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Draugai iš Montreal© prane
ša, kad jie lavinasi per pusme
tį, laikydami savo tarpe klasi
nius kursus. Studijavo “Ko
munizmo A-B-C,” “Valstybė ir 
Revoliucija” ir kitus marksisti
nius veikalus. Pirmoji grupė 
draugų jau baigia lavinimosi 
darbą. Bet ateinantį metą nau
ji pradės lavintis. Linkėtina 
draugams sėkmingai lavintis ir 
šviestis.

KRISLAI
Mokyklėlės.
ALDLD Suvažiavimas.
Geras Darbas.
Gerai Atsakė.

Rašo />. M. „ šolomsJcas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
'First Lithuanian

Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 

Pasaulį!

Liepos 3 d. įvyksta Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos suvažiavimas. Jis 
įvyks Brooklyne, “Laisvės” sve
tainėje. šiame suvažiavime tu
rėsime draugų ir iš Kanados. 
Suvažiavimas aptars visą eilę 
klausimų, kaip geriau organi-i 
zuoti lietuvius darbininkus ir, 
kaip daugiau paskleisti literatu-; 
1-os. j

ALDLD yra labai naudinga 
organizacija. Dabar išėjo nau
ja brošiūra “Bedarbė ir Visuo
tinas Kapitalizmo Krizis” ir jos 
mes išsiuntinėjome veik 4,500 
egzempliorių! Reiškia, tiek ar
ba dar daugiau darbininkų 
skaitys tą brošiūrą ir šviesis. ,

ANGLAI SAB0TAŽN1NKA1 PRISPIRTI 
PRIE SIENOS, BET BANDO ATŠAUKTI 
PIRMESNI PRISIPAŽINIMĄ KALTAIS

VALDŽIOS PROKURORAS PRIEŠINASI 
ATIDĖJIMUI JAUNUOLIŲ TEISMO ST. PAUL. — Minneso- 

tos gubernatorius Olson 
nori pasigerinti bedar
biams, kuriems jisai pri
žadėjo rojų laike rinkimų 
ir kurių balsais daugiau
sia buvo išrinktas. Jis 
reikalauja, kad valstijos 
seimelis paskirtų pinigų 
“bedarbių šelpimui.” O 
jeigu tas nebūsią padary
ta, tai jis pašauks valsti
jos kariuomenę ir visoj 
valstijoje paskelbs karo 
stovį, įvesdamas diktatū
rą. Pats Olson, žinoma, 
bus diktatorius. Tas po
litikierius nori būti vėl 
išrinktu gubernatorium, 
tai gerinąs darbininkams 
žodžiais, bet darbais p> 
silieka kapitalistų agentu.

ALBANY, N. Y. — Gu
bernatoriaus Lehman'pa
skirta taryba, kaip buvo 
mūsų spėta, pasitarnavo 
pieno trustui, o ne farme
riams ir miestų gyvento
jams. štai ta taryba nu
statė, kad pieno Grade A 
kvorta turi būt parduoda
ma ne mažiau, kaip už 13 
centų, pieno Grade B — 
už 10 centų. Tai reiškia, 
pieno kainos pakėlimą, 
nes iki šiol Grade B būda
vo galima gauti už 8 cen
tus.

Vadinasi, valdžios tary
ba aplupa miesto varg
dienius, o farmeriams pa
kiša špygą. Laimi pieno 
trustas. Farmeriams jis 
moka po pusantro cento 
už kvortą pieno, o mieste 
parduos už 13 centų!

Darbininkų Apsigynimas Gauna Naujos Talkos; Net Negrai 
Reformistai Nusilenkia prieš Plačių Masių Reikalavimą! 
Gelbėti Nekaltus Jaunuolius Sabotažninkai ir Šnipai Bando Save Išteisinti ir Nuplauti 

Anglijos Imperialistinę Valdžią nuo Suokalbio prieš Dar
bininku Tėvynę, Bet Patys SusikompromituojaDECATUR, Ala.—Valsti-(sur auga; Net reformistųj 

jos prokuroras Knight pa- i organizacijos pradeda ateiti 
reiškė, kad jis griežčiausiai 
priešinsis Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo reika
lavimui, kad likusių jaunuo
lių teismas būtų atidėtas, ir 
kad teismas būtų iškeltas į 
Birmingham. Teismas tu
ri prasidėti šį pirmadienį 
prieš tą patį teisėją Horton. 
Dabar teisiamas bus jau
nuolis Weems, pasiremiant 
tuo pačiu prostitutės ponios 
Price liudijimu.

MASKVA, bal. 13 d. —■ Pats Thornton prisipaži- 
Matomai, pasitaręs su savo no, kad jis rinko žinias ir 
kolegomis ir gavęs įsaky- perdavė Anglijai apie politi- 
mą iš Anglijos valdžios, nį nusistatymą Zlatoust 
šiandien inžinierius MacDo- elektros stoties darbininkų, 
naldas pareiškė, kad jis ne- Bet, girdi, mano kompanija 
beprisipažįsta kaltu šnipą-' duoda Sovietams ant kredi- 
vime Anglijos valdžiai ir to daiktų, tuo būdu jai rūpi 
varyme griovimo darbo, žinoti šalyje sąlygas. 
Vakar pasakydamas teisme, I 
kad jis prisipažįsta prie vi- 

.sų daromų kaltinimų, pada- 
I ręs klaidą. Bet kuomet So- 
I vietų prokuroras draugas 
Višinskį prispyrė klausinėti, 
MacDonaldas vėl žingsnis 
po žingsnio prišipažino prie 
visų kaltinimų ir paliudijo 
prieš kitus inžinierius.

Kitas sabotažninkų šulas 
ponas Thornton taip pat 
pasidrąsino ir pareiškė, kad 
jo paties parašyta ir pasi
rašyta išpažintis ir prisipa
žinimas prie kaltinimų lai
ke suareštavimo buvo “ne
teisingas” ir jis dabar jį at
šaukia. Dabar jis jau vis
ką užginčija. Prispirtas 
klausinėt, kodėl jis tą prisi
pažinimą padarė, Thornton 
atsakė, kad jis tuo laiku ne
tekęs “drąsos.” Teismo da- 

; lyviai turėjo gražaus juo- 
l A ‘ . i . . t 1 ko. Pats Thornton liudijoApsigynimo sekretoriui;, . , , . o , *.°*7 I rniQmn kad m Snvwni nnh.

Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui talkon ir jau 
kalba už jaunuolius. Štai 
negrų reformistų organiza
cija National Association 
for The Advancement of 
Colored People jau pasisakė 
už jaunuolių gynimą, nors,1 
girdi, mes nesutinkame su 
Tarp. Darb. Apsigynimo 
politika. O dar tik kelios 

Jam grū- dienos atgal tos organizaci-1 
moja tokia pat mirties bau- jos vadai pasmerkė apsigy- 
smė, kaip ir Pattersonui.

Plačiai kalbama, kad liku
sieji jaunuoliai bus teisia- teisimą 
mi prie uždarytų durų, 
idant neprileidus spaudos 
reporterių ir šiaip pašalinių 
žmonių.

NEW YORK. — Už, ap
gynimą jaunuolių audra vi-

f

Joseph Brodsky

kingo valdžia” pripažįsta, kadroną.

Neprisileidžia Daktarų
I

3,000 Mainierių Streikuoja

dirbau 
firmo-

tiniais klausimais ir palai
kysiančios viena kitą. Va
dinasi, fašistinė Vokietija 
sudarė bendrą frontą su fa
šistine Italija.

bal. 14 
pir- 

Ragina- 
lietuvius darbininkus

Drg. K. Noraitis iš Hillside, 
N. J., prisiuntė duokles už 14 
narių. Draugų kuopa nedidelė, 
bet nuolatos laiku pasimoka ir 
šiaip paremia darbininkų reika
lus.

ALDLD 190 kuopos raštiniu-1 
kas, drg. J. žebrys, praneša, 
kad jų kuopa nutarė apmokėti 
už visus bedarbius duokles į 
centrą. Sukėlimui pinigų kuo
pa rengia eilę parengimų. Tai 
labai geras darbas. Centro Ko
mitetas bedarbius paliuosuoja 
nuo duoklių, bet tas galima pa
daryti, kada bedarbė yra trum
pa. Dabar gi veik pusė mūsų 
organizacijos narių yra be dar
bo, ir tas tęsiasi jau keli metai. 
Jeigu kuopos nepagelbės, tai 
centras negalės išleisti pakan
kamai literatūros. 190 kuopos • 
draugų nutarimas yra labai , ge
ras. Tą pat turėtų padaryti 
ir kitos kuopos. Mūsų draugai 
bedarbiai negali užsimokėti 
duokles, bet jie privalo gauti 
knygas, o tą galės pagelbėti kiti • 
nariai, sukeliant į kuopą pini-' 
gų ir iš kuopos apmokant už 
bedarbius.

T. Darb. Apsigynimo 
Advokatai Scottsboro

Jaunuolių Byloje

nimą ir niekšiškai pareiškė, 
kad komunistai kalti už nu- 

mirtin jaunuolio 
Patterson. Mat, negrų ma
sės pasipiktino tų vadų 
bjauriu nusistatymu ir pra
dėjo šalintis nuo jų, tai da
bar jie susiprato ir jau kal
ba už jaunuolius.

Boikotuos Melagingus 
Kapitalistą Laikraščius

CIIINI JOS KOMUNISTU RAUDONO J!
ARMIJA NAUJUOSE LAIMĖJIMUOSE

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Čionai masiniame susirin
kime, kuriame dalyvavo iki 
1,500 negrų ir baltveidžių 
darbininkų, nutarta boiko
tuoti visus kapitalistų laik
raščius, kurie neprielankiai 
davė1 pranešimus apie Scott
sboro jaunuolių teismą. Tai 
naujas judėjimas prieš me
lagingą' kapitalistinę. spau-

Dreba Nankingo Valdžia prieš Komunizmo Pavoju; Chiang 
Kai-Shekas Paliko Japonams Terorizuoti Chinija Šiaurėje i 
ir Ištraukė j Karą prieš Komunistus ir Sovietus.

Pašauktas liudyti P. E* 
Olyenik, Vickers korporaci
jos agentas, kuris paliudijo, 
kad jisai suteikė Thornto- 
nui informacijas apie Sovie
tų Sąjungos transportacijos 
padėtį ir apie situaciją Zla
toust stotyje.

Gi Vickers korporacijos 
sekretorė Kutuzova paliu
dijo, kad prie jos inžinie
riai Monkhouse ir Thornton 
diskusavo šnipinėjimo ir sa
botažo planus. Jinai pasa
kė, kad ji labai artimai 
draugavo su tais ponais, nes, 
girdi, rusai nuo manęs ša
linos, kadangi aš 
užsienio kapitalistų 
je.

Apie teismo eigą
d. paduosime “Laisvės” 
madienio laidoje, 
me 
atydžiai skaityti šitas ži
nias apie Anglijos valdžios 
agentų niekšiškus darbus 
Sovietų Sąjungoje, ir kaip 
jie tapo sučiupti.

“Naujos Klampynės“ bosai 
siuntinėja “Laisvės” skaityto
jams savo kontr-revoliucinį la
pą ir paskui siuntinėja paragi
nimus užsimokėti už tą darbi
ninkų neprietelių laikraštį. Vie
nas drangas iš Detroit prisiun
tė mums tokį jų paraginimą ir, 
tarp kitko, tas draugas mums 
rašo:

“ ‘Klampynę’ man siunčia jau 
antri metai veltui ir vis ragina 
užsimokėti. Aš į jų raginimus 
nekreipiu domėsio. Matyti jie 
turi pinigų, kad gali siuntinėti.”

Rochesterio draugai organi
zuoja klasinę mokyklėlę. Ge
ras darbas. Reikia, kad su
trauktų kuo daugiausia draugų 
ir draugių į lavinimosi vaka
rus.

Dar eilėje miestų draugai ren
giasi organizuoti klasines mo
kyklėles. Vienas iš tokių mie
stų yra Wilkes-Barre. Man ro
dosi, kad Shenandoah, Scranton 
ir dar eilėje miestų turėtų būti 
suorganizuotos vasaros metu 
mokyklėlės.

PITTSBURGH, Pa. — 
Šioj apielinkėje streiko lau
ke randasi trys tūkstančiai 
mainierių. Jiems vadovau
ja Nacionalė Mainierių Uni
ja ir lokaliai bendro veiki
mo komitetai.

Samuel S. Leibowitz

George W. Chamlee

Baus Aukso Slėpėjus
WASHINGTON. — Vals- 

tybės prokuroras Cummings 
pareiškė, kad nuo gegužės 
1 d. bus smarkiai baudžia
mi visi, kurie bus sugauti 
slepiant auksinius pinigus.

NANKING, Chinija.—Na- 
cionalistinė valdžia per sa
vo oficialį atstovą padarė 
munistų pasisekimus Kiang- 
si provincijoje. Jinai pripa
žįsta, kad Nankingo val
džios dvi divizijas Komuni
stų Raudonoji Armija visai 
sunaikino (pakrikdė), pusė 
kitos divizijos sunaikinta ir 
ketvirtos armijos visas re- 
gimentas nušluotas. Iš viso 
Nankingo valdžia neteko 
20,000 kareivių ir aibes 
amunicijos. Toliau Nan-

j Leibowitz Sveikina TDA
j Laike teismo advokatas 
Leibowitz parašė laišką 

kad ta sunaikinta armija Tarptautinio Darb i ninku 
fiuvo rinktiniausia ir pasiti- draugui William Patterson-į te!sme’ kadį° Sovietų poli- 
kimiausia. lnU1’ . kuname> tarP kltko-!tain nat nekank no io kalė-

Todėl kruvinasis Chiang 
Kai-shek greitai vėl nusi
skubino į Kiangsi provinci
ją vedimui naujos kampani
jos prieš komunistus. Iš 
Nanchang pranešama, kad 
Chiang Kai-shekas stato 
prieš komunistus keturias 
parinktas infantei jos divi
zijas ir naują orlaivių es-

pasakyta:
“Leiskite man pasinaudok 

ti proga ir išreikšti savo' 
nuoširdžiausį užgyrimą tai 
puikiai kovai, kurią jūs ve
date už tuos sutremptus ir 
suokalbio aukas jaunuo
lius.”

' f ' ■ • . J į j ' ■•v-' {• X

Specialė Konferencija Del Scottsboro Jaunuolių
Atydai Didžiojo New Yorko Lietuvių Darbininkų - 

> • Organizacijų ir Draugijų ? ;
Rytoj, bad. 16 d., ’3 vai. po pietų, New Yorke 

šaukiama specialė konferencija delei Scottsboro- 
jaunuolių bylos. Iškilo svarbus neatidėliojamas 
klausimas, kūrį reikia greitai išrišti, todėl ši kon
ferencija šaukiama taip ūmiu laiku .

