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Chicagos menševikų “Naujie
nos’’ spausdino savo špaltose 
“pasikalbėjimą” su tūlu ele
mentu, neva sugrįžusiu iš So- 
vietų Sąjungos. Bet ta visa pa
saka yra kreiva ir melaginga 
nuo pradžios iki galo. Tai bus 
visai suniekšejusio redaktoriaus 
nesveikos galvos sufabrikuota 
bjauri neteisybė prieš darbinin
kų tėvynę.
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SABOTAŽN1NKŲ IR ANGLIJOS ŠNIPU' “““1
PENKIŲ METU GRIOVIMO PLANAS

Jau pati to rašto pradžia pa
rodo fabrikaciją. Autorius pra
deda: “Užsukau į lietuvių kolo
niją Town of Lake. Užėjau 
pas savo seną draugą, šis, vos 
įėjau, perstatė man vyrą, sa
kydamas ‘Perstatau savo pus
brolį, kuris tik trys savaitės at
gal pargrįžo iš Rusijos. Vardo 
ir pavardės, tačiau, nesaky
siu’ .”

Ir štai šitas misteriškas su
tvėrimas (pats “Naujienų” 
redaktorius) išdrožė tą melagin
gą pasaką. Įsivaizdinkite, 
Amerikoje būdamas bijo paduo-! v . - - ~ -
ti savo pavardę, kad “Rusijos, - -
bolševikai nenubaustų!” hstų naudai.

Yra sakoma, kad “ylos mai
še nepaslėpsi.“ Taip “N.“ re
daktorius negali paslėpti savo 
bjauraus melo apie Sovietui Są-i 
jungą, štai ką jis rašo:

‘Tai vis Bimbos darbas, kad 
aš dabar esu tokioje padėtyje. 
Aš ir Bimba iš vieno kaimo. 
Abu drauge kiaules ganėm. Aš 
jam, kaip geram draugui, ir ti
kėjau. Bet jis. . . norėdamas 
gauti komisą, suėdė visą mano 
gyvenimą.“
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Advokatai Teisina Kaltininkus ir Prašo Susimylėjimo; Teis
mas Eina prie Pabaigos ir Laukiama Nuosprendžio 
prieš Šnipus ir Sabotažninkus
MASKVA. — Jau prasi

dėjo sabbtažninkų inžinie
rių advokatų prakalbos. Pa- 

1 baigoje savo prakalbos So
vietų prokuroras draugas 
Višinskis nurodė, kad per 
paskutinius penkis metus tie 
niekšai griovė pramonę ir 

Į šnipinėjo užsienio imperia- 
Jis sakė: 

Kuomet Sovietų Sąjungos 
darbininkai ir valstiečiai 

re" pravedė penkių metų planą 
~ įbudavojimui socializmo, tai 

| sabotažninkap apmokami 
Anglijos valdžios, turėjo ir

pravedė penkių metų grio- lr 
vimo planą./

Sabotažninko ir šnipo

WASHINGTON. —, Roo- 
sevelto valdžia nedarysianti 
nieko, kad'pastoti Japonijai 

i kelią Chinijoje. Amerika 
, nešinsianti specialės gink- 
i luotos spėkos apgynimui sa- 
I vo interesų tose vietose, ku- 
1 rias dabar užima Japonija. 
Taip atrodo tik iš viršaus. 
Amerikos, ir Japonijos inte-
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MacDonaldo advokatas] resa^ kertasi Chinijoje ir ve- 
Smirnov buvo pirmutinis i ^a prie susikiitimo, nepai- 
kalbėti po drg. Višinskiopant.Roosevelto Pacifistinių

pareiškimųprakalbos. Jis bandė ištei
sinti MacDonaldą tuomi, 
kad jis esąs auka rusų 
kontr-revoliucionierių. Gy
rė MacDonald’ą už drąsą, 
kad jis atvirai atliko išpa
žintį savo juodų darbų.

Kitų kaltininkų advokatai v . .
dar nekalbėjo. Greitu lai- sabotaznmkus ir šnipus, 
ku proletarinis tribunalas 
išneš savo nuosprendį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva. — Maskvos pro

letarinis teismas pradėjo 
svarstyti nuosprendį prieš

SOVIETU SĄJUNGĄ PROTESTUOJA PRIEŠ
JAPONIJOS ŽYGIUS MANDZUR1 JOJE

Belleville, Ill. — Nusišovė 
|L. Van Sent, 14 metų jau- 
inuolis studentas.

• MASKVA. — Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ko
misaro pagelbininkas drg.

Matomai, melo autorius ne-
' žino, iš kokio Lietuvos kaimo
aš esu, todėl taip gražiai nusi- j Karachan pasiuntė notą Ja- 
maskavo. Atsimenu ir pažįstu ponijos ambasadoriui Mask- 
visus savo kaimo; žfoo«es,' ypa-voje Toj notoj ■’ govietų 
tingai tuos, su kuriais kiaules ,JV. .
ganiau. Mąt, mūsų kaįme tėra ■ va (^zla Protestuoja prieš 
šeši kiejnai—trys Bimbos ir j Japonijos ir; jo§jglo.bojamo$ 
trys Tebelškiai. 'Nė. vienas Mandžurijos valdžios žygius 
žmogus 'iš mūšų kaimo nėra su Rytiniu Chinų Gelžkeliu 
buvęs Sovietų Sąjungoje.

Mes esame keturi broliai ir
nė vienas iš mūsų - nėra

f' 

kurio pusė priklauso Sovie- jyies esame Keturi oronai ir , : T
...... ;; „Sra buvęs Sąjungai. Japonijos ir 

Sovietų Sąjungoj. Kito Bim- Manchukuo valdžios užgro-
bos yra du broliai—abudu bu
vo Amerikoje (vienas menševi-

be vieną uostą ir trukdo 
transportaciją. . J a p o n i ja

kas, kitas ttaltrušaitinis) įr abu- tebėra neužmokėjus gelžke- 
rln arsnni rrinmnn T i n 4-11 n o rPv’ri_ uJJ .du senai gyvena Lietuvoje. Tre
čio Bimbos buvo dii ■ berniukai 
—buvo dar beibės, kuomet aš 
apleidau Lietuvą. . Nė vienas 
iš jų nebuvo Sovietų Sąjungoj.

Vienas Tebelškis neturėjo 
vaikų. Kitas turėjo dvi dukte
ris. Trečias buvo bežemis ir 
turėjo sūnų, kuris jau buvo su
augęs vyras ir. gyveno Rygoje. 
Tai ir visas mūsų kaimas.

Padaviau šitas informacijas, 
su tuo/tikslu, idant parodyti 
lietuviams darbifnrikams,' ’kaip 
suniekšėjo ir kaip politiniai su
puvo socialistų spaudos redak-) tinos. 
toriai, kad taip aiškiai, taip na- ’ 
chališkai per akis meluoja, 
idant apšmeižti ir išniekinti So
vietų Sąjungą. i: L.

. (-r-— • • j . , J
Nesenai vienas fietųvįų ląik- 

raštis rašė (irgi ‘‘sugrįžusio“' 
iš Sovietų Sąjdngds žmogaus 
įspūdžius); būk Sovietų Sąjun
goje žmonės taip “biedni,”-i

liuUuž gabenimą armijos,

tuo būdu geležinkelis atsi
dūrė kritiškoj finansinėj 
padėtyje. Japonija užtikri
no, kad jinai saugos Sovie
tų reikalus prie geležinkelių, 
bet tokios apsaugos nėra-^t 
Sovietų nuosavybė naikina
ma, Soyietų piliečiai terori
zuojami ir žudomi ir t. t.

Todėl Sovietų valdžia rei
kalauja, kad Japonija pil
dytų savo prižadėjimą ir 
tinkamai apsaugotų Sovietų 
reikalus, kurie surišti su 
Rytiniu gelžkeliu, kuris da
bar randasi faktinai Japo
nijos rankose.

______________ Į_____________________ __

TAM LAIKUI; DŽIURES SUOKALBIS IŠKELTAS VIRŠUN: 
PLANAI DEL MARŠAVIMO Į WASHINGTON^

Teisėjas Hbrtori Paskyrė Birželio 16 d. Nužudymui Nekalto 
Jaunuolio Haywood Pattersono; Darbo Masės Turi Gelbėt 
ti Jo Gyvybę; Lietuviai Darbininkai Turi Prisidėt prie 
Maršavimo į Washing toną
DECATUR. — Pasidarė 

toks didelis ^masinis spaudi
mas, nuteisimas mirtin Pat
tersono sukėlė tokią protes
tų audrą po visą pasaulį, 
kad teisėjas Horton pareiš
kė, jog likusių jaunuolių tei
simas atidedamas neribotam 
laikui. Savo pareiškime ji
sai išsisukinėja, būk apsigy
nimo advokatas įžeidė Ala- 

. bamos žmones taip, kad tei
singas teismas likos negali
mas. 'Jis bando nuduoti, 
kad jam ištikrųjų gaila jau
nuolių, ir todėl teismą ati
deda.

Havana. — Užviešpatavo 
toks valdžios teroras, kad 
visi revoliuciniai studentai 
priversti slapstytis ir aplęi-Į 
sti namus. \ i

Bloomington,, Inį. Nuo 
degtinės mirė sūnus David- 
sono, tik 7 metų amžiaus 
kūdikis. •’ Tėvas suareštuo
tas ir kaltinamas priverti
me vaiko gerti svaigalus. /

Anglijos Valdžia Tebe-. 
grūmoja Sovietams

LONDON. — Kelios sa
vaitės atgal Anglijos val
džia grūmojo sųtraukymu 
ryšių, jeigu Sovietų valdžia 
išdrįs patraukti teisman an
glus inžinierius šnipus. In
žinieriai yra teisiami, bet 
ryšiai dar nesutraukyti. Da
bar Anglijos valdžia laukia 
teismo nuosprendžio. Jei
gu proletarinis tribunalas 
bandysiąs šnipus įr sabotaž; 
ninkus bausti, tai Anglija 
nutrauksianti visus ryšius 
su darbininkų tėvyne.

-------------------------------- ff.

Valdžia Nukapos Pašto

nuosprendį pirmoje jaunuo
lių byloje. ,

Planai del Maršavimo į 
Washingtoną

Išrinktas Bendro Fronto 
Nacionalis Veikimo Komi
tetas išdirbo detalius pla
nus delei ruošiamo marša
vimo į Washingtona. Kaip 
jau buvo paskelbta, mar- 
šuotojai pasieks Washing- 
toną balandžio 28 d. Komi
teto sekretorius Thompson 
sako, kad skaitlingos mar- 
šuotojų delegacijos bus ne 
tik iš rytinių ir vidurinių 
valstijų, bet taip pat iš pat .
pietų. Komiteto raštinėj Darbininkams Algas 
yra po num. 119 West 135th r u
St., New York. ,

Dabar eina rekrutavimas WASHINGTON. Paš- 
t i, e maršuotojų, rinkimas aukų to. mįnisteris Farlėy prane*
ir teisėjo Horton. Brodskis pądengijnui lėšų ir rinkimas ikad. valdžią ketina su
pu rodo, kad tainšūs žmbnęs įpjjįono parašų už jaunuolių į laupyti $50,000,000, nukapo* 
ąūkelti prieš jaunuolius to- paliūosavimą. Jant tarnautojams algas;

Lietumi Tūri Dalyvauti '£uojius'';b>/ atstatyta *”iš
Maršavimo klausimą darbo apie 10,000 laiškane-

Brdoklyno ‘lietuviai ilarbi- 1929 ,metais Viso buvo

Teisme įvyko smarkus su
sikirtimas tarpe Tarptauti- 

jnio Darbininkų Apsigyni- 
I mo advokato Brodskio ir 
valstijos prokuroro Knight

Maskva. — Už gerą, dar
bą Sovietų valdžia apdova
nojo Lenino Oriteho ženklu 
amerikoną inžinierių Leon 
E. Swazyan. PastŪrasiSj pri
imdamas dovaną, pasakė: 
“Kas darbuojasi gerai/tam

SCOTTSBORO JAUNUOLIAI MUŠAMI IR KAN- Sovietų Sąjunga suteikia w m S dovaną. Kas trukdo darbą,
KINAMI KALĖJIME, SAKO T.D. APSIGYNIMAS

\----- »»
Negrai Išsijudina

*
$

tas atsiduria teisme.”

Tyler, Texas. — Čia prū
de rastas čerepokas, kuris 
esąs 250 metų amžiaus. Jis 
sveria 75 svarų.

