.. 
meriams.:ū -

Bežemis.
• i »

pirkti bonus, bet {darbinin
kai tūkstančių bankuose: ne
turi? gi bedarbiai yra visai 
suvalgę;'jiem ne bohų pir
kimas, . įet, maisto gavimas 
rūpi. į •

Perkins ir Greenas palei
do kalbas tiksliai apie įstei
gimą $4,000,000,000 viešųjų 
darbų fondo ir davimą, už
siėmimo milionams bedar
bių. •

Šiandien bedarbių bruz
dėjimas eina kiekviename 
mieste ir kiekvienoj valsti
joj. Visos šalies plotu šį 
mėnesį įvyksta ; alkanųjų 
maršayimai. Bedarbių ma
sės ir darbininkų organiza
cijų atstovai reikalauja iš 
valstijų seimelių, kad būtų 
išleista bedarbių draudimo 
įstatymai.. Todėl, kad pa
stoti šitam judėjimui kelią, 
pradėjo leisti naujas pasa
kas apie valdžios darbus.

Rooseveltų valdžiai ir Am
erikos Darbo Federacijos 
prezidentui Greenui rūpi 
apdumti darbininkams akis. 
Šimtai tūkstančių Federaci
jos narių randasi bedarbių 
eilėse. Jie. atsimena; kad

Bėdų slogutis kas diena 
didėja ant darbininkų pe
čių. Paskutįniais mėnesiais 
visose pamatinėse, indu^tri? 
jose darbai > sumažėjo. B,er 
dąrbei augant, darbd masių 
kentėjimhi' 'pasidarė1 ’dides^ 
ni. Benamių Pabdasi’ kas 
kart daugiau; vis naujos šė
tros statomos miestų pa-' 
k r a Š č i u bse, “dumpuose,” 
kur apsigyvena tūkstančiai 
bedarbių, išmestų iš namų.

Roosėveltas, kuris gyrėsi 
neužmiršiąs bedarbių, nei 
girdėti nenori apie įvedimą 
bedarbių apdraudimo kapi
talistų ir valdžios lėšomis. 
Vietoj įvesti bedarbių ap- 
draudą, tai jis pasirašė po 
bilium įsteigti bedarbiam 
stovyklas, kuriose jie būtų 
sukoncentruoti ir paskui 
siuntinėjami atlikti įvairius 
darbus, o jų šeimynos gau
tų po vietą dolerį į dieną už 
jų darbą. Tie 250,000 be
darbių bus naudojami įvai
riems valdžios darbams ir 
bus atsukti prieš dirbančius 
darbinihkus, kad mažinti jų- 
uždarbius
- Paskutiniu laiku- paleista praeito j Federacijos kon-
paujos kalbos apie darbų venci jo jbuvo nutartą rėika- 
davinįų beįąrbiątns. Roose'- __ _____ / . . f
velta pasiirta darbo, .minis- bedarbių dratidiina r įstaty- tuvi^ kalbos'gramatikos, sek
tele Frances Ęęrkįns.prąd>-|mą.;.t kad nuglostyti; nu- m t

- jo ! garsintų kad < reikią par- 
viršininkai iš pradžios tuom duoti valdžios bonų ūž’$3,- 
netikėjo; rokavo, kad ’ Ui 000,000,000 ir {teskirti 'iš
tąįnsių” žmonių pasaka, y aidžios iždo 000,000 

-i • - viešiems ^darbams. ^rie
viešų darbų, esą, ■. gantų dar
bą dalife bedarbių, Iš to su
sidarytų reikmenų pirkimo 
pajėga, ir tuomi būtų padė
ta kriziui galas. ' -
/' Amerikos Darbo Federa
cijos^ prezidentai Greenas 
šoko turavoti Perkinsiūtei, 
kad ' tai ideale mintis, tik 
reikią tai vykdinti. Jis pa
žadėjo, kad darbininkai iš
imsiu pinigus iš bankų ir ųž. 
juos pirksią valdžios bonus. 
Žinoma, ponas Greenas turi 
bankuose pinigų ir jis gali

organizacijų, egzistuoja tik 
ant popieros.

Doleris Nuslėgė Grigaičio
Karštose šalyse nuo tam Demokratizmu 

tikrų uodų įkandimo žmo
gus užsikrečia limpamos 
geltonojo drugio ligos nuo
dais; ir tai yra, labai pavo
jinga liga tose vietose, kur 
merą žinoma mokslinis jos 
gydymas. , 

»
Pereitais metais Holandi- 

jos daktarų grupė visai ne
tikėtai surado vieną paslap
tį apie užsikrėtimą drugiu. 
Jeigu tokiam uodui būna 
šalta, tai nuo jo įkandimo 
visai/ neužsįkrečia >minimą 
ligą; neį’ bezcįžięmė nei žmo
gus ; liga prikimba tik., tada,

rašyti jfeiidro 'fronto įhhhj! (kaip-uodb ^no temperatūį 
testą,' bet, gi,r.di, Aaš' tūrių būna užtenkamai šilta1.
atsiklausti- partijos fcomįte? 
to.” Gi komitetas, kaip jau 
sakėme, bendrą fbontą at
metė. ! z ■ 1 ‘ >

Tai šitokia padėtis Ant
rajam Internacionale: vidu
jinė kova, suirutė, krizis. 
Tačiaus būtų klaida skubin
tis prie išvados, jog Antro
jo Internacionalo vaidme
nis, kaipo kapitalizmo at
sparos, jau pasibaigė, ir kad 
jam lemta greitu laiku kojas 
pakratyti. Jo įtaka darbi
ninkų klasėje tebėra dide
lė. Pageiba darbo unijų 
aparato, įvairiose šalyse sotf 
cialistinės partijos laiko sa
vo vadovybės naguose /dar-

»rvv» •s w ’ įr ’ X i J • : s 
Vaikščiojančios Kempines ,

D a u gelis maudyiiėse-vp- 
nėse naudoją kempines^ (ar
ba “pintis”) geriau .nusiva
lyt odą.” Tos kempinės yra; 
-minkšti grobiai buvusių jū
rinių gyvūnų—“spoddžių.”

Kempinė,, gyva būdama, 
kur nors jūrų dugne apsigy-, 
.vena vienoj vietoj, kiek iki 
šiol buvo patirta; lyg pri
svyla. ir į nejudą iš ’ vietos.1 
Maitinasi gi . jinai tųpm, ką 
pats jūrų vanduo jai’ tinka
mo atneša į jos skylėtą Iša
kijusį kūną. ,..?>•

Iki paskutiniu laiku gam
tininkai nei nemanė, kad

LOWELL, MASS

Socialfašistų “Naujienos” 
visuomet garsindavusi, kad 
jos stoja už demokratiją ir 
referendumą. Bet jas ki
taip pertikrino demokratiš
ki politikieriai doleriais.

Mirus Chicagos majorui 
Cermakui, prasidėjo7 kova 
del majoro vietos. Demo
kratai, turėdami didžiumą 
miesto taryboj, paskyrė są-

a?*-.-. i. „i.................. i.iM^n.1.'........ti.fi. m .i ■■ 4/

gali būt . ir vaikščiojančių 
kempių,, Ęęt tarnai,, paste
bėjo Londono ž u vyne (akva
riume) pereitą vakarą,, (kąd 
tųįop kempinės persikrausto 
iš vietos į vietą. Moksliniai' • « a 1 a o

“tamsių” :
Bet g&lų gale, ir mokslinin
kai pradėjo tėmyti. Žiūri, 
kad tarnai tiesą sakė. Kai 
kurios kempinės, kad ir la
bai lėtai, o vis dėlto persi
krausto iš vietos, kur per
mažai maisto, į kitą vietą, 
kur jo daugiau. Dabar 
m o k s 1 i n inkai Spėja, kad, 
traukiant marių vandenį > į 
žuvy n a, buvo įtraukta ir 
tos “naūjos” veislės mažyr 
čių kempinių, yžuvyne gi jų 
daugiau prisiveisė ir priam 
go.

Mrgm.

Koncertas Ir Šokiai

. Balandžio 1 dieną ALDLD. , 
ir LDS. kuopos surengė kom.. 
*c«rtą ir balių. Koncertą išpil-....

dė Liaudies Choras iš Lawren-, 
ciaus. Koncertas buvo gana ' 
įvairus ir geras, muzikališkas.. .-

Tą dieną lietus lijo, tačiaus 
žmonių buvo nemažai. Buvo 
nemažai ir iš apielinkės mies-.....
telių. Galima pastebėti, kad 
permažai dalyvavo vietinių. 
Gal jiems lietus ir pakenkė.

Visi, kurie dalyvavo, buvo----
patenkinti muzikai e progra
ma. Organizacijoms liko pel
no nuo parengimo apie 11 
dol.

Balandžio 2 dieną ALDLD,' 
kuopa laikė susirinkimą, šia
me susirinkime padaryta vie
nas geras tarimas. Tas tari- , 
mas yra, kad nutarta laikyti 
lavinimosi vakarai tris kartus 
Į savaitę, Antradienį lavinsisvenci j o jbuvo nutartą reika

lauti ' valdžios, ' kad įvestų 'Aritmetikos, ketvirtadienį—lie-

Tai gerai,' bet reikia ž/urėti,
trinti- tą tarimų, Federaėi- įad'tįe tarimai būtų vykina- 
jos biurokratai pradėjo gar- mi gyvenimam Kartais mū
šiai' kalbėti,1 kad busią į- sų organizacijos padaro tari- 
stbi^ta viešų darbų fondas, miJs 

;įad prie .jų gausią užsiėmi- 
mo, apie 6’000,000 bedarbių, 
ir; tuomet viskas būsią ge
rai.1 ' ’■■■><>

i labai gerus, bet juos 
neįvykina. Tad bandykime šį 
kartą. vykinti gjrveniman. * w

.. . • W.
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Dabai; pažiūrėkime į kitą niversiteto studentai paskel- 
pusę medalio to Perkins pla-jbė streiką prieš naujus mo
no.. Daleiskime, kad ir pa- kyklos bosų patvarkymus 
skirtų keletą šimtų milionų delei advokatūros studentų ■ 
dolerių viešiems i darbams

kyklos bosų patvarkymus ..

Pažvelgkim,/ kas iš to būtų. 
Jau dabar kalba, kad darbi
ninkam prie tų darbų mokė
tų ip^žas algas. Vadinasi, 
tokias algas, kad vos gyvas
tį darbininkai galėtų palai
kyti. Tą skymą* galima su-

priėmimą sistemos

New York. — Visokių 
mokslų šakų darbuotojų 
konferencija nutarė užpro- * 
testuoti prieš persekiojimą 
žydų ir kitų žmonių Vokie
tijoje.
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PRI THRU s
Darbininką Teatro Spartakijada

t New Yorko mieste šiais metais jau įvyks
ta Antra Darbininkų Teatro; Spartakijada.

* Diena .šiai Spartakijadai paskirta balandžio 1 
29, Manhattan Lyceum svetainėje. Prasidės 
2 vai. ir tęsis iki vėlam laikui.

Šioje Spartakijadoj dalyvaus desėtkai te
atralių grupių .revoliucinio teatro. Kas bu
vo ir matė pereitais metais Revoliucinio;Te
atro Spartakijadą, • tai gerai atsimena,• kįad. 
tai buvo gerai pasisekęs' dalykas ideologijos, 
propagandos ir meno i kūrybos atžvilgiu. 
Šiais metais visas dalykas bus geresnis, sma- 1 
gesnis, toliau pažengęs, subrendęs,

Ką Reiškia Tokios Spartakijados?

Keli metai atgal tokių dalykų, kaip kad 
darbininkų teatro Spartakijada mes neturė

jome. Revoliucinis Teatras nebuvo susikū
ręs. Tik per šio krizio metus, kuomet pasi
reiškė didesnis krizis buržuazinėj kultūroj, 
pradėjo kilti ir darbininkų teatras.

Dabar jau mes turime eilę darbininkų 
dramos grupių, kurios dalyvauja darbininkų 
kovose, bandoma veikalėliai vaidinti ir gait-, 
vėse, masiniuose susirinkimuose.

Spartakijada parodo, kad mes jau tokių 
grupių turime daug, kad gerai paaugome 
šioje srityje. Spartakijada, tai revoliucinių 
teatro grupių kompeticija, lenktynės už ge
resnį vaidinimą, geresnius veikalus.