Kreipiame atydą visų didžiojo New Yorko lietu
vių darbininkų organizacijų ir kuopų. Regulia
rių* delegatų negalima spėt išrinkt, tad būtinai 
kuopų bei draugijų pirmininkai ir sekretoriai da
lyvaukite šioj konferencijoj.

Nepamirškite, konferencija rytoj! Kuopų orga
nizatoriai ir sekretoriai, dalyvaukite! Gelbėkime 
Scottsboro jaunuolių gyvybę!

Konferencija įvyks. Harlen) Masonic svetainėj, 
310 Lenox Avė., kampas 126thl St.^New York City.

Veja Laukan Profesorius
BERLYN. — Prūsijos fa

šistinės valdžios švietimo 
ministeris išleido patvarky
mą, kad iš visų augštųjų 
mokyklų žydai profesoriai 
būtti atstatyti, o jų vieton 
padėti patriotiški vokiečiai. 
šMidąift'H iš Į vietų taip pat 
tie mokytojai, kurie yra ži
noma kaipo marksistai,, {

Boikotuoja Vokiečius
BUCHAREST. — Rumu- I c ‘

nijos žydai paskelbė boiko
tą vokiečiams. Jie atsisako 
pirkti bei parduoti produk
tus, kurie yra pagaminti 
vokiečių.'

■taip pat nekankino jo kalė- 
I jime, kad tą prisipažinimą 
i padarė iš savo liuosos va
lios ir t. t. Jis atsipeikėjęs 
ir atgavęs “drąsą” balan
džio 4 d., kuomet buvo palei
stas po kaucija. Aiškus da
lykas, tada jis susisiekė su 
Anglijos valdžios kitais 
agentais ir susitarė visko 
užsiginti. Teismo pirminin
kas d. - Ulrich sarkastiškai 
pastebėjo Thorntonui:, “At
rodo taip, kad kuomet tu at- 
gavai drąsą, tai praradai at- čios bendrai visais tarptaii 
mintį.” - — vi—-i-*

Thorntono prisipažinime 
buvo pasakyta, kad' jo bosas 
tūlas Richards, Metropoli
tan - Vickers korporacijos 
gaspadorius, yra/ Anglijos 
valdžios šnipų agentūros 
žmogus ir jai darbuojasi, 
kad penkiolika tos korpora
cijos 'agentų renka Anglijos 
valdžiai militarines infor
macijas apie Sovietų Sąjun
gą, o dvylika jos agentų 
renka ekonomines ir politi
nes informacijas del Angli
jos valdžios. Ten taip pat 
pasakyta, kad Monkhouse 
darbavosi po komanda to 
paties Richards. Dabar tų

Astuoni Žuvo Audroje
BOSTON; Mass, — Bal.

13 d. Bostono apielinkėje
siautė tokios didelės aud- visų paliudijimų Thornton 
ros, jog jose žuvę ; aštuoni bando užsiginti, bet Mac- 
žmonės ir padarę labai Donaldo parodymai jį su- 
daug medžiaginių nuostolių, maišo.

Vokietija ir Italija 
Sudaro Bendrą Frontą

ROMA. — Hitlerio val
džios agentai Papen ir Goe
ring paskelbė, kad jie laikė 
konferenciją su Mussoliniu 
ir priėjo prie labai svar
bios sutarties. Nuo dabar 
Vokietija ir Italija veiksian-

WESTCHESTER, N. Y. 
—Daktarai pripažįsta, kad 
Vaiskų mergaitei, dviejų 
metų amžiaus, reikia opera
cijos, arba jinai mirs. Ope
racija taipgi sunki ir nuo 
jos gali taip pat mirti. Tė
vai apsibarikadavo namus 
ir neprileidžia daktarų. Tei
smo pagelba norima tėvus 
priversti leisti mergaitei pa
daryti operaciją.

>W—................... f, , - - —

(Daugiau Pasaulinių jįbiių 
5-tam puslapy])
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TAI ANGLIJOS VALDŽIA TEISIAMA
Per dabartinę bylą prieš anglus inžinierius Sovietai 

praardo naują imperialistinių žalčių lizdą, atidengia nau
jus jų suokalbius ir planus, pritaikytus karui, kuris ruo
šiamas prieš Sovietų Sąjungą.

Dabar Maskvoj ištikro yra teisiami ne tik šeši anglai 
inžinieriai; su jais kaltininkų suole moraliai sėdi ir Ang
lijos social-imperialisto Ramsey MacDonaldo! valdžia.

Dabar, kas tie inžinieriai-ardytojai ir šnipai, ir kaip 
jie pateko į Sovietų šalį? Juos atsiuntė Anglijos Metro
politan-Vickers elektro-technikos kompanija. Oficialė jų 
pareiga buvo įvedinėt ir pritaikyt mašinas, kurių kompa
nija pristatydavo Sovietams. O ponai inžinieriai ką svar
biausiai darė? Jie šnipinėjo Sovietų orlaivių stotis ir jų 
dirbtuves, šniukštinėjo sovietinius ginklų fabrikus ir ša
lies apsigynimo planus. Norėdami išgaut daugiau Sovie
tų militarinių sekretų, tie anglai papirkinėjo rusus me
chanikus ir inžinierius, tuos caristinius pasturlakus, kurie 
buvo įsitrynę į atsakomingas vietas, veidmainiaudami, 
kad būsią ištikimi Sovietų valdžiai.

Visos sušnipinėtos žinios apie Sovietų apsigynimo pla
nus ir kariškas jų galimybes buvo perduodama imperia
listinei Anglijos valdžiai. O už tokius patarnavimus ir 
takiam tikslui turėjo inžinieriai-sabotažninkai gaut fi
nansų iš pačios Londono valdžios.

Tiesioginiam savo valdžios karo tikslams prieš Sovietų 
Respubliką tie inžinieriai trukdė elektros pajėgos ga
mybą, krikdė elektros stotis ir buvo suplanavę, kaip iš- 
sprogdint didžiuosius elektros fabrikus Zlatouste, Čelia- 
binske, Zuevkoj, Ivanove, Mozanergo ir kitur. Didžiau
sios domės jie kreipė į elektros stotis, teikiančias pajė
gą didiesiems metalo, ginklų ir amunicijos fabrikams. 
Tuom tikslu jie pasipirko eilę ir rusų judošių inžinierių, 
kaip kad V. A. Gusevą, Sokolovą ir kitus. O jų svar
biausias cielius buvo tokis: kaip tiktai imperialistai pa
skelbtų karą prieš Sovietus,-tai būtų ženklas visiškai su- 
ardyt arba geležimis bei akmenimis pasprangint elek
trinę ir kitokią Sovietų mašineriją. Ko patys sabotaž
ninkai nepajėgs sugadinti, tai įsiveržėlių orlaiviai galės 
išbombarduot sulig nurodymų, kuriuos šnipai inžinieriai 
patiekė Anglijos valdžiai.

Tai tokie nevidonų planai pasirodė iš prisipažinimų, 
kuriuos po areštui buvo padarę inžinieriai Wm. H. Mac
Donald, Thornton ir dalinai Monkhouse; o jie veikė po 
komanda C. S. Richardso, karo laiku šnipijados kapi
tono, kuris buvo Metropolitan-Vickers kompanijos atsiųs
tas, kaipo jos inžinierių direktorius.

Štai kas privertė Anglijos valdžią taip karščiuotis ir 
su grūmojimais reikalauti, kad jos inžinieriai-šnipai ir 
darkytojai būtų tuojaus paleisti be teismo. Tai todėl ji
nai nutraukė derybas delei naujos prekybai sutarties su 
Sovietais ir pervarė Anglijos parlamente nutarimą, kad 
valdžia gali bile kada uždrausti įvežimus bent kokių 
produktų iš Sovietų Sąjungos.

Social-imperialisto Ramsey MacDonaldo vyriausybė da
rė viską, kad tik neišlystų jos yla iš maišo, o vis tiek ji
nai išlindo. Net po to, kaip inžinieriai MacDonald ir 
Thornton pasirašė savo išpažintis apie padarytas ir dar 
planuojamas niekšystes prieš Sovietų Sąjungą, Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Sir John Simon’žiopčioja apie 
savo inžinierių “nekaltumą;” o kapitalistinė anglų spau
da pliauškia, būk inžinieriai buvo per prievartą prispirti 
tokias išpažintis padaryt,—nors patys inžinieriai Thorn
ton ir MacDonald pereitą ketvirtadienį teisme pakarto
jo, kad jokios prievartos nebuvo naudojama iš sovietinių 
kvotėjų pusės.

Pirmiaus prisipažinę kaltais, beje, MacDonald ir 
Thornton balandžio 13 d. teisme mėgino savo išpažintis 
atšaukti; matyt, jų ausis pasiekė-žinios, kad Anglija da- 

*rys pąskutines pasiučiausias pastangas, idant priverst 
Sovietus juos paliuosuot. Bet iš to atšaukimo nieko ne
išėjo. Sovietų prokuroras drg. Višinskį juos klausimais 
tuojaus sugavo taip, kad jie teismo rūme vėl patvirtino, 
jog dalyvavo tuose svarbiausiuose niekšiškuose darbuose, 
kurie buvo suminėti jų išpažintyse.

Grūmojimais, šturmavimais ir provokatoriškais melais 
Anglijos imperialistai stengėsi sukelt plačiąšiaš savo ša
lies minias prieš Sovietus, bet tuomi tik giliau įklimpo tie 
ponai ir juodžiau išsipurvino akyse dirbančiųjų minių. 
Vietoj sukurstyt darbo žmones prieš Sovietų šalį, social- 
pardaviko MacDonaldo valdžia tik dar aiškiau atidengė 
savo kriminališkumą. Tatai gi turi patarnaut kaipo 
naujas paakstinimas tarptautiniam proletariatui juo la
biau budėti ir organizuotis apgynimui sovietinės darbi
ninkų tėvynės nuo visų imperialistinių bjaurybių kariš
kų pasimojimų.

■MBi

APŽVALGA
Lotyny Amerikoj Prieškari
nis Kongresas

Lotynų Amerikoj įsigalė
ję du imperialistiniai siau
būnai: Anglijos ir Ameri
kos imperialistai. Proleta
rai, valstiečiai ir darbo in
teligentija^. stoja į kovą 
prieš injperialistinius karus. 
“Rytojus,” Argentinos lietu
vių darbininkų laikraštis, 
apie' Prieškarinį Kongresą 
raŠO: - :

I iii'; '<
•11 d.( kovo prasidėjo Monte- 

. video mieste Prieš Imperialis
tinius Karus Lotynų Amerikos 
Koritinentalis Kongresas, ku
riame dalyvauja daugelis dele
gacijų iš visų Pietį] Amerikos 
ir iš nekuriu kitų valstybių su 
dideliu atstovei skaičiumi, ku
rie atstovauja fabrikų darbi
ninkus, valstiečius,' sindikatus, 
moteris, studentus, įvairias 
organizacijas ir t. t. Vienu 
žodžiu — atstovai miliąninių 
darbo masių.

Iš įvairių miesto kraštų de
legate] kolumnos susikoncent
ravo prie Palacio Legislative, 
kame buvo atlaikyta prakalbos, 
ir paskiau nužygiavo visi prie 
sindikato namo, kur prasidėjo 
Kongresas, dalyvaujant 25 
tautų atstovams.

Atidarant Kongresą, dalyva
vo toks didelis žmonių skai
čius, kas perviršijo ir optimis
tiškiausius a p s k a itliavimus.I
Užėmus ėstadrą darbininkams 
ir intelektualams, tarp kurių 
buvo keliolika -ištremtų iš sa
vo šalių ir ilgus metus išsėdė
jusių kalėjimuose.

Visų šalių darbininkai tu
ri kovoti prieš didėjantį iin- 
perialistinio • ‘kar.d • pavojų. 
Tik masinėmis kovomis dar
bininkai ir valstiečiai tą pa
vojų gali prašalinti.

kų benamių. Tai daugiau
sia pabėgėliai iš bado sri
čių. Bet su. kiekvienais me
tais Sovietų vyriausybė jų 
vis daugiau paėmė į įvairias 
mokslo įstaigas ir lavinti 
prie darbų. 1928 metais be
namių vaikų buvimas buvo 
likviduotas.

Antra, tie vaikai jau ne 
vaikai, - o ; užaugę vyrai ir 
mergos. Trečia, -šaudyti 
vaikus, ’ išvežus šimtais tūk
stančių ir milionais, niekur 
taip nebuvo ir j būti negali. 
Tik nesveikoj fašistų vai
dentuvėj tokios tragedijos 
vaidinasi.

Socialistai Prisideda prie 
Jaunuolių Mirtin 
Pasmerkimo

Socialfašistų “Naujienos” 
netiesioginiai prisideda prie 
budeliško darbo, prie pa
smerkimo 
nuolių.

Čionai paduodame kiek il
gesnę ištrauką iš “Naujie
nų,” kad mūsų skaitytojai 
matytų, kaip socialistų gel
tonlapis nuglosto kapitalis
tų teismą už pasmerkimą 
mirtin Haywood Patterso- 
no. Girdi:

“Šito sentimento, žinoma, 
negalėjo ‘ išsklaidinti < .savano- 
Tiai teisiamųjų negrų gyąėjai, 

1 komunistai. Jie , greičiau jį 
dar sustiprino.

Ią ‘Scottsboro bylos’ komu
nistai pasidarė partinės agita
cijos arkliuką. Teisių lygybė 
ir žmoniškumas jiems juk ne
rūpi, nes jeigū jiems tai rū
pėtų, tai jie pirmiausia keltų

j protestus prieš mirties baus
mes ir sušaudymus sovietųBeprotyste ar Kas?

Fašistų “Vienybė,” 
kios lygsvaros nustojusi, ra
šo apie Sovietų Sąjungą di
džiausias nesąmones. Kas 
žodis, tai melas. Balandžio 
13 d. “Vienybė” apie Sovie
tų Sąjungos “benamius vai
kus” rašo:

“Kai kas gali pamanyti, .kad 
Sovietų Rusijos valdžia pasi
rūpino juos priglausti į našlai
čių namus ar duoti jiems dar
bą. Ne, komunistai pasielgė 
su jais taip, kaip tas numatyta 
jų mokslu: žmogus—gyvulys; 
kol gali dirbti—tegyvena, jei 
pasidaro našta—be pasigailėji
mo naikinamas. Taip pasielgė 
komunistai ir su tais apleistas 
vaikais.

“Vieną gražią dieną juos iš
gaudė, išvežė iš miestų į lau
kus ir be didelio triukšmo... 
sušaudė iš kulkosvaidžių.1 * Va
idinasi, didelės reikšrąės soęia- 
lis klausimas , buvo išspręstas 
be didelio galvos sukimo.”