Tarptautinis Darbininkų Jauja, kad gub. Milleris su- 
Apsigynimas pasiuntė pro- stabdytų šitą terorą prieš 
testą Alabamos gubernato- nekaltus jaunuolius, 
riui Miller. Protestas pa
remtas pranešimu advokato 
Brodskio ir Pattersono mo

žis nuteistas mirtin
, jaupuolįs j. pasakoja, kaip 
, jis ~ buyo/bj aųriai. numuštas 
■prieš Decatur teismą, kuo- 
Ytiet buvo vedamas Idukan iš 
jnjirties kameros. Kalėjimo 
sąrgaš 1 kirtd t geležiniais 

ta"pPrū^Pliais i galvą- ;
badauja,“ kad “bulvių lupyno- sykį jaunuoliai buvo išves- 

1” Tik pagalvokite: ti kalėjimo į kieirią ir lei:

BIRMINGHAM, Ala

New York.— Miesto poli
cijos galva tapo paskirtas 
žiaurus darbininkų i priešas

cĮęl, kad to nori valdančio
ji klasei . Pietinių valstijų 
valdančioji klasė valdo pa
dalindama juodveidžius ir 
baltveid|iūs darbininkus. 
Jis nurodė, kad negrai ir 
balti darbinirikai turi susi
vienyti. ’Prokuroras Knight 
šoko Brodskį sulaikyti, čia, 
girdi, vieta ne prakalboms. 
Teisėjas Horton palaikė pro- 
-kųrBrd pusę ir sustabdė ad
vokatą Brodskį.

Brodskis iškėlė aikštėn 
faktą,skad laike teismo kai 
kurie ažiurimenai buvo pa
šaukti ir kalbėjo per telefo
ną. Tai buvo slepiama lai
ke teismo. Šis Brodskio už
metimas buvo kanuolė teis- 
mabutyje. / Teisėjas?. Horton 
ir Knight bandė proteštuot. 
Buvo

jant tarnautojams algas;
Antra, , Farlėy sako, kad

« I • J

ji

mis gyvena!” ' 
165,000,000 žmonių maitinasi 
bulvių lupynomis! Tas mela
gis nepagalvojo, kad - jeigu* yra 
tiek daug lupynų, ' t|i Baisiai 
daug yra bulvių! Tai kur tas 
bulves deda, jeigu lupynas val
go? Juk reikėtų visos didelės 
kašės bulves nulupti, jeigu pa- t
valgydinti vieną sykį vieną gabenus į Decatur, buvo SU- 
žmogų! x

Mėnševiką redaktoriai toli di
pralenkė savo kolegas fašistu^'*' . / tj . .. j
iš “Vienybės”, arba klerikalus Jjipšigynimas reika- 
iš “Draugo“ melavime apie So-, 
vietų Sąjungą. įJėra tokio pur
vo, kuris būtų jiems pėrpurvi-

sti per šerengą rykščių. Vie
nas miliciantaą įkišo šoblę 
per grotas ir , pėrskriodė 
veidą Roy Wright. Kalėji
me buvo laikomi be privi
legijos pasivaikščioti., O at-

t ' t-.. ■ * J •
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. Alus sugrįžo, bdt dalbai ne., 
vu, Aunu uutų jiems pwpurvi- Mes taip sakėme.'‘ ' Alūs gali 
nas del drėbimo darbininkų* tė-Į bėgti 'upeliaiš, bet gerovės nė-
vynei į akis. • t -

n'inkai apsvarstys šian- 
dieh, balandžio 19 die
ną, masiniam susirinkime, 
kuris įvyks Piliečių Kliubo 
svetainėj. Susirinkimas šau
kiamas apdiskušavkatii be
darbių kovos klausimo.
v Kitų miestų lietuviai dar
bininkai ir jų organizacijos 
privalo tuojaus Rūpintis 
maišavimu į Washingtoną 
už Scottsboro januolius. 
Klausimas ir reikalas neati
dėliojamas. Birželio 16 d. 
nekaltas jaunuolis Patter- •
son bus sudegintas elektros «n; • • •„ d • .j kedėje, jeigu mes masinė- ||,S J B^meny R°JUS 

mis pajėgomis jo'neišgelbė-Į 
sime iš mirties nasrų.

pašauktas džiūrės< . t ..

256,000 laiškanešių, šian
dien yra tik 244,000. Gi su
mažinu -idar ant 10,000.

Lauku Darbininkai 
Paskelbė Streiką

SAN FRANCISCO, Calif. 
—East Bay ir Santa Clara 
distrikte išėjo į streiką pėn- 
kiolika šimtų žirnių rinkė
jų. Darbininkai reikalauja 
35 centų j už darbo valandą.

»
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- Lūlas PJ’ Darbo Parti- Teologinės seminarijos gal-
Pirmoji Baptistų bažnyčia'kovingus .darbininkus ipadi- 
priširinkd pilnutėlė negrų Jdęs.
darbininkų. Tai buvo' mi-i^J n ... ' .
tingas protesto prieš nutev 'Truputi Pakilo Automs 
simą mirtin Haywood Pat
tersono. Kalbėjo jaunuolių 
motina Ida Wright ir' neg
rų vys^ūpas Shaw, Dr. Ke
ster ir kiti. Susirihkimą 
sušaukė naujai sutvertas 
Jaunuolių Gelbėjimo Pilie
čių Komitetas. 1

Tik 30 Centų Teišmokęs

biliy Gamyba ifi
iKadangi - užėjo ■ pavasari

nis sezonas, 'tai Amerikos 
automobilių gamyba pakilo 
nuo 29 nuoš. ;savo pajėgos 
iki 37 nuoš.
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kinti, ar tiesa, ką Brodskis n „ . .- • , XT- u i x ■- • •" • ’ ja HZ Gynimą Sov? Sąjungos va kun. Niebuhr tvirtina,
; vyd • - ' f '. t-kad dabartinis “biznierių.-

sako,, Šerifas ture j o pripa
žinti, ' kad džiurimenai kai- 
bejosi per telefoną,' kuomet, 
buvo (Uždaryti svąrstymui 
nupsprendžio. Šerifas pri
sipažino, kad jis leido dziu- 
rimenams tatai daryki. Ma
tome, kaip iškilo aikštėn vi
sas kruvinas suokalbio ir 
faktai, kodėl buvo Pątterso- 
nas rasta kaltu tos džiūrės.

Teisėjas Horton forma
liai užtvirtino džiūrės ver
diktą priėŠ jaunuolį Patter- 
sohą ir paskyrė birželio 16 
d. nužudyniui elektros kė
dėje. >

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas padavė apelia
ciją į Alabajnos Augščiausį 
Teismą^ >Čia mažai yra vil
ties laimuti, šis teismas 
buvo užtvirtinęs mirties'

rojus” turės pražūti su visaDERBY/Anglija. Ne
priklausoma Darbo. Partija 
savo. konvencijoj. nutarė. (Vi
sais būdais gipti Sovietų Są
jungą, jeigu tyūtų padarytas 
ant jos užpuolimas. Deler 
gatai. pareiškė,- kad jie pa
skelbtų visuotiną streiką, 
jeigu Anglija bandytų pra
dėti karą prieš darbininkų 
tėvynę. ' ,

no, kad1, krikščionybe islikš 
gyva ir nugalės visas aud
ras. Bet’ juk krikščionybe 
yra neatskiriama nuo 
“biznierių tojaus.” .

Scranton. Pa.Herriot Traukia Amerikon
PARYŽIUS.

imperialistinės valdžios at
stovas Herriot apleido Pa
ryžių ir atvažiuoja Amerį- 
kon į konferenciją pas Roo- 
seyeltą. Toje konferencijoj 
taip pat dalyvaus Anglijos 
MącDonaldas ir dar 52 ša
lių atstovai. / Tai bus ban
dymas - sulipdyti i bendrą 
frontą įprieš Sovietų ‘Sąjun-

Frakcijos
Balandžio 27 d., 7^30 vaL 

vakare čionai kalbės draugė 
Karosiene, nesenai sugrįžu
si iš Sovietų Sąjungos., Pra
kalbos įvyks po num. Ill 
West Market St. Lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly
vauti. . 1

Buvęs Daromas Pasikėsi
nimas ant Hitlerio

ibus.

. < ’ ‘ ■ ’ 1 -'J
(Daugiau Pasaulinių žinių

5-tam pUslapyjl,,

» i 

gfūsti į seną apleistą kąlė- 
j jimą. * Tarptautinis Darbi-

< t DETROIT, Mich. — Čio
nai du dideli užsidarę nacio- 
naliai bankai praneša, kad 
jię išmokės depozitoriumą 
po 30 centų už kiekvieną do-i 
lerį.’ Tie bankai yra First 
National Bank ir Guardian 
National; Bank. 1 ' <•

MUNICH, Vokietija. — 
Policija suąreštavo studen
tą Orlowskį fašisto unifor
moj. Jam pHmethma suo
kalbis prieiti ir revolveriu 
nušauti kruvinąjį Hitlerį.
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t APŽVALGA
/Kunigy Rauda

Popiežius bandė siuntinėti 
savo šnipus kontrrevoliuci
onierius į Sovietų Sąjungą 
ir per juos varyti darbihih- 
kų valdžios nugriovimo dar
bą. Jis pasiuntė latvį vys
kupą. Sloskan į Sovietų Są
jungą 1926 m. Bet Sovietų 
valdžia tą paukštuką sučiu
po. Kunigų “Draugas” 
apie tą vyskūpą-kontr-revo- 
liucionierių rašo:

“Gimęs Latvijoj 1893 me
tais ir baigęs * aukštuosius 
mokslus Petrapilio akademi
joj 1917 metais įšventintas 
kunigu. 1926 metais vys
kupas Derbigui niekam ne
žinant kun. Sloskan kon
sekravo Maskvos vyskupu, o 
ŠvesntAsis’ Tėvas jąuną vys- 
kūpą slapta pasiuntė Rusijon 
ir jam ten pavedė Mogilevo ir 
Minsko^.vyskupijas valdyti.

Jo veikimas Rusijoj tačiau 
buvo trumpaš; Gruodžio mė
nesį, ,1927 metais, jau jis pa- 

r‘. teko į čekos‘ rankas, nubaustas 
sunkiuoju darbu ir išsiųstas 
Sibiran. Tenai jis turėjo dirb
ti Sunkiuosius darbus bendrai 
su ^kitais kaliniais.’’ . . .

Vadinasi, kunigas gavo 
išbalridyti biblijoj surašytas 
pasakas, kad io 
kaipo valgyli duoną.” *Kle7 
riklių laphs labai- rūstauja, 
kadi-’vyskupui nevyko darbi- 
ninkij valdžios griovimas ir 

. dar;; labiau, joį vyskupas 
buv;o pristatytas pelnyti sau 
pragyvenimą naudingu dar-

Vyskūpas, atbuvęs kalė
jimą už kontrrevoliucinį 
veikimą ir sugrįžęs atgal į 
Mogilevą, vėl ėmėsi šnipinė
jimo ir sabotažavimo darbo. 
Pakliuvo ir antru kartu ir, 
suprantama, giliau įklimpo. 
Teko vėl pabuvoti Sibire 
tam dangaus agentui. Apie 
tai skaitome: /

“Vyskupas Sloskan nesi- ’ 
skundžia, kad jį bolšėvikai že
mino ir kankino. Sako, tai to
kia Dievo valia. Būdamas Si
bire jis susiėjo su tokio ’pat 
likimo parblokštais inteligen
tais žmonėmis ir kai kuriuos 
jų išmokino, kaip gaminti al
toriaus duoną.*” /.
Taigi, taigi vyskupas 

kontr-revoliucionie^ius rade^ 
kalėjime ir danginti darbi
ninkų klasės ir jų valdžios 
atkaklių priešų. -Jis mokinę 
labai svarbių darbų—kepti 
altoriaus blynelius. Koks 
ponas, toks ir kręmas, toki 
jo darbai ir draugai.

Pagaliaus, tą popiežiaus 
pasiųstą kontrrevoliucinį 
vyskupą Sovietų valdžia pa
leido ir lįepė bėgti atgal pas 
savo pasiuntė ją, .žmonių 
tamsintoją ir jų skriaudėją 

h —Romos papą.

iš .“savopfra-, šeriais.

Kas Jaos Verčia Taip 
Kalbėti

Ekonominės sąlygos 
visuomeninio gyvenimo in-
žinas. Jos priverčia visaip 
kalbėti, frazėmis žaisti mų-

NEMALONUS KVAPAS

su dienų buržuazijos atsto
vus, ypač kuomet ekonomi
nis krizis dar vis pina gilyn,

“The Catholic lįleyvs”, ba
landžio 15 ,d., š;tąi. kaip mut 
riečia apie kristų, ir ;apie 
tai, .kad reikalingos atmai-, 
nos visuomeniniame gyveni-, 
me.. Kalbamam laikraštyj 
kunigas Gillis rašo:

“Kristus buvo vadinamas 
‘demagogu’ ir ‘anarchistu.’ 
Tai, žinoma, yra perdėji
mas. Bet vienas dalykas 
aišku tai tas, kad jife nebu
vo reakcionierius. Jis bu
vo išmintingas ir patikimas 
revoliucionierius.”