Lietuviai Darbininkai ir Spartakijada

Iš lietuvių darbininkų, veikiausiai (apart 
Aido Choro Seksteto) niekas nedalyvaus Re
voliucinio Teatro Spartakijadoj. Tam yra 

*ir priežasčių. Viena, mes dar mažai turime 
grupių, kurios vaidina' agitacinius veikale- i 
liūs. Mūsii drama dar vis apsirubežiavus 
ilgų veikalų vaidinime. Aųtra,. tai mūsų ; 
veikalai vaidinami lietuvių kalba. Mūsų 
dramos grupės dar veik nepasiete veikalų 
vaidinimą aglų kalbos stadijos: ’ Tiesa, jau 
kaip kur pradedama reikalauti ir vaidinti' i 
anglų kalboje veikalėlius^^ <, ’

Bet ką mes galime veikti šiame atsitiki- ’ 
me? Mes turime padėti įvykinti šią Sparta*- 
kijadą sekmingesne. ‘‘Męs. galime - pasidar
buoti, kad šią darbininkų teatro Spartakija- 
dą matytų daugiausiai lietuvių darbininkų.

Kodėl tai svarbu? Viena, kad pati Spar
takijada yra geras “show.” Vieton eiti į ju- 

' džius, į buržuazinį teatrą, tai geriau eiti Į 
darbininkų teatro parodą. Darbininkas ir 
inteligentas čia gali matyti ne tik veikalus, 
jisai gaus ir lekcijas apie darbininkų teatrą, 
apie tai, kaip agitaciniai veikalėliai yra su- . 
kuriami, kaip jie gali nešti naudą ir agita
ciją darbininkų judėjimui. Tad Spartakija- 
doje reikalinga skaitlingiausiai dalyvauti. 
Reikia kitus raginti joje dalyvauti.

Jaunimas, menininkai, darbininkai, kurie 
lanko teatrus, reikia raginti dalyvauti. Jie 
čia gaus supratimo, paakstinimo, padrąsini- 

'i mo, praktikos, kad reikalinga tverti darbi
ninkų teatras ir kaip jį galima sutverti. Va
dinasi, dalyvavimas Spartakijadoje yra kė
limas revoliucinio teatro lietuvių darbinin- 

i kų tarpe. Pakelkite tą klausimą visuose su
sirinkimuose.

Masinis Narių Susirinkimas

Balandžio 9 dieną įvyksta visų teatro gru
pių masinis susirinkimas. Šiame susirinkime 
turi dalyvauti visi nariai dramų grupių ir 
mūsų chorų. Susirinkimas įvyks Darbinih- 
kų Centre, 35 East 12th St., 2 vai. pb pietų.:

Taip pat reikalinga ir finansinė parama- 
Spartakijados prirėngimui. Drid to fparėįni- 
mo mūsų chorai ir dramos grupės turėtų prr- 
sidėti. šiame susirinkime bus renkama teir 
sėjai, kurie skirs pasižymėjusiom grupėm, 
dovanas.

Susisiekti su Spartakijados /rengėjais ir ki- 
r tais reikalais su darbininkų , teatru galima 

Darbininkų Teatro Lygos raštinėje, 42 East 
12th St., N. Y. C. - ' K-

Buržuazijos Teatras Išsigema
Per pastaruosius kelis metus buržuazinė 

drama puolė žemyn. Jos puolimas eis dar 
toliaus. Tai reiškiniai buržuazinės kultūros 
puolimo. Todėl darbininkų teatras yra dar 
labiau remtinas ir reikia auklėti.

Spartakijados parėmimas ir joje dalyvavi
mas bus vienas iš tų darbų ir parėmiirių dar
bininkų kultūros. Veikime visi, dalyvauki
me ir kitus raginkime dalyvauti Spartakija
doj.

Širdyse Vulkanai Jau Kaista
J ' i . 4------ -----------------

Mes matom klasių kovos audrą, 
Mes matome debesį juodą, 
Bet debesio mes nesibijom, 
Audra tik narspk mums priduoda.
Mes einame plėšt kovos audrą,’ 
Męs ryžtamės griaut seną svietą, 
O senąjį svietą sugriovus, • ; '
Naujutį št'atyt į jo Vietą. !

! : ; ! i . . . . ! .
( Taigi, mes, audros nesibijom, •

Ji mums tik narsumb 'priduoda; ' -
Po audrai mes. sveikinsim saulę, 
Ji teiks mūsų dvasiai paguodą.,, , \ 

, . • / ' ■ c .1 r . k < • >■■<' i

Ei, plėskim klasių kovos audrą, 
Žaibai mūs kovoj tesišvaisto,

> širdyse mes jaučiame liepsną, 
širdyse vulkanai jau kaista!

1929. , Buolio Sūnus.

Aido Choras ir Kitataučių 
Darbininką Koncertai

)

Paskutinius du sekmadieniu, tai yra 26 d. 
kovo ir 2 d. balandžio, Aido Chorui teko 
dalyvauti dviejuose kitataučių darbininkų 
koncertuose, New Yorko mieste, kur prole
tarinė dailė bando pasirodyti visame darbi
ninkų gyvenime. Gyvenime, kuris, ypatin
gai dabartiniu laikotarpiu, pasidarė šiurkš
tus ir nuožmus klasių kovose.

Nepaisant visų tų sunkumų, kokius dar
bininkai turi pergyventi .dabartiniu krizio lai
ku; jie.rengia koncertus, dainų ir muzikos 
vakarus. Viduryje programos girdisi ir pra
kalbos kritiško pasaulio bėgamais klausi
mais. Kalbėtojai priveda, kad šiuo momen
tu, kuomet imperialistų agentai daro lenkty
nes. /.uidami po svietą su rūkstančiu knatu 
ir vis dar nesuranda tinkamos vietos uždeg
ti parako bačką, kad paskui 'galėtų Veržtis 
Sovietų teritorijon: jos sutriuškinimui,—dar
bininkams reikia • laikytis būtiniausios tarpi-; ; 
tautinės vienybės, idapt Sovietų Sąjunga ne
sulauktų. likimo Paryžiaus . Kęm^ųnęs, ( ’

Taigi, ■ mūsiškiai koncertai jau atmetė, se
ną’griežtumo būdą, kuris draudė, kon.cęrtui . 
nesikišti į jokią : politiką, beį j laikytis tik 
jausmus dilginančios dailės; buvo leistina tik 
pasižiūrėti į šokikės iš kostiumų išlindusias 
jaunas blauzdas, pasiklausyti prie meilužių 
ir mylimųjų Šaukimosi arijų; apie bernužė
lio ir dobilo gražumą, linksmai lakstančius 
drugius ir kitus pievos vasarinius vabalus.

-Kad nebūtų tiek vienodas koncertas, mes 
būdavo pasirinkdavom liaudies dainų, kurio
mis apdainuodavom bėrąjį žirgelį, raguotą 
ožį, žaląją karvutę, ir kad nepalikus užmirš
tyje visiems žinomą “kriu-kriu.” Mes tada, 
išeidami ant steičiaus, dainomis išsivesdavo- 
me prieš publiką visą ūkininko “tvartą”. . .

Kiek mes tada gaudavom aplodismentų, 
pagyrimų, kad mokame duoti koncertą iš pa
čios liaudies gyvenimo. Bet kaip gyveno pa
ti liaudis, kokia priespauda ją slėgė nuo val
dančiosios klasės, ką ji turi daryti, kad nusi
kračius visus tuos vergiškus pančius, mes 
tokių dainų nedainavom ir net jų neturėjom.

Šiandien jau yra kitaip. Mes turime šiek 
tiek kovingų dainų, atstovaujančių darbinin
kų sukilimo dvasią,—paėmimui valdžios 
aparato į savo rankas. O kur jų stoka, kal
bėtojas savo prakalba dapildo tą spragą. 
Taigi, mūsų koncertai jau liko darbininkų 
gyvenimo vieša išraišką.1 /fą mes matėm jau 
ir pas jugo-sląvus ir italus darbininkus vir
šuje minėtomis {dienomis. *Kas mano, kad 

j tik “bimbiniai” tą daro^ tas klysta, arba tiks
liai maišo politihip šiupinio košę.'
- Gal būt! atsiraš jtokių skaitytojų, kurie da- 
rys man primetimą; būk bandau atmesti vis
ką; kas yra Jsen0 i iri gražaus įtik todėl, kad, 
pe koipuniątų pagarpinti kūrinjai., Tęs nuo-, 
mopėą neprįsilaikaų., ^pnįąpistų tarpe yra 
penų žmonių, viduramžių ir jaunų. Jaunie-: 
jį tuokiasi, augina Šeimynas, žbdžiū; naudo
jasi visu subrendusių gyvenimu. Tokiu bū- 
d^i jie taipgi; apdainuoja! jaunystę^ meiliškus 
siekius ir senatvę, patį galą gyvenimo am
žiaus. • i (

Tolįaus jie taipgi mato visus gamtos vaiz
dus, laukus, miškus, pievas ir vįsas juose es
ančias gyvybes. Tie vaizdai nėta atmetami, 
kaipo tokie. Skirtumas tik tarpe, kad ko
munistai gamtos gražumu, romansais ir mu
zika nebando uždengti darbininkarųs akis, 
kad jie nematytų’kasdieninio gyvenimo, kur 
eina kova už palaikymą gyvybės. Tai ir 
viskas. ‘ ’

Einant prie pabaigos, rčikia pradėti tarp- 
* tautinę kovą r prieš tą nesvietišką rūkymą
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koncertinėse salėse.'’ Negalima įsivaizdinti, 
kaip tie darbininkai supranta kultūrinį užsi--

• laikymą laike programos, kuomet1 šimtai] sy
kiu rūko ir leidžia dūmus. Tie dūmai dai
nininkams net kvdpą užkerta. Vienok kada . 
jie nueina į “tikrus” koncertus, užmiršta, 
kad, turi cigaretus kišeniuj ir nei vienam ne
reikia šauktis daktaro gavimui tabokos sy
vų, išsigelbėjimui nuo mirties. , ■ .

Tasai rūkymas mūsų koncertuose, veikiau
siai, atėjo iš burleskinių salių, kur vyrai, 
prisižiūrėję visokių riebių scenų, užsirūko, 
kad taboka apmalšintų sukeltus jausmus. O 
gal kiti mano, jog darbininkų parengimuose 
nereikia prisilaikyti jokių patvarkymų^ kad 
pagerbus vieni kitus.

J. N.

Laisvę Laimės Spėka Karžygių

'Panaikinkim bado laikus, ’ - 
Juk ponai badu marina mus. t 
Reikia susiorganizuoti, • t

; ' 'Už teises smarkiau kovoti. >
Nieko mes nelaimėsime,

> Jei tylomis kentėsime;' ’ 
Jei pasiskirstę gyvensime, 
Tai nieko neatsieksime.
Ponai rengias mus žudyti, 
Kad pelnus sau išlaikyti. 
Jie užpuldinėja visur mus, 
šaudo, žudo darbininkus.
Laikas mums tad pamąstyti, 
Jungą tą nusikratyti.
Nejaugi visad kentėsim mes? 
Draugai, greičiau tad į eiles.
Mes turim ponam pasakyti, 
Kad nedrįstų mus kankyti. 
žmonės amžinai nekęs, 
Bet stos į kovos eiles. 
Darbininke, būk galiūnas! 
Lai prieš tave dreba ponas. 
Dirstelk į rytus, brolau,— 
Pamoka turėtų būt tau. . .
Laikas kovon stoti jau: 
Nieks laisvę neiškovos tau. 
Pats turi į kovą stoti, 
Aštriai prieš ponus kovoti. 
Vienintelis mūsų vadas, 
Komunistų avangardas,

, Šaukia mus visus į eiles ' 
Kovot už darbininkų teises.

t Solidarišką jėga žmonių, 
Sumuš audras, vargų baisių ; 
Panaikins kapitalizmą,
O įvykdys'komunizmą. ,
DaRbinink1!) kovd bus laimėtą, .. 
Nors ir sunkiai ji pradėta.
Nors bus ir sunkių tad žygių, 
Laisvę laimės spėka karžygių.

3-25-33. J. J. Butkus.
> Detroit>.•••.

Wilkes-Barriu Aido Choras Savai 
dino Operetę “Alkis”

WILKES BARRE, Pa. — Aido Choras jau 
atliko didelį darbą; Šioje apielinkėje jau 
suvaidino (kovo 31 d.) darbininkišką ope
retę “Alkis.” Tai buvo didelis darbas ir 
svarbus darbas šioje apielinkėje.

Reikia pasakyti, kad Aido Choras, išski
riant tik kelias mažas klaideles, suvaidino 
labai gerai. Dar kitas pasisekimas, tai ne
paisant, kad oras buvo blogas—lijo visą die
ną, tačiaus žmonių buvo daug.

Vaidinimas ir dainos išėjo gerai. Tai ne 
be reikalo Aido Choro mokytoja D. Zdaniu
tė, dėjo daug pastangų, kad veikalas gerai 
ir sėkmingai sumokinti. Todėl ir buvo ge
ros pasekmės, šitas veikalas parodė, kad 
Aido Choras gali būti pirmoje vietoje dar
bininkų mene. Ypatingai • Reikalinga atžy
mėti, kad vaidinime daug dalyvavo jaunuo
lių, bet jie labai gerai pasirodė pirmu kar
tu scenoje, žinoma, kad nei patyrę mėgė
jai nebūtų geriau suvaidinę.