Jeigu neapykanta , nenu
slopintų paskutinį lašą faši
stų sveiko proto, tai tokių 
nesąmonių i nerašytų, būk 
Sovietų valdžia išvežė vai
kus, sušaudė ir su tuo klau
simas buvęs išspręstas.

Fašistai sako, kad jie tą 
bjauriai melagingą “žinią” 
pasiėmę iš “Vilniaus Ryto
jaus.” Jeigu iš kitur ji pa
imta, tai tik parodo, kad yra 
ir daugiau tokių melų sklei
dėjų, kaip. “Vienybė.”

Apie tai reikia tarti dar 
keli žodžiai. < Po pilietinių 
karų ir didžiojo bado, kuris 
buvo Sovietų Sąjungoj 1921 
m., buvo apie 2^000,000 vai-

Scottsboro jau-

ganizacijos advokatas, kuris- 
pirmam teisme “gynė” jau- !

■ ■ i

nuolius, prikalbėjo jiem, kad 
jie sakytų, būk jie dvi bal
tas mergas žagįnę. Jaunuo
liai taip ir padarė. Jiem bu
vo įkalbėta, kad jiėtn gy
viem išlikti progos nėra, ne
bent jie prisipažins kalti; 
tai teisėjas, jų pasigailėda
mas, skirs vietoj mirties 
bausmės amžiną kalėjimą.

Jaunuolių gyvybė buvo 
iki šiol išgelbėta tik stojus 
juos ginti Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui ir 
Komunistų Partijai. Ačiū 
komunistų užsistojimui už 
jaunuolius, kova už jų'jpa- 
liuosavimą buvo iškelta pa
sauliniu plotu.

Gi dabar, tokiu momentu, 
kada visos jėgos įtemptos

iDOMuilr
Kaip Saugotis Nuo

Perkūno Trenkimo
Jungtinių Valstijų Oro 

Biuras duoda tokius patari
mus, naudotinus laike per
kūnijos.

Griaustinio laike yra pa
vojinga stovėti prie geleži
nės arba vielų tvoros. Jei
gu perkūnas trenktų ir į to
liausią tokios tvoros vietą, 
vis tiek žmogus bile kur 
prie jos galėtų būt užmuš
tas arba sužeistas.

Pavojinga stovėti po 
štu medžiu arba po 
kokiu medžiu, kuomet 
kūnas trankosi.

: šeštad., Balana. 15,; 1933 _
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North ir South Carolina - 
valstijose randama ženklai: 
tokios kometos atsilanky- - 
mo: didžiuliai gabalai stik-. 
lo, kokių žmonės niekad • 
negamino. Tie stiklo “ak
menys” tai yra sutirpę uo-r 
los ir smėliai nuo 
karščio, su kuriuo 
palietė žemę.

Mažesnių stiklo 
nu”, taipgi ne

baisaus 
kometa

“akme- 
žmogaus 

dirbtų, yra randama Ame
rikoj, Sibire, Australijoj ir 
daugelyje kitų vietų. Juos 
padarė nesvietiškai įkaitę 
dideli meteorai, nukrisdami 
ant žemės ir sutirpdindami 
smėlį bei uolą į stiklą. Pats 
jau meteoro dydis ir neįsi
vaizdinamas kritimo- smar-

’jaunuolių gynimui, tai lie-:pavojingiausių 
tuviškų socialistų lapas iš- Į viršus kalno bei. 
eina ir pradeda sapalioti,! yPac dar ten stovint po me-; titais. 
būk todėl, kad komunistai ūžiu.
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'įsimaišė į jaunuolių gynimą 
tai tik iš neapykantos prieš

aug-
bent I kūmas, drožiant į žemę, iš- 
per- vysto baisų degamąjį karš- 

Viena iš tį, sako minimas profeso- 
vietų tai'rius. Tokie stiklai vadina- 

kalnelio, si “moldavitais” arba “tek-

i Urvai-lindynės kalnuose ar 
• i kur kitur yra saugiausia 

komunistus kapitalistų teis-1 vieta. Lygiai saugi vieta ir 
mas ėmė ir pasmerkė mirtin i triobose, pastatytose iš me-
negrą jaunuolį Pattersoną.

Tokie menševikų rašymai 
tai niekas daugiau, kaip tik 
antspaudas ant mirties nuo
sprendžio, padaryto negrui 
jaunuoliui.

“Akron” Buvo Sugedęs

i
1 Rusijoje.

viso- Tai judošiaus antspauda 
ant mirties nuosprendžio, 
Grigaitis bando kišti Sovie
tų Sąjungą. Sovietuose nė
ra nei rasinės nei tautinės 
neapykantos. Ten mirties 
bausme yra baudžiami tik 
sabotažninkai, socialistinio 
ūkio griovėjai ir kontr-revo- 
liuciniai veiklūs priešai dar
bininkiškos Sovietu tvarkos.v

Toliau tas geltonlapis pa
reiškia :

“Kada prieš dvejus metus ta 
byla pirmą kartą iškilo, tai 
įvairios negrų organizacijos 
bandė sudaryti komitetą nutei
stųjų apgynimui, žymus Ajut 
erikos advokatai ir visuome
nės veikėjai buvo žadėję tam 
komitetui padėti. Bet komu- 
•nistai ėmė kovoti prieš'“negrų 
buržuazijąir, po ilgų ginčų, 
jiems pavyko, paimti Scottsbo
ro, jaunuolių gynimą Jšimtįnon 
sav;o partinės organizacijos, 
‘Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo,’ glo'boh.

' - . ' i l / I
Valstybės gynėjas nepralei

do progos tą faktą, kad komu
nistai įsimaišė į šitą bylą, pa
naudoti kaltinamų diskredita
vimui ‘džiūrės’ akyse.”

Vadinasi, baltieji šovinis
tai, klanieciai, prokuroras 
Knight ir reakcinė, pasken
dus neapykantoje prieš neg
rus džiūrė tūrėjo taip pada
ryti, kadangi komunistų or
ganizacija gynė negrus jau
nuolius.

, Socialistinis g e lt o n ląpis 
paslepia faktus. Kodėl ne
pasako, kad negrų buržua
zijos (A. for A. of C.P.) or

LAKEHURST, N. J. — 
Tyrinėjimas parodo, kad ba- 
liūninio orlaivio “Akron” 
pabūdavojimo darbas buvo 
labai prastas ir orlaivis nuo
latos gedo. Prieš savo pas
kutinę kelionę jisai buvo ke- 
diosė vietose sugedęs ir buvo 
įsakyta pataisyti, bet nebu
vo pataisytas. Ir taip jis žu
vo, nunešdamas į mirtį 74 
žmones—dalis kurių buvo 
karininkai, o dalis—darbi
ninkai.

talo. 
būna 
Nėra didelio pavojaus bile 
name, prie kurio pritaisyta 
perkūnsargio. Bet ir be 
perkūnsargio šiokiame bei 
tokiame name yra abelnai 
saugiau, negu būti lauke, 
kuomet užeina perkūnija. 
Esant gi viduj, geriausia 
tuomet šalintis nuo pečių, 
kaminų, radiatorių ir 
glaudyti apie sienas.

Pusėtinai saugi vieta 
žemai tarpkalnėse.

NAUJA BYLA PRIEŠ 
NEGRUS VARGUOLIUS

JPh>W

nesi-

Komety ir Meteoru
Padaromi Stiklai

Dauguma Jungtinių Val
stijų' gyventojų turėtų pra
žūti,—sako Britanijos Mu- 
zėjaus mokslininkas L. J. 
Spencer,—jeigu tokia kome
ta susidurtų su žeme, kaip 
kad buvo keli šimtai tūks
tančių metų atgal.

DADEVILLE, Ala. — 
Kuomet visų akys nukreip
tos į Scottsboro jaunuolius, 
Tarptautinis Darbiu inkų 
Apsigynimas turi ant ran
kų kitą didelę bylą. Čionai 
balandžio 25 d. įvyks teis
mas prieš penkis negrus pu
sininkus, kurie kaltinami 
“suokalbyje nužudyt.” 
Jiems taip pat grūmoja mir
ties bausmė. O vienatinis 
tų varguolių prasižengimas, 
kad jie susiorganizavo į pu
sininkų uniją. Užpuolime 
ant tos unijos susirinkimo, 
policija kelis užmušė, kitus 
sužeidė, o trečius suarešta
vo ir dabar nuteis mirtini

Tarp. Darb. Apsigynimas 
reikalauja, kad teismas bū
tų iškeltas iš Dadeville į 
didmiestį Montgomery.

DEVYNI SCOTTSBORO NEGRAI JAUNUOLIAI

I

Haywood Patterson
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Kovodami Laimėjo
(Vaizdelis iš Gyvenimo)

Rašo Pjautuvas 10-23.
(Tąsa)

“Negaunam,—mano vyras buvo nuėjęs į 
pašalpos biurą, bet nieko negavo. Sako, 
nepilietis. važiuok ten, iš kur atvažiavai! Va
žiuok! Už ką važiuoti! Kolei vyras dirbo, 
tai nedaug uždirbo, vos apsimokėdavom už 
kambarius. O dabar, nei randa nemokėta, 
nei valgyt nėr už ką nusipirkti. Jau pasku
tinius centus išleidome... Vaikai maži... 
Aną dieną atėjo namų savininkas, tai vos 
nesumušė. Kaip žvėris vaikščioja po stubą 
ir rėkauja: ‘Randos! Randos!’ O iš kur aš 

‘imsiu tą randą?... Nei cento... Nei tam 
sykiui pavalgyti! Sako : Neužsimokėsi, tai 

’neškis, kaip greitai gali! Neškis!’ šį syk iš
ėjo, gal kitą kartą ateis su policija, neži
nau ...”

Mano draugė, matydama, kad jai reika
linga greita pagelba, raminančiai tarė:

“Brangioji, mūsų pasikalbėjimas klausimo 
neišriš. Jei norime ką nors laimėti, tai rei
kia organizuotis.”

“Ką jau čia priorganizuosi,” užsispyrusiai 
aiškino moteris, “savininkas su policija at
eis, išmes su rakandais lauk, ir po organi
zacijos.”

“Jeigu mes šiandien, ot, tuojaus pereisime 
šiame name, pakalbinsime visus kaimynus Į 
susirinkimą, išaiškinsime. . . ”

“Ką tu kalbi, žmonele, kas dabar čia rū
pinsis apie svetimus reikalus?”

“Ne, čia ne svetimas reikalas. . . Aš ma
nau, kad šiame name ir daugiau yra tokių 

-šeimynų. Tik reikia pereiti, pakalbinti į su
sirinkimą. O susirinkime galėsime išsikal
bėti, išsiaiškinti...”

“Taip, žinoma, čia gyvena beveik visi 
biedni žmonės. Gal. . . gal kitą syk ir gali
ma būtų sušaukti toksai susirinkimas,” ra
miau kalbėjo moteris.

Mes išėjome kalbinti kaimynus į susirinki
mą. Vaikščiodami ir kalbindami kaimynus 
į susirinimą, užėjome keletą šeimynų, ku
riom taip pat, diena po dienai, artinosi bado 
šmėkla. Vieni aiškinosi, kad jie nedirba jau 
metai laiko, kiti po kelis mėnesius, o treti 
dar dirbo po 2-3 dienas savaitėje.

Susirinkimui dieną paskyrėme antradieni. 
Visi kaimynai sutiko atsilankyti į susirinki
mą.

Tą dieną aplankėme 24 kaimynystėje gy
venančius kaimynus. Ir ėjom namo smagūs, 
manydami, kad šiandieną daug darbo atli
kome. O antradienyj susirinkimas. Pavy
kus diena!

(Bus daugiau)

15 Metą Teatro Veikimo Sovietą 
Sąjungoj

Paskutiniu laiku laikyta Tarptautinės Re
voliucinio Teatro Unijos plenumo posėdis, 
šiame posėdyje svarstyta veikimas darbinin
kų teatro Sovietų Sąjungoj prieš revoliuciją 
ir po revoliucijai. Paskiaus padaryti pla
nai, kaip Sovietų Sąjungos teatras turi veikti 
ateityje. Draugas Boyarski, kuris yra pir
mininkas Meno ir Teatro Darbininkų Unijos 
Pildomojo Komiteto, davė istorinį raportą 
apie tai, kaip vystėsi revoliucinis teatras So
vietų Sąjungoj prieš revoliuciją ir po revo
liucijai.

Kalbėdamas draugas Boyarsky nurodė, 
kad pastaruoju laiku revoliucinis teatras jau 
'pasiekia naujo laipsnio vystymosi. Tai pasi
reiškia tame, kad didesnės dalys darbininkų 
įeina į teatro veikimą ir jį lanko. Paskiau 
tai pasireiškia naujose veikalų- temosė, per
organizavime teatrų ir kūrinių. Darbininkų 
klasės gyvenimas, idėjos ir veikimai vaidina
ma scenoje. Seni veikalai, kurie neturi rei
kšmės naujame gyvenime, kurie parašyti ge- 
neralėmis, filozofinėmis temomis, ima nykti 
iš teatrų. Per paskutinius kelis metus išsi
vystė geresnis supratimas ir pačiuose rašy
tojuose.

Veikalai, kurie yra seniaus rašyti, taip va
dinamos vidurinės klasės liaudies klasikai, 
jau veik pranykę. Jie baigia nykti ir iš pro
vincijų. Prieš tai nevartota jokia verstina 
priemonė. Pats gyvenimas, nauja kūryba 
ir darbininkiška teatro dvasia juos nustū
mė į šalį. Dar 1919-1920 metais buvo vai
dinta 50 nuošimčių senų klasikų. Taip pat 
buvo naudojama 18 nuošimčių senos mados 
rusiškų veikalų ir toks pat (18) nuošimtis 
naudota vertimų iš kitų kalbų. Gi 1926-27

metais jau rusų klasikų buvo tik 30 nuošim
čių, senų veikalų—5 nuoš.

Kita dalis veikalų (repertuaro) jau susi
dėjo iš naujų sovietinių veikalų.

šie nauji veikalai nebuvo gerai apdirbti. 
Jie lietė kolektyves farmas, kūlokus, trakto
rius. Jie skaitoma dar pradiniais braižiniais 
darbininkų kultūros. . Taip sakant, tie vei
kalai buvo “kirsti ir džiovinti” reikalui. Vie
nok dar yra stoka veikalų, kurie keltų aikš
tėn dabartinį Sovietų gyvenimą. Paskutinis 
Gorkio veikalas “Jegor Buličev” yra dide
lės reikšmės šios epochos teatrui Sovietų Są
jungoj. šio veikalo augštas literatinis laips
nis, jo charakteristika ir plati tema duoda 
aiškų istorinį supratimą šios gadynės (epo
chos).