Eilutę praleidus, skaito
me :

“Jo pąmokslininkavimas 
atmainė žemč^ paviršių. Ra
sis ir šiandien tokių, kurie 
pasakys, kad 'nereikalingos 
atmainos. Jei taip yra, tar 
juos galima pavadinti pa
ties kristaus žodžiais: “turi 
akis, o bemato; turi ausis, 
o negirdit..” ‘

Kaip matote, čia ^ame 
rašte kunigas, Gillis pats, sa
ve ir kristų stato revoliucio-

Šiaridien daug rašoma, 
ypatingai laikraščių apgar
sinimuos, apie iš burnos .ne
malonų ' kvapą, kuris vadi
namas “halitosis.”

Žiūrint į šitą dalyką, ma
tome net keturias jo prie
žastis, būtent: /

Visų pirmiausią, nesvei
kas ir nešvarus burnos ir 
nosies stovis; antra, neku
rtos plaučių ligos; trečia, al
koholio ir tabako vartoji
mas ; ketvirta, nėprisilai- 
kymas tinkamo valgio.

Su'' laikinu nemaloniu 
kvapu,’kuris paeina nuo ko
kios nors ligos, reikia labai 
švariai' ‘užlaikyti biirną, 
daiitis ir liežuvį; kitaip, ga
lima prieiti' prie pavojingų 
pasekmių. Jeigu ligonis 
persilpnas ir pats to nega
li padaryti, tai^kitas turi 
jį apžiūrėti.

Daugumoj atsitikimų ne
malonus kvapas paeina nuo 
dantų apskretimo, ir tas 
dantų apaugimas turi būti 
dentisto nuimtas. Kartais 
paeina nuo pūvančių dantų, 
ypač tuomet, kada tarp jų 
priauga valgio dalelių. Val
gio dalelės dažnai įsigauna 
į liežuvėlių (tonsilų) plyše
lius, ir ten pūdamos, veda 
prie nemalonaus iš burnos 
kvapo.

Pydrrhea, 'arba tą padė
tis, kur pūliai atsiranda 
dantų šaknyse, dažnai yra 
nemalonaus kvapo priežas-

'i''~ 
ties.. „ Jei burnoję randasi 
koks nesveikumas arba no
syje ar liežuvėliuose, reikia 
atsiduoti gydytojo priežiū
rai. Jei dantys ir jų sme
genys yra nesveikam sto- 
yyj, dentistas turmatitaisy- 
ti. Reikia labai švariai1 
dantis užlaikyti, prižiūrėti, 
kad valgis būtų tinkamas ir 
jo valgoma neperdaug, ypač 
tokio valgio, kuris turi daug 
krakmolo ir cukraus.

I .

( Valgyti reikia daug vai
sių ir daržovių, ypač salotų, 
tomeičių, salierų ir pana; 
šių. Reikia gauti užtekti
nai oro, miego ir, jei ga
lima, kasdien išsimaudyti. 
Taip’ darant, išvengsi prie- 
žąsčių, vedančių ]Srie nema
lonaus kvapo, ir išsisaugo
si nho daug ligų ‘

Sovietų Valstybės 
Aukso Bonai

Vienas iš draugų rašo, 
kad jis norįs pirkti keletą 
Sovietų Valstybės Aukso 
Bonų, bet nežinąs, kurią 
dieną tikrai jo laiškai pa
sieks įstaigą, kuri tuos bo
nus parduoda. O uždedant 
keletą dienų viršaus, jam 
pasidarytų b e r e i k a 1 ingų 
nuostolių, jei jo čekis anks
čiau pasieks banką.

Tokiame atsitikime, kada 
pasitaiko kiek viršaus pini
gų, negu kad tos dienos bo- 
nų kaina, kada čekis depo- 

x perviršis

yra
&
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'Žinoma, khd yra ..nesąmo
nė kalbėti apie kristų kaipo 
revoliucionieri^ętkųomet to
kio žmogaus^nėi’ą buvę' 

Prisieina ' kelis / 
tarti apie marių sukilimus 
Revoliucijas kelia ne apaš-. _ . 11S^
talingos kalbos, bet ekono- 
minio gyvenimo varyklis, iš ■ - .v < - 
kurio tos kalbos pakyla. Su- 
prantama, idėjinis masių 
prirengimas revoliuciniam 
sukilimui, visuomeninės 
tvarkos perkeitimui yra bū
tinai reikalinga. Taciaus 
jei nebūtų ekonominių sąly
gų visuomeninės tvarkos 
pakeitimui, tai darytųsi vi
sai negalimas žmonių ideo
loginis. prirengimasr prie re
voliucijos.

Bet ne tame pati svarba 
tariamo klausimo, kurį mes 
norime iškelti. Mes norime 
surasti tai, kas., priverčia

tim,: ir'jei1 greit negydoma, Z1^uojamas, tas
Vėda prie pavojingu paseka prirokuojamas prie bo- 
mįu. ■ !'.>• : i ,1 j. < nų savininko procento. Su v- . „ t - -

;Jei berandama jokios ma-‘
VAVU, JLX JV. •**'-' I1 • v . .

ra jokios ligos, dažnai at-A11*^ gausite atgal, 
randafna, k

1 d. gruodžio, kada ątsiim- 
tomos priežasties, ir jei nė- ':s^e savo procentus, tą per- ----------------------pro_ 

kad' nemalonus' cen^us įmokės kas metai
«nA?in« kvapas paeina nuo vidurių jsu diena gruodžio mėne- 

suirimo; Tai būna, kada vi- sio-' Ant bon,i Yra moka- 
o anot’ duriai nedirba taip, kaip mas dešimtas nuošimtis 
e apas-, turėtii dirbti •' • ' (10%)., Atsitikime, kada

minio gyvenimo varyklis, iš Pagaliaus, nemalonus

ir iš tokios priežasties, ku
rios nelabai norima minėti, 
vienok, kuri yra svarbiausia 
priežastis ir paprastas pra
sižengimas,—tai yra persi
valgymas. Kada žmogus 
valgo daugiau negu jo kū
nas reikalauja, užtektinai 
neišsimąnkština, negauna 
kiek reikia miego ir neiš-/ 
pildo kitų hygieniškų reika- 
ląvimų,—nemalonus kvapas 
pradeda atsirastų ' Kodėl ?< 
Žiūrėkime, kas atsitinka.

llUlllllC 1O4XV1U. ■ V , , , . ..- “ *' - -Pirmiausia, virinamieji or-
kunigą Gillisią tomis frazė- '&anal savo parei-
mis žaisti ir net kalbėti, kad Netinkamos ir net nuo*.

dipgos valgiu dalys yra nųa^ 
mos perdidelėmis dalimis, ir 
kępenysi nespėja permainy
ti: jas ‘į kūnui tinkamas ,da- 
liš.: • Kūnas turi kaip nors 
jiį atsikratyti,-ir kada kiti 
išmėtantieji organai/ persi
dirba, ta paręiga' puola ant 
plaučių, ir taip žmogus kvė
puodamas išduoda nemalo
nų kvapą. i. / ’7 ;

Kada: žmogus randasi to
kioje padėtyj, jo energija 
ir veikiančios pajėgūs suma- 
žeja^ ir nors jis nėra . tikru 
ligoniu, vienok nei;a sveikas, 
ir negali būti linksmas. , 

v ąet kąip ,.tą vis^ą gydyti? 
Žingma, gydymo . būdas 
d^ug .priklauso nuo priežas-

šiandien? reikalingos atmai-

smerkti tuos, kurie to nęprk 
pažįsta įf ąpšaukD Ap- 
kurtėliais ir apakėliais; r ;

Kunigus ir jųyląikrarčius 
priverčia tas frazes barsty
ti žmonių bruzdėjimas.-; Jie 
net revoliucionieriais nuduo
da, idant savo įtakoj milio- 
nus alkanų palaikyti. x d

Jei kunigai atvirai pasisa
kytų, kad jų misi j a. kalbėti 
•už kapitalistus,’ tai katal
ikai bedarbiai ir. dalį1 laikū* 
dirbantieji ^darbiai. įneštų 
prakeiksmų ant kunigų ir 
atsisuktų prieš jųps; ?

Gi šiandien .didėjantisd 
^ekonominįč priris,' Sųųįėį^h- 
tis gyvenimas ir ,bedarbėK-*trr 
priverčia dvasiškius .kalbėti: 
apie reikalingas .atmainas jr. 
statyti kristų revoliucionie-

rįūip. Tai vis ųipnąi, ą&ift 
dųpiiųiąs, .tąįkętųias darbo 
žmonėms.

darbo

>>

vikiškas socialdemokratijos veikimas ne vien 
silpnino revoliucines darbininkų jėgas ir stip
rino fašizmą; jis kartu silpnino ir pačią so
cialdemokratiją. Vi^na darbininkų dalis, se
niau ėjusių paskui socialdemokratiją, eina į 
kairę, į-komunistų pusę; ir pasuks į proleta
rinės revoliucijos kelią. O tuo tarpu Vokie
tijos socialdemokratija pergyvena byrėjimo 
procesą.

Aiškus dalybas, kad .fašistai suinteresuoti 
tą procesą paskubint, ir paskubint toj kryp- 
tyj, kad socialdemokratijos palaikus pasiimt 
sau. Fašistai daug iščiulpė iš socialdemokra
tijos ir dabar sako jiems: jūs jau nebereika
lingi, ‘ ‘ \

; : Mums gi, komunistams, rūpi, kad tos dar
bininkų masės, kurios ėjo paskui sociąldemo- 

■kratiją, neitų paskui faįhziną, bet1 įaSųktų į 
kairę hJ imtųsi ‘rčvoliucinės kovos. Tam mū- ” 
sų darbui gali ir turi daug jiadet bėndro ko
vos fronto taktika. Tuo labiau ji gali padėti,’ " ’ 
nes su krizio padidėjimu ’ vis labiau naūdoto- 
jai smaugia darbo mases, o su fašizmo laimė
jimu Vokietijoj padidėjo darbininkų ir jų or
ganizacijų persekiojimas. Areštuoja ir kan
kina ne vien komunistus, bet" ir sdcialdemo- 
k ratu s.

Del vis smarkesnio naudotojų puolimo ant r, 
darbo masių ir del vis didesnio fašizmo įsi
galėjimo įvairiose šalyse, plačiose darbininkų 
masėse jaučiasi vienybės reikalingumas kovoj 
prieš fašizmą ir prieš naudotojus./

Gelbėjimui savo kailio nuo pilno bankrūto 
Antrasis Internacionalas manevro tikslais 
“pasisakė” už bendrą frontą dar gi su komu
nistais, tik pareiškė, kad turi būt nutrauktas 
bendras užsipuldinėjimas. KomintSrno Pild- 
komas pasakė: mes sutinkam, kad pavienės 
Kominterno sekcijos tartųsi su pavienėmis 
Antrojo Internacionalo partijomis ir sudarytų 
su jomis bendrą kovos frontą ir pastatytų 
socialdemokratinėms partijoms tik. dvi sąly
gas: kova prieš fašizmą ir kova prieš išnaudo
tojų puolimą ant darbininkų. Bet ta kova 
turi eit ne aplamai ir ne taip, kaip ją social- ” ' r 
demokratai supranta (kalbėt apie kovą su ka
pitalistais ir kartu mokint darbininkus ben
dradarbiaut su kapitalistais, ir kartu dirbt tų 

•kapitalistų stiprinimo, naudai). Ta kova turi 
būt kdiįkretizūota ir tikrai įvedama. Vadinas,- 
turi būt sudarytos sutartys kovaitei tam tikrų 
reikalavimų ir turi būt‘vedama pati kova.“ Ne ° 1 

/pasisakymas Už bendrą ffontą ir 'kovą, 6 *”' 
. -tikras jos vedimas. Maža to.’ Kbminternas 

pasakė, kad jis pataria toms savo' sekcijoms - - 
nutraukt užsipuldinėjimus ant’ tų socialdemo-’ 
kratinių partijų ir organizacijų, kurios tikrai 
priims mūšų sąlygas ir tikrai dalyvaus kovos'- 

. organizavime, ir negailestingai pliekt, kaip ’ 
streiklaužius, Į visus tuos, kas laužys tas ko
vos sąlygas. Vadinas, Kominternas pasisakė 
už nutraukimą užpuldinėjimų tik kovos eigoj,-• 
nes toks užsipuldinėjimas kovos eigoj tik- • 
silpnintų pačią kovą. Komunistai tik su tais 
sudaro bendrą frontą, kas yra pasiryžę ko
vot prieš 'fašizmą ir prieš naudotojus ir kas . 
tikrai dalyvauja kovoj. O kas ardo kovą, 
kas eina pries tą kovą, kas bendradarbiauja - 
su kapitalistais, su tais jokio bendro fronto 
negali būt.