Svarbiausias roles vaidino sekami mėgė
jai' (aktoriai) : A. Raguckas—vaidino Susi-* 
pratusį Darbininką, šitas jaunuolis ne tik 
gerai vaidino, bet ir geras yra dainininkas. 
Visai savo rolę atliko gerai. O. Zdaniutė 
vaidino ponios grafienės rolę.: Jinai šiai vie-', 
tai labai gerai tiko. Taip pat galima pasa
kyti, kad O. Zdaniutė jau ne pirmą kartą 
vaidina. Jinai nuo pat mažų dienų daly
vauja vaidinimuose ir dainavime. Kurie ma
te ją .’vaidinant, tai visi sako, kad viena iš 
geriausių merginų vaidintojų ir dainininkių.

Krutuliutė vaidino dukters rolę. Kaip, ji
nai vaidino,/tai geriau nereikėjo suvaidinti. 
Jinai atliko savo rolę visai be klaidų. L. 
Miliauskiutė gerai vaidino Jaunuolės rolę. 
Jaunas J. Navikąuskas gerai vaidino Jau
nuolio rolę. Senės rolę vaidino A, Stfdnevi- 
čiūtė. Jinai dar pirmą kartą vaidino, bet 
gerai užduotį atliko. Gi trečio darbinin
ko rolę vaidino jaunuolis J. Maškauskas. 
Jisai vaidino ir sekretoriaus rolę. Reikia 
pasakyti, kad jisai bus vienas iš geriausių 

mūsų scenos mėgėjų. Jo kalba labai aiški,

gerai tariama, reiškianti judėjimą, geri ju 
dėsiai; « •’ ’■ :: : : - .

* ; [ i ' i
Piešėjo rolę gerai vaidiiio ! !S.

Inžinieriaus—-C. Makauskas. Abudu jau
ni vaikinai-. Tarnais bu^o jaunuoliai: P.

i Kvaškevičius ir A. Zinkevičius .
Visi jaunuoliai yra čia gimę.. Jie daly

vauja vaidinime ir veikia chore. \ Jie atliko 
gerai tokį svarbų darbą.

Antrosios Alkanosios rolę vaidino, kuri 
yra labai svarbi, d. M. Malinąūskienė. Drau
gė Malinauskienė jau ne pirmu kartu pasi
rodė Aido Choro vaidinimuose. Jinai yra 
gera vaidintofa, tad ,ir šį kariką .gerąį atliko: 
savo roles. ’ Jaunuolis ^B. .žilin'skas ‘ policistd 
rolę; gerai atliko.

Reikalinga atžymėti, kad Aido Choras tu
ri ir gerą būrelį draugų rėmėjų, kurie cho
rui pagelbsti kiekviename sųnkiamę darbe, 

t Tai yra draugai A. Gįobičius, A. Stikliunas, 
J. .Ručys, ir Kuklis.

’ H J ; •
Pagaminime . ir parūpinime drabužių rū

pinosi draugąį: Norbu'tįe.riėį C. Malinauskas,
. A. Valančius,, M. ValihČienė,' Paulina Jan- •' 

čienė ir kiti. Prie rengimo ‘scetierijų 1 darba-i * iI1JO 
vosi: J. Zdanys ir J. Visockis.) Režisįeriavo . įvairūs obalsiai .

Augaitis. I Kovo 23 dieną, šių mėtų, 
East Windsore, Ukrainų dar
bininkų salėje įvyko tarptauti
nis koncertas. Kuomet įėjau 
vidun, buvo dar pusė valandos 
iki prasidės programa. Dar- 
bininkaį už durų šturmuoja^ 
pyksta,’kad’vie'tos nebėra.
, štai, pirmininkas paprašė 
choristus sueiti į skiepą, nes 
iš ten bus einama ant scenos. 
Keliasi ^al suvjrš šimtas ypa- 

‘tų. > Kas tai nfepaprasto. Salė j ? 
išpuošta: Viename šone 
dangos Karolio Markso ir 
nino paveikslai. Viršuj 
dangos žemės kamuolys, 
maliavotas raudonai, 
kūjis iri pjautuvas, iš už jo |je- . • 
tekančios saulės spinduliai; 
antrame šone vėl du paveiks
lai, ištolo negalėjau įmatytį 
kieno. Aht sienų didžiausio
mis 'rust) raidėmis ištašyta ‘

už

už- 
at- 

ant jo

O. Zdanienė. Papuošimu stalų darbavosi 
draugė M. Valinčienė. Jinai dovanojo gra
žių i gėlių. Draugė B. Andriuliutė gelbėjo 
prie muzikos. Ji yra gabi mergina muzikoj.

Draugas Reikauskas'dalyvavo iš Shenan
doah, kuris pasakė gerą prakalbą apie dar
bininkų padėtį. Parengimas davė labai ge
rą ir malonų* įspūdį. Draugė Paulina Jan- 
čiuvienė įteikė gražų Aido Choro mokytojai, 
D. Zdaniutei, gėlių bukietą. ‘

Aido Choras taria visiems dalyviams ir 
darbuotojams širdingą ačiū. Be darbuotojų 
ir dalyvavusių operetėj “Alkis” nebūtų pasi
sekęs. ?

Dabar visi eikime vėl prie darbų; Reikia 
priimti kalbą draugo Reikausko, . kad yra 
svarbu palaikyti ir darbuotis Aido Chore. 
Choras laiko pamokas kiekvieną pirmadienį, 

i 7:30 vai. vakare, po numerių 139 S. Main 
! St. viršuj Orpheum Teatro. Visi atsilanky

kite,

\ žiema

kurie norite Įstoti į mūsų chorą.
' ’ Komisija.

Kovodami Laimėjo
______________ U__ ;____ !

(Vaizdelis iš Gyvenimo)

Rašo Pjautuvas 10-23.

pašalpą iš miesto? 
(Bus daugiau)

f i Publika, o ypatingai jauni-, t j 
mas, triukšmauja, nori pradė
ti pragramą. Uždangą pake- , 
lūs, 7 chorai krūvoje griaus
mingai dainavo Internaciona
lą. Tai pirmą kartą toks 
skaitlingas būrys dainininkų- 
proletarų Windsoro istorijoje. 
Vėliaus kiekvienas atskirai pil
do programą: Ukrainų Mišrus 
Choras sudainuoja 3 dainas; 
Jugoslavų vyrų kvartetas—3; 
Rusų Stygų Orkestrą—4 ka- 
valkus; Vengrų Mišrus Cho
ras su pirma daina, antrame 
punkte susimaišė, jauna diri
gentė sutvarkė; antrą sudai
navo gerai. Tai naujai suver- 
buotas didelis choras. Kroatų 
vyrų choras—2 dainas, daina
vo įabai gražiai. Prakalbėlė 
sekė apie ukrainų darbininkų 
ir ūkininkų organizavimąsi 
Kanadoje; 5 minučių pertrau
ka.

Vėl Rusų Choras dainuoja; 
vokiečių vyrų :choras—2 dai- : 
nas, jtaji naujas choras. Smui
ką ir piano ęolo. žydų cho
ras žymesnis visais atvejais. 
Merginos baltomis bliuzėmis 

:įsU ridlidbnomis kukardomis ant 
krųtinių; Minos daugiau pa
rinktos : “Ant Barikadų”, 
“Raudonos Armijos Maršas”. 
Susimokinę ir dainuoja gyvai. 
Su išreiškimu dainavo 4 dai
nas; mergina dainavo solo 
paskiaus mergina solo su šo
kimu. Deklamacija ir vėl Uk
rainų Choras 3 dainas. Viso 
26 dainos; 6 muzikos kavalkai 
ir deklamacija.

Dar neviskas. Finlandų spor
tas tiesiog reikšmingas. Pir
mas veiksmas su kirviais: ju
dėjimas kaip ir fronte, vėliaus 
kirtimas. Paskiaus kaip ir 
priekalu, pasimainanti, vieni 
laikė, kiti kalė kirvių penti
mis. Antrą veiksmą tikrai su
prasti negalėjau, bet tai buvo 
Sovietų pergalės ženklaę. Tre
čiame veiksme įmatomai su
darė “Lenino paminklą” ir 
ant pat viršaus, palubėse, at
sistojo jaunas vyrukas su 
dona vėliava rankoje, 
viskas buvo subudavota
lentų, nei iš medžių, bet iš 
rų, jaunų ir raumeningų 
letarų.

Šitokį sportą reikia 
visur. Kur yra rodomas, 
kia matyti. Jame 
mūsų kovos, mūsų 
mūsų uždaviniai.

Uždanga, žiūrėtojai 
žusiai ploja, kaip ir’ 
mąs. Bet staigiai 
keliasi, raudona šviesa,, 
me centre, . viduryje
Karolio Markso kapas su 
veikslu. 'Vyras išeina 
mo laipto, laiko kūjį, 
centre; iš priešingos jam 
sės mergina su pjautuvu, 
roję rankoje ji laiko 
vėliavą. Užpakalin iš 
sargai marksizmo, o už 
chorai dulsiai dainuoja 
nacionalą. Publikoje 
plaukas nejuda.

Štai, kas supažindina 
makarčius ir artimai 
kia prie 
rinis menas. Vėliaus i 
ir ateisi;.. i . «' •

. i ( )• ’ J; ' : . • I j ; ■ • ;
šalta^ .sekmadienio rytas.’ Saulutė nedrą

siai paskleidė savo spindulius rytinėj miesto 
dalyj. - ; 1 1 ■ ■

' 1 ■ ■■ . L . ,
šį rytą, lyg tyčia, saulutė lėtai kopė augš- 

tyn. Ne taip, kaip kitados—smagiai,’ vik- • 
riai užsirišdavo į patį vidurį mėlynd dan
gaus skliauto.

Kažin kodėl ji taip lėtai kilo? Gal būt 
ji nedrįso apšviesti skurdžių bakūžes, gal ' 
būt ji nedrįso prikelti tų, kurie neturi ko val
gyti. Gal ir todėl, kad neprižadinus skur
džių vaikučius, nes jie, kolei miega, nejaučia 
bado...

Pagalinus nebuvo nei laiko spėlioti, kodėl 
saulutė taip lėtai kilo, nes turėjau skubinti 
į tą vietą, kpr iš vakaro buvom susitarę su 
dešimtos kuopelės draugais susirinkti.

Skubinu, einu, b sniegas girgžda po kojų, 
slidu, manytum, kad žemė iš po kojų bėga, 
o aš vis ant vietos... Pagąliaus pasiekiau 
paskirtą vietą.

štai, jau draugų būrelis laukia. Visi sma
gūs. Raudoni jų žandai nuo žieminio vėjo, 
jie tik ką dabar susirinko.

Neilgai trukus, atėjo daugiau draugų. Vi
si pasiskirstėm poromis. Pasiskyrėme gat
ves, kur katrie turėsime eiti, apsirūpinom li
teratūra ir visi išėjom.

Aš su kita drauge patraukėm pietinėn 
miesto dalin. Priėjom didelį apartmentinį 
namą. Iš lauko atrodė gražus. Pradėjom 
lipti laiptais augštym, Pasįelfęm; šeštas,.lu
bas. i Senyva sandrauąė net pailso laiptais 
lipdama,. Visgi šiaip taip užlipom. Biskelį 
atsikvėpę subeldėm į duris. Duris atidarė 
pusamžė moteris it mudviejų užklausė :

’‘Ko Jūs ridrite?” i ; i --.r
“Mes esame, iš Bedarbių Tarybos,”’—atąa-, 

kerne jai. “Ar galim užeiti į stubą?”—tę- 
■ sė draugė. ;

“Taip. ..” . ; •
Pažvelgus į stuboj esančius rakandus, ga

limą buvo spręsti, kad čia gyvena suvargę 
žmonės. Stuboje buvo apie trejetas kė
džių, stalas ir, tolinus, miegnmąjnm kam
baryj, stovėjo dvi lovos. O stuboj, taip

1 Šalta!
Mes užklausėm: j
“Ar dirba kas nors iš jūsų šeimynos?”