Draugas Boyarskis pareiškė, kad dabarti
niai uždaviniai Sovietų Sąjungos teatro yra 
vaizduoti naujas žmogus. Tai yra tas žmo
gus, kuris jau sutvertas naujose sąlygose, 
naujame gyvenime. Sovietų Teatras vaiz
duos šį naują žmogų ne tik darbe, bet ir jo 
kasdieniniame gyvenime, šiuose veikaluose 
turi pasirodyti, atspindėti ir įsikūnyti nau
jas socialis realizmas.

Kitas klausimas kuris dabar keliamas, tai 
'įvairių stilių sukūrimas Sovietų teatre. Drau
gas Boyarski pareiškė, kad “mes dar labai 
mažai turime komedijos, veik nieko iš mu- 
zikalio lengvo teatro. Mūsų satyra yra dar 
silpnoje padėtyje.” Iki šiol Sovietų teatras 
buvo veidrodis idėjų, vaidino dideliais šalies 
klausimais. Teatras yra dalis šalies buda- 
vojimo. Ne taip, kaip kad kapitalistinėse 
šalyse. Sovietuose seni teatrai, kaip kad 
Aleksandrovo Leningrade, kuris jau šventė 
savo šimtmetines sukaktuves, parodė, kad 
darbininkai ir revoliucija sugebi apimti tin
kamą kultūros įstaigą ir sunaudoti geram 
tikslui.

Sovietų teatras gali pasigirti ir kitais pa
siekimais. Nepaisant visų sunkumų, o pada
ryta dideli techniški pasiekimai ir pagerini
mai veikalų pastatyme ir vaidinime. Visa 
eilė gerų ir talentingų aktorių iškilo. Kaip 
kad Babanova, Simonov, Glizer, Oročko, 
Martinson, Stčukin ir kiti. Paskiaus išsivys
tė kelios teatro organizacijos.

Paskiaus Sovietų Sąjungoje labai pakilo 
teatras tautiniai. Dabartiniu laiku yra teat
rai net 40 įvairių kalbų. Taip pat labai pa
kilo amaturinis (neprofesionalis) teatras So
vietuose. Tokių ratelių 1929 metais buvo 
35,000 su 500,000 narių. 1931 metais jau 
pakilo iki 50,000 ratelių (grupių) ir narių 
jie turėjo 800,000. Jaunų Darbininkų Teat
rų 1930 metais buvo 65 su .1,000 narių. Gi 
19%1 metais iškilo Jaunų Darbininkų Teat
ras iki 132 ir nariais iki 5,000.

Paskiaus dar randasi Jaunų Vaikų Teat
ras, Raudonosios Armijos Teatras, Unijų Te
atrai, Kooperatyvų Teatrai ir tt.

Prieš karą visoj Rusijoj (1914 metais) 
buvo 150 pastovūs teatrai;' 148 laikiniai te
atrai; 157 liaudies palociai, kuriuose buvo 
vaidinami veikalai; 344 kliubai, kuriuose 
buvo kabaretai ir kiti menkos rūšies persta
tymai. Gi 1931-32 metais buvo jau 391 pa
stovūs teatrai; 4,150 darbininkų kliubų mies
tuose; 1,020 socialių ’ kultūrinių centrų; 
7,932 laikinų steičių įtasyta, kur veikalai 
vaidinama ir koncertai ruošiama; taip pat 
yra įtaisyta 35,167 įvairių vietų, kuriose duo
dama perstatymai laikas nuo laiko.

1932 metais 424 profesionalės kompanijos 
davė vaidinimus 391 teatre ir 304 kliubuose. 
Su sekančiu Penkių Metų Planu aktorių armi
ja išaugs iki 48,640. Jie visi bus organi
zuoti į 1,216 įvairių grupių ir kompanijų.

Sovietų teatras yra gera lekcija darbinin
kams ir kitose, kapitalistinėse šalyse. Tačiauš 
mes negalim viskuo pašinaudoti, kas yra Tve
riama Sovietų Sąjungoj. Jų teatras yra dar
bininkų rankose. Pas juos nėra tokios kla
sių kovos, kokia yra čia Amerikoj. Sovietų 
Sąjungos darbininkai neturi 'tokių išnaudo
jimo bosų, kokie yra Amerikoj ir kitose ša
lyse. Sovietų darbininkai dirba savo naudai, 
o kapitalistinėse šalyse dirba išnąudbtojams., 
Jie tveria socializmą, mes esame tik kovoje 
prieš kapitalizmą. * .

Todėl mes turime tverti naują teatrą, nau
jus veikalus. Sovietų Sąjungoje yra visos 
galimybės išnaudoti senus klasikus, kuomet 
jų rankose yra profesionalis teatras. Jie ga
li ir turi priemones nušviesti ir aiškinti senų 
veikalų ideologiją ir kryptį, mes gyvename 
paskendę sename, išgverusiame mene. Mes 
mokinamės iŠ Sovietų Sąjungos, kaip sutverti 
naują meną mūsų epochai, aštrėjančios kla
sių kovos gadynei.

Menininkas.

DARBININKŲ SVEIKATA -
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Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS •
371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

Aukštas Kraujo Slėgimas
Drauge gydytojau, krei

piuosi į jus su klausimu apie 
savo sveikatą. Aš sergu 
jau metai laiko. Esu 50 
metų amžiaus. Aš turiu 
aukštą kraujo slėgimą: bu
vo pakilęs iki 220, tai lan
kiau gydytoją, tai numaži
no iki 180.

Aš užklausiau > gydytojo, 
ar negalima išgydyti, tai 
atsake, kad, jeigu būtų ga-, 
Įima įdėt naujos kraujagys
lės, tai būtų gerai. Klau
siu, kas mano gyslose yra, 
tai paaiškino, kad jos pilnos 
kalkių.

Tai, gerbiamas drauge 
gydytojau, ar gi taip jau ir 
nėra vaistų dėl tos ligos? 
Malonėkite suteikti nors ko
kį patarimą. Iš kalno ta
riu širdingą ačiū. Mažu 
galėsite atsakyti per .laišką
arba bent per spaudą—per 
mūsų “Laisvę.”

Aš sveriu 150
Ūgio 5 pėdų 6 colių. Man 
uždrausta mėsa. Tik kar
tą savaitėj vištienos arba 
avienos, ir jokių svaigina
mų gėrimų.

Atsakymas:—
Su kraujo slėgimu, Drau

ge, yra tokia istorija; Tai 
nėra jokia liga pat savaime. 
Tai yra tik požymis, kokios 
nors ligos simptomas.

Aukštas kraujo slėgimas 
gali būti nuo įvairių prie
žasčių: nuo nesveikų inks
tų, nuo tūlų širdies ligų, 
nuo tūlų trūkumų kepeny
se ir liaukose, nuo tūlų vais
tų, nuo svaigalų, nuo rūky
mo ir tt.

Jūsų nuotikyj, kaip ma
tyt iš aprašymo, kraujo slė
gimas yra aukštas dėl ne
sveikų arterijų—dėl arte
rijų sukietėjimo, dėl arteri
jų sklerozo.

O arterijų sklerozas, savo 
ruožtu, išsivysto nuo neti
kusio maisto, nuo kokių 
nuodų, {valgomų ar {geria
mų, nuo gendančių inkstų, 
širdies ar kitų organų bei 
liaukų ir t. p.

Kaip Jums paaiškino

svarų.

, _____ I m. ...... ■...„■BĮ . , . q

: saulės. Pasimaudykite šil-| Balandžio 2 įieną čia įvy?.
I”tai kasdiena
■j Nors specifiškų vaistų ijko konferenciją ppisiręngl.

šakniavaisių ir tt. Po tru
putį galima ir pieno ir kai 
kada kiaušinio trynio. Mė
siškų vely visai niekad ne
bevartokite. Nevartokite jo
kių svaiginamų gėralų, ne
rūkykite, nevartokite degi
nančių, erzinančių priesko
nių, prievalgių.

Kvėpuokite giliai, visu 
pilvu, po kelioliką , kartų, 
bent keliais atvejais kas 
dieną. Tas labai svarbu. 
Gilus kvėpavimas be dau
gybės kitų gerumų, sulygi
na ir pažemina kraujo slė
gimą. Būkite dažniau ant

I nėra, tačiaus Jums bus nau-: mui prie Alkanųjų Maršavi- 
dos, jeigu vartosite po vieną ■ j valstijos sosti De£ 
lasą iodo tinktūros (“Tinc-j
ture.or Iodine, 2 ozs.”), įla-!gatai buvo atsilankę nuo 7

I šinę į stiklą vandens, du 
įkartu kas savaitė. Vadina
si po du lašu į savaitę..

Taipgi gaukite pailgosios 
kaklo liaukos preparato: 

; “Thyroid' Tablets, gr. j, 
No. 100”. Imkite po vieną 
plotkelę prieš valgymą, tai 
po 3 kas dieną.

Dargi bus naudos, jei var
tosite ir žuvų aliejaus: pa
prasto “Cod liver oil,” po 
šaukštą po valgio, su apel
sino sunka, arba “Cod liver 
oil ‘ emulsion”; arba “Cod 
liver oil 10 D”—po šaukštu
ką po valgio.

organizacijų. Daugiausia 
kalbėta ir diskusuota taš 
klausimas, kaip geriau pri
sirengti ir dalyvauti maršą- 
vime. <. *

Alkanieji Maršuotojai rei
kalaus bedarbiams pašalpos, 
apdraudos ir kitų reikala
vimų, kurie kasdieną reika
lingi darbininkams, kurie 
nedirba.

I

Taip pat nuo konferen-

Čeveryky Darbininkų Streikas Dar Nepasibaigė
“Daily Workerio” Parengimas Gerai Pavyko; Darbinin

kai Pikietuoja; Laikyta Konferencija Prisirengimui 
Prie Alkanųjų Maršavimo; Lietuviai Darbininkai Turi 
Daugiau Veikti.

“Daily
naudai. Publi-

LAWRENCE, Mass. — 
Kovo 19 dieną čia buvo su
rengta koncertas 
Workerio”
kos buvo pilna svetainė, 
pragramą išpildė {vairūs 
dainininkai ir Liaudies Cho
ras. Choras dainavo gerai. 
Taip pat buvo ir lietuvių 
duetų. B. Petruškevičius ir 
J. Čiulada gerai sudaina
vo duetą. Gerai dainavo ir 
italai solistai. Pasakyta 
gera prakalbėlė apie “Dai
ly Workerio” reikalingu
mą, v

Pelno parengimas darbi
ninkų . dienraščiui, “Daily 
Workeriui”, .davė $34.80. 
Tai gera1 parama. »

ei jos buvo pasiųsta trys te
legramos: (1) Prieš Scotts
boro jaunuolių nuteisimą; 
(2) kad paleistų Tom Moon
ey ir (3) prieš Vokietijos 
fašistinį terorą. Paskutinė 
telegrama reikalauja, kad 
Hitlerio valdžia paleistų
darbininkų kalinius ir ko
munistų vadus iš kalėjimų. 
Šita telegrama pasiųsta Vo
kietijos ambasadoriui Wa
shingtone.

Tą patį vakarą visos lie-

turėjo. Viena jo liudininkė 
buvo lietuvaitė, K. Akulio- 
niutė. šie žmonės yra kata
likai, jie dažnai eina į baž
nyčią ir tenais sėdi, bet 
taip pat lošia darbininkų iš
davikų rolę. Darbininkai, tuvių darbininkų organiza- 
kurie eina liudyti bosui, cijos pasiuntė telegramą su 
prieš darbininkus, yra niek-! reikalavimu paleisti Scotts- 
šeliai ir pačių darbininkų' boro jaunuolius, 
priešai. i

Yra ir daugiau tokių, ku-i 
rie bosams batus laižo. Ge-| 
rai darbininkai žino,

Čeverykų dirbėjų streikas 
dar nepasibaigė. Darbinin- sąlygas, bet padeda bosams, 

j kai gerai laikosi, ir eina į eįna prieš darbininkus. Rei-

Taį reiškia, kad ir lietu- 
M. i vių darbininkų organizaci- 

Meškauskiutę, kuri taip pat1 jos dalyvauja tarptautinia- 
klausosi, ką darbininkai kai-; me judėjime. Tai gerai, 
basi, o paskiaus bėga bosui.bet dar negana mes esame 
pasakoti. • Yra ir daugiau 
tokių darbininkų, kurie ei
na ne su darbininkais prieš 
bosus, kad laimėjus daugiau 
uždarbio, geresnes darbo

pikieto eiles. Pikieto eilės gkia, tie darbininkai eina ne! 
stovi per visą dieną. Bosai tik prieš kitų darbininkų 
jau taikosi, bet nepriima'reikalus, bet ir prieš savo, 
visas darbininkų reikalau
jamas sąlygas. Jie siūlo iš- , 
pildyti kitus reikalavimus,!telva\turet1 tai suprasti 
bet nori pasilikti teisę pa
likti darbe skebus, kurie 
dabar dirba.

Mat, kompanijos gerai ži-j jįmas. Paskiaus ir patiems 
no, kad sitas darbininkų laime-; tokiejng darbininkams nėra 

Jūsų vietos svdvtoias tain'k™^ ^7 ^S1 leptų j dar ■ naudos, nes jie priversti 
jūsų vietos gydytojas, taip busimus streikus. Jei dar-i d ą
ir yra. Kai arterijos pasi- bininkai laimės ir skobai1? -S .jovL pimnKai laimes ir sKCDa! žmoniškai mažą atlyginimą,
daro kietesnes, tai tas jų bus isvvti tai kita karta' tt* . •~ x-.._____ ’ •______ Ub lbVJu’ tai Už ta atlyginimą nėra nei

Katalikų ir kitų darbinin-

ir neleisti savo vaikus strei- 
klaužiauti. Juk darbinin
kų laimėjimas Streiko, tai 
yra visų darbininkų laimė-

daro kietesnės, tai tas jų bim išvvti tai kito korto1 tt* . . •snkietčiimas naeina nuo in' • i yt \ K ^artą Uz tą atlygmimąsuKietejimas paeina nuo jų niekas nedrįs skebauti ir' u0 nrae-vventi 
su kalkėjimo. Arterijų šie- darbininkai lengviau galės _____ *
nose susidaro kalkių, ir tada laimėti. Bet iei skebai tu-

tame judėjime. Reikia dau
giau veikti tarptautiniai.

Darbininkai gali laimėti 
tik visi sykiu veikdami. Lie
tuviai darbininkai, anglai, 
lenkai, rusai, italai, žydai ir 
kitų tautų veikdami kartu 
ir sutartinai, — galėsime 
daugiau laimėti. Del to ir 
turime veikti visi bendrai.