Veikiausiai, visos iki vienai socialdemokra- • 
tinės partijos atmes komunistų sąlygas, bet 
už tai nemaža socialdemokratinių darbininkų . 
priims komunistų sąlygas (ir jau nemaža... t 
tūkstančių priėmė), ir komunistai darbininkai ... 
petys į petį su socialdemokratais darbininkais 
kovos (ir jau kovoja) ir prieš fašizmą, ir. . 
prieš naudotojų puolimus ant darbo masių. .

• Bendro fronto taktika taikant, revoliucinės 
darbininkų jėgos jau stiprėja ir jos toljau stip- 
rėš. •' • . , ( .

• Kokios gi galėjo būti pamatinės klaidos 
bendro fronto ‘taktikos taikinime dabartinėse 
sąlygose su kreipimusi į socialdemokratų 
partijas? Juk nesenai mes kalbėjom, kad 
bendras frontas gali būti tik iš .apačios.. O

. gal socialdemokratija jau tikrai pasitaisė, 
k^iįp kai kurie mano, ir todėl dabar ir su pa- 1 
Čibmis socialdemokratų partijomis I $;aiitna 
tartis? ’ • ‘

Socialdemokratų partijos nepasitaisė. Kas 
taip suprato Kominterno atsišaukimą del 
bendro fronto, tąs smarkiai klysta. Mums ir 
šiandien rūpi ne socialdemokratijos viršūnės,. . 
o jū mases, kad jas užkariaut proletarinei

• revoliucijai. Mums kartu rūpi parodyt pla- 
. -čioms darbo masėms, kad mes gatavi tartis

ir su socialdemokratų vadais, jei to reikalau- 
> ja darbininkų pasisekimas kovoj su fašizmu 

ir prieš išnaudotoją puoiįmą. Mes’ gatavi 
del tos kovos labo net sutartis daryt su so
cialdemokratų partijomis, bet reikalaujam, '' 
kad tos. sutarties dalyviai tikrai dalyvautų 
koyos -ęrgąnižąyįme ir jos veikime. Ne. beii- 
dro fronto-sutarčių pasirašymas/1 o tikra 
kova. ... ’ r“-**.* • \ *
, ToĮsįą mūs taktiką supranta plačios darbo. /' 
Ūįasėš; jp^ ^ai pritaria, ir jei .socialdemokratų\ 

. partijos atmes mūsų siūlymus,* tai jos tik dar j 
kati# parodys plačioms masėmis, kad social-

,(Tąsa 3-čiam pusi.).

pastatė 
Ne, visi 

esmę.
Vieni tmąno, kad sęcią^Jemokratų partijos pa
gerėjo ir todėl dabar su jomis galima tartis 
del bendrcrfronto (nukrypimas į dešinę) ; kiti 
gi mano, kad nereikia kreiptis į socialdemo
kratų partijas, o jei kreiptis, tai statyt joms 
tokias sąlygas, kurios joms būtų nepriimtinos 
(nukrypimas į “kairę”). Dar kiti sako, kad 
pavienios Kominterno sekcijos (kompar
tijos) padarys eilę klaidų ir nieko . ,
gero neišeis. Aiškus dalykas, kad .įyairio; 
se kompartijose bus' padaryta klaidų. Bet, ar 
gali klaidų baimė suturėt Kominterną nuo to; 
kių žingsnių, kurie turį padėt ir padėst komu
nistu partijoms naujas darbininkų mases už.- 
kariaut proletarinei revoliucijai? Dabar mes 
turim visą eilę žymių apsireiškimų, kurie rei
kalauja iš mūsų plačiau panaudot bendro 
fronto taktiką. Aš čia paminėsiu tik du: 
fašizmo įsigalėjimą Vokietijoj ir Antro In
ternacionalo naujo byrėjimo pradžią.

Fašizmas Vokietijoj įsigalėjo ir del tos pa- 
gelbos, kurią jam teikė socialdemokratija. 
Tai socialdemokratijos1 pastangomis preziden
tu liko Hindenburgas, tai socialdemokratijos 
pagelba į valdžią atėjo Bruening, Papen, šlei- 
cher, kurie fašizmui skynė kelią į valdžią. Tai 
socialdemokratija nuolat kalė į darbininkų gal
vas, kad Rusijos kelias išrišt darbininkų kla
sės klausimą yra darbininkams žalingas ir 
pragaištingas. Daug darbininkų iki paskuti
nių laikų tikėjo socialdemokratijai ir nėjo 
kovot del proletariato diktatūros. Socialde
mokratijos mokslas su jos klasių bendradar
biavimo taktika, su jos “mažesniuoju piktu” • 
privedė Vokietiją prie fašistinės diktatūros. 
Jei socialdemokratija nebūtų skaldžius darbi
ninkų klasę, jei ji nebūtų traukus žymią dar
bininkų klasės dalį nuo revoliucinės darbi
ninkų klasių kovos prie bendradarbiavimo, tai 
šiandien ne tik darbininkų masės stovėtų už 
proletariato diktatūrą, bet ir žymi smulkiosios 
buržuazijos dalis ir ypatingai žymi valstiečių 
dalis neremtų fašizmo. Socialdemokratija sa
vo mokslu ir veikimu atėmė nuo žymios dar
bininkų dalies pasitikėjimą savo jėgomis, at
ėmė nuo jos! viltį išeit iš, dabartinio skurdo 
proletarinės revoliucijos keliu, tuęm susilpni
no darbininkų; klasę ir. palengvino fašizmui' 
įsigalėti ne tik^ smųlkiai-buržuaziniuos"jų va)-, 
stietiškuos sluogsnįuos,. bet ir darbininkuos, 
Visas socialdemokratijos veikimas lig šiolei 
ėjo ir eina fašizmo stiprinimo naudai, ir šian
dien mes turim Vokietijoj fašistinę diktatūrą

Daug socialdemokratijos apgautų darbinin
kų^ perstojo tikėt buržuazinei demokratijai, ku
ri neišveda juos iš skurdo, bet tie darbininkai 
bijo jos komunistų kelio ir kartu' nebenori taip 
gyvent, kaip dabar gyvena, nes dabartinis gy
venimas vis į didesnį skurdą stumia; tai ką 
gi daryt tiems darbininkams, kaip neit pas
kui fašistus, kurie žadėjo atstatyt seną /Vo
kietiją, kada darbininkams visgi buvo geriau, 
kaip dabar? Fašistai mokina, kad visas blo
gas priklauso nuo to, kad Vokietija kare bu- 
so sumušta ir nužeminta, kitos valstybės už
dėjo ant visos Vokietijos didelį jungą ir tas 
jungas slegia visus Vokietijos gyventojus, ta
me skaičiuje ir darbininkus. Todėl reikia 
atsikratyt to jungo, atsikratyt Versailės, at
statyt seną Vokietiją, ir... vėl visiems bus 
gerai. Todėl darbininkai turi remt visus 
tuos, kas eina prie senos Vokietijos atstaty
mo. Ir daugelis darbininkų, socialdemokrati
jos apgautų, mano: Veimaro konstitucija nie
ko nedavė, socialdemokratija, būdama valdžioj, 
irgi nieko nedavė; įvairios buržuazinės val
džios taip pat,—tai gal ką nors duos fašistai, 
kurie Sakosi/ kad jie eina prie senosios Vo
kietijos atstatymo, kada visgi .skurdo buvo 
mažiau, kaip clabar? • Kėjią gi į proletarinę 
ręvoįiuciją jiems pasirūpino uždengt socialde
mokratija. Darbininkas, kuris nepasitiki savo-' 
jėgomis, kuris mano, kad jo geresnė ateitis 
turi priklausyt nuo bendradarbiavimo su bur-. 
žūapija ir nuo susitarimo, su. ja, negali būt 
kovotojas del socializmo. Bet jei toks darbi-? 
ninkas nebetiki socialdemokratijai, nes mato, 
kad ji savo, veikimu nepajėgia .gerint darbi-' 
ninku padėties, jis eina paskui kitus klasiip 
bendradarbiavimo skelbėjus. Šiuo atžvilgiu ei
na paskui fašistus. Vadinas, socialdemokratija 
savo klasių bendradarbiavimo taktika, savo 
kova ,prieš komunistus ir visu savo veikimu ir 
mokslu daug darbininkų, apsigavusių tuo so
cialdemokratijos mokslu ir veikimu nustūmė 
į fašistų eiles. Vadinas, socialdemokratija pa- 

’lengvino fašistams sustiprėt ir prieit prie val- 
' džios ir daug darbininkų ir daug smulkios 
buržuazijos ir valstiečių, patraukt į fašistų 
pusę. 7.

Tiesą, nemaža darbininkų dalis, kuri >,se-. 
piaųt . paskui sųęiaidemokratiją,pakriko ' į 
kairę, ' ir z nuėjo paskui komunistus. Tai la
biau , klasiniai susipratusi, darbininkų dalis 
Ęęt .visgi nemaža nuėjo ir paskui fašistus 

/T(ai, aiškus dalykas, susilpnino t .prdletaHnėš 
reyoHycijos jėgas. Ir tame susil^ninime dk 

džiausią rolę sulošė socialdemokratija.
Vienok, medalis turi -ir aųtrą pusę. Parda-

Konųnterno Pildkoęaąs neseniai 
klausimą apįe -bendrą ko,vos frontą, 
gerai supranta Kominterno taktikos

Atsitikime, kada^ 
nedamokama sulig dienos 
kurso, tai bonų negalima iš
duoti. ' • , ’ •

Oficialė įstaiga, kuri tuos 
bonus pardavinėja Jungti
nėse Valstijose yra Soviet- 
American Securities Corpo
ration.

Perkant bonus, čekius ga
lima rašyti augščiau paduo
tu korporacijos vardu, arba 
vardu:*“The State Bank of 
USSR.
20 April vienas bonas $53.51
21 April vienas bonas $53.52
22 April vienas bonas $53.54

Jų.kaina kasdien mainosi 
r todėl,; kad užauga procen
tas;1 'Kiekvieną dieną užau
ga arti čėhtas ir pusė pro-’ 
cento ant. kiekvieno borio. 

; Kai kurie teiraujasi, kaip 
.būtų, kuomet , Amerikoje 
pirktų Sovietų- Valstybės 
Aukso Bbnus! ir išvažiuotų į 
Sovietų Sąjungą ten apsi
gyventi.

Gyvenant' Sovietų Sąjun
goje, bonai bus apmokami 
J. Valstijų doleriais jarba 
Šoyietų ■ rubliais,x sulig auk
so vertės.. . •

< Ęuknys.

i AŠTUONI ŽUVO

į 'MAD| dęsėti; 
.kąi
laivįs. įre užsidėję Ir kris-! 

fdamas; žemėn užmušę aštud^ 
nis žmones, o tris sužeidė.
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demokratams rūpi ne darbininkų Reikalai, o 
vien spekuliacija bendru frontu. Jau visa ei
lė socialdemokratų partijų ir reformistinių 
profsąjungų (darbo unijų) atmetė komunistų 
siūlymus sudaryt bendrą frontą. Atmetė Vo
kietijos socialdemokratija, Anglijos darbi
ninkų partija ir kai kurios kitos, socialistų 
partijos; atmetė taipogi Anglijos ir Vokieti
jos reformistinių profsąjungų susivienijimai. 
O Kautskis stačiai pareiškė, kad Vokietijos 
■socialdemokratija pasirūpins prisitaikyt prie 

- fašistinio režimo, kad bendradarbiauti su fa
šistais buržuazinės valdžios stiprinimui.

•Vokietijos socialdemokratija ir po fašisti
nio perversmo jau įrodė, kad ji ne tik nepa
gerėjo, bet dar toliau nuėjo į fašizmo. pusę. 
Tiesa, 
muša, 
daužo 
singai 
kad fašistai muša socialdemokratų partiją, 
kaip seną šunį, kuris seniau buvo ištikimas 
ponui, bet iš pasenusio naudos fašistams jau 

x, nebėra. Tiesa, fašistams dar reikalingos 
reformistinės profsąjungos, kurių priešakyj 
stovi socialfašistai. Todėl visai galimas da
lyką, kad po to mušimo fašistai susitars su 
socialdemokratų vadais, to susitarimo mekle- 
riu bus Kautskis, o susitarus socialfašistai su 
jungs reformistines profsąjungas su fašizmu.