“Ne!” /
“Kas dirbo anksčiau?”
“Mano vyras—jis buvo kurpius, bet.. jau 

du luptai kaip nedirba...”
“Gal gaunat

rau

ne iš

pro

rei

pergalė

pačia

stovi

Šono 
sienos 
Inter-

pir-

i jie ateis 
Leonas.
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KAIP FASIZMAS NAIKINA KULTŪRĄ
šeštądien., Ealand. 8, 1933

Vienas iš liberalų savait- rinę, darbininkų kultūrą jis 
raščio “New Republic” re-; ve(^a stučiai išnaikinimo ka- 

| rą. Per dešimts metų žy- 
daktorių, Malcolm Cowley dėjo darbininkiška kultūra 

' rašo . “Daily Workeryj,” Į Vokietijoj.
kaip hitlerinis fašizmas nai
kina pačią ligšiolinę kultū-

Kad ir žemiau 
pragyvenimo laipsnio apmo
kami, pusiau-alkiai, metami 
iš darbų,—Vokietijos darbi
ninkai leido savo knygas, 
žurnalus, laikraščius, gami
no ir scenoje state savo dra
matiškus veikalus ir juda-

. Visi darbininkai, . nežiūrint 
skirtingų įsitikinimų, yra kvie
čiami dėtis į bendrą* frontu 
prieš kapitalįzmą. . , •

Komunistų Partijos L. F. 
Pirmo Distrikto Biuras.

GAVANDA, N. Y
Tai yfa mažas miestelis. 

Lietuvių darbininkų jame nė
ra. Daugiausia apgyventas 
lęnkų ir kitų tautų darbinin
kais.

Netoli šio miestelio yra li
goninė, kuri vadinasi Adams

rą:
“Ar yra bent vienas kul

tūrinis darbas, kuris nenu
kentėtų nuo rudamarškinių 
padaužų (fašistų Vokieti-; muosius paveikslus. Jie tu-'Memorial Hospital. Joje dir- 
joj) ? Mokyklos uždarinėja- Į rėjo sudarę savo sąjungas ba darbininkai daugiausia iš 
mos; mokytojai paleidinėja- 
mi del skirtingų politinių jų 
nuomonių, del tautos skirtu
mo arba vien del to, kad jie 
yra kiįę is darbininkų kla
sės; del tokių priežasčių už
drausta aktoriams pasiro
dyti scenoje, dramatiškų 
veikalų rašytojams dęl to 
uždrausta statyt savo kūri
nius scenoje; okrestros nu
tildomos, laikraščiai už- 
gniaužiami bei pažabojami; 
advokatams ir gydytojams 
uždraudžiama praktikuoti 
savo profesijas—visur šian
die kultūriniame gyvenime 
Vokietijoj, pradedant nuo 
Berlyno Operos ir baigiant 
pradedamąja mokykla kur 
nors nuošaliai ant kryžke
lės, hitlerizmas skleidžia sa
vo rudus nuodus^

“Artistai mušami gatvė
se todėl, kad jie piešia nau
joviškus paveikslus; archi
tektai įkalinami už tai, kad 
jie daro planus namams, 
kur darbininkai galėtų pi
giau gyventi; apysakų rašy
tojai ištremiami iš šalies— 
ir net surastoje tiesoje iš 
augštesnės matematikos fa
šistai įžiūri žydišką kraują.

“Hitlerizmas atakuoja vi
sas meno šakas, naudojamas 
net pačios buržuazijos gy
venime. Bet prieš proleta-

... ...... ■ .................... , I.L.; -Iiwr*. 
Taipgi, kurios dar neužsimokėjpte už 
šiuos Metus, ateikite ir užsimokėkite 
duokles už visus metus, tik. 11.00.

r : i į .... ...į

' MONTELLO, MASS.
L.Y.M. Kliubas rengia vakarienę 

ir šokius šeštadienį, 8 d. balandžio, 
Liet. Taut. Namo Svetainėje, kam
pas North Main ir Vine streets. Pra
džia 7 valandą vakaru. įžanga tik 25 
centai. ' ' ' ;

‘ (81-88)

Pietums duoda zupės ir mėsos, 
bet ta mėsa jau susmirduš, ne
tinkama maistui. Kartais-dar
bininkai bedarbiai nuo ‘ to 
maisto apserga.

Bet kiekvieną dieną mato
me, kaip atveža švarios mėsos 
ir daržovių. Tačiaus mes, be
darbiai, tos mėsos ir tų dar
žovių negauname. Tai reiš
kia, kad per vienas duris įve
ža,. o per kitas įšveža^ Ponai 
grafteriai veikia visur.

Darbininkai turi reikalauti, 
kad jiems duotų 3 .kartus val
gyt ir tinkamo maisto. Rei
kia kovoti ir prieš tas jų są
lygas, kad bedarbiai, • kurie 
čia suvaryti, nebūtų laikomi 
taip, kaip kalėjime. Vaka
rais dar 7 valandą švięsas 
užgesina ir reikia eiti gult. 
Kiekvieną bedarbį šaukia var- 
'dais. Jei tik nepasirodo laiku, 
tai išvaro. f

Ta'i tokia padėtiš ‘pavienių 
bedarbių. Vedusierns čia duo
da kitokią pašalpą. Jie gau
na pašalpas čekiais ir patys 
gali pirktis maistą. Kai ku
riems miestas užmoka randas 
ir nuperka anglių.

Darbininkai turi pradėti 
bendrai veikti ir organizuotis, 
kad galėtų nugalėti tas gyve
nimo sąlygas. čia darbinin
kus ne tik skurdas, bet ir utė
lės graužia.

Ten Buvęs

priimta dvi rezoliucijos: viena 
prieš Vokietijos’fašistų krūvi
nį terorą, kuri tapo pasiųsta' 
Vokietijos a mb as a dorini į 
Washington, D. C., ir viena 
su reikalavimu, kad 9 negrų 
jaunuolių teismas būtų per
keltas iš Decatur, Ala. į Bir
mingham, Ala. Ši rezoliuci
ja tano pasiųsta gubernatoriui 
B. M. Miller į Montgomery, 
Ala. šios prakalbos, žodžiu 

'sakant, labai gerai pavyko 
visais žvilgsniais.

• •. i ' i

Augščiausios Prieglaudos. 
Lietuvių Amerikoj 3-čia kuo
pa labai gerai atsineša link be-, 
darbių, ji remia visas bedar
bių kovas. Duoda savo syątąi,-! 
nę daug sykių; veltui ir leid- 
žia bedarbiams susirinkti vie
ną kartą į savaitę. įr už .tatai 
imą Įtik už šviesas 50. centų fį, 
menesį. Taipgi ir ,rĮ'ąrptąuti- 
.niui . Darbininkų. Apsigynipiui; 
‘duoda du sykiu, i susirinkti į 
mėnesį už 50 centų, kas yra 
labai gerai.

Balandžio 2 
rinkime 
APLA. 
mitetą.
gatas į busiantį APLA.seimą; 
du delegatai išrinkti į bedar
bių konferenciją, kuri įvyks 
balandžio 23 d., Pittsburgh, 
Pa. Taipgi vienas delegatas 
buvo išrinktas į Tom Mooney 
gynimo konferenciją, kuri at
sibus baland. 23 d. Pittsbur- 
ghe. Kas reiškia, kad dabar 
APLA. 3-čia kuopa pradėjo 
dalyvauti visose darbininkų 
kovose, kaip tautiniame, taip 
ir tarptautiniame judėjime.

kare. Draugė šalinaitė duos prelek- 
ciją dailės' klausimu. : Bus aiškinama, 
skirtumas tarpe darbininkiško pr bur- 
^uazinič^meno. f Įžahga dykai, 
' ! L. ' ! -i (82-84) ’

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks antradienį, 11 d. ba
landžio, 8 vdl. vakare ant 29 Endi
cott St. Visos narės būtinai turi
te- atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
turime keletą svarbių dalykų aptarti.

uwuvm
sportui, mankštai atvirame 'Buffalo. /Kai ktąie šie darbi- 
ore; jie įrerigė ir žaidimo į yra ,kl^siniai ®am?'nin‘ 
daržus savo vaikams . . , ;“urengta vakarieiį, ■ kurioje

Dabar visa tai. uzslopin- dalyvavo keletas draugų ir 
ta specialiais žiauriais bū-4armerių. Šioje vakarienėje 
dais.. Moterims liepiamabuvo'<surinktair/‘DailyWor- 
sugrįžt atgal į virtuves. Dr-, keriui” $4.po aukų. . <..: 
bininkų kooperatyvus uždą-1 
rinėdami, fašistai dangstosi 
tokia skraiste, kad jie vedą 
kampaniją prieš žydiškas 
departmentines krautuves. 
Hitlerio teroras prieš darbi
ninkų klasę yra taipo pat 
teroras, atkreiptas prieš ty
rą orą, prieš saulės šviesą, 
prieš laisvę ir draugiškumą. 
Tai ištikro yra rudas tero
ras — lyg kad padaryta 
žmogžudystė puikiame sve
čių kambaryje, įrengtame 
pagal karalienės Viktorijos 
laikų madą, už langtiesėmis 
užtrauktų langų.

“Aš patariu, kad į šiuos 
faktus atkreiptų domę tie 
amerikonai, kurie svyruoja, 
katrą pusę jie turėtų palai
kyti. Jie bijo komunizmo, 
nes jie rokųoja, kad. dar
bininkai yra perdaug neta
šyti, rupūs, ir todėl nefno- 
kės įvertint jų delikatnns maisto, zupės davimo ęilėse.

tad; |Kiti bedarbiai gyvena “Hoo- 
vėrio koteliuose”, šiuose hoo- 
veriniuose hoteliuose darbinin
kai bedarbiai jaučiasi nelais- 
viai. Jei tik pareikalavai ge
resnio maisto, arba geresnės 
lovos gulėjimui, tai gausi laz
dų ir išvarys laukan. Pas- 
kiaus jau įsįprašyti labai sun- 

Bedarbiai čia negali būti
Jei kurie dar nueina 

be brudo, tai tenais 
Maistas yra labai blo- 

tik du sykiu į dieną
Vadinasi, bedarbis

Kovo 5 dieną APLA. 25 ir 
LDS 23 kuopos laikė mėnesi
nį susirinkimą. šiame susi
rinkime buyo išduota rapor
tas iš baliaus, kuris buvo 
rengtas sykiu su rusais dar
bininkais. Pasirodė, kad ba
ltus davė pelno apie 40 dol. 
Todėl LDS. 23 kuopa nutarė 
paaukoti 10 dol. į Bedarbių 
Fondą.

Taip pat šiame susirinkime 
nutarta rengti kitas parengi
mas, kurio pelnas nutarta 
skirti darbininkų laikraščių 
palaikymui. (Laiką ir vietą 
šio parengimo praleidžiame, 
nes jau pradėjo.—Red.)

Ir Pas Mus Kalbėjo
Drg. K. B. Karosienė

buvo 
Centro 

Buvo

d. kuopos susi- 
balsavįmai \ 

Pildomąjį Ko- 
išrinktas dele-

ERIflŪsm ūuonaG
^SCHOLES BAKING

IO SCHOLES 5TR. BROOKLYN, N.Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo^ 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

svajones. ' Na, gerai; 
pažiūrėkite, ką jums siūlo 
kapitalizmas dabartiniame 
savo krizio laipsnyje. Ga
lite padaryt pasirinkimą?’

Iš Komunistų Partijos L. F. Pirmo 
Distrikto Konferencijos

Vienbalsiai pasisako už ( 
bendro fronto pravedimą gy- j 
veniman. Visose kolonijose, 
kur tik yra lietuvių darbinin
kų organizacijų, tuojaus turi 
būti šaukiamos viešos diskusi
jos del apkalbėjimo ir sudary
mo bendro darbininkų fronto 
prieš išnaudotojų klasę.

Bendras frontas T 
darbininkams reikalingas ir ga 
limas, šiais klausimais: Pir
mas, kovoj už bedarbiam pa
šalpas—socialę apdraudą. An
tras, prieš blogas darbo sąly
gas ir prieš algų kapojimą. 
Trečias, prieš ateivių persekio
jimą. Yra ir kitų klausimų, 
kurię paliečia -visus darbinin
kus, kaipo klasę. ;

Kapitalistų klasė’ yra ’susi
vienijus 4 bendrą frontą prięš 
darbininkui ‘visais’ klausijnais. 
Šianje klausime darbininkai 
turi imti' pavyzdį iš kapitalis
tų ir sudaryti bendrą ir galin
gą frontą prieš visus .išnaudo
tojus. Išrinktas naujas biu
ras iš trijų draugų, k u riš dės 
visas pastangas išpopuliariza- 
vimui bendro fronto idėjos.' ‘

Konferencijoj dalyvavo 12 
draugų, kurie labai rimtai 
svarstė įvairius klausimus. 
Massachusetts dabartiniu lai
ku visos darbininkų organi
zuotos spėkos turi būti panau
dotos praVedimui, suorganiza
vimui galingo Alkanųjų Mar- 
šavimo į valstijos sostinę. Mar- 
šavimas prasidės iš tolimesnių 
vietų su 27 d. balandžio. < į 
Bostoną sumaršuos 30 d. ba-

landžio, o prie valstijos buvei
nės (sostinės, capitol) maršuos 
pirmą dieną gegužės. Mar- 
šuotojai priduos savo reikala
vimus valstijos seimeliui.