Lietuvių darbininkų dar 
pefmažai priklauso darbo 
unijose. Kiekvienam dar
bininkui reikalinga priklau
syti toje organizacijoje, ku
ri yra jo prarponėje. Jei nė
ra toje pramonėje darbi
ninkų unijos, tai sąmoni 
gi darbininkai turi tverti 
sykiu su kitais darbininkais 
tokias unijas.

k L. K. Biuras.

gyslos nustoja savo papras
to tęslumo, elastingumo.

Ištarpinti arba kaip ki
taip prašalinti iš arterijų 
tos kalkių druskos nėra ga
limybių,' nėra vaistų. <

Galima iki'tam tikro lai
psnio dalykai pagerinti, pri
silaikant griežtokai apribo
tos dijetos ir šiaip abelnų 
higijenos taisyklių visame 
kame. , Galima bent tiek pa
daryti, kad arterijų sklero- 
zas neitų blogyn, kad jis 
kiek apsistotų.

Apie maistą, apie dijetą 
Jums gydytojas jau patarė. 
Daugiausia gyvenkite dar
žovėmis ir vaisiais; visaip, 
ir žalias, ir virtas, ir džio
vintas, ir konservuotas dar
žoves vartokite; Taipgi vi
sokių vaisių, uogų, riešutų, 
javinio maisto, (iš visų grū
dų), ankštinių daržovių,

laimėti. Bet jei skebai tu
rės teisę pasilikti darbe, tai 
jie ir kitu kartu, kuomet 
eis streikas, norės skebauti.

Todėl i darbininkai turi 
laikytis, kad laimėjus ir šį 
reikalavimą. Visi skebai 
turi būti išvyti laukan.

____________ ' /

Balandžio 6 dieną buvo 
teisiama dvi streikierkos. 
Jas areštavo policija, įsa
kius pačiam bosui. Bet kuo
met tas bosą/ buvo pašauk
tas teisman/ tai jisai nieko 
neturėjo 
liepė, kac/byla būtų panai
kinta.
tas pa/eikalavo, kad bosas 
jrodv
vo tąs dvi darbininkes. Kuo
met jokių kaltinimų tas bo
selis neturėjo, tai byla liko
si panaikinta.

Galima pasakyti, kad tas 
boselis dar ir liudininkus

“Priekalo” Vajus Balandžio Menesį

sakyti ir pats

et unijos advoka-

kodel jisai arešta-

( ” Draugai, “Priekalo” prenumerata me
tams yra Amerikoj $1.50. šiame vajaus 
laike kiekvienas draugas bei draugė turi 
gerai pasidarbuoti1 ir gauti skaitytojų 
“Priekalui.”

Kiekviena organizacija turi paskirti ko- 
' misiją arba vajininkus 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” dirba geriausi ir ga
biausi mūsų draugai, kaip V. žalionis, 
Varnėnas, Džiugas, V. Kapsukas, Z. An- 
garietis ir kiti.

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

V. Bovinas, Sekr., 46 Ten Eyck St., 
v Brooklyn, N. Y.
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FIODOR GLADKOV NORWOOD, MASS.

(Tąsa) Lošakas, taip jau pat ramus, atsistojo ir 
—Draugai, liaukitės diskusavę! Užteks pakėlė batų, kurio padas kabojo atšokęs, 

s kaip karvės iškištas liežuvis.
—Na, štai imk jį.' Atiduok savo vyrui, 

lai pataiso, ir galėsi nešioti. O del smagu
mo ir kitų kartų ateik čionai. Kada palei
sime darban cemento fabrikų, tai tave pa
siųsime akmenis kasti; galėsi išsprogdinti 
uolas ir be dinamito.

Avdotija nutvėrė batų, atsisėdo ant grin
dų ir pradėjo autis jį ant diktos kojos. 
Tuom kartu smarkiai koliojosi ir šitaip 
vaišino pirmininkų:

—Klausyk, tu bolševike, štai ir jūsų so
vietinė valdžia. Nuo mužikų atėmėte duo
nų karui su buržuazija, nuo buržuazijos— 
fabrikus, kaip ve ir mūsų cementinį. O 
darbo nėra. Atėmėte viskų, pasidalinote. 
O dabar kų nori, ir daryk. Kada paleisime 
fabrikų, tai bus kitaip. Eikite*namo ir 
miegokite jūs, bolševikai.

Glėbas priėjo prie stalo, pridėjo rankų 
prie savo plieninės kepurės ir nusijuokė.

—Sveiki draugai, senai jau nesimatėme! 
Parvykau, kad atsistoti prie savo priekalo, 
o pas jus iš fabriko padaryta gyvulių tvar
tas. Kaip niekšiškai apleidote jūs gamy
bų! Sušaudyti jus reikia, mano gerieji 
draugai...

Net kėdė iššoko iš po Gropiados, ir jis 
puolėsi prie Čumalovo.

—Glėbas! Brangusis draugas! Lošak, 
prieteliau mano, argi tu nematai? Glėbas 
Čumalovas... mūsų Glėbas! Užmuštas ir 
vėl gyvas. Lošak, tik tu pažiūrėk.

Lošakas sėdėjo, kaip anglies šmotas, ir 
žiūrėjo į Glėbu taip jau šaltai, kaip ir į 
darbininkus, į Avdotija, kaip į visus, kurie 
čionai kasdien susigrūsdavo, nuo ryto iki 
vakaro rėkaudami.

—Taip. Matau, dalykas pagerės. Bu-

jau, ir gėda iš jūsų pačių pusės. Dalykus 
visaip iškraipote, o patys savęs nematote...

—Ak, drauge pirmininke,—perkirto jo 
kalba Mitka,—atleiskite, uždarykite burnų, 
suvaldykite savo nervus, prismaigkite juos 
špilka...—ir vėl jis triūsėsi apie savo dar
bų. Po to apsisuko ir pradėjo eiti linkui 
durų, paskui jį pasekė ir minia. Glėbas 
įėjo į kambarį ir atsistojo miniai už nuga
rų prie sienos. Už stalo sėdėjo susilenkęs 
Lošak, buvęs kalvis,, ir greta jo—susitrau
kęs antras kalvis Gromada...

—Prisigrūdo čia jūsų, šėtonų, be galo, be 
skaičiaus,—piktai šaukė dikta moteris,— 
o vis tai pasodino ant mūsų sprando! Pra
keiktieji! Lai miršta biedni žmonės, jums 
bus dar geriau! Matai, kokius snukius 
užsiauginote. Mano gramėzdas tik ožkom 
šonus kaso, o aš turiu eiti ir su jumis rie
tis.

—Daugiau, daugiau, tetule Avdotija, — 
ragino ja darbininkai, stumdami į priešakį. 
—Karšk juos visus, garsiau šauk!

—Tylite, ėdikai! Kam jus viršininkais 
padarė, kam priešakiu pastatė ? Gramėzdai 
ir žiopliai! Tai tik darbo žmonėms ant 
vargo!—Avdotija plačiai atkišo kojų ir spy
rė į stalų. Sijonas iškilo virš kelių ir pa
sirodė išsivertusios mėlynos gyslos.

Minia pasileido juokais, o kai kas ir del
nais suplojo.

—Bravo, tetule Avdotija! Parodei nu
merį, geras pavyzdys! Pakelk uždanga 
augščiau—parodyk svarbiausių scenų! Ne
paisyk !

Lošakas sėdėjo, kaip akmeninis. Groma
da pašoko ir, skerėčiodamas rankomis, pra
dėjo:

—Piliete! Drauge! Juk tu esi darbinin
kė moteris. Mūsų komitetas atlieka yisasjvai tu kalvis,—kareivis, armijos vadas. Vis

Ir Mano Žodis Apie Diskusijas
Aš tai jau bur būt kaip ta

sai velniūkštis užsimaniau lys
ti per kaminą į dienraščio 
“Laisvės” skiltis. Mat, atvejų 
atvejais esu prisiklausęs, būk 
tai, kad delei kritikos arba sa- 
vikritikos “Laisvės” špaltos 
darbininkam uždarytos. Bet 
aš, apart kitko, esu ir tasai ne- 
viernas Tamošius ir noriu iš
tirti patsai ant savo proleta- 
riško kailio, šiuomi aš noriu 
nors dalinai pastebėti drg. J. 
Grybui, aprašiusiam diskusijų 
eigą (“L.” No. 72).

Aš užgiriu d. J. G. gyvu
mą, kpris turbūt pirmutinis iš 
norwoodiečių apibudino dis
kusijų įvykį. Betgi tuom pa
čiu sykiu norėčiau, kad būtų 
priimtos ir mano pastabėlės.

Visu pirma reikia pastebėti, 
kad d. J. G. nevisai teisingai 
apibudina abelnai visų disku- 
santų kalbas, nes vienų išsi
reiškimus žymiai pagerino, o 
kitų pablogino. Bet su tuom 
tiek to, nes juk kiekvienas 
skirtingai formuluojame.

O jau mano išsireiškimai, 
tai visiškai iškraipyti. Ir nežiū
rint, kaip aš nemanyčiau apie 
Sovietų tvarką, bet netiesa, 
kad aš būk sakęs, jogei 
egzistuoja despotizmas, 
tiesa, kad būčiau, sakęs, 
ten skurdas, ir netiesa,
esu priešingas vaikučių prieg
laudos darželiam, kaip kad d. 
J. G. man primeta.

Tas tiesa, kad tose diskusi
jose buvo panašiai sakyta, 
tiktai jau ne mano nuopelnas. 
Mat, d. J. G. tose diskusijose 
turėjo dvi svarbias užduotis: 
vieną, kaipo diskusantas, o 
antrą, kaipo reporteris. Tad 
ir nedyvai, kad galėjo daly
kus sumaišyti. Juk ne veltui 
yra sakomą kad “tarp dviejų 
auklių vaikas be galvos.” Kei
kia konstatuoti faktą, kad aš 
minimose diskusijose buvau 
nusistatęs So v. visai neliesti,, 
peš tokio klausimo nebuvo nęi 
diskusijų - įtymošej ’ūažymėU. 
Bet kuomet będiskusuojant 
nudardėta ligi Sovietų Sąjun
gos ir kuomet vieni diskusan- 
tai, taip sakant, be galo be 
krašto pradėjo girti Sovietų 
tvarka, o kiti be saiko ją peikti 
(bet juk tam ir yra diskusi
jos), tada ir aš pareiškiau štai 
ką. Jeigu jau sovietijoj mo-1 
teris, vaikų motina, turi

ten 
Nė
jo g 
kad

uždarbiauti, kūdikius p ai ik d a- Kitos organizacijos neturėtų rengti 
m a kad ir imi ;Vaikučiu dar- n^ko toj dienoj,-bet turėtų ragin

ti savo narius dalyvauti; šiame pa
rengime J •• i (89-91)

I SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopa rengia linksmą 

balių, panedėlio vakare, 17 d.‘balan
džio, 7:30 vai. vakare, lOį N. West 
St. 
ga

pareigas, kiek tai galima... Taip. Tu tų' 
turj suprasti.

—Nesigailėk jų, tetule Avdotija! Už vi
sus jiems pasakyk!

—Vykite laukan pas velnio motinų tų 
boba! Kas gi ištikro? Čionai ant sienos- 
paties Lenino paveikslas, o ji, niekše, štai 
kokius juokus...

—Tylėkite, bobininkai! Kur mano batai, 
kuriuos jūs man davėte? Į sodžių kartų nėjo Glėbu, tartum iš numirusių prisikėlu- 
nuėjau, o paskui tris kartus apsiaviau, apie 
namus bedirbdama, ir pasileido siūlai, iširo 
“galvos.” Tokius batus dėvėkite jūs patys. 
Rykite sau juos!—Avdotija ištraukė kojų 
iš bato ir drožė juom į grindis. Batas su

tai gerai ir mums priedas. Matai, koki 
pas mus dalykai yra. Mataį kMp’ piliečiai 
supranta naujų gyvenimų. ' 'Kalvių rūmai 
paversti į brėžukų gaminimo rūmus. Pra
keikta brėžukų gamyba!—Atsistojo Loša- 
kas, pakėlė nepaprastai ilgų savo rankų ir 
per stalų padavė jų Glėbui...

Susirinko darbininkai iš įvairiausių ce
mento fabriko skyrių ir atydžiai apžiūri-

sį žmogų, dairėsi, tarpe savęs kalbėjosi ir 
vienas po kitam griebė Glėbui už rankų.

Kai kurie jau išėjo, kiti nusiramino, ir 
daugelis dar tik giliai'dūsavo.

—Štai, drauge Čumalov, štai kaip yra.

ma kad ir jau vaikučių dar
želio prieglaudoj, tai tas ir pa
rodo, kad Sovietuose nevis
kas d a tvarkoj. Bet jeigu 
ten da tebevedama tiktai tuo
laikinė revoliucijos momento 
stadija ir jeigu kūdikių moti
na tiktai laikinai ir neišven
giamai yra traukiama iš na
mų į industrijos statybą, tai 
tuomi ir vaikų darželių insti
tutai palieka svarbiais fakto
riais. Na, o d. J. G. rašo, kad 
aš esąs priešingas ir vaikų 
darželiam. Matomai, tasai 
draugutis manes nesuprato. O 
gali būt ir tas, kad aš dis
kusijose gal ir nesugebėjau ar 
gal ir delei apriboto laiko sto
kos negalėjau tame klausime 
paduoti galutiną savo minčių 
išvadą. - Bet kas link moterų 
darbo industrijoj., tai buvau, 
esu ir būsiu priešingas, nežiū
rint kokioj šalyj ir kokioj sis-; 
temoj tas dalykas būtų vykdo
mas.

Ant galo-reikia pastebėti, su 
kokiais motyvais d. J. G. pas
tato net pirmose eilėse disku-, 
santų drg. K. Janavičių. Tik 
gaila, kad jo argumentai ne
paskelbti spaudoj, o tai būtų 
gardaus, juoko “L.” skaityto
jam, kaip kad iš to nemažai 
pasijuokta ir diskusijose. Yra, 
faktas, kad d. K. J. yra nuo
širdus kairiojo sparno sekėjas, 
bet yra da didesnis argumen
tas, kad d. K. J. nebuvo, nė
ra ir nebus jokis diskusąntas.

Kas pasakyta apie d. K. J., 
veik tą patį galima pasakyti ir 
apie S. Zenevičių, kuris visuo
met kalba ir turbūt nė patsai 
nežino ką,

Tai ir viskas, ko aš norėjau.
J. Pakarklis-

Bus gera muzika šokiams. Įžan- 
25 centai. • Kviečia, Rengėjai.

(88-89)

CLEVELAND, OHIO.
Tarp. Darb. Apsigynimo Liet, kuo

pos susirinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, 17 d. balandžio, Liet. Darb. 
Svetainėje, 920 E. 79 St. šitame 
susirinkime privalo dalyvauti visi 
nariai. Grupių kapitonai/ privalo 
matyti savo grupės narius ir pak
viesti į susirinkimą. Yra daug svar
bių dalykų aptarimui. Valdyba.