Kominterno pasisakymas už bendrą fron
tą ir su socialdemokratų partijomis, jei jos 
tikrai dalyvaus kovoj prieš fašizmą ir prieš 
naudotojų puolimą ant darbininkų, sueina 
socialfašistams toliaus darbininkus apgaudi
nėti. Dabar darbininkai aiškiau, kaip se
niau, mato, kad darbininkų klasės skaldyto
jai yra ne komunistai, o socialdemokratija, 
kuri neina į tikrą kovą su fašizmu, nes ji 
bendradarbiauja su fašizmu, arba bent jieš- 
ko geresnių bendradarbiavimui kelių. Social
demokratija neina į tikrą kovą prieš išnau
dotojus, nes ji yra tų naudotojų tikras so- 
cialis ramstis.

Ot, čia prieinam ir prie komunistų parti
jos tų narių, kurie nesuprato Kominterno nu
tarimo apie bendrą frontą ir pamanė, kad 
tai*yra klaida, kad nereikėjo to nutarimo da
ryt. Tai nukrypėliai iš “kairės”. Ten, kur jie 
yra, jie kliudo sudarymui tikro bendro ko
vos fronto iš apačios. ! .

Komunistų partijos, nepaisant, kokį atsa
kymą ta ar kita socialdemokratų partija duos 
į komunistų siūlymą, net nelaukdamos tų at
sakymų, visos komunistų partijos tuč tuojau 
turi imtis sudarymo bendro fronto iš apa
čios, turi rūpintis veikimo komitetų kūrimu, 
kad apie juos spiest kovai darbininkus be i 
partijų skirtumo ir nepartinius.

Ar Lietuvos Komunistų Partijos eilėse jau 
yra kokios nors klaidos tuo klausimu ? Apie 
tai dar pasakyt nieko negaliu. Kiek man 

’ yra žiųoma, LKP C. Komitetaą parašė atsi
šaukimą, kuriame siūlo bendrą frontą Lie
tuvos Socialdemokratų Partijai, Lietuvos So
cialistų Sionistų Partijąi ir kitoms darbinin
kų organizacijoms. LDSP, nelaukdama to 
siūlymo, paskelbė, kad ji nesvarstys siūlymo, 
kol negaus atatinkamų nurodymų iš 2-rojo 
Internacionalo biuro*). Kaip lygiai dar ne- 

•) Ar LKP. CK. išleido Kominterno atsišaukimą 
bendro fronto klausimu, pas mane davinių dar nėra. 
Jei neišleido, tai padarė klaidą. Jam pasirodžius, rei
kėjo tučtuojau išleisti. Laukt negalima buvo, 
turiu jokių davinių, kaip pavieni- Lietuvos 
Kom. Partijos nariai priima Kominterno Pil
domo Komiteto ir LKP. CK. atsišaukimus 
tuo klausimu. Bet galima daryt tokius spė
jimus: veikiausiai, LKP. eilėse bus dviejų rū
šių klaidos, kaip dešiniojo pobūdžio (įsivaiz- 
dinimas, kad s. d. partijos pagerėjo), taip 
“kairiojo” (kaip galima į tokius darbininkų 
klasės pardavikus kreiptis?). Ir su vienais 
ir su kitais, jei jie parodys, reikės vest ko
vą, nes vienas ir kitas nusistatymas yra ne
teisingas. ' ■ 1

Kas del Amerikos lietuvių komunistų, tai 
tenai jau’galima pažymėt kai kurias k lai- : .

fašistai Vokietijos socialdemokratiją 
uždaro jos laikraščius, areštuoja ir 
pavienius socialdemokratus. Bet tei- 
d. Manuilskij nurodydamąs pasakė,

j dąs.‘ PaVyzdžiUij “Laisvės” N. 56 (kovo 8 d.) 
tilpo žinutė’ (telegramos formoj) vardu: 
“Kominternas šaukia darbininkus į kovą 

, prieš'fašistus”. Tenai skaitom: “Kiekvienoj 
i šalyj komunistų partijos stengsis sudaryt 

bendrą veikimo programą su kitomis partijo
mis ir išrinkt bendrus komitetus to darbo 
pravedimui. Kur nebus galima padaryt ben
dras frontas su partijų vadais, kur socialis
tai atmes komunistų pasiūlymą, ten bus de
damos pastangos sudaryti bendras veikimas 
su eiliniais socialdemokratais bei kitų poli
tinių organizhcijų nariais.”

Tai perdėm neteisingas, dešiniojo pobūdžio 
nusistatymas. Iš tų žodžių plaukia, kad 
Kominterno nurodymu komunistų partijos iš 
pradžių stengiasi sudaryt bendrų veikimo 

: programą,' su kitomis partijomis (kokiomis?) 
ir pašitenkint sudarymu bendrų komitetų to 
darbo pravedimui (bendras frontas tik 
iš viršaus), o kur tai padaryti nepasiseks, 
kur nepasiseks susitarti su vadais, tenai ko
munistai eis prie apačių! Tai visiškai ne bol- 

: ševistinis nusistatymas. Bendro fronto cen
tre visuomet tui‘i stovėti ne viršūnės, bet apa
čios. Ai,' viršūnės tarsis ar ne, visur su apa
čiomis reikia rūpintis sudaryt 'bendro veiki
mo komitetus ir komunistams turi rūpėt ne 
kokių tai “bendrų veikimo programų” priė
mimas, o tikros kovos vedimas.

Negeriau Kominterno nutarimą išaiškino 
ir “Vilnis”. N. 58 (10 kovo) skaitom:
“Skaitytojai matė, kad Komunistų Interna
cionalas sutiko su Antrojo Internacionalo 
pasiūlymu sudaryt bendrą frontą kovai prieš 
fašizmą. Tam tikslui Kominternas pasiūlė 
ir pagrindus, dėsnius, kuriais yra:

1. Bendra abiejų internacionalų kova prieš 
ginkluotas fašistų atakas.

2. Bendra kova prieš darbininkams algų ka
pojimus fabrikuose, už geresnes darbo sąly
gas’ darbavietėse” (įmonėse). (“Komunistų 
Interancionalo atsakymas.”

Vadinas, Kominternas pasisakė už “bend
rą abiejų internacionalų kovą”. O jei taip, 
tai reikia laukti, kad pas abudu internacio
nalu gal atsirast bendra kalba, kaip vest tą 
bendrą kovą. Tuo tarpu Kominterno Pild. 

'• Komitetas ne pasisakė už abiejų internacio
nalų bendrą konferenciją. Ir sąlygos įvai
riose šalyse įvairios (todėl yra parankiausiai, 
kad pavienios partijos tartųsi) ir 2-rojo In- 
itern^čionalo (biuro sekretariato arba dagi 

i kongreso) nutarimai nėra privalomi pavie- 
nioms 2-rojo Irtterhacionalo partijoms. Tuo 
labiau jie nėra privalomi dabartiniu metu, ka
da 2-rasiš Internacionalas vėl pradėjo byrėt ir 
kada Antantės šalių kapitalistams rūpi nau
dot iį prieš Vokietiją. Jei tame pat laike 
Vokietijos socialdemokratija įieško bendra- 
dąrbiavirho su savo fašistų valdžia, vadina 
dabartinę fašistinę valdžią konstitucine, pa
reiškia jai lojalumą,—tai kiek gali būt verti 
2-rojo Internacionalo tarimai Vokietijos so
cialdemokratijai?

Bet kas svarbiausiai, nei “Vilnis,” nei “Lai
svė” nieko nepasisakė apie tai, kaip Am. lie
tuviai komunistai mano su bendro fronto tak
tikos taikinimu dabartiniu metu Amerikoj 
lietuvių darbininkų eilėse. Juk tai taip svar
bus klausimas, šalia kurio be atsakymo praeit 
negalima. Laukiam greito atsakymo.
25 III. 33 Z. A.

NUO “LAISVĖS” REDAKCIJOS.
Manome, kad iš drg. Z. A. minimos “Lais

vėje” tūpusios telegramos negalima būtų 
spręst “Laisvės” poziciją bendro fronto klau
simu. Telegramoje buvo neaiškunių; bet 

" juos turėjo išsklaidyt toliaus ištisai įtalpin
tas Komunistų Internacionalo Pildkomo at
sišaukimas, nuodugnus iš “Pravdos” redak
cinis straipsnis ir Amerikos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto pareiškimas, taipo pat 
eilė kitų straipsnių ir žinių. Amerikos lie
tuvių komunistų gi šaukiamos bendro fronto 
konferencijos su jų skelbiamom darbų pro
gramom liudija apie pastangas vykdyt prak
tikoj Kominterpo ir Amerikos Kom. Partijos 
■pasiūlymus lietuvių, darbininkų tarpe.
---------- į-----—;-------------- į-i_    —,--------------- -------------------

Po Audrai Tyku

Balandžio 10 d. Omles Co- 
bin Shoe Co. 400 darbininkų, 
pastreikavę tris savaites, su
grįžo į darbą. 1

Šis darbininkų laimėjimas j 
yra ne pilnas ir reikia skai
tyti dalinu pralaimėjimu. Aš 
skaitau, kad mūsų, darbinin
kų, buvo didžiausia kaltė ir 
apsileidimas tame, kad visą 
streiko vedimo reikalą pavedė
me keliems unijos vadams. Gi 
vadai, pamatę, kad darbinin
kai nesirūpina, kad jie yra 
silpni, juos galima už nosies 
vedžioti, tai ir darė, ką norė
jo.’ Vadai pamatė, kad 'jie 
gali pasinaudoti. Jie taip pa
darė, kad mes, darbininkai, 
sugrįžom į darbą, bet netu
rime pripažintos unijos, ir bo-

REVOLIUCINIS MONGOLIJOS TEATRAS SUFFIELD, CONN.
11 ■ > j ; ' t n '■ i ! ■! I f' '' ' 1 ■ 'll" ■ ■ ' • • ■

Apie revoliucinę Mongoli
ją, jos tvarką, jos kovas už 
pasiliuosavimą ir kultūrą 
lietuvių spaudoj veik nieko 
nežinoma. Tuo gi tarpu ji 
savo heroizmu, savo atkak
lia kova už savo nepriklau
somybę ir artimu socialisti
nei Sovietų Sąjungai atsine- 
šimu užsitarnauja platesnio 
jos kultūros ir kovos už na
cionalinę nepriklausomybę 
nušvietimo ir lietuvių spau
doj.

Revoliucinė Mongoliją ko
voj už nepriklausomybę ir 
kultūrą perėjo didelį, suų-

sai gali padaryti su mums, ką!ja buvo pp Chinijos jungu, 
jie nori.

Darbininkai apie streiko bai dos teatro. Chinijos milita- 
Mes pamatė- ristai persekiojo ir marino 
laikraščiuose nacionalę Mongolų . kultūrą

GREAT NECK, N. Y.

Kovo 30 d. įvyko Pirmyn 
Choro vakarienė. Ji visais at- 

} ^žvilgiais gerai pasisekė. Publi
kos buvo pilna svetainė.

Kada svečiai susėdo už stalų, 
Jaunųjų Pionierių Grupė atida
rė programą. V a d o v a u jant 
drg. V. Žukui, mergaitės ir ber
niukai angliškai sudainavo ke
lias kovingas dainas, kas pub
likai labai patiko. Tai buvo 
gražus jaunuoŲų pasirodymas.

# Nors jie tik ką susiorganizavo, 
tačiaus j taip trumpą laiką jau 
spėja pasižymėti. Tikimės, kad 
prie Jaunuolių Pionierių gru- 

_ pės prisidės daug jaunuolių 
choro ribose ir plėtos proleta-

rinio'meno idėją. 1 '■!' pamate mūsų vakarienėje tiek
Grįžtant prie programos, drg. ddug rėmėjų, susipratusių ir 

PakąĮniškis taipo' pat skambiai’ blaivų darbininkų. Taip ir 
sudainavo keletą daipų. I p;a- ’ ateityje mūsų Pirmyn Choras 
baigą Pirmyn Choras sudrožė 
kelias revoliucines dainas.

.Nuo šio parengimo liko cho
rui nemažai pelno. Už tai kre
ditas priklauso darbštiems 
choristams, kurie ne tik dar
bavosi, bet daug ko vakarienei 
aukojo: taipgi aukojo keli pa
šaliniai žmonės, paremdami 
chorą. z 1

Tūli mūsų kaimynai, katali-

gyvuos, plėtodamas proletarinį 
meną, remiamas susipratusių 
darbininkų masęs.

lig ė

KUNIGAS NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ

TEMUCO, Chile. — Ku
nigas Jaun Yunger nušovė 
žmogų, kuomet tas pasigro-

kai su tautininkais, tik ką su- foęg auksinį kieliką bandė
siorganizayę į Rymo Katalikų 
Federaciją, darbuojasi prieš pabėgti iš bažnyčios. Pa-
mūsų chorą: jie suorganizavo kad kunigas laiky-
savo chorą ir laukia mums galo, davo mišias su revolveriu 
Bet tūli iš jų gavę nusivilti, kai kišeniuje.