Lietuviai darbininkai, neat- 
silikim nuo kitų tautų darbi
ninkų1. . Visos > lietuvių darbi
ninkų organizacijos yra šau-

i mar- 
šuotojų. Rinkite delegatus iš 
organizacijų, darbuokitės su
kėlimui finansų. Kurios gali
te, tiesiai iš savo iždų aukau
kite ir be atidėliojimo siųskite 
Alkanųjų Maršavimo Komite-1 
tui: 775 Washington St.,
Boston, Mass.
Gegužės Pirma - 

f Proletary Šventė
* ; ! (J H i :( \ 1Rengdamiesi , prie Alkanų-f 

jų Maršavimo, . riępanįiirsĮcimė 
mobilizuoti visas darbininkiš
kas spėkas,' kad’ tinkamai »pa-< 
minėti Pirmosios Gegužės, 
proletarinės šventės. • Ypątin-' 
gai mums, Massachusetts dar
bininkams, labai yra svarbu, 
kadangi bedarbiai maršuoto- 
įai Pirmoj Gegužės įteiks rei
kalavimus valstijos 
Tai tuo pačiu sykiu 
ti skaitlingi Pirmos 
minėjimo masiniai 
ant gatvių ar svetainėse. Kiek
vienoj kolonijoj ir tuose masi
niuose mitinguose taipgi turi 
būti priimtos rezoliucijos už 
įvedimą socialės apdraudoS 
del ^bedarbių. Taipgi rezoliu
cijos už paliuosavirrtą T? M06- 
ney, Scottsboro jauhtioliy ir 
visų politinių kalihiųj

Kuomet Buffalo mieste 
įvyko bankų uždarinėjimas, 
tai maistas, ypatingai mėsa, 
pabrąngo po 5c. ant svaro. 
Vadinasi, labai greitai nauji 
pinigai atsiliepia į darbinin
kus ir kapoja jiems algas.

Bedarbius čia miestas šel
pia čekiaišj Bedarbių skaito
ma apie 160,000. Kiti gauna

ku.
švarūs.
švarūs, 
gauna, 
gas ir 
duoda, 
darbininkas tuo maistu maiti
namas, kasdieną badu miršta.

Kiti darbininkai laukia pa
vakario. Jie dar mano, kad 
bus geriau. Bet nėra ko ti
kėtis. Darbininkai turi orga
nizuotis ir reikalauti geresnio 

maisto ir pašalpos.
Maistas, kurį čia bedar

biams duoda, tai veik niekam 
netinkamas, jau pasmirdęs.

CARNEGIE, Pa— Kovo 29 
d. čia kalbėjo d K. B. Karo
sienė. Drg. Karosienė daugiau 
šia kalbėjo apie Sov. Sąjungą, 
padarydama palyginimą So
vietų Sąjungos ir šios šalies 
darbininkų gyvenimo. Pažy
mėjo, kad Sovietų Sąjungoj 
darbininkų būvis kas sykis vis 
eina geryn ir 'geryn, o šios ša
lies darbininkų gyvenimas blo
gėja šu kiekviena diena*, šios 
šalies darbininkų ateitis yra 
labai juoda, nes bedarbė-kri- 
zis nesimažiria, bet vis didi
nasi, o tas reiškia darbinin
kams labai blogą ateitį.

Drg. Karosienė yra labai 
gera kalbėtoja, kuri čia iškal
bėjo 2 vai. ir pusę be pertrau
kos. Susirinkusieji visi labai 
atydžiai klausėsi, kas reiškia, 
kad visiems patiko jos pasa
kyta prakalba.

Publikos 
prakalbose 
daug, nes 
darbininkų 
daug nebuvo 
Drg. P. Martinkus paskleidė 
ir darbininkiškos literatūros: 
pardavė ir veltui davė, kas 
labai gerai.

Buvo pora;; klausimų, į ku
riuos draugė kalbėtoja tinka- 

buvo

PRANEŠIMAI Iš KITUR

EASTON, PA.
A.L.D.L.D. 13 kuopos susirinkimas 

įvyks nekėlioj, 9 d. bąląndžio, Easton 
Baking , Co. Svetainėje, 36 N. 7th 
Street, 3 vai. po pietą. Visi nariai 
atsilankykite, nes1 yfa’ daug svarbių 
reikalų, kuriuos - turėsime apsvarsty
ti. Atsiveskite ir naujų narių.

’ (82-83) ' '

GREATNECK, N. Y. f
T.D.A. 48 kuopos 'susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 10 d. balandžio 
pas drg. Kunigienienę, 11 Brown 
Lane, 8 valandą vakare. Visi kuo
pos nariai turite parodyti aktyvuT 
mą ateidami ir atąivesdama naujų 
narių ant šio susirinkimo, nes yra 
daug svarbių dalyku aptarti.

Org. F. K.
(82-83)

šiose darbininkų 
buvo nepaprastai 
niekada pirmiaus 
prakalbose tiek 
, kaip šį sykį.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas įvyks 

balandžio 10 d., 8 vai. vakare, 995. 
N. 5th Street. Lyros Choras pradė
jo augti gilyn ir platyn, tat šis su
sirinkimas turi būt skaitlingesnis. 
Taipgi kviečiame ir naujus narius 
ateiti ir prisirašyti.

Choro Sekr.
(82-83)

čia
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug, i 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. i

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH.

mi ii
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HAMBURG-AMERICAN LINE
39 Broadway New York, N; Y.

>2

M 9 $‘ i Ir ’ •* i ¥■ • Yfa fernagu keliauti Hamburg—American Li
nijos garlaiviais by kuriuo metų laiku dėlto, 
kad garlaiviai turi ,

ŠUPIMą SULAIKANČIUS PRIETAISUS 
d-.‘i (anti Roll Tanks)

Kurie Sumažina Garlaivių Supimąsi •
1 1 ' 1 ' iki Minimumo

: • r Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko į Hamburgą su greitu geležinkeliais su
sisiekimu į Lietuvą.

Iš New Yorko į Kauną
ir atgal Trečia Klase
Informacijų klausikite pas vietini agentą arba

®173-so

būtinai fcįamos į organizavimą

i

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

iSeimeliui, 
turi įvyk- 

Gegužės 
mitingai

Pasaulio

“Laisvė” gali, pristatyti jums j namus šių metų, vė
liausio isdirbimo, Su naujais patobulinimais

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 5 kuopos susirinkimas įvyks 

10 d. balandžio, 8 vai. vakare, 995' 
N. 5th St. Visi nariai dalyvaukite 
ir atsiveskite naujų narių. Jaunuo-, 
liai, kurie išpildė blankas į L.D.S., 
taipgi dalyvaukite.

Sekr. J. E. Smlthienė.
(82-83)mai atskkė. Taipgi

_____ 6.^5 
___ _ 7.00 
____ 9.00' 
_____ 9.00 
n____ 9.00,

RATES FOR HOUND TRIPS
GREATLY REDUCED

NĘVIN BUS DEPOT 
111’W; 31st St ČHickering 4-1600

PER “LAISVE” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

“Priekalo” Vajus Balandžio Mėnesį

i Draugai, “Priekalo” prenumerata me
tams yra Amerikoj $1.50. Šiame .vajaus 
laike kiekvienas draugas, bei draugė turi 
gerai pasidarbuoti ir gauti skaitytojų 
“Priekalui.”

< I ( t ’ , , ’ i J YKiekviena organizacija turi paskirti ko
misiją arba vajininfcus gavimui naujų 
skaitytojų “Priekalui/” Pinigai reikia 
siųsti per Meno Sąjungą.

“Priekalas” yra poezijos, literatūros, 
kritikos ir mokslo žurnalas. “Priekalas” 
vaizdžiai piešia Sovietų Sąjungos kūrybą 
ir kultūrą. Jame yra geras skyrius apie 
bedievybę.

Prie “Priekalo” dirbą geriausi ir ga
biausi mūsų draugai, kaip V. žalionis, 
Varnėnas, Džiugas, V. Kapsukas, Z. An-

■ garietis ir kiti. j / i.
Me^ib Sąjunga balandžio menės? pasky

rė vajaus mėnesiu, kad gauti daugiausia 
naujų skaitytojų del šio žurnalo. Visi 
draugai pasidarbuokite gerai. Prenume- 
ratas siųskite Meno Sąjungai.

V. Bovinas, Šefei*., 46 Ten Eyck $t., 
Brooklyn, jį. Y.

DETROIT, MICH.
Visų “Laisvčs” įr “Vilnies” skai

tytojų ir bendradarbių susirinkimas 
įvyks 13 d. balandžio, .7:30 vai, vaka
re, /Draugijų svetainėje.' Bus. daug 
svarbių dalykų apsvarstoma ' šiamė 
susirinkime, tat visi dalyvaukite. 1 

ėahb., ęųdoiadar 
,(82-?3)

ELIZABETH, N: J. i 1 1
Bangos elfais ’ fengia prelekcijas 

ir šokius 11 d» balandžio, Prog.-Darb. 
Kliube, 408 Court. St., 7:30 vai. va* 
.f_________ > > > i J L I i

' y :■ y rp t. a- . v

Philadelphia
ROUND TRIP >

ONE WAY $2;00
Expresai eina kas valandą i < 

BALTIMORE ------------- $3.50
WASHINGTON _____ — 4.00
BOSTON _____ -_________ 2100
RICHMOND ____
PITTSBURGH 
DETROIT ______
CLEVELAND ___
CHICAGO _____ _

RATES

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

KAINA $60.00
i Didele 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 pėrsilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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



■■■■■■I

H. ŠANKAUS DRABUŽIŲ 
.KRAUTUVE

Perkelta j Naują Vietą
23 MILLBURY ST.

Ant tos pačios gatvės, kur 
pirma buvo, tik dabar nu
meris yra 23, ką prašome 

įsitėmyti,
PAVASARIUI TA VORAS

šeštadien., Baland. 8,’ 1933

“ZlSjKą Reiškia Senato PąVIETINES ŽINIOS
imtas Naujas Bilius?

Jei jisai jiems
9

Street

MONTELLO. MASS.iF

manoma, irgi

E]
st.

LDSA 111 Kp. Susirinkimas

T
L. Biuras

SO. BOSTON, MASS

st.t.

Ave. 
Bale

St..
St.,

Street
Street

T

Avė. 
9905

IVI.IVI RA r.R M MRA AA MM AAAA

aukas. Mat,

visos šviesos užgesintos kliu- 
be. Matyt, hitlerininkai re- 
akcionieriai išsigando ir užge
sino šviesas.

290 Wilkins
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesį pirmą 
3 vai. po pietų.

GARDNER. MASS
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis. 
' 6Crąwford 

Finansų raštininkas. A. Siekis,
T. ?. 7. 

Protokolų raštininkas, S. Raslmavičius,

VIENYBES DRAUGYST® 
MONTELLO. Maa*.

ValdryBa 1931 metam:
Pirm. W. Geluseviči*. 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinia, 

49 Sawtella Ave.
Turto rašt. K. Venalauakis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevlčla, 

168 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušaa, 141 Sawtelle 

B. Zdanavlčla, 11 Glendąle St.. J. 
vičla, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.

st. 
_ P. O. Box 4, 
140 Mechanic St.

PLYMOŲTH, PA.
Lietuvių Kapinių korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

Pirmininkas J. Bagdžiunas, 228 Duffy, .
Plymouth, Pa Te). ' 

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

Kasieriua K. Randavčikaa, 613 Main St.
Edwardsville, Pa., Tel. 74Q73 

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

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkea Barre, Pa., Tel. ,*20061 

Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 
Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511 

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

WORCESTER, MASS
Šiuomi Pranešame, kad

r
PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFA8ISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 -Marguerit*
Ave., Wilmerding, Pa, . ,

Pirm, pagelb. ‘W. A. Kairys, 414
Broadway, Pitcaimj Pa; 1

Prot. seku. A. K* Sliekienš, 8121 
' roy Ąve., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa. 1 ■ • . .

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcur
Way. S. S- Pittsburgh, Pa.

Pirm., Černauskes B., 103 Mąlllng
Pirmininko .pagelbininkas Miller, J.

Protokolų rašt. Gendrėnas, S.
Iždininkas, Galinaitis K.,

29 .
Finansų raštyunkaš Manelis F., _
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė 
Maršalka, Feliks Manelis 
•Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P.,
2. Yenčius, M.,

3. Švedas, Geo.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna 
nodčldienį. Pradžia

i 
dvasiško tėvelio” | kias dienas ir

darbininkų mulkinimas,tai yra ; landas-i diena.
___  __  _ t sekamas: Jisai giriasi, , kad I į i - Atstovu 

licijos buvo pristatyta pilna ir išgavęs 2,000 svarų 1 miltų ir j 

giriasi, kad

ROCHESTER, N. Y.

DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

103 _Mąllfqg Drv.

_ _ _ . _ _8 Ludwig Pk.
67 Cutler St.

Pulaski Street
9 Kpstner Pk.
52 Dale
52 Hoff

TEATRO GRUPIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienj, balandžio 
dieną, 2:30 vai. popietį, 35 
12th St.,New York, N. 
įvyksta dramos grupių susirin
kimas. Šiame susirinkime bus 

^padaryta paskutiniai prisiren
gimai del revoliucinio Darbi
ninkų Teatro Spartakijados.

I šitą susirinkimą yra kvie
čiami ir lietuvių menininkai. 
Dramos Grupės nariai, Aido 
Choro nariai, Seksteto narės, 
—visi yra kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime. Šitas susi
rinkimas yra visų narių susi
rinkimas. Jame bus renkama 
teisėjai, kurie skirs dovanas, 
g ę r i a u ąiai pasirodžiusioms 
dramos grupėms Spartakija- 
doj.
♦

Visi, draugai ir draugės, tu
rėtume dalyvauti šiame susi
rinkime. Jisai įvyksta Darbi
ninkų Centre.

Spartakijada įvyks balan
džio 29 dieną, Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4 th St., New 
York, N. Y. Pirma Spartakija
dos dalis prasidės 2:30 vai. 
po pietų ir tęsis iki 7 vai. va
karo. Antra dalis prasidės 8 
vai. vakare ir tęsis iki-12 vai.

Spartakijada, tai yra darbi* 
ninku teatro paroda, šiame 
parengime kiekviena dramos 
grupė turės suvaidinti’ savo 
veikalėlį, kurį dar kitur nėra 
Vaidinę. Vaidinimui veikalė
lių kiekviena dramom grupė 
gauna nedaugiau kaip 25 mi
nutes laiko. Tai bus taip vai
dinama darbininkų teatro 
kompeticija. Kiekviena dra
mos grupė pasirodys su tinka
mais veikalėliais.

Visų darbininkų yra parei
ga darbininkų teatro veikimą 
plėsti. Todėl reikia dalyvauti J 
visiems ir raginti kitus 
vauti.

Darbininkų Paroda Prie 
Fašistų Buveinės

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Vokietijos hitlerininkai įs
teigė savo kliubą, 309 East 
9th St., New York City. Pra
eitą antradienį darbininkai, 
besirengdami prie didžiulio 
Madison Square Garden mitin
go, surengė gatvėmis demon
straciją. Demonstrantai ėjo 
prie fašistų buveinės.

Kuomet minia atmaršavo 
prie 309 East 9th St., tai po-

žinoma, tais 
lais niekas jau 
nes jie perdaug kvaili. Med
žiagą jam davė tūlas provo
katorius, niekšas, kuris para
šė “Keleivyje”, kad komunis
tai sau renka
kunigas negali sakyti teisybę 
parapijonams.
sakytų teisybę, tai jie jo nek
lausytų.

Kas liečia tą provokatorių, 
tai mes jį jau gerai žinome ir 
greitoj ateityje jisai bus iškel
tas viešumon per darbininkų 
spaudą.

Kitas to

WASHINGTON. — Sena
tas priėmė bilių. kuris nu
stato, kad visose pramonėse, 
kurių produktai liečia tarp- 
valstijinę komerciją ir eks
portą į užsienį, būtų įvesta 
30-ties valandų1 darbo sa
vaitė. Darbūs

Tel. Porter 8789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nerišliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

eis tik pen- 
tik po 6 va- 
Dabar bilius 
Butą, kuris, 
greitai pri-

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoj 111 kuo
pos susirinkimas įvyks pirma
dienį, balandžio 10 d, 8 vai. 
vakare, 115 Montauk Ave.

Draugės, būkite kuopos su
sirinkime, nes turima daug 
svarbių reikalų atlikti.
LDSA 111 Kp. Organizatorė, 

Misiavičienė.

Plėšikai Pasinaudojo 
Signalo Šviesomis

Ketvirtadienį, ties 34th 
ir 2nd Ave., New Yorke, kuo
met raudonos šviesos sulaikė 
vežimus, tai keturi ginkluoti 
vyrai paėmė troką, ant kui;io 
buvo prilioduota $8,000 vertės 
šilko. Plėšikai privertė šoferį 
ir jo pagelbininką tylėti.

Kuomet plėšikų kėravoja- 
mas trokas atvažiavo į Bron- 
xą, ties White ir Plains Ave., 
tai šoferį ir jo pagelbininką 
plėšikai išmetė, o jie su tro- 
ku nuvažiavo savais kėliais.

dalinąs savo geriems parapi
jonams. Jisai l 
“geri’ parapijonai gaus miltų 
ir jitems nereikės badauti”. 
Sako, kad tik bedieviai turės . ..
badu stipti. Tai jūs matote, I algų nukapojimų. Tuo 
kokia kunigo <<r" " 1___ » 1 Ivrirlii Im-n-iholiahm yinnnl/an.
Mes galime pasakyti, kad dar
bininkai geriau gali iškovoti, 
negu kad kunigas. Mes nuei
sime pas kunigėlį išmaldos 
prašyti, bet reikalausime or
ganizuotai su kitais darbinin
kais.

Bet sutrumpinimas darbo 
valandų reiškia proporcio-

geradarystė”! • būdu kapitalistai nenuken
čia, o darbininkams bus įve
sta numažintų, algų siste
ma. Tąi niekas daugiau, 
kaip tik naujas algų kapoji
mas.

. ROKO PAŠALPINĖS
' , DRAUGIJOS

Valdybos Adresai, 1933 Metų 
Pirmin. (A. Krukonis,, 23 .Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų 1 rašt., K. . VenSlauskas, , .

' ■ ’ ■ ’ • - 12 A'ndovdr i St.
Ligonių rašt. A.r Baronas. 16 Jlolbrook Avė. 
IždininkAs Ign. Petrauskas, 22’Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: ■ ' »

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius, 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš’ Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesį, kiekvieną pirmą sere- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

Rooseveltas Kviečia 
MacDonalda ir Heriota

Dabar į pavasarį turim gra
žaus tavoro, kaip vyrams, mo
terims, taip ir vaikams. Viso
kios rūšies vyrams apatinių, 
viršutinių marškinių, kelnių, 
kalnierių ir kaklaraiščių ir ki
tų dalykų. Moterims ir mer
ginoms dresių (suknelių), 
pančiakų, ir visų kitų reikalin
gu

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

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

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

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

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

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantington St.
Visi Montell. Mass.

Kovo 25 d., L.P. Kliubo sve
tainėj atsibuvo pirmas pasek-; 
miegas Bedarbių Tarybos mi-! 
tingas. Didžiuma bedarbių 
buvo airiai. Bedarbiai nutarė 
turėti kitą mitingą kovo 28 d. 
ir į tą mitingą kviesti So Bos
tono Tarybos narius Lynch ir 
Donovan, kad pasiaiškintų, ką 
jie daro bedarbių reikalais ir 
kodėl leidžia bedarbiam pa
šalpą nukapoti 40 nuoš. Mitin-; 
ge tie ponai nepasirodė. Ne- j 
sulaukus tų ponų; pirmininkas 
pakvietė Nacionąįės Bedarbių 
Tarybos sekretorių,'' , drg. I, 
Amterį pakalbėti. Drg. I. Am-; 
teris pasakė gerą prakalbą,' 
kviesdamas bedarbius ir dir
bančius darbiniu■’" organi- 
zuotis ir bendrai kovoti prieš 
badą.

Dabar B. T. mitingai įvyks 
reguliariai kiekvieną pirma
dienį 7:30 vai. vakare, L. P. 
Kliubo svet. Lietuviai bedar
biai, stokite į Bedarbių Tary
bą ir bendrai darbuokitės su 
kitais bedarbiais už savo rei
kalus.

Bąlandž-io 18 rengiama mil
žiniškas koncertas naujai su
siorganizavusios Darbininkų 
Muzikos Lygos, kurion įeina 
septyni ♦ lietuvių darbininkų 
chorai. Koncerte kiekvienas 
choras dainuos atskirai. Pas- so mirties. Nesenai polici- 
kiaus Užbaigs 12 chorų ben- ja suareštavo 17 darbininkų 
drai susilieję į vieną milžiniš
ką chorą, sudarant su virš 400 
dainininkų.

Apart chorų, programą pil
dys Finų Benas ir John Reed 
Kliubo šokikų grupė. Po kon
certui prasidės šokiai, kurie 
tęsis iki rytui, šokiams grieš 
Bert Oris Orkestrą, šios pro
gos niekas nepraleiskite, nes 
tai pirmas tokis didelis kbn- 
ęėrtas Bostpne. Dalis pelno 
skiriama “Daily Workeriui.” 
Nepamirškite,n balandžio 18, 
Paul Revere Hall, Mechanics 
jBYiilding, .8 vai. yakąre. t . 
į i Urmininkas.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA

1933 METAMS
Pirm. M. Sclickas. 31 Amity St., 
VicC-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson 
Fin. Rašt. J. I^ilkhuskas.

7 Seymour Avė., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pi., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

Šusirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

drabužių.
SIUVAME NAUJUS 

ir
TAISOME SENUS

Dabar mes siuvame naujus, 
taisome ir prošijame senus, vy
riškus ir moteriškus drabu
žius. Tad gerbiamieji, reika
lui esant įsigyti naujų dra
bužių ar pasitaisyti senus 
kreipkitės pas mus, o būsite 
pilnai patenkinti.

BALTIMORE, MD
daly- Į

Balandžio 10 dieną bus vėl pas

Avė.
ir So-

J,

gauta.
Menininkas.

LOWELL, MASS

ŠVEDŲ

ir J. Jokubėnas, 228 Pine St. 
Maršalka. V. Genis. 16 Wright St.X T t n t %* /■ «« M n a nVisi Gardner, Mana.

miiftitAitngvyvyini w w w w

Antros Bendro Fronto 
Klausimu Diskusijos

New York, N. Y.
N. Michigan Ave.

10 State Street
73 Monroe Street

J.

J.
J.

J.

J.

Tikietai galima gauti 
parengimui “Laisvėje”, 
tAido Choro Dramos

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

62 Dayton Street
30 Kelly St.

L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakaro; pradžia 7:30 valandą.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguliŠkis P.,

4 1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, žirgulis, P„

52 Dale Street
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,
„ 67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druscikis J.,

Maršalka Valečka A.,

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1099 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

EKSKURSIJOS
M. L. Gripshoim__ Balandžio 22
M. L. Kungsholm.----- Gegužes 8
■’M. L. Gripshoim.__ Gegužes 2t
’‘Tiesiog į Klaipėdą be persėdimo

Informacijų ir. laivakorčių kreipkitės 
j vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St.,
Chicago, IR., 181
Boston, Mass. z
Detroit, Mich. _

šiam |
pas diskusijos bendro fronto klau- 

Grupės simu, Lietuvių Svetainėj, 853 
narius, LDS kuopos valdyboj Hollins St„ Baltimore, Md. 
ir kitur. Įžanga del vis'o pa-1 Prasidės 7:30 vai. vakare, 
rengimo (nuo 2:30 iki 12 vai. I šias diskusijas yra už
vakar©) yra tik po 50c. , kviesti kunigai, taip pat tauti-

Visi draugai ir draugės, ku- j ninku ir socialistų vadai. Jie 
rie yra paėmę tikietų platini-1 turės apginti savo poziciją, 
mui, turi pasistengti parduoti kodėl jie išėjo prieš bendrą 
juos. Kurie bus neparduoti, 'frontą, kodėl jie sutinka, kad 
tai reikės grąžinti ten, iš kur ; kapitalistai bedarbius marin

tų badu. Vadinasi, diskusijos 
bus labai svarbios ir žingei
džios. Visi dalyvaukite ir ki
tus raginkite.

> Komitetas.Visiems “Laisvės” 
Skaitytojams

Draugai, už dienos ki
tos “Laisvėje” pradės tilp
ti labai svarbi ir graži . 
apysaka, “CEMENTAS.” 
Šįos apysakos yra Sovie
tų Sąjungoje paskleista 

■jau apie penkiolika, lai-', 
dų. Ji išverstą į daūgy-, 
bę kitų kalbų.{Apysakoje 
atvaizduojama S d yd e t ų 
padėtis, kokia buvo po. 
imperialistų intervencijos 
ir kaip SSSR darbininkai 
energingai dirbo šalies at
būdavo jimui. Apysakoje 
piešiama ir abelnas dar
bininkų šalies piliečių gy
venimas. Joje rasite ko
vų, mūšių, meiles, ^džiaug
smo ir labai daug kitko.