(88-89)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CONN. VALSTIJOS APSKRI
ČIŲ VALDYBOS POSĖDIS 
30 d. balandžio įvyks ALDLD 

3čio Apskr., LiDSA 8-to Raj., LDS 
5-tb Apskr. ir APL.M Sąjungos 4-to 
Apskričio konferencija darbininkiš
kuose kauburiuose, 774 Bank St., 
Waterbury, Corin. Draugai, Aspkri- 
čių Valdybos nariai, visi būkite 11., 
valandą iš ryto, kad konferencija 
laiku prasidėtų' ir Anksčiau atvažia
vusiems draugams nereikės laukti.

Komitetas.
(89-91)

Philadelphia 
ROUND TRIP »3°° 

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _________ _ $3.50
WASHINGTON 
BOSTON ____
RICHMOND __ 
PITTSBURGH 
DETROIT___
CLEVELAND . 
CHICAGO ___

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

4.00 
2.00 
6.25 
7.00 
9.00 
9.00 
9.00

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI
• Jau turime tris vietas, kur rengiama dienraščio

/ ‘ f !

“Laisvės” naudai piknikai sekančią vasarą:

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
Ulmer Park, Foot of 25th Avenue.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass.,
Kur Yra Ir Puikios Maudynes

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (August)
Valley View Park, Inkerman Pa.

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00
Tai bus pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. Dubrow & Sons, Ine., bus trečia dovana

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkčs ir kiti talentai

kiauru galu atšoko ir pataikė komiteto pir- Galių paėmėme į savo rankas. Bet matai, 
mininkui Lošakui į krūtinę. Bet Lošakas, 
kaip ir pirma,, sėdėjo, tartum anglies gaba
lus. Jis ramiai paėmė batų ir pasistatė 
prieš save.

—Na, moterėle, statyk ir toliau klausimų 
kunigiškai. Pasiklausysime,—atsiliepė Lo
šakas.

'Gromada neišlaikė, pašoko ir pradėjo 
mosuoti rankomis. Jo veidas paraudonavo 
nuo paskutinių kraujo lašų.

—Drauge Lošak, aš negaliu daugiau iš
kęst. Ši pilietė nesupranta mūsų padėties, 
bet jos elgėsis yra begėdiškas ir niekšiš
kas! Komitetas nėra kokia karčiama. 
Reikia kartų ant visados užbaigti tokias 
provokacijas...

—Gromada, geriau pakentėk; gera pir
tis bus tau ant sveikatos,— atsiliepė Loša
kas.—Štai dabar mes pastatysime klausi
mų: Na, piliete ir supykėle, pasakyk mums, 
kodėl ir už kokius tavo darbus tau teko 
tie batai? ’

—O, tu kuprotas gramėzde, man akių 
nemuilink! Ar aš dirbau ar ne, bet batus 
ir aš tūriu gauti! Supratai?

—Nustok. Ne barškėk, kaip barabanas, 
bet pamųstyk ir atsakyk. Išnaujo klau
siu: už kokį savo naudingų darbų nori gau
ti /kisielių su pienu, cukrum ir kitais reik
menimis? O tavo kiaules tai mes naciona
lizuosime todėl, kad jas šeri mūsų duona, 
kurių mes suteikėme tau pačiai maitintis. 
Jeigu prirodysi,—gausi, o ne, tai ne.

—Na, tu nelaboji, laikykis prieš juos,— Ibumo sutvarkyt darbo ūkį? 
kurstė ja jos pritarėjai, (Daugiau bus)

kas dabar aplinkui mus. Išvijome visus 
fabrikų savininkus. Bet žiūrėk, et, kaip 
ant nelaimės. Blogai. Kas kūjus nusine
šė, kas varį nulupinėjo nuo durų, kas dir
žus supjaustė... Gana, kokis jau mūsų 
valdymas.

Negalima buvo suprasti, kas skundėsi: 
vienas vo kitam skundėsi ir kartojo tų pat. 
Glėbas žiūrėjo į draugus ir lingavo savo 
plienine kepure. ‘

—O dailydės, kalviai, elektros mechani
kai, pečkūriai ir kiti darbininkai?

Gromada prasigrūdo per minių į vidurį, 
laikydamas menkutėse rankose kėdę, ir 
drožė jų į grindis. . . :

—Atsitraukite, draugai, atgal! • Duokite 
balsų draugui Čūmalovui, taL didvyriui 
Raudonosios Armijos—kovotojui. ( Jis yra 
darbininkas iš mūsų didžiulio fabriko. Mes 
galime tik pasidžiaugti juomi. Jis buvo 
kovotojas, jis gynė mus nuo baltųjų, žalių
jų ir juodųjų, štai kas yra Čumalovas.

—Išliko gyvas, tai labai gerai. Išgijo. 
Na, dabar ir vėl su mumis. Tai labai gerai. 
Gana. Fabrikas mūsų, bet...—girdėjosi iš 
minios. Gromada jau mosavo menkutėmis 
rankomis ir iš visų spėkų šaukė:

—Draugai, mes visi darbininkų klasės 
nariai, siekėme užvaldyt gamybų, bet da
bar mums visiems gėda. /■ Draugai,/. štai 
kaip mes tinkame tik demagogijai. Mes 

pergalėjome karo frontuose, mes nuveikė- 
!me priešus, bet ar gi mes neturime suga-

MM

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

Čia

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

H
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PER HAMBURGĄ
Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas 

visose klasėse patarnavimas, Savaitiniai išplau
kimai iš New Yorko. Patogus ir greitas gele
žinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS
Infornlacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

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

DETROIT, MICH.
Pirmutinis piknikas, naudai Daily 

| Worker įvyks nedėlioję, 14 dė gegu
žės, Workers Camp. Rengia distrik- 

Clti to komitetas Komunistų Partijos.

Prašome draugijų, augščiau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” piknikuose.

“Laisvės” Administracija.

. DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

«Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori Į)ut sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuve^ DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVJČIA, Savininkas.

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

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

PER “LAISVI” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

keyboardo.”

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

l’i'•
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VIETINĖS ŽINIOS
Iš Maspetho Miluko Parapijom^ Susirinkimo

|kalba poterius.. Kai nebus 
ikam klausytis, jis ir pats pa
liaus tuščiom sienom kalbėti;

Daugelis iš mūsų esame be
darbiai. Tai organizuokimės, 
kad galėtume gauti pašalpą. 
Kiti, kurie turime stubelkas, 
o negalime užsimokėti morgi- 
čių ir taksų, gręsia mums stu- 
bų praradimas. Ot organi
zuokimės į randauninkų ir na- 

kad

Balandžio 13 d. Maspetho j prieiti pasikalbėti su vyskupu, 
Miluko parapijonai laikė susi-'jam papasakoti, kad Milukas 
rinkimą, kur jie tarėsi, 
būtij galima prabaščius 
valdyti bei jo nusikratyti.

Aš, kaipo senas parapijonas pasakė, kad jau kunigų gas-1 apginti savo būtinuosius reika- 
,ir būdamas darbininku, noriu padinės kalbasi apie Brook-; lūs. 
darbininkiškame 1 a ikraštyje lyno kunigų įvykusią konferen ;

ciją, kurioj jie nusitarė nepa-, 
siduoti parapijonam ir apie 
viską duoti informacijas vys
kupui.

Mūsų, Maspetho parapijo- 
nų, bruzdėjimas prieš Miluką 
nėra naujiena. Tūkstančiai 
darbininkų parapijonų buvo 
pasipriešinę prieš prabaščiu, 
ir net teismuose bylas užves
davo, bet jos visos baigėsi ku- ' 
nigų laimėjimu. Vyskupas, 
kaip jis nori, taip ir padaro . 
su kunigais. Jei Milukas ne
geras, tai kuo vyskupas gal i /‘Daily Worker” tarp 
būti mum geresnis? Jie visi p , • • 
išvien su bagotaisiais. Juk; DalSlUVlŲ
jau mes turime patyrimą iš ! New York Paris Shoe Com- 
vyskūpo atstovo, kuris nese-1 pany darbininkai streikavo 
nai iš mūsų skundus surinko į per 12 savaičių prieš algų ka- 
ir vyskupui padavė. O, kaip {pojimUs. Streiką vadovavo 
žinome, pasekmės tokios,—Mi-|ghoe Workers Industrial
Jukas su jais visais draugauja. Union. Apie darbininkų strei- 

laikytame ka teisingas žinias padavė tik 
susirinkime sudėjome (“Daily Worker.

$85.00 bylos vedimui su Mi
luku. Komitetas, kuris lan
kėsi pas advokatą, sako, kad 
advokatas reikalauja $250 by
los pradėjimui. O jeigu jis 
ką nors laimėtų, tai tuomet 
turėtume duoti jam dar $500. 
Iš to visko būtų nauda advo-; 
katui, o mum dideli nuostoliai.

Dabar apie areštus ir ap-‘ 
stumdymus parapijonų bažny
čioj. Buvo areštuota moteris. 
Per pamaldas bažnyčioj bu
vo 4 policistai ir slaptos po
licijos, kurie vakta^o parapi- 
jonus. Tai kam eiti ten, kni
su policija persekioja ir dar 
areštuoja? Mums, darbinin
kams, parapijonams, iš to jo
kios naudos nėra. Naudą iš 
to turi kunigas ir slapta poli
cija kuri, žinoma, gauna už
mokėti.

Aš, kaipo senas parapijo
nas, turiu užtektinai patyri- 

rūpinki- 
kaipo darbininkų 
Milukas lai sau

kaip ! prastas prabaščius, ir tuomet 
su-i gal vyskupas iškeltų Miluką.

Bagočiūnas visai teisingai, mų savininkų draugiją,

f darbininkiškame 
išreikšti savo nuomonę apie 
mūsų mitingus ir kovas su 
prabaščiu.

Jau senas laikas eina ne
pasitenkinimas Miluku, kuris 
nuganė parapiją nuo vieno 
tūkstančio narių iki 150 para- 
pijonų. Bet kuomet mes kal
bame apie didelę parapiją, tai 
nepamąstome, kokia nauda iš 
parapijos mums, darbinin
kams. Mes esame vargo pelės. 

’ Mus išnaudoja fabrikuose ir 
šiaip visur skriaudžia, ir dar 
kunigai, kuriuos mes užlaiko- 

< me, eina prieš mus, o su ka
pitalistais ir su policija gau
do mus po bažnyčią.

Aš manau, kad visai 
singa nuomonė, kad mes 
liautume bent ką turėję 
Miluku ir kitais kunigais.

Noriu pasakyti kelis 
džius ir apie mūsų pirmesnį ir 
paskutinį mitingą. Pirmes- 
niame mitinge mes išrinkome 
komitetą, kuris eitų jieškoti 
advokato prašalinti Miluką. 
Mes manome, kad perdaug pi
nigų išleidžiama. Jau para
pijai lėšavo dabartinė bažny
čia $50,000 ir dar turime mor- 
gičiaus ant bažnyčios ir kle
bonijos $20,000. Kaip atro- 

r do, tai tie triobėsiai negali bū
ti tiek verti.

Komitetas teiravosi ir šen ir 
ten, ir parnešė mums raportą, 
kurį išdavė balandžio 13 d.' 
Zabelskio svetainėj. Pasiro
do štai kas: Komitetas ban
dė eiti pas visokius advokatus: 
liuteronus, žydus ir katalikus. 
Bet jie visi atsako, kad “mes 
nieko negalime padaryti,” nes 
kunigus paskiria ir atima vys
kupai; o jie turi savo tvarką, 
kapitalistų valdžios leistą, 
plačiai veikti. *Pagaliaus, pa
sitaikė komitetui užeiti vieną 
advokatą, kuris sako

Aš manau, kad manęs para- 
pijonai ' turėtų paklausyti. 
Nieko nebus iš to skundimo ir 
tąsymosi per advokatus pas 
vyskupą.

Ten pat mitinge moterys 
teisingai pastebėjo, kad var
nas varnui akių nedrasko— 
vykūpas nedraskys jų ir 
lukui. 
yra 
nūs.

Mi-
Jų bendras reikalas 

išnaudoti mus, parapijo-

Senas Parapijonas J.

ir priąjųsti skaitlingą delega
ciją. Šita konferencija yra la
bai svarbi, kas liečia Wilkes 
Barre apielinkę, kad čionai 
sustiprinti lietuvių darbininkų 
judėjimą.

Savitarpinio lavinimosi mo
kyklėlė mums būtinai reikalin
ga. Mes toki atsilikę teori
niais ir praktikiniais klausi
mais. Dar mums ,daug ko 
trūksta, ka bolševikai ištiesų 
turi žinoti.

Visų darbininkiškų organi
zacijų atstovų konferencija 
yra šaukiama gegužės 14 d. 
Vieta ir laikas bus paskelbta 
kiek vėliau.

Su instruktoriais mokyklėlei 
mums nebus ■ bėdos. Jau te
ko susirašinėti su K. P. L. F. 
C. B., kuris prižadėjo prisiųs
ti instruktorius. Instruktoriai 
bus, kurie duos lekcijas an
gliškai ir lietuviškai, 
turėsime progą jauni i
gę bile katroj kalboj lavin
tis.

Komiteto posėdyje buvo nu
tarta, kad organizatorius F. 
Kuklys atsikreiptų laiškais į 
kuopas, kurios neužsimokėję

ANGLUOS KARALIUS PASIRAŠĖ BILUI 
PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS PREKYBĄ

Taigi 
suau-

į apskritį už 1932 mZJ idant 
tatai padarytų. Taip pat nu
tarta kuopas raginti, kad jos 
užsimokėtų į centrą už šiuos 
metus. Reikia priminti • apie 
tas kuopas, kurios užsimokė
jo už savo narius į centrą iš 
kuopos iždo. Tai turėtų pa
daryti ir kitos kuopos. Turi
me, draugai, žinoti, kad cen
trui irgi reikalingi pinigai. 
Mažiau centre bus pinigų, ma
žiau galės išleisti knygų ir ap
skritai mažiau paskleisti kla
sinės sąmonės darbininkų tar
pe.

Apskričio Komitetui svarbu 
žinoti, kodėl nekurios ALDLD 
kuopos neužsimoka į apskritį? 
Buvo kuopų, kurios neprisiun- 
tė delegatų į konferenciją. 
O tai apsileidimas. ‘ Iš to pri
sieina daryti išvadą, kad dau
gelyje kuopų yra apsileidimas 
ir nesirūpinimas savo organi
zacijos reikalais. Kuopos, 
siunčiant mokesčius apskri
čiui, išrašykite čekį: J. Vitkū- 
nas ir pasiųskite i V. Glaubi- 
čius, 316 George Ave., Wilkes 
Barre, Pa.