U
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Keletas Pastabų apie LDS 
Vaikų Skyrių

“Laisvės” No. 81 skaičiau” 
drg.’ J.‘N.'^traipsnį apie LDS 
vaikų skyrių. Kaip jūs mane i 
gyvą matote, iš to 
Darbininkų Susivienijimo Vai-' 
kų Skyriaus niekas negali iš
eiti

Rašinyje nurodoma, kad į 
LDS Vaikų -Skyrių tėvai gali- 

, , - - , įrašyti 3 ■ metų vaikus. Už tris
sudėtingas. Kilnotis tenka mėnesius rejkėsią mokėti 39 

! - -- J‘ ' * centai. Jęi; >pasitaikytų, kad 
vaikutis numiršta, tai LDS iš- 
mokės apdraudos $8. Isbuvūš 
šešis mėnesius, išmoka $10 ir? t 
tAip toliau. Net iki astuonių 
metų vaiko buvimo LDS Vai- ’ 
kų Skyriuje einą tokia proce- , 
dura., Tie keli ^doleriai tė- 

(vam nieko.nereiškia. Iš to ne
bus galima padengti šermpnų 
lėšas.
t Iš tokio skyriaus1 nei tėvam 
pei plačiai organižacijai nega
li būti naudos, apart bereika
lingo darbo. , j

Visai mažus vaikus įrašant,

Mongolija; kaip ir Sovie-] 
tų Sąjunga dabar užimta 
didžiulės ekonominės ir kul
tūrinės statybos darbais, ir 
teatras čia tampriausiai 
'surištas su. tąja statyba.

i * * » < •

Apart pastovaus teatro, 
Mongęlijoj yrą kilnojamasai 
teatras, jo veikimas ypač

ant arklių su' visais*'teatro 
įrengimaiš.'' Tėh,' 'ktCr1 TU'o-‘ 
šiamalsi vaidinti, per kokias 
2-Š Į valandas išstatoma vi-’ ; i • ' : ’ ■ . ♦ ; . .. > - s
sas teatras. Į teatrų žiurė-

kų kelią. , Seniau Mongoli-iš a^ifelinkes 'šiijoja

|ji neturėjo jokio savo tau-, kart sutraukia po
i ' i i /-ii • • • I iv nnt rlonfrion

girną nežinojo, 
me kapitalistų 
skelbimus, raginančius darbi
ninkus eiti dirbti. Streikie- 
riai subruzdo šaukti susirin
kimą. Kompanija skelbė, kad 
pradės darbą 1Q ,d, balandžio. 
Tą pačią dieną darbininkai su
šaukė milingą. Susiėję darbi
ninkai laukią, ką unijos vadai 
pasakys apie derybas, žino
ma, iš pradžių jie nusidavė 
nieko nežiną. Bet tuoj paaiš
kėjo, kad unijos vadai yra 
kompanijai parsidavę. Uni
jos nariai pradėjo vadams sta
tyti reikalavimus, klausti jų, 
ką jie darys- ant kompanijos 
paskelbimų laikraščiuose, kad 
būsią pradėta dirbti balandžio 
10 dieną.

Streiko vadai pradėjo pasa
koti, kad jie daug streikų va
dovavę, bet tokios kompani
jos niekad nematę. Esą, ne
galima susikalbėti. Vadinasi, 
streiko vadai su kompanijos 
atstovais susitarė,' kad dirbtu- 

| vės atidaromos, o, atėję jie 
j pasakoja, kad nieko (nežiną, I 
Gi kiek palaukęs vięnas iš! 
streiko vadų pradėjo pasakot: 
jūs jau išstreikavote tris savai
tes. Jei ilgiaus streikuosite, 
vistiek daugiau negausite; tai 
geriau priimkite, ką kompani
ja duoda, ir grįžkite dirbti.

Mes, darbininkai, gavę ši
tą lekciją, turėtume žinoti, 
kaip ateityje vesti savo reika
lus. Turime patys veikliai da
lyvauti kovose ir prižiūrėti vi- įvairiais judėjimais. Supra- 
sus savo reikalus. j ^m0 nebuvo apie scenos

Streikierių laimėjirnas neva vaidinimą. Soviet Sąjun.
toks. Gavome pakelti 10 nuo-1 , , . c, _ .
šimčių algas. Bet tokį algų g°s teatrv° ltaka. reiskęsi 
nuošimtį darbininkams pakele nebent uždangos ir suflio- 
kompanija dar prieš streiką, 
kuomet bosai sužinojo, kad 
darbininkai rengiasi į streiką. 
Svarbiausią darbininkų reika
lavimą kompanija atmetė— 
nepripažino unijos ir dirbtu
vės komiteto.

Kuomet čia buvo pradėta 
darbininkai organizuoti, tai jie 
bijojosi stoti į uniją. Bet dar
bininkai pamatę, kad čevery- 
kų industrijos darbini nkai 
streikuoja kituose miestuose, 
išsijudino ir čia į veikimą, 

i Darbininkai susirašė į' uniją-, 
ir jie tvirtai stojo ųž, unijos 
pripažinimą.. Bet kuomęt at
ėjo svąrbiausia valandą, tai 
unijos biurokratai susiuostė su 
bosais ih uhijo pripažinimą pa
liko tik' boso nuožiūrai1.

Tai lekcija, kurią mes ga-? 
vome, ir turime stipriai laikyT 
tis, kad bent tą,, ką iškovojo
me, atstovėtume ir kad bo
sai nepakrikdytų uniją.

Streikierys. .

ir teatrą.
Po revoliucijos ilgą lai

ką kliudė susidaryti tauti
niam teatrui ir kultūrai 
vystytis bendrai sena vieš
pataujanti religinė lamų 
įtaka. Mongolija gan turtin
ga liaudies dainomis, skulp
tūra, architektūra, muzika, 
bet visas šis liaudies menas 
buvo kiaurai permerktas 
religine dvasia.

Tik vėliau, įvykus Mon
golijoj 1921 m. revoliucijai 
ir tolimesnėje eigoje revo
liucijos, nukreiptos prieš 
feodalinį sutvarkymą, pra
sideda naujos Mongolijoj 
kultūros ruožtas.

Pirmieji Mongolijos revo
liucinio teatro žingsniai bu7 
vo daugiau pamegdžiojiiųas 
chinų feodalinio teatro. Qhi- 

i nu teatras savo vaidinimuo- 
i j. *" •

se pasižymėjo išviršinių, ju
dėjimų kombinavimų ir nųi- 
zika. ; .

Pirmuose savo vystyųio: 
si žingsniuose mongolų te
atras buvo pastatytas pasi
kalbėjimų formoj, o artistas 
buvo kalbėtoju-pranešėju, 
iliustruojančiu savo kalbą

sus savo reikalus.
Streikierių laimėjimas neva 

toks. Gavome pakelti 10 nuo- j

Pagelbėjo Geliamai Ranląai, 
Sako Ponia Nowakowska

“Per su virš du metu turėjau neapsa
komai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir motut. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkat Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prapy- 
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistą! Pain- 
ExpeUeriuL" 1 8. p.

Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLEK
I

Lietuvių/,

raiti. Šis teatras kiekvieną 
i 600-700 

ir net daugiau žmonių. Vai
dintojai Stepuose ! niekados 
nepasilieka neapdovanoti. 
Mongolai myli teatrą ir ap
lankančius juos artistus ap- 
.dovanoja dovanomis ir ruo-^iekb naudingo atlikti negali- 
šia jiem vaišes. Pasibaigus I™*- : — — —-
vaidinimui, ruošiamą 1__
dra su žiūrėtojais draugiška 
vakarienė.' Laike vakarie
nės sakomu prakalbos, at
liekama muzikos ir meno iš
stojimai. Bet dabar pro
gramos numerius išpildo ne
lai, o ir žiūrėtojai, kaime:! BROOKLYN LABOR LVtEUM 

.nių ganytojai.
Šitas tamprus mongolų 

teatro vąidintojų ryšys su: 
liaudžia yra tvirtas užsta
tas tolimesnio Mongolų Res
publikos tąųtinės kultūros 
,ir teatro augimo. ; ( 

A. Tremtinis.

. Velyk paagusius įrašinė- 
ben- th tai biskį daugiau naudos 

įgalima padaryti ir vaikus 
šviesti. Gi kaip dabar yra, 
nepadarant medžiaginės nau
dos tėvams ir dvasinės naudos 
vaikams, nes jie permaži, tai 
kam tas darbas ir klapatas?

Susnykų Jurgis;

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais {taisymais. Keturios bo- 
lių alleys.
1/ KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

i / Tel., Stagg 3847

rio būdelės įvedimu.
1930 m. Mongolijoj buvo 

organizuota teatro studija. 
Per šią studiją perėjo apie 
50 žmonių. Labiausia atsi
žymėjusių iš ją baigusių 
15-kos artistų grupė orga
nizavo 1930 m. gale valsty
binį profesionalį teatrą.,^

Mongolų valstybinis liau
dies teatras per du savo gy-' 
vavimo. metus padarė di-: 
džiulį kelią. Teatras suge-- 
bėjo pasiliuosuoti nuo senų | 
feodalinio chinų teatro lie-! 
kanų.' ! Ypatingo pasiseki- i 
mo susilaukė veikalas “Ir 
taip jie miršta”—nukreip-j 
tas prieš feodalus. Per šį' 
laiką suspėta sudaryt, apart; 
bendrų teatralinių temų,1 
dar keletas lėlių (petruškų) 
teatro programų, kurių te
atro skyriai atidaryti ir ki
tose vietose. Tokiu būdu 
ir susidarė savistovus pon- 
golų teatras, savo pama
tuose skirtingas nuo chinų,, 
japonų, tibeto ir Sov. Są
jungos Teatrų.

Jo veikalų temos—kovos 
už savo šalies nepriklauso
mybę ir tų kovų atvaizda
vimas, kurios vyksta pasku
tiniu ; laiku Mongolijoj.

SOVIETU SĄJUNGOJE
Nauja Brošiūra—Paraše V. ANDRULIS

Tai labai svarbus rinkinys, duodantis daug faktų 
apie tikėjimą ir tikėjimus bei bažnyčiąs Sovietų Są
jungoj. Mūsų darbininkiška publika tokios knygelės 
jau senai reikalavo ir ji buvo labai reikalinga, dabar 
ją galite gauti. Brošiūra turi 32 puslapius. Kaina tik 
Še. Kiekvienas darbininkas norintis žinoti apie Sovie
tų tvarką ir kaip Sovietų Sąjungoj tvarkoma bažnyčios 
ir tikėjimai, turi perskaityti šią knygelę.

Platintojams ir organizacijoms, užsisakant nema
žiau kaip 20 kopijų, duodama 20%. Greitai siųskite, 
užsakymus. Jas reikia platinti tarp tų darbininkų, ku
rie nori žinoti apie tikėjimą ir bažnyčią Sov. Sąjungoj.

Kaina žema,- nuošimtis didelis, bus lengva platinti. 
Reikalaukite: i

U

3116 So. Halsted St Chicago, III.
b

1

skubėkit užsisakyti 1933 m. vienintelį lietuvišką li
teratūros, POLITIKOS IR VISUOMENES MOKSLU ILIUS-' 

TRUOTĄ MĘ^ESINI DARBININKŲ ŽURNALĄ

“PRIEKALAS’^‘ ypatingos -domes krėipia vystymui ir auklėjimui lietu-, 
vių praletaripės literatūras, savo skiltyse talpindaąias eiles, apysa
kas, vaizdelius ii’ aprašymus, vaizduojančiu^ SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečjų ir darbo valstiečių gyvenimą k kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
, šalių gyvenimą;1, rašo visais aktualiais proletarinės: literatūros ir po
litikos klausiniais. •<» • i , , , .

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo behdradarblus Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur.'• H - •

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
( “Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucihio 
<• judėjimo i istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.
1 Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS kolektyviečio ir 

darbo valstiečio pateiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant ^itus išsįrašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir .kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINĄ
• UC -SSSR. | '
Metams-r-3 rub., 6 mėn.—1 rub.