Draugai s k a i t y tojai,, 
kurių prenumerata pasi-. 
baigė arba jau baigiasi, 
tuoj aus a t s i n a ujinkite,'. 
kad nebūtų nutrauktas 
dienraščio siuntinėjimas 
su apysaka* *0 jinai ilga 
ir labai graži.

Kovo 26 dieną Darbininkų 
Kliubas laikė susirinkimą. Šia
me susirinkime buvo kalbėta 
apie kliubo palaikymą, nes 
šiuo bedarbės laiku kliubas 
yra įlabai sunku palaikyti.

Plačiai apkalbėjus kliubo 
.palaikytą, pasirodė, kad kliu
bas yra reikalingas ir jį reikia 
palaikyti. ; Tad dabar reika
linga, kad* visi draugai ir 
draugės dėtume pastangas 
priklausyti prie šio kliubo. 
Kliubas* laiko savo susirinki
mus kas pirmas'sekmadienis, 
2 vai. po pietų, 338 Central 
St,, Visi draugai dalyvauki
te susirinkimuose ir atsiveskite 
naujų narių.

Kovo 26 dieną, vakare, ku
nigas susišaukė savo pasekė
jus, kad prieš juos iškeikus 
lietuvius komunistus. Jisai 
čia perskaitė iŠ “Keleivio” ko
respondenciją, kuri šmeižia 
komunistus, o paskiaus pats 
paleido savo nešvarią burną. 
Jisai , įkriminavo darbininkus 
.“vagimis” ir kitais 'netikusiais 
sakiniais. Girdi, jie renka 
aukas ir patys sunaudoja.

; ! ________ _ _____ ■
įJ ' ' '. * ■" ' ' . '

Socialist Vadas Liepia 
Pasiduoti Fašistams

; i (.,, i.„.. i ,.t.į , .
BERLYN. — Socialdemo- 

kratij teoretikas ir vadas 
ponas Kautekis pareiškė: 
“Kol diktatūra1 turi su sa
vim daugumą gyventojų, vi
si bandymai jai priešintis 
nelegaliu, gatvių veikimu, 
turi nueiti niekais.” Vadi
nasi, sociąldeĮpbkrątų vadas 
liepia darbininkams be kd- 
vos pasidūoti fašistų tero- 
j*ui> tik todėl, kad fašistai 
smurto1 ir vagysčių pagelba 
sau prisiskaitė daugumą gy
ventojų. '

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas aplai- 
kė pranešimą iš Londono, 
kad MacDonaldas sutinka 
atvykti į Washingtoną pa
baigoje bal. delei “praktiš
ko pasitarimo.” Roosevel
tas taip pat pataria, kad 
Francija atsiųstų savo at
stovą ypatoje pono Heriot , AT„Tn 11Q . .. .. . ...-c v 1 v i ALDLD 148 kuopos susirinkimai atsibūna

delei to paties pasitarimo! 9'1’yal'
lon i Taipgi ir Tarptautinio Darbininku Apsi- 

tUO laiKU, KUOnTCl Čia lail- I gynimo 37 kuopos susirinkimas^ 'atsibūna 
. .. ii /-i i tuom pąčiu laiku ir toje, pat vietojekvsis MacDonaldas. Gali Labai svarbu • reperiai lankyti šių or- 

t 1 ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės
i rlnv bnc iržkvip^tnc; Itallia «aVti naujų narių j minėtas draugijas. Ku- I Cldi OUS UZKVlUbLWb ILdUjcl, He neganZ, <iuoklių užsimokėti,, .atsikreip

kite į susirinkimą' ir būsite ' paliuosuoti.Vokietija ir Japonija. Tai 
bus nauja imperialistų kon
ferencija p r i s i r e n g imui 
prie naujo karo po skraiste 
“nusiginklavimo.’->'•

Darbininkai Laiko Slaptus 
Susirinkimus

TOKYO.—Japonijos dar
bininkai slaptai laiko susi
rinkimus, idant paminėti 50 
metų^sukaktuves nuo Mark-

vadų už dalyvavimą tokiam 
paminėjime.

AMERIKOS 
'AJA-. LINIJA

L New Yorko 
į KLAIPĖDĄ 

Per Gothenburgę

. GREITA
. KELIONĖ 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ 
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”

PIGIOS LAIVAKORTĖS
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
S. S. Drottningholm Ųegužės 20 
M. L. Kungsholm------- -.^Birželio 3
S. S. Drottningho!m_r<__ ^.Birželio 12
M. L. Gripshoim------------ Liepos 3

-----  --------- r—<r-- — •—--------- :------- -----  
LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN.

DRAUGIJOS, LINDEN, N. J.

' Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 
Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. •Pt'ice St., 

Linden, N.
Pirm. Pngclbininkas G. Kaslaskas,

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

1411 Clinton St., Linden, N. 
Finansij Rašt. !{.♦ Lenartb,

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

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

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

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

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS. ’
? ' ■ 

Valdyba 1982 Metams 
LOWELL, MASS.. :

Pirmininkas A. Palubinskas,
l : Belle Grove, Box 108, 

Dracut, Mass. 
Pirminin. pagelb. J. Daugirdaj

29 Whipple St., 1
, . Lowell, :Mass.

Finansų raštininkas, A. RUtkauskas, 
i 1 Vine St., Lowell, Mass.
1 Protok. raštininkas V. įtfikalopas, 
; *973 Central St., Lowell, Mass.
Iždininkas. S. Paulenka,

i 500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos globėjai: J. M. Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystės mėnesiniai susirinki

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

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Ka.-so.nas,

------------------------- ------------------ -------- -r—-----

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinakąs.“ 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų SoRr, A. Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždįn, J. Vaitiekus, 158 Waterford. £t. 
KMhob glob. J, LekeČinska?, 135 Logan St.

Tuojaūs gaukite
fv šią knygą: I

PATARIMAI VYRAMS
i

LYTIES DALYKUS
1 D-ro W. -J. ROBINSONO. • I H

Toj knygoj raei teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, j ženybinj 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

dalykų.

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARIUS, p.1?.:««•
NEW YORK. N. Y. «

PHILADELPHIA, PA*
• ‘ -iv r į* ';

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

‘ J. GEGŽN£
412 W. Susquehanna

4

Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

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

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

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—85c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiika 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. T.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriuj išlipt aiit Fleshing Are. stoties; 
B. M. T. šubway^-išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

. ’ i : i i Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

£>iaoi

D
O

I0E30E3
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisninoias Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—-Oregon ill 6 
Keyntone—Main 1417

OE3O1
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Ji už darbo padarymą

New Yorke

4

302

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja nunirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kertėtas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

“LAISVE”
427 Lorimer St, 

Brooklyn,

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Or. ML Kaišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, .ūjnias’ ir 
chroniškas kraujo 1 ir ? odos, ligas, 
gydau įčiršklmu; ‘kraujo ir 'pūslės 
i analizei

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

Pilna Egzaminacija $2.00

IŠRANim OJIMA!
PASIRĄNDAVOJA,

Pasiraridavoja gera viela del už
eigos. Atsišaukite: A. Luckas, 60-42 
Perry Ave., Maspeth, N. Y.

(82-87)

Telephone, Stagg 2-440*

RADZEVIČIUS
GRARORHO

’ Mei ropoliirn \ venų e
» t A’''1'1 ė > » i >

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
I’adarau ištyrimus kraujo ir šlapitmo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo;

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4.-218(Į

Kokių Vagių Esama

Komisija

Kiekvienas Šeštas

tauranto, 34th St. ir 7th Ave. įstatymą, kur turčių lėšomis
* 7 . f t . « • t J _a * < -

St^eikieriai masiniu spaudimu ir nūmažiiltom vMdininkų al-1P3-
• 1 — -• » • ' Iff? IV ••Lt» ’ • •T • i • h I i _ ■ JI _ _ , _* JI „ | Bedarbis.
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(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

bininkai skaitlingai pikietavo.
Užvakar įvyko sprendimas 

išduoti indžionkšiną prieš 
streikierius ir neleisti jiems pi- 
kietuoti prie Foltis-Fischer res-

Valstijos sveikatos 
mentas tyrinėjo 1,600 
nų. Thomas Parran,

bet ir dvasinis sunykimas pa
sireiškia. •

Tačiaus valdžia priešinasi, 
kad išleisti bedarbių draudimo

Nuo 10 iki 12 vai. iŠ
* 1

DR. HERMAN MENDLOWITZ

Paskutinės Dienos AADIU Bazaro

Pabaiga St. Peterburgo -Pradžia 
Darbininku Laimėjimo

Judis iš Sovietų Sąjungos 
šiandien vakare rodomas “Lai
svės” svetainėje. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi lietuviai dar
bininkai yra kviečiami skait
lingiausia susirinkti' pamatyti 
puikų judį.

Kurie tarnavo caro armijoj, 
žino kokia kieta disciplina ir 
kbkie žihūrūs buvo’ karinin
kai. Tačiaus kareiviai irgi ne
snaudė. Judyje parodoma, 
kaip kareiviai susiorganizuo- bininkiškas organizacijas. Tai-į 
davo ir neklausydavo oficie- gi prašome visus 
rių. Jie, vietoj pildyti oficie- dalyvauti, 
rių įsakymus, šaudyti revoliu-

Adatos Amatų Darbininkų ( dėti su parama prie 
Industrinės Unijos bazaras, jimo kovingų unijų, 
kuris prasidėjo ketvirtadienį, j adatos industrijos darbininkai 
baigsis sekmadienio vakare. ,turi gan stiprią uniją. " 
Šias dvi paskutines dienas, 
šeštadienį ir sekmadienį, rei
kia kuo skaitlingiausia daly
vauti bazare. Šiom paskuti
nėm dienom bazaras prasidės 
nuo 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlai 'nakties. Kiekvieną va
karą bus puiki programa ir 
kalbėtojai. Daiktų yra baza
re visokių pilna. Taigi, kurie 
norite kaip ką nusipirkti, va
žiuokite į bazarą ir ten gausi
te kas tik jum reikalingą.

Bet tai nė! viskas. Reikia 
! kiekvienam darbininkui prisi-

cionierius, pasiųsdavo kulką 
karininkartis.

Visas judis pilnas dramątiš- 
kų scenų ir:vietomis yra labai 
puikaus humoro, šitą įdomų 
ir pamokinantįjudį-. galėsite 
pamatyti tik už 25 centus.

Jų d žirų, ^ąkajrą' reii^ia’ h-. L. _________________ _
D.L.D. 1-ma kuopa, TDA 17 p < . ‘
kuopa ir LDSA 1 kuopa. Jūs,.-! Pifmndinni IhnoKe 
ateidami pamatyti Sovietų Są-:'^““1 • .1/1(16118
jungos judį, paremsite h dar- B^rbiy SuSirUlkilliaS

kaulingai “laisvės” Svetainėje

budavo- 
šiandien

Bet ji- 
1 nai reikia išauginti į daug ga
lingesnę spėką. Tatai galima 
padaryti tik bendrai ir rūpes
tingai dirbant.

Šitas bazaras ir buvo rengia
mas tikslu, kad sustiprinti uni
ją finansiniai. Unija, neturė
dama ištekliaus, negali tinka
mai organizuot darbininkus ir 
vadovauti jų kovoms. Todėl, 
kur tik nežengsi, vis pasidaro 
išlaidų. Tad lietuviai ’darbi
ninkai, nors paskutinėmis die
nomis, skaitlingai dalyvaukite 
bazare.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKAI .. > 
417 Lorimer Street, “Laisvės^, Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
r t • '

i i Sekančių Stočių
4 % »

Masiniu Išstojimu 
Atmušė Indžionkšiną
Foltis-Fischer restaurant© 

darbininkai grūmėsi už žmo
niškesnes algas ir trumpesnes 
darbo valandas. Jau kelinta 
savaitė eina streikas. Bosai 
reikalavo, kad išduotų indžion- 
kšiną. Laikinai jie buvo gavę 
indžionkšiną. Tačiaus strei- 
kieriai nenuleido rankų. Jie 
stojo j kovą ir grūmėsi prieš 
bosus ir už teisę masiniai pi- 
kietuoti. Praeitą antradienį

depart- 
šeimy- 
sveika- 

tos komisionipriaus pagelbin-
inkas pareiškė, kad padaryti 
tyrimai parodo, jog kiekvienas 
šeštas bedarbių šeimynos na
rys serga. Labiausia kenčia 
vaikai. Tas ponas negali pa- 

, . . ., . . . XT slėpti fakto, kad ne tik fiziki-buvo masinis pikietavimas. Ne-J . . , , , . . , ...
žiūrint policijos puolimų, dar-1™1 bedarbiai baisiai suvargę,

paveikė ir teisėjas PHiTip1 J. gomis butų duodama be'dar- 
McCook atmetė bosų ' reikalą- j biarns ir jų šeimyno/ns užlai

kymas.' ; • 1 ' • ’ ■ ' ; ’
Bedarbiai turi organizuotis 

į Bedarbių Tarybas ir prispirti 
kapitalistų klasę ir jų valdžią 
duoti žmonišką užlaikymą be
darbiams.

vimą duoti indžionkšiną prieš 
streikierius.