12-to Apskričio Sek.,
V. Glaubičius.

lių bei pinigų jų nusipinki- esu labai susirūpinęs... 
mui. Kad jūsų, loska, ra- Well... Aš baigiu, Hay- 
šykite man laiškus, nes aš wood Patterson

tei- 
pa- 
su

Z o-

Balandžio 9 d. 
mūsų

dirbtuvėj 
kai išperka po 
Workerio.”

Revoliucinio 
ka auga, tik 
skleisti 
ninku.

Šiandien toj 
kasdien darbinin- 

25 kopijas “D.

dienraščio įta- 
reikia mokėti 

D. W.” tarpe darbi-

NEWARK, N. J

esąs mo; patariu, geriau 
draugas mūsų diecezijos vys- mės savo 
kūpo ir jis mano, kad galėtų reikalais.

Visuotinas Lietuvių Susirinkimas ir
Viešos Diskusijos Bedarbės Ki
Trečiad., 19 Balandžio, 1933

PRADŽIA 8-tą V AL. VAKARE

Amerikos Lietuvių Piliečiu Kliubo Salėj
80 Union Avė., » • Brooklyn, N. Y.;

DISKUSIJAS RENGIA: i
Amalgameitų Unijos Lietuvių 54 Skyrius, Bedar

bių Komiteto ir Didžiojo New Yorko Draugijų Sąry
šio atstovai, sušaukimui Bendro Veikimo Konferen-: 
cijos.

BEDARBIAI IR DIRBANTIEJI! Tūkstančiam be-; 
darbių New Yorke ir Brooklyne grąsina alkis ir iš-; 
metimas iš namų. Tūkstančiai šeimynų neturi iš ko: 
užsimokėti randas. Bedarbė dar vis nesimažina, o; 
išteklius koks buvor baigia išsekti.

Nežiūrint kokių politinių bei religinių pažiūrų bū
tume, prieš visus stovi klausimas: kaip bus gyventi? 
Daugelis pašalpinių draugijų nariai neturi iš ko už
simokėti duokles ir gręsia jiems praradimas draugi
jose teisių. Morgičių, taksų, elektros* ir gazo bilų 
užmokėjimo klausimas vargina kuone kiekvieną dar
bininkų šeimyną.

Ką turime daryti, kad išreikalauti bedarbiams pa
šalpos ir apginti dirbančių darbininkų reikalus,—tai 
visų bendras reikalas.

Taigi augščiau pažymėtus klausimus išdiskusuoti ir 
tinkamai prisirengti prie Bendro Veikimo Konferen
cijos, kuri įvyks balandžio 30 d., 10 vai. ryte, 80 Union 
Avė. ir yra rengiamos viešos diskusijos.

Komitetas kviečia įvairių sriovių darbininkus ateiti 
į šias diskusijas ir aptarti savo reikalus. Kiekvienas 
asmuo turės pilną progą liuosai išsireikšti, ir niekas 
jų kalbos nevaržys .

Konferencijos Sušaukimo Komitetas.

Tarptautinio Darbiu inkų 
Apsigynimo bazaras šiandien 

i_!ir rytoj, balandžio 15-16 dd., i 
358 Morris Ave., Newark, N. | 
Jersey. • i

Į bazarą įžanga 35'centai, | 
vaikams veltui. Svetainės du- ' 
rys bus atdaros po pietų iki 
vėlai nakties abidvi dienas. 
Apart daugelio daiktų, išstaty
tų pardavimams ir laimėji
mams, vakarais bus puiki pro
grama ir šokiai. Programos 
išpildyme dalyvaus iš New 
Yorko John Rced Kliubo na
riai .

Eidami į bazarą, su užkan
džiais nesirūpinkite. Bus pa
ruošta puikūs valgiai ir už vi
sai mažą kainą. Suaugusiom 
už pietus 35 c. ir vaikams 20 
,centų.

Labai svarbu dalyvauti T.
■ D. A. bazare ir paremti šią 
; apsigynimo org. Kiekvienas 
j turi žinoti, kad ačiū Tarptauti- 
1 nio Darbininkų Apsigynimo 
: pasidarbavimui S c o 11 s b oro 
jaunuolių byla buvo iškelta 
{pasauliniu plotu ir jų gyvybė 
i apginama. Kovos vedimas už 
Tom Mooney paliuosavimą ir 

.kitų politinių kalinių gynimai 
> reikalauja didelių lėšų. Tai-! 
gi mes atsilankydami į baza- ' 
rą prisidėsime prie apgynimo 
šimtų politinių kalinių.

Visi raskime progk būti abi 
dieni bazare. I

Darbininkas.

WILKES-BARRE, PA.
Organizacijų Konferencija 

Mokyklėlės Reikalais
Balandžio 12 d. ALDLD 

12-to Apskričio Komitetas tu
rėjo susirinkimą. Jame buvo 
aptarta daug darbininkų kla
sės bėgančių reikalų.' Tai vis 
klausimai, kuriuos greitai rei
kia pravesti gyveniman.

Vienas iš svarbiausių pasi- 
brėžtų darbų, tai sušaukti dar
bininkiškų organizacijų atsto
vų konferenciją delei apkalbė
jimo jaunimo organizavimo ir 
įsteigimo1 jauniems darbinin
kams lavinimosi mokyklėlės.

12-to Apskričio Komitetas 
atsišaukia į ALDLD, LDSA, 
LDS ir APLA kuopas dėtis 
prie šaukiamos konferencijos

LONDON. — Anglijos 
imperialistinė valdžia tebe- 
siunta prieš Sovietų Sąjun
gą už suėmimą jos šnipų ir 
sabotažninkų. Užsienio rei
kalų ministeris Simon pa
reiškė, kad Vickers korpo
racijos inžinieriai yra “ne
kalti,” kad jie nesą valdžios 
šnipų užlaikomi žmonės.

Gi Anglijos karalius Jur
gis pasirašė parlamento pri
imtą įstatymą, kuris leidžia

valdžiai uždėti uždraudimą 
ant visų Sovietų produktų. 
Pati valdžia paskelbė, kad 
nuo bal. 17 d. pasibaigia da
bartinė prekybos sutartis su 
Sovietais ir ji nebus laiki
nai pratęsiama. Vadinasi, 
daroma viskas, kad grūmo
jimo ir ekonominio boikoto 
keliu išgąsdinti Sovietų Są
jungą ir išgelbėti savo šni
pus iš rankų proletarinio 
tribunalo.

THE FRIENDS OF SOVIET UNION
Atsišaukia i visus darbininkus ir i visus kitus Pirmos 
Darbininkų Respublikos draugus su prašymu remti 

kampaniją už
GREITĄ IR BESĄLYGINĮ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

PRIPAŽINIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Kuo greičiausia stokite j darbą tam svarbiam tikslui
PADĖKITE SURINKTI MIL1ONĄ PARAŠŲ ANT 

PRIPAŽINIMO PETICIJOS

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

PRIPAŽINIMO MASINIS MITINGAS
ir

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

ir kiti žymus kalbėtojai
Sekantis masinis susirinkimas del pripažinimo So

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

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

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

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

JAUNUOLIS PATTERSON, NUTEISTAS M1RT1N, 
ŠAUKIA DARBININKUS JĮ GELBĖTI

Tarptautinis Darbininkų tą padarysite, nes aš esu ne- 
\ ‘ j laišką kaltas ir trokštu jūsų para-

nuo mirtin nuteisto nekalto Į mc/- Aš norėčiau, kajl man 
jaunuolio Patterson iš Bir- atsiųstumėte pastos ženkle- 
mingham kalėjimo, 
skamba sekamai:

Apsigynimas gavo

kuri

“Visi. jau žinote, kad aš 
vėl tapau nuteistas sudegti 
elektros kedėje. Aš prašau 
jūsų visų daryti ką nors 
greitai. Visi jūs žinote, kad 
aš nekaltas ir kad prieš ma
ne sudarytas suokalbis šia
me .teisme, kaip ir pirmame. 
Jūs sakote, kad jūs visi ko
vosite. Aš tikiuosi, kad jūs

•*
T i

{Sergančių Vyru ir Motery 
{Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašę- ? 
jimai, Nervui 
Ligos, Abelnas I 
Si i' 1 p n u m a s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-

T

Tel. Porter 3789

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
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte ’ /

ir Mčšlažarnės _ . . .
girnas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

DR. 2IMS 
110 EAST 16th SI. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

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

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

----------------—-------------------------------------j----------------------------- ,
TELEFONAS * ATDARA DIENA

Pulaski 4-1080 IR NAKTĮ
NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

'Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
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DUODA CLUB RIV-VIEW AND CABARETO

<b
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Įžanga Vėltui<>

OE3O1

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon B1M 
Keystone—Main 1417

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

VALGIAI, PROGRAMA IR ŠOKIAI YRA 
KIEKVIENĄ VAKARĄ

Atdara per Naktį
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BEEFSTEAK PARES KIEKVIENA SEREDA, 
PETNYČ1A IR SUBATĄ

lOEZIOE^
JUOZAS KAVALIAUSKAS H

Laisniaotas 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 antrašų:

lOEsrc



PARDAVIMAI
- PARDAVIMAS

Parsiduoda užeiga arba reikalingas 
partneris. Priežastis pardavimo: tu
riu du bizniu. Atsišaukite: 148 
Grattan Street, kampas Varick Avė., 
telefonas Stagg 2-7311, arba 131 N. 
4th Street, tarpe Bedford- ir Berry 
St., telefonas Evergreen 7-9635, 
Brooklyn, N. Y.

'>;'P

kmmmmmmmmmhm4MMM9K

šeštad., Baland. 15, 1933LAISVI

(86-91)

PAJIEŠKOJIMAI

JONAS STOK ES
. » • 1 • •

Tarptautinė Darbininkų Pa- PAjtEšKA.U partnerio j rėstauraci-

■j J • 1YC4 V4 pel JlUoi 111 Cl U Jr J J1 V, UIAllĮt

3ine, ku) daugiau- —gr(j A.ve., Brooklyn, N. Y. kam-

IŠRANDA VOJIMAI

Puolimas i Vaikučiams buvo duoti užkan- J bužiams.
I ...... . . .. , nn C.ul

New Yorkepas

Avė.
Prieš Fašistus kasdienirse.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)vai.

156

INCKomisija.

PRAMOGOS

Soviet Union.

DR. HERMAN MENDLOWITZ

REIKALAVIMAI
402aį. 13 d., šv

ryto

NOTARV 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

So
ra-

dą- 
yra 
ge-

yra gydomi
būdais be

New Yor-
praktiką

BROOKLYN, N. Y.
i

iki Jefferson 
Čionai apsi- 

ir bus sako-

297 S. 5th St. Rengia Friends of 
the

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai? iš r • * «•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų1 žuvų, Tai puikiausios 

šies kenųotos žuvvs.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St, 

Brooklyn, N. Y.

8 d., Lafayette 
surengta vaikų 
Jame dalyvavo 

100 tėvų-motinų.

žiau, bet brangiau kainuoja. 
» Norintieji' , naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų s^kančiy antrašu:

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. T.

Taigi visi į demonstraciją

BROOKLYN, N. Y.
Carl Brodsky, narys Nacionalio

Komiteto Friends of the Soviet j t Gera' nuolaida krautuvėms, 
Union, kąlbes temoje: “Hitlenzmas . " . .. , . f . ,
ir Pavojus Karo,” penktadienį, 21 , kurios ims P° 50 kenU vieil0S 
d. balandžio, Williamsburg Mansion, 1 rūšies. Duodame ir po m a-

Amžiaus virš 
miestą, 
sekamu 
College 
(89-91)

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra I—T— 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

Telephone, Stagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau > ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 va), vakare

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

iki 4 kas dien, serfdoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
, 2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

JONAS STOKES
K12 Marion StM kampas Broadway 

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

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 6

jos gėrimų biznį, pageidaujama, 
kad ypata nusimanytų apie tą biznį.

pa.š Atlantic ir 3rd Avė. (89-94)

darbininkai,

Šiandien Rodomas Judis “Laisvės” Svetainėj

Konferencija Kovai

Naujas Karinis Laivas

mirtys — laidotuvės

ft

šeštadienį, 2 vai. po pietų, 
darbininkai Brownsvilles ir jos 
apielinkių susirinks ant kam
po Fiilton ir Cumberland gat
vių. Iš ten jie maršuos gatvė-

klausimai pasibrėžta 
konferencijoj aptarti.

darbininkų eiles.

zmo"i negrų studentų problemas. 
įBus diskusuojama, kaip tinka
miau vifsti kova, kad negrai 
nebūtų diskriminuojami, kaip

Sovietų žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

Puslapis Šešta*

D. U. Vienybės Lyga Ragina Dalyvauti Šiandien 
Union Aikštėj Prieškarinėj Demonstracijoj

Darbininkų organizacijos su kovą prieš fašizmą, prieš didė- 
savo iškabomis 
yra k v i e č i amos dalyvauti; 
Union Aikštėj, 
prie 15th St. ir Irving Place i sekiojimas nesiliauja, 
ir iš i 
Aikštę, 
kia Socialistų Partija. Dar
bininkai įvairių pažiūrų turi 
dalyvauti ir parodyti darbinin
kų vienybę. Socialistų Parti
jos vadai stengiasi nedaleisti 
darbininkus susivienytai kovai 
prieš Vokietijos hitlerininkus. 
Mes, 
duoti, kad mūsų spėkas skal-! kšti griežtą protestą fašistam 
dytų. Stokime visi bendrai į ir vienyti

Williamsburgo Darbininky Protesto Demonstra- i 
cija Apgynimui Nekalty Scottsboro Jaunuolių

šiandien, balandžio 15 d., 
1 :30 vai. po pietų, Williams
burgo ir Ridgewoodo darbin
inkai rengia demonstraciją ir 
gatvėmis maršavimą protestui 
prieš pasmerkimą mirtin Hay
wood Pattersono ir prieš grą- tiem darbininkam 
sinimą mirties bausme kitiems juos pavergia, 
astuoniems jaunuoliams.

Demonstracija prasidės skel- šiandien po pietų ! 
biamu laiku nuo Lewis ir ‘ 
Gates Ave. Iš ten maršuos 
Gates Ave. iki Tompkins Ave., I 
o paskui Lexington Ave. ir ki
tomis gatvėmis 
ir Bedford Ave. 
stos maršuotojai 
mos p iškalbos.'