50 kap„ atskiras egz. 30 kap.
. '.r *» » <

>Siaurinėj Amerikoj ‘
,(LMėtairtb—4<* doleris 50 centai, 
•, 6 mėnesiams—75 c., atskiras egz. 
: <V15 centų.
Į Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Frau*
Z V 7 WtUr

yfptams——1 do!., 6 mėn.—50c.,
^MMIras egz. 10 centų. 1 j

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

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

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

Dar galima gauti kompletas ui 
1931-32 metus.
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS
< ■ ’ t : \ ; ■ ■ ;

(Tąsa)
Glėbas jautė didelį nepasitenkinimą, py

ko ir begaliniai rūstavo. Taip, ją negalima 
mušti. Muštis prisieina kare, o namuose 
—kiti reikalai. Kur joj slepiasi priešingu
mas, tokis neįveikiamas priešas? Glėbas 
sėdėjo ant grindų ir sunkiai alsavo. Da
ša suraukė kaktą, nusišypsojo ir nuėjo į 
kampą gulti.

—Glėbai, užgesink šviesą. Gulk, tau rei
kia pasilsėti, tave kankina nuovargis.

—Daša, balandėle, o kur gi dingo mūsų 
meilė? Ar tu taip nusidirbai ir perstojai 
būti moterimi? • • • _ < • • ■ . L . :

{ t • '

—Gulk' ir nusiramink. Glėbai, aš per
daug sunkiai dirbau. Rytoj mane ir vėl 
siunčia į sodžių su darbininkų reikalais, o 
aplinkui—plėšikai. Argi mes užtikrinti 
nuo mirties? Glėbai, palikim kvailystes 
nuošaliai.—Ji priėjo prie stalo ir užgesino 
lempą; atsigulė, užsiklojo ir nutilo.

Glėbas sėdėjo tamsumoje. prie lovos ir 
laukė jos. Skaudu ir pikta. Karštis kratė 
jo kūną. Mylimoji ir tolimoji Daša. Lau-' 
kė jis tamsumoje nors jos balso. Laukė— 
štai prieis prie jo Daša ir maloniai, kaip 
seniau, apsikabins jo galvą, prispaus prie 
krūtinės, pradės kuždėti, kaip žmona, kaip1 
draugė.

Ne,«ji guli, kaip svetima. Ir jis vienas. 
Tylomis priėjo prie jos iiv padėjo ant jos 
peties ranką.

—Daša, na, pamyluok mane, kaip būda
vo pirmiaus. Juk aš buvau ugnyje ir krau- 
je, ilgai nemačiau meilės.

Daša paėmė jo ranką, prispaudė prie krū
tinės ir pradėjo:

—Glėbai, kokis dar tu žioplas... Tokis 
galingas ir silpnas. Nereikia... Glėbai, 
dabar nereikia... Aš neturiu jėgų del mei
lės. N usir^mink., <. į. _ J 
ir tau. Dabar mano širdis kaip akmeninė, 
ne meilei, o tų kąį|^jy.j 'Eik• ir;’gulk 
miego. ’ ‘ -
J Glėbas vienas sėdėjo prie lango ir žiū
rėjo į tamsą. Dangus pilnas žvaigždžių, .ir Į 
kur tai, veikiausiai kainuose, uunueiU v- • i - Tzn.’ -«• vA, . , . \ J. i sesi, verke... Kiti rausėsi zemeie—grei-griausmas. Atsistojo, sumosavo kumščiais dirM . rankutSmi besidairydami, 
ir atsigulė. 1 ’ J

, —Taip, tai aš jau 
siu... Saugokis! Aš dar nei karto nepasi
daviau iki šios dienos. Atmink.
• Daša tylomis gulėjo, kartu ir artima, 
ihylima ir tolima—šalta.

Vaikų namas, užvardintas vardu draugės 
Krupskaja—štai klonyje, tarpe medžių. 
Namo raudonas stogas kyšo pro medžių ša
kas. Sienos iš akmens, nelabai gražiai pa- 
budavotos, bet tvirtai. Langai dideli, kaip 
durys—atdari, ir per juos veržiasi, kaip 
paukščių,—vaikučių rėkavimas. šūkavi
mas, rėkavimas, juokas kyla ir iš krūmų 
aplinkui namą. Namas dviejų augštų, su 
balkonais, tvirtais laiptais, verandomis ir 
kitais prietaisais... «štai ant laiptų, ve
randų, kaip bręstanti vaisiai—vaikučiai. 
Menki. Kas jie, berniukai ar mergaitės?— 
nesuprasi: visi aprengti pilkais drabužiais 
ir vienodi. Ir auklės, taipgi pilkai apsiren
gusios, vaikštinėja aplinkui juos.

Po dešinei už namo, kaip “dangaus” mė
lynė, plačiai išsiplėtusios jūros. Kaip ko-' 
kis juodas vabalas, nuo prieplaukos plaukia 
laivelis. Miestas ir jo apielinkė aiškiai ma
tosi. Oras pilnas jūrų muzikos. Birgzda- 
mos laksto bitės, skubindamos tai namo, 
tai į laukus.

Glėbas sujudo, .tatai matydamas, štai ir 
I kalnai, ir jūros, ir cemento fabrikas, ir 
miestas, ir laukai besitęsianti linkui apry- 
gės (horizonto)—visa Rusija—mes. Visi 
tfe plotai, kalnai, fabrikai ir toliai prime
na mums didelį darbą ii* šviesią ateitį. 
Taip, bus rankoms darbo ateityje! Širdis 
prisipildo besiveržimų prie to darbo. Taip 
—tai darbo respublika, tai—mes, tai—nau
ja planeta, apie kurią mąstė šviesiausi žmo
nijos vyrai. Tai—pradžja. Tai—pirmieji 
atsidūsėjimai prieš galingą smūgį. Taip 
bus. Dundės kūjai, žviegs plieno kremai, 
judės ir bėgios milionai darbo milžinų.

■ Daša stovėjo prie laiptų tarp°ė gėlių ir gi
liai dūsavo, laukdama jo.

—Glėbai, kokis geras oras, tartum jūros.
.« . . įMūsų Niurką gyvena antrame augšte.—Ji

, . eis ai as n man pjraįgj0 ĮĮptf Įaįptais, ėjo drąsiai, kaip savo 
namuose.

Glėbas nuo verandos pamatė vaikučius 
■apačioje, tarp krūmų, tarp tankių medžių, 
i kurie pasipuošę pavasariu. Vaikučiai bė- 

, . , Igiojo, kaip ožkos prie fabriko, rėkavo, mu-
kalnuose, dundėjo f- J ’ J- * voi _. L-. ’ .

y Vaikų Namas
Ryte per miegus Glėbas pajuto: kamba

rys—ne kambarys, (^paprasta skylė. Nuo 
lango iki durų ir nub durų iki lango, suka
si, siūbuoja šaunus pavasario oras. Atidarė 
akis—tiesa: į langą švietė saulė.- Daša sto
vėjo prie lango ir taisėsi raudoną skepe
taitę. Pažvelgė jinai į jį ir nusišypsojo.

’ —Glėbai, mums taip ilgai miegoti ne
tinka. Saulė jau senai užtekėjo. Aš jau 
paruošiau atskaitą moterų komitetui apie 
vaikų sodelius, namus, drabužėliui ir maię- 
t&. Daug ko reikia/beLhėra iš kur gauti,* 
toki jau mes ubagai. Mūsų partįjinis ko
mitetas jaučia didelį nedatekliųj Nuo da7 
bar itrėsiu ddūg/ daūį ’ditbo/ j SPrisimink^ • 
tį dar nematei Nihrktfs. Nori/tai einame 
albudu f vaikų haftfą;’ jis Čloįnai, gidėtą. '.
I—Gerai. Viens, du, ir aš gatavas. Eikš1 

prie-manęs, Daša. • -Daša ‘nusišypso jo 'ir prid
ėjo su klausančiomis akimis.

» -*Na,< priėjau^.© kas daugiau?^*»": >
—Dūok ranką, štai... Daugiau ne^ei-.

kia—pasiimk ranką. Pirmesnė žmona? bet 
nauja ir keista. O gal.būjti, ir aš pats jau 
ne kalcis? Taip. Na, gerai, mokinkimės;
Dabar ir saule, rodosi, šviečia'jau kita puse. ' 
—Taip, Glėbai: ir saulė ir duona yra kito

kia. Skubink, nes laukiu.
Linkui vaikų namo Daša ėjo priešakyje, 

Wdi, tarpe krūmų, tai pasislėpdama nuo ‘ 
jo užsisukimuose bei į klonelius nusileisda-- 
ma, tai vėl raudona jos skepetaitė erzino jį. 
Glėbas jautėy kad ji tiksliai neina kahtu su 
juom, bėga nuo jo—erzina ar bijosi? Pas 
Dašą, rodos, buvo kokia tai slaptybe. Mo- 
teips yra moteris, o jos siela—turlė.

— ------ -- - ---- --- -- --- J-- - -
v , - I Kasasi, kasasi ir pradeda vienas kitą vo- 

žinau... ne as buj]ioti Tvirtesni atsiduria viršuje... Glė- 
bas kietai suspaudė lūpas ir sudavė kumš
čiu.

—Jie visi, tie vaikai, išmirs iš bado, 
ša, sušaudyti jus visus reikia už 
darbą!

—Žemės darbai,—tarė jam Daša, 
juokusi ir pažiūrėjusi į vaikus,—tai jau ne 
taip baisus jų užsiėmimas: būna dar blo
giau. Jeigu nebūtų priežiūros ir valdžios 
rūpestingumo, tai visi, kaip musės, būtų 
išmirę. /Tiesa, namas geras, bet maisto 
stoka. Slaugės irgi ne visos tinkamos. 
Nors iš jų yra ir auksinių moterų ir mer
ginų ... Išmoks. Tai tik pradžia.
— O Niurką irgi taip? Ar ir mūsų Niur

ką taip?
—O kuomi Niurką geresnė už kitus?— 

. ramiai atsakė Daša, pažiūrėjus į Glėbą.— 
BūdaVČ su Niurką daug vargo. Jeigu ne 
šis namas, tai vaikus .būtų suėdę utėlės ir 

. ligcfs, o maisto nedateklius būtų visus iš- 
< klojęs. L • m . Į ?

—Et, * tu nori, pasakyti, kad jus, moterys, 
, SU sįvd naujais nusistatymais ir tokiais' 
♦ vaikų, auklėjimais išgelbėjo te įjuos’?

—Taip, tdrauge Glėbai. Tik tai taip, o 
nę (kitąip^ ’ .

,Ęada jie ėjo nuo kalno, matė vaikus ant 
verandos, bet dabar visi vaikai dingo, Vei
kiausiai subėgo į namą.

Name saulės spinduliai ir daug' oro— 
oras tirštas^ šiltas, kvepia giria ir jūromis. 
Lovelės dvejomis eilėmis viena virš kitos, 
visos baltos ir švarios. Vaikučiai apreng
ti pilkai. Menkučiai jų veideliai ir mato
si nedatekliuš maisto. Aukles vaikštinėja 
po vienąVr mo dvi. Ant sienų—vaikų 'pie- 
šihi&i,

—Sveiku, p drauge Čumalova!—sveikino 
aukles, .nvadinančios pro Dašą, — tuoj aus 
perdetiiMWeis.

... ! " (Tąsa bus)

Da- 
jūsų

nusi-

EAISVi Treciacdien., B aland. 19,1933

, PA, DARBININKŲ STREIKO
CHESTER, Pa —• Balandžio 

10 d. čia sustreikavo Irving 
Kompanijos vilnų išdirbystės 
vergai.

Ar žinote, kiek tie darbinin
kai bei darbininkės gaudavo? 
Vyras tegaudavo nuo <$4.20 iki 
$9.80 į savaitę; bet daugumo
je užtekdavo <5 dolerių į .sa
vaitę ; o dauguma yra vedę. 
Kokis gali būt maistas ir kiek 
to maisto galima nusipirkt už 
tuos kelis centus, atsimenant, 
kad reikia apsimokėt už kamba
rius ir kitas gyvenimo lėšas?

Dabar paimsime moterų dar
bininkių uždarbį. Abelnai jos 
tegauna nuo 7 iki 10 centų va
landai, bet dauguma tiktai 7 
centus.'

Kompanija visiems nukirto 
po 15 centų nuo dolerio. Ar 
galima pragyventi iš tokio uba
giško uždarbio? Bet kapitalis
tas nei tuom nėra patenkintas; 
dar žemiau kerta uždarbį.

Bosas pasakė, kiekviena dar
bininkė toliau negaus daugiau

. Rimuos Gegužės klausimu yra šau
kiama visų organizacijų masinis su
sirinkimas. ’Komuniątų Rarfijofe, Lie
tuvių frakcija dtsišaūkia j visus sim- 
patjkus ir organizacijų narius atsi-

■ idiskusuoti Pirmos Gegužės klausimą, 
šis susirinkimas įvyks 20 d. balan
džio, 8 Vai. vakare, 995 N. 5th St.