Tai jau antras darbininkų 
laimėjimas prieš bosus. Pir
miau jie kėsinosi ant Maisto 
Darbininkų Industrinės Unijos, 
bet jiems ir tas žygis nepavy
ko.

Policija skaudžiai sumušė 
James Gandas, streikierį. Jis 
nuo pikieto ėjo į Spartakų 
Kliubą. Paskui jį slimpino 
šnipas. Ir kuomet jau dau
giau nebuvo darbininkų, tai 
šnipas pagriebė Gandas ir 
areštavo. Nuvežę į policijos 
stotį bjauriai sumušė. streikie
rį James Gandas.

Bosai nori ant ilgų metų į- 
kišti į kalėjimą streikierių va
dą Peter Martinez, Jis apga- 
vingu kaltinimu siekamas nu
bausti. Teismas įvyksta šian
dien.

Maisto darbininkai pradėjo 
rūpestingai organizuotis, 
tų industrijų darbininkai 
rėtų padėti jiem streiką 
mėti.

Policistas Sumušė Korespon
dentui Nosį, Buvo 
Išteisintas

KL 
tū
lai-

Šunų Gaudytojas Gerai 
Uždirbo

Šunų , gaudytojas, Jacob 
Roeper, iš Hempsteat, L. I., 
viešėdamas New Yorke pasi
gyrė, kad jis gerai uždirbęs. 
Sakė, jog bėgyje dešimties 
metų jis susikrovęs $200,000. 
Kiekvienais metais iš šunų 
gaudymo ir pardavinėjimo 
jam pribūdavo pelno $19,266.

Draugas Kazimieras Dicka 
atidaro savo padidintą “Biru
tės” saldainių krautuvėlę, ku
ri randasi prieš .“Laisvę”, N. 
418 Lorimer St. Tą, vakarą 
bus linksmas jaūnimį susirin
kimas su muzika ir žaismais.

s.

Ten Eyck St. Bedarbių 
miteto susirinkimas įvyks 
madienį, 7 vai. vakare, 46 
Eyck St., Brooklyne.

Lietuviai bedarbiai yra kvie
čiami kuo skaitlingiausia mi
tinge dalyvauti. Turime ap
kalbėti prakalbų, surengimą ir 
prisirengimą prie šaukiamos 
bendro fronto lietuvių ' orga
nizacijų konferencijos. Pra
eitame susirinkime buvo pri
duota vienos šeimynos nusis
kundimas. Reikalavimas buVo 
įteiktas Home Relief Biuro 
viršininkams, šiame mitinge 
daugiau kalbėsime apie bedar
biams pašalpų išreikalavimą.

Visi prižadai, kad bedar
biam duos darbus, tai pašal
pos viršininkų viliugystės, kad 
alkanos bedarbių masės nerei
kalautų pašalpų. Ateikite, 
bedarbiai į susirinkimą. Jung- 
kime; jėgas,: o mejsį išreikalau
sime mums taip būtiną pašal-

Du ledo pardavinėjimo ag
entai, kiek laiko atgal, susi
tarė, kad reikia išlyginti ne- 
dateklius, koks susidarė par
davinėjant ledą. Kiek laiko 
atgal, Knickerbocker Ice Ko. 
ledo pardavinėtojai Bcnkler ir 
Craft, susitarė su Mrs. Pulvi- 
dentiene, kuri ateis į kompani
jos raštinę ir padarys apiplė
šimą. T&ip ir padarė ši mo
teris
gavo $2,000, o kitus (pasiėmė 
vyrai, kurie buvo susikalbėję, 
kad tuos pinigus panaudos iš
lyginimui nedatekliaus, kuris 
buvo pasidaręs ledą pardavi
nėjant.

Tačiaus visas dalykas iškilo 
į viršų, išsiplepėjo ir dabar visi 
trys pakliuvo į cypę.

Sovietą Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

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:

Bedford Avėnue • 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street į 
Grand Street

JONAS STOKES '
FOTOGRAFAS ¥ 

Sinomi pranešu savo kostum®- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion StM 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotui 
Brooklyn, N. Y.

Naupoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
p ui Iriau si.

JONAS STOKES 
512 Marion SU kampas Broadway 

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

Randauninkai Laimėjo 
Streiką 1 į

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 1 ' 

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais 

•: ■ .............. —-—------------- ■ - ......... -

Kovo 27 d., kuomet buvo 
didžiulis #ydų protesto mitin
gas Madison Square Garden, 
tai Bernard Mullady, City 
News Association korespon
dentas, gavo nuo policisto 
Higgins į nosį. , ■

I

, Policistas sako, kad kores
pondentas jo neklausęs ir ėjęs, 
tai į mitingą, tai vėl lauk. 
Tadgi policistas ir pravedęs 
įstatymą, kaip turi būti eina-! 
ma į protesto mitingus, sukriu- 
šindamas korespondentui 'nosį. 
Teisėjas Charles Brandt ištei
sino policistą, už jo brūtališ- 
ką darbą. ' / ’ ‘ '1

. . / , . I

East New. Yorko Bedarbių | 
Taryba vadovavo rahdauninkų ; 
streiką. Kova tęsėsi ilgoką1 
laįką. Apartmentinio namo ! 
savininkas, Zimmerman, ĮJO
JI! Williams Ave., su polici
jos pagalba puolė išmėtyti iš 
namų streikuojančius randau- 
ninkus. Kovo 22 d. keturias 
šeimynas išmetė iš kambarių. 
Tačiaus kova neapsistojo. Li
kusieji randauninkai ir išmes
tieji, su pagelba Bedarbių Ta- 
rybos, vedė kovą ir privertė ( 
poną Zimmermaną nusileisti.. 
Numąžino randas $2.50 ir pri-; 
pažino randauninkų komitetą, 
su kuriuo turės tartis.

Air—iK—h—nu—a—a—a—m—a—m 

; Sergančią Vyrą ir Moterą 
į Chroniškos Ligos Gydomos 

Šiandien atei
kite delei savo

• sveikatos išty
rimo,' o ( jums

•bus išaiškinta, 
‘kaip jūs fiziš- 
/kai stovite.

Odos Nūšašė-
• jimai, N'e r v ų 
/Ligos, ’ Abelnas

"f Silpnumas, 
( ___ Skilvio,' žarnų

'ir- Ivįėšlažarriės Nervų jde- 
i girnas bei,. Reumačiški Nesveiku-, 

mai.z \ • ’’ ; ’ j'1 ,
! 'Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
i ligos yra ^efcmįngai gydomos nau-i 
joviškais, moksliškais' būdais. 1 ■’ 

X-Spindeliai, krabjo Ištyrimai, 
i Laboratoriniai TyriihAi, Serumų 
, bei >čiepų TŠftiirkštimai.
[ į j k , PrieinanAa Kdina : 
1 Sąlygok pagal jūsų išgale' ■ 
, Ištyrimas ir Patarimas Veltui . 
Į i . Kalbame lietuviukai

Dft. Z INS
no EAST 164 SI. R T.

, Tarp 4th Ave. ir Irving Place 
Tsisteiges 25 metai

Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 
'o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM

y Brodklyne:
1 ■ ’ t136 Irving Ave. 

1538 Dekalb Ąve.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bėdford 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

<♦>

<♦>

Allen ir Canal 'Sf.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rcJ Avenue.' aricĮ I4th Streęt 
Chatham Sųuarę'
Dešbrdsse£ :and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th' Avenue aifd ‘42nd ’ Street 
1st Avenue and 4th Street
7. •" ■ ■"■--.ILLI-

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslSs, 

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Telefone,, Evęrgreen 6-5310

1 GARŠVA
Graborius (Undertaker)

TEL. STAGG 
2-5043

PARDAVIMAI
, PARSIDUODA . ,

Parsiduoda gežolino stotis prie 
Main gatvės, apgyventa turtingesnių, 
žmonių, tik naujai įrengta ,su Sunoco^ 
gazolinu. Kaina tik $1500'. Randa 
pigi, tik $75.00 j mėnesį. Puiki pro
ga bile kam. Patyrimas nereikalin
gas; mes esame per daugelį metų 
minėtame biznyje, tat pirkėją išmo
kysime veltui, * Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai del platesnių in
formacijų pas savininkus D. Janulis 
ir V. Borey, 79Į-— IŠth “ 4.ve., Irving
ton, N. J., telefdnas Essex 2-9548.

(82-86)
------------------- "7; t: J—

PARSIDUODA į
. 1 > •* i ■

Parsiduoda valymo ir siuvimo dra
bužių krautuvė. Galima pasidaryti 
geras pelnas. Apartment! Ir. fbm|- 
šiuotų kambarių sekcijoj. Parsiduo
da labai pigiai su vienu kaynbariū. 
Atsišaukite kf-autuvėje: Flrąrlklin ir 
Gates Ave.j arba 154 Adelphi Street 
netoli Myrtle Ave.

Pacifistą Sueiga (
500 Columbia Universiteto i 

i studentų laikė susirinkimą, su- j 
! kaktuv.ėms šešiolikos metų, 
J nuo Jungtinių Valst'ijij stojimo 
į.masaulmį; karą.. ^Studentai 
susirinki^li^ laikę 4 !M^Miita<h 
Akademiškam. Te^ę.r{l, |

‘ Miltavę k'albėjo ^rbresorius 
William H. Kilpatrick. Studen
tai pareiškė, kad jei karas kil
tų, tai jie' įeriau eitų į kalėji
mą’ negu kariauti. 1

Pkcifizinaš yra ! naudingas 
imperialistams. Jie užglbsti- 
rieja karo pavojų. : Darbinin
kai tūri visokiomis ! įmonėmis 
kovoti prieš karo; pavojų. ■ Gi 
kilus karui, ne į kalejitną eiti, 
bet išstoti į griežtą kovą prieš 
savo šalies buržuaziją.

<♦>

<t>

<l>

<♦>

<!>

BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYČlį IR SUB ATĄ

DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARET

Antrašas, 44 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
' • J '

„ Tarpe Kent ir Wythė Avenue

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAU YRA i < 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

. įranga.-'Veltui Atdara per NaLtį

❖X-. .v >X*X*afrx

INC.MATHEW P. BALLAS 
(Bl ELfi USKAS) 
G R A B O R ( U S 

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

1 T ’ -t . '

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRČŠIUS PARVEŽAM IŠ VISU ’ŠALtų, IR IŠ ČIA 

' PAS1UNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
i PIRMĄJai PAGALBAI AMBULANSINt , AUTOMOBILIU, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTfĖlteONINĘ JR’ ' 
■■ PARVEŽTI? TpRlNJ MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS' 
‘ PRlZIŪRETL * duodam' GRAŽIA; VIETĄ; SAVO•• t 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. '* • ■ • J » • '
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MU£, Q MES * ? 

Į J | KUOGRRIĄUSIA1 (PAfARNAUSIM.
' Mūsų RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, JR NĄKTI. /4pSU y . 

TELEFONAS (4IE(<AD NEMIEGA.
( » t t f , I ’ ’ v i . > I

H. Belsky Tel STagg 2-348? H. liousenboid
PResident 3-5341 ; Minnesota 9-7222

. f, ! ?') T:I ■' i ■-!

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS

.. k 'U U' •
DENGIAME VISOKIUS

į STOGUS 1 
r

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir dalome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

, BROOKLYN N. Y.

V > 1 > ) .t t . i r • H

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe: M

252 Berjry St., , ( . Brooklyn, N.
arti Grand, Street

\ •, Telefonas Evergreen 6-3959 ' I
4 kas dier
7:30 vai,

C. BROOKLYN, N. Y.'
ALDLD 24 kuopos .mėnesi

nis susirinkimas < įvyks pirma
dienį, balandžio, ,10; d., „1933 
m., 7 :30 vai. vakare.

i Susirinkimas įvyks toj pa
čioj vietoj, kur ir ( visada, ( 
Draugai, būkite susirinkime, 
nes mes turime^ daug,, svąrbi.ų, 

511 reikalų apAAVILb t JlkiL* 
Sekr. ?Yvskieii$. . .

į 
į

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

iki 
iki

87 UNION AVENUE
Near So. 2nd ryto

eercdoms ir subatoms 
vakarais.

FLATBUSH ' OFISAS
< 2220 Avenue J