Brooklyno lietuviai darbi-

mas visos darbininkių klasės. 
Kuomet kapitalistų klasė ga
lį labiau pavergti ir išnau
doti 14,000,000 negrų darbi
ninkų, tai jie tuo negrų paver
gimu mažina uždarbius bai

li- labiau

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

ir obalsiais 1 jaučią reakciją. 
Vokietijoj darbininkų ir 

Susirinkite tautinių mažumų žmonių per- 
Hitleris 

ten maršuokite į Unionist! savo gaujomis žudo žydus 
\ Protesto mitingą sau-1 ir kitas tautines mažumas, ju 

Į tarpe ir lietuvius. Vokietijos 
kovingų darbininkų tūkstan
čiai sukimšta į koncentraci- 

|jos barakus. Jie ten terori-1 nitikai, kuo skaitlingiausia da- 
zuojami ir kasdieną žudomi. Į lyvaukite šitame protesto mar-

Taigi šiandien, balandžio Į gavime. Pasmerkimas nekal- 
15 dieną, 1 vai. po pietų visi į to jaunuolio Pattersono mirtin 
I vin nlr 1 i T T 1/avi A ilroln VA *Y v’/A V ’ - - » Z 1 4- 4- ■» n z-1

Vaiky Sveikatos Ty
rinėjimas Parodo Jy

Dideli Suvargimą ■ “
.1 . . I

CHORVEDYS JIEŠKO 
DARBO

Grainu ant piano, vargonų, si 
ko ir armonikos.- Turiu stipri} bari-’ 
tono balsą, norėčiau mokytojauti dar
bininkiškiem choram.
45 m. Važiuočiau j bi kurį 
Tuom reikalu prašau rašyti 
antrašu: Jonis Barisas, 210

Sioux City, Iowa.
Laisve Gaunama ant 

Sekančių Stočių
gelba- pradėjo sparčiai dar
buotis Harle
šia gyvena negrų ir didžiau
sias darbininkų suvargimas 
viešpatauja.

Balandžio 
Hali buvo 
bankietėlis. 
200 vaikų ir

neturimo . traukime i Union Aikštę parei- ir grūmojimas tą patį padaryti 
------------------------ su kitais astuoniais jaunuoliais 

turi būti pašaukimas kiekvieno 
darbininko ir smulkaus biznie
riaus protestuoti.
ant negrų, jų diskriminavimas , džiai ir buvo jų sveikata eg- 
eina tolygia linija su diskri
minavimu ateivių darbininkų 
ir jų persekiojimais.

Šiandien pietinėse valstijose 
valdančioji klasė lynčiuoja ne
grus; už kiek laiko šiaurinėse 
valstijose ta pati valdančioji 
klasė dar kiečiau persekios 
ateivius darbininkus ir depor
tuos juos, jeigu nesudarysime 
stipraus pasipriešinimo. At
mušimas lynčiavimų. pietinėse 
valstijose bus didelis laimėji-

Šiandien, balandžio 15 d., i savyje prasmę ir neša tam tik- 
:15 vai. vakare, “Laisvės” ; ra įdėją. Buržuazinių šalių 

svetainėj, 46.Ten Eyck St. busljudžiai neša kapitalistam nau- 
rodomas pagamintas Sovietų ‘ dingą įdėją. Gi Sovietų Są- 
Sąjungoj judis “Fragment of Į jungoj padaryti judžiai neša 
an Empire”—Imperijos ■ Ske-' kolektyvę—darbininkų klasei 
veldra.

Kurie buvo pamatyti du pir- 
mesnius judžius, jie norės pa-Į 
matyti ir šita, kuris dar daug 
įdomesnis 
tas judis 
kad jame 
tinio ūkio 
jungoj. Duodama 
vaizdas, kaip industrializacija 
permaino šalies veidą ir ypač 
veidą miestų ir kaimų, žino
ma, pasikeitus gyvenimo sąly
goms, su tuo keičiasi ir žmonių 
abelnas gyvenimas.

Daug mums teko skaityti 
apie darbininkų valdomą šalį, 
bet vien iš rašto negalima taip 
gerai viską matyti, kaip regint 
prieš savo akis vaizdą.

Reikia pasakyti, kad judis 
judžiui nelygus. Kiekvienas 
perduodamas paveikslas turi

i naudingą įdėją.
Reikia kelis žodžius tarti ir 

apie organizaciją, kuri rengia 
,. šiuos judžius. Juos rengia K. uz pirmesnius. ši-■ ... .... rp . ,J.. , , . 'Partijos K) kuopele, lai dar-ypac įdomus todėl,,,. . . .. _ ... ,' , ; ... ibininkų klases partijos bran-perstatoma socialis- . . v., _ , „ . , o duolys. Tik si viena is visųkūryba Sovietų Sa-; ... ., . .. , i partijų pasibrezia visais i 

P mais būdais kovoti už darbi-1
ninku klasės būvio pagerinimą I 
ir galutiną nusikratymą išnau
dotojų jungo. Kuopelė, turė
dama kelis dolerius ižde, gali 
daugiau darbo atlikti, daugiau 
veikti darbininkų tarpe, juos 
organizuojant į revoliucines 
unijas, į Bedarbių Tarybas ir kampas 15th ;Št. 
kitas kovos organizacijas.

Taigi šį vakarą ndudokitės 
proga—pamatykite puikų ju:| 
dį ir paremkite jūsų pačių 
klasės organizaciją.

Apie Sovietų V aidžios ; Konferencija Negry
Pripažinimą Prakalbos, Studenty Reikalu
Kur neisime, visur ryškiai, ]\jew York Columbia Univer- 

statomas Sovietų Sąjungos j sjįeįe yra šaukiama negrų rei- 
pripažinimo klausimąs. Tuo ka]ajs konferencija, kuri įvyks 
klausimu domisi ne tik darbi-|ba]andži0 15) 16 ir 17 dd 
ninkai, bet stambesnioji ir j Konferenciją šaukia Naciona- 
smulkioji buržuazija apie taijjg Studentų Lyga apsvarstyti 
kalba, žinoma, darbo žmo 
nes užuiti kapitalistinėj siste
moj ir mažai kas nori kiaušy- i 
ti jų balso. Bet yra taip to- Į 
del, kad daibininkai permažai organįzuoti negrus studentus, 
rūpinasi savo klasės reikalais. jr

Paskutiniais laikais, kaip ki
tose šalyse, taip ir Amerikoj j 
darbininkai organizuojasi ir 
kelia savo balsą. Darbininkai 
turi statyt valdžiai griežtą 
Sovietų valdžios pripažinimo 
reikalavimą. 1

-Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 16 d., 2 vai. pd pietų, 
Webster Hall, 119 E. 11th St., 
New York C. bus delei Sovie
tų Sąjungos pripažinimo ma
sinis mitingas. Prakalbas sa
kys profesorius ’ Dana, James 
W. Ford ir Malcolm Cowley.

Ragintina, kad kuodaugiau- 
sia darbininkų dalyvautų šio
se prakalbose.

New Yorko darbininkų or
ganizacijų atstovų, konferenci
ja įvyks sekmadienį, balandžio 
16 d., Irving Pląza svetainėj, 

ir Irving 
j Place, New ■ Yorke. 1 Konfe- 
rencij-a prasidės 10 vai. ryte. 
iKonferervciją šaukia Adatos 
! Darbininkų Industrinė Unija 
ir kitos darbininkų’ organiza
cijos. į/ . . ■ ' N :

ši konferencija yra labai 
svarbi. Jos tikslas išdirbti 
planus plačiausiam veikimui 
prieš fašistus ir išrinkti pas- 

jtovų komitetą, kuris tą darbą 
Įvestų.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos būtinai turėtų pasiųs
ti delegatus bei komitetai 
lyvauti. Kova su fašizmu 
ilga ir prie jos turime būti 
rai prisirengę.

Protesto Maršavimas
Prieš Fašistus

Metalo Darbininky 
Streikas

Crowell metalo apdirbimo
darbininkų streikas • tęsiasi. 
Bosai pradėjo derybas ir 
kviečia streikierius į darbą. 
Darbininkai reikalauja, kad 
visi skebai būtų paleista iš 
darbo ir streikieriai nebūtų

5 diskriminuojami.
Crowell dirbtuvės darbinin

kų streiką vadovauja Metalo 
Darbininkų Industrinė Unija.

Užvakar nuleido į vandenį
Brooklyne kariškų laivų būda-1 mis iki Brooklyn Place ir 130 
vojimo uoste naują karo pa- ~ 
būklą. Tai 10,000 tonų karo 
laivas “New Orleans,” skrai- 
duolys, pridėtas prie Jungti
nių Valstijų karo laivyno. Tai 
plieninė tvirtovė, apsaiwota 
naujausiais karo įrankiais.

Žmonių žudymui visokių pa
būklų prigaminama, bet žmo
nėms bedarbiam maisto duo
ti tai nesirūpinama lėšų. Kiek | 
būtų motinų ir vaikų galėję 
apsiginti nuo bado ir nuo ligų 
už tuos pinigus, kurie buvo, iš
leisti to laivo pabudavojimui. 
Kiek motinų ir našlaičių būtų 
apsidžiaugę, jfei vietoj to, lai
vo būtų jiem parūpinę tinka
mas pastoges ir maistą. Tai 
vis klausimai, kuriuos darbi
ninkai turi‘sau statyti. Tai 
mūsų artimieji uždaviniai ko
voti už bedarbiams’ pašalpą 
lėšomis kapitalistų ir valdžios 
ir reikalauti, kad karo reikalų 
fondai būtų bedarbių šelpimui 
pervesti.

zaminuojama.
Apžiūrėjus 24 vaikučius, 

pasirodė, kad 11 iš jų turi vie
nokias bei kitokias ligas. Dau
giausia tos ligos—iš priežas
ties prasto maisto, neturėjimo 
tinkamų rūbų ir del netikusios 
gyvenimo vietos.

Vaikų bankietukyje kalbėjo 
Paulina Rogers, Tarptautinės 
Darbininkų Pagelbos veikėja. 
Ji nurodė reikalą tėvam pri
gulėti prie kalbamos organi
zacijos ir pabrėžė, kad bus 
organizuojama pastovus vaikų 
skyrius Harleme prie T. D. P. 
Tatai bus daroma ir kitose 
Didžiojo New Yorko sėkcijo-

PASIRANDAVOJA fornišiuotas ka- 
! mbarys, Williamsburgo apielinkėj. 
■ Mokestis $8 per mėnesį. Garu ap- 
I šildomas. Yra maudyne, šėpa dra- 

. Saulė įeina per visą die
ną. Galima pasigaminti valgis ir iš
siplauti drabužius. Atsišaukite va
karais apie 6 vai. Nedėliomis per 
visą diena.

WALUS
206 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
arti Scholes Street, ant viršutinių 
lubų, po kairei. (89-91)

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350

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

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
reriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
pui kiausi.

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

Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broad way 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuoįa’hti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar 
naujausiais vokiškais 
operacijų.

Vokietys specialistas 
ke aprubežiuoja savo

Aido Choro ; 
Vakarėlis

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

> JRytoj, balandžio 16 
“Laisves”; svetainėje, 7 
vakare bus šaunus Aido Cho
ro vakarėlis.

Aido Choras yra garsus ne 
tik Brooklyne, visoj apielin
kėj, bet ir visoj Amerikoj. 
Taigi jo vakarėlis taip pat bus 
ne kokia mažiukė sueigėlė, bet 
smagus, iškilmingas pasilinks- 
minimas-pažmonys.

Apie programą ir kitus va
karėly) ruošiamus pamargini- 
mus daug nekalbėsime. Ge
riausiai padarysite tie, kurie 
ateisite paviešėti. Gi kurie ne
būsite, tai gailėsitės praleidę 
puikią pramogą.

Taigi sekmadienio vakare 
pulkais traukime j “Laisvės” 
svetainę, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
j • ' (PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto

• iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

VOKIETYS SPECIALISTAS 
, I

Kraujo, odos, šlapinimos ir
. < gimdymo organų

DR. M. FILURIN 
215 E. 12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės 
NEW YORKE 

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedeliom nuo 10 iki 1
Odos ligos gydomos su X-ray
patinusias gyslas įčirškinimais

Rockaway Ave. Manoma, 
kad kuomet jie' ateiš į tą 'vie
tą, tai jau galės būti 4:30 
vai.’po pietų, čionai bus sa
komos prakalbos ir priimamos 
protesto rezoliucijos 'prieš fa
šistinį terorą Vokietijoj, prieš 
reakcijos šėlimą Jungtinėse MUO 
.Valstijose ir prieš pasmerki-Į Sovietų ^Sąjuri'g'ds. 
mą negrų jaunuolių mirtin.

Bronislova Bundonienė, 29 
metų, 91 Cumberland St., mi
rė bal. 12 d. Bus palaidota 
bal. 15 d., šv. Jono kapinėse.

Ignas Strakalauskas,1 72 me
tų, 63 So.' 2nd St., mirė bal. 
12 dieną. Palaidotas bal. 14 
di, ŠV. Trejybės kapinėse.

Vincas Bankus, 15 mėnesių, 
290 Water St., mirė bal. 11 
d. Palaidotas baį. 13 d., Šv. 
Trejybės kapines^.

Laidotuvių apeigom., rūpina- 
si graboriuž Ji Garšva.' J '

(89-91)

BROOKLYN, NLY.
Priešfašistine de'monstracija1 įvyks 

antradienį, ,18,,d, bąlandąip, '8. va b 
vakare, kanppaM (ftrand ’Street) Ėx* 
tension ir flaveirieyer Street. Taipgi 
bus demonstruojama už pripažįnimą 

■> Renjgia' Friends 
of the Soviet Union, Williamsburg 
kuopa. ' . -(89-90)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystes piknikai , 

įvyks, sekamom dienom: Subatoj, 24 ! 
d. birželio (June) Dexter Park 
Brooklyn, N. YM subatoje, 13 d. rug
pjūčio (August), Klasčiaus Park, 
Maspeth, N. Y.

Prašome vietos draugijų augščiau 
pažymėtom- dienom nieko nerengti ir 
kviečiame dalyvauti mūsų pikni
kuose. j, - (87-89)
.-IT' i .Į/.Ta

REIKALINGA senyva i moteriškė 
prižiūrėjimų^ stųbos ir vieno 11 m. 

vaiko. Gera proga senyvai Triotėriš- 
kei, Del sąlygų susitaikinsime. Geo. 
Kundrotai, 21(6 ^McKeė , SQ /Fty^al 
Park, N. Y. (89-91)

Metropolitan Avenue 
(Arti Mąrey . į Avenue)

231 Bedford Avenue
ir
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MATHEW P. BALLAS
( B I ELfi U SK AS)
G R A BŪRIUS

UNDERTAKERS HND FMBdLMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM P^IVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AM$ULANSIN(. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTU L LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTŲ TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪREJI. DUODAM* GRAŽIA VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' ■ t

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
H ! MŪSŲ RAŠTINĖ ATDĄRA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ, 
TELEFONAS 'NIEKAD NEMIEGA.