K.P.L.F.
(91-92)

DETROIT, MICH.
Aido Choro Teatras ir Koncertas
Aido Choras stato scenoje “Suiro 

Teyelio Nervai“ ir bus koncertas, 23 
balandžio—April, ISA svetainėje, 24 
ir Michigan gatvės. Programa prasi
dės 6 vai. vakare “sharp.“ Po pro
gramai šokiai prie puikios muzikos.

kaip 5 centus valandai, o vyras . 
darbininkas ne daugiau kaip '9 i ši susirinkimą ir sykiu ap- 
centus. Mat už vartų yra tūks
tančiai bedarbių vergų. -

Darbininkai, tačiaus, pasip
riešino; mete darbą, išėjo į 
streiką visi, išskiriąnt forma
lius.

Darbininkai iš karto pasip
riešino gerai. Nežinia, kaip 
toliau laikysis.

Pas darbininkus turėtų bū
ti vienybė, ir visi kaip mūras’ 
turi laikytis prieš uždarbių ka
pojimus.

Man atrodo, kad jokioje ša
lyje nėra tokio baisaus išnau
dojimo, kaip Ameirikoje pasku
tiniais laikais. ' . . •

\ Darbininkai turi nęž.tląidžĮai 
kovoti prieš savo būklės blogi
nimus ir grumtis už pagerini
mus ; per kovą už kasdieninius 
reikalus jie taipo pat turės sup
rasti, kad, galų gale, nebus ki
tokios išeities, kaip tik nugriau
ti šią supuvusią kapitalistinę- 
“tvarką.” j

Įžanga 25c. ypatak • “Suiro Tėvelio 
Nęrvai“ komedija graži ir labai, juo
kinga. Logikai išsilavinę. labii ^erai, 
todėl turėsime progą gerai pasijuok
ti.’ Antra dalis programo, koncertas. 
Dainos, muzika, duetai, kvartetai, 
Merginų Choras, solo ir visas Aido 
Choras. Viskas bus atlikta kuo pui
kiausiai, nes drg. Gugas choro moky
tojas deda pastangas, kad duoti ke
letą naujų dainų. Merginų Choras 
lavinamas atydžiai ir lafetai gerai dai
nuoja. Reikia pasakyti, kad drg. 
Gugas yra gabus mokytojas, už tad 
jam ir sekasi išmokyti greitai ir ge
rai. šitas paengimas gal bus pasku
tinis šiame sezone, todėl dalyvauki
te visi.

Komitetas.
(91-92)

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI
• . t < ’ ; ; i • t

'< Į • ’, i . : . t ■ , .
JAu turime tris vietas, kur, ^engiama dienraščio

^Laisvės” naūdai piknikai sekančią vasarą:

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

Darbininkas Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

DETROIT, MICH. | Priimtas Bilius del Už- 
draudimo Amunicijos

WASHINGTON. — At- 
stovų Butas 253 balsais 
prieš 109 nutarė suteikti 
prezidentui Rooseveltui pil
ną galią uždėti embargo

Remkime Taprtautinį Darbinin
kų Apsiyynima Kovoje už Tomo 
Mooney ir Scottsboro Jaunuolių 

Paliuosavimų
^Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo Požėlos kuopa rengia 
vakarienę ir išlaimėjimą pas-1 (uždraudimą) ant pardavė 
kirtų dovanų' balandžio 22 d J mo įr išvežimo amunicijos, 
y vaJ: 'Draugijų Sve-.j kariaujančias šaiis, jeigu
tameje, 3600 Vernor Hy. Po i ;. . ,
vakarienei bus šokiai. Už va-pis ma^Ys rel a 
karienę su viskuom 20 centų,} p——.— ■ ----------- -
vien tik šokiams 10 centų ypa- 
tai. Vakarienė bus puiki, nes 
ją ruošia tos pačios gaspadinės, 
ką visuomet pagamina puikias 
vakarienes.

Tarptautinis Darbininkų Ap-- rengia diskusijas temoje:1 “Ar Ko- 
dnno’vho hvln i munistų Partija su savo programa 

c Ly v y U, atsieks tikslą?“ Įvyks 20 dieną ba
landžio, 7:30 vai. vakare, Rusų rės- 

ViSi lietu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 ir LŪSA 130 kuopos

sigynimas turi 
per kurias gina darbininkus ko
votojus nuo kalėjimo - ir kitokių taurante, 9219 Russell, 
bausmių. Iškaščiai labai dide-!y’ai darbininkai skaitlingai dalyvaur

. XT , , ; kite diskusijose, nes tema yra labaih, o pinigų nėra. Nors daugu- svarbi Komisija,
moję mūsų advakatai dirba ūži 
visai mažą atlyginimą, o dažnai! 
Veltui, betgi susidaro ir šiaip' 
visokių milžiniškų išlaidų, be- 
gelbejant tokį didelį skaičių 
mūsų politinių kalinių. Todėl, 
draugai, paremkime, kiek tik 
galint, savo klasės reikalus, 
padėdami apginti mūsų kovo- 
toj us.

Teatras, Koncertas ir Šokiai
Šią pramogą rengia Detroito 

Aido Choras 23 d. balandžio, 
I. S. A. 24 ir Michigan Ave. 
Programa prasidės 6 vai vaka
re. Įžanga 25 centai asmeniui. 
Programa bus graži. Bus 
perstatyta “Suiro Tėvęlio Ner
vai”, labai juokinga komedija. 
Koncertinė programos dalis bus 
puiki. Bus dainuojama naujos 
dainos—duetai, kvartetai; taip 
pat dainuos Merginu Choras, 
visas didžiulis Aido Choras; 
bus solo muzikos ir’ tt. Po prog
ramos seks šokiai prie šaunios 
muzikos.

Šis Aido Choro parengimas 
yra paskutinis, uždarymui šio 
sezono; todėl draugai turėtų pa
sinaudot proga gražiam užbai
gimui žiemos sezono.

Kviečia
Aido Choro Komitetas

CAMBRIDGE, MASS.
Pirmu sykiu dar čia mūsų 

jaunuoliai, susiorganizavę į 
International Youth Club’a, 
ruošia tokį parengimą. Jie ren
gia šokius ir Whist Party 22 
d. balandžio (April), Central 
Hali, 40 Prospect- St., Camb
ridge, Mass. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. 

t .’ j • . • ■

Šokiams,; paimta ^geriausia te
atralė orkestrą/ ' Už Whist yra 
skiriamos dovanos. Cambrid
ge ir apielinkėfe visuomenė ti
rėtų dalyvauti, patiems linksmai 

. paremtį jau
jų veikimui. 
Koreęp.

Idiką praleisti ir 
nikolius tolesniam 

' ALDLD

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

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:

NANTICOKE, PA.
Draugė Karosienė kalbės penkta

dienį, 28 dieną balandžio, Hanover 
Hose House, Espy Street, 7 valandą 
vakare. Draugė Karosienė pasakys 
mums gyvu žodžiu apie Rusijos dar
bininkus, todėl visi lietuviai būti
nai turėtų ateiti ant šių prakalbų, 
yaptingai jaunuolius tėvai turėtų at
sivesti, nes draugė Karosienė tinka
mai jiems galės paaiškinti anglu kal
boje. E, C. !

(92-94)'

. DETROIT, MICH.
Puiki Vakarienė

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas rengia puikią vakarienę ir šo
kius, 22 d. balandžio ( April), 7 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, 3600 
Vernor Highway. Apie gerumą va
karienės nėra ką kalbėti, nes visas 
Detroitas žino, kad mūsų moterys 
pagamina puikias vakarienes. Na, 
o su šokiais, tai jau mes patys pa
taikysimi prie puikios muzikos. Be 
to, reikia neužmiršti, kad šiame pa
rengime bus užbaigtas serijų klau
simas, užbaigsite ir įvyks laimėji
mas. Remkime, draugai, politinius1 
kalinius, kovotojus už mūsų reika
lus. Politinių kalinių skaičius didėja, 
o finansai mažėja, todėl reikalinga 
jūsų parama.

Komitetas.
(91-92)

PHILADELPHIA, PA.
Balahdžio 23 dieną yra rengia

mas vakarėlis natadai Komunistų 
Partijos. Pradžia 4 vai. po pietų, 
vieta 715 N. 6th Street. Tai bus 
įdomus pasilinksminimas, nes bus so- 
vietiniai-ukrainų naktis. Prašome 
visus draugus dalyvauti šiame pa
rengime ir paremti minėtą organi
zaciją. Rengėjai.

(91-93)

SOVIETŲ ŽUVŲ GALIMA 
GAUTI ŠIOSE VIETOSE

ZMUDIN BROTHERS 
Bridgewater, Mass.

Darbininkų Organizacijų 
Parengimuose, Norwood,. Mass.

J. GEGZNAS ) 
412 W.-Susquehanna Avė. 

' Philadelphia, Pa.
A. LIPNIUS 
600f E. 9th St. 
Chester, Pa.

Liet. darb. kliubas 
408 Court St.

Elizabeth, N. J.

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
t * ' • f -l • ’ ■ ) •

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
' darbihinkų chorai iš visos apielinkės ir kiti talentai

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

“Laisvas” Administracija.

PER “LAISVI” GAUTE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES
V • • /

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

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

■ Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas . mašinas. Nes ant ^enų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.,r \

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

i ♦ ) f



M.
1826 McReynold Ave.

Andruška,J.

Pusė choristų nepribu- Iždo
T. Grušiūtč,

Kaupai,A.

Čio-

BINGHAMTON, N. Y

LOS ANGELES, CAL
Iš LD Choro Veikimo

įvyks pirmadienį, balandžio 24 
dieną, Lietuvių svetainėj, 315

Tokių atsitikimų buvo kele- 
Čia, draugai choristai,

ap- 
kad 
apie

sustiprės.
Korespondentas.

1361 Broadway Ave. 
Globėjai:

1807 ' Davis > Avenue

VISI 
žinias 

užpuoli- i apie drg. Karosicnės prakal- 
Todel yra šaukiamas ma-ibas. LDSA 23 kp. stropiai

J. RuŽinakaa,
Korsikai, J. Ruseckas, ‘ t l ’ ' 1

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai (vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utaminką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

Kas yra Veikiama

Mūsų mieste sąjūdis, 
perdavinėja

Ligonių
Varnienė,

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai: • .

S. Urbonas, T. Rasikas, J.'

Clinton St., 7:30 vai.'vakare, sižadčt” partijos principų. 
Džiaugiamės, kad turėsim pro-1 Vadinasi,. Francijos Sočia-

XOE3OE3
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Trečiadien., Baland. 19,1933 . penktas
\

T C1 *7 ¥ WT ¥ C smuklė, bet joje viso la-w ll Ii > I 11! I < > 'k° riktąi du “sausi” mirksta.’ “ A A <LJI A & m A i Ant' Morgan Avė. keliose vie-
------  jtose irgi veik tuščios smuklės, 
įkloję matosi pustuzinis ištroš-!Tatai parodo, kad darbininkai 
kusių, iš kurių vienas—su rau
donesne nosia, negu jo veidas, 
ir gerai pasilakęs, nes jau 
“skūnerį” nelabai pataiko pri- 
nešt prie burnos, svyruoja. O 
dar nemažas vaikų būrys lau
ko pusėje, erzindami raudon- 
nosį, sudaro tipišką ameriko
niška vaizda.

Toliaus, nuėjus ant Bogart 
ir Grattan St.,—nors labai di-

Alaus Atsidarymo 
Jomarkai

Alkoholinio alaus viešas par 
davinėjimas New Yorke atsi
darė su dideliais jomarkais ir 
blofais, būk alus sugrąžins ge
rovę. Tuo pačiu laiku reikė
jo ir išreklamuot panaujintą 
alkoholinį biznį. Todėl alaus 
sugrįžimo dienoje buvo ruošia
mos kaip ir demonstracijukės 
prie įvairių gertuvių; galimas 
daiktas, kad tūlose vietose iš 
pradžios buvo tyčia mobili
zuojamos gėrikų šaikos; dau-!

nebūdami

abelnai daugiau rūpinasi duo
nos šmotu, o ne alum. Visa 
tai matant, žmogus prisimeni, 
jog komunistai ir jų spauda 
tiesą sakė, kad darbininkai rei 
kalauja duonos, q ne alaus. 
Todėl darbininkų apgyvento
je Brooklyno dalyje nesimatė 
tokio bepročių jomarko, kaip 
buržuaziškosc vietose.

17.33.

Atsišaukimas į Visas Detroito Organizacijas ' 
ir Visus Darbininkus ir Darbininkes

Suaugę, o ir tai nehori tvar- į 
ką palaikyti, gi iš jaunimo ir i 
reikalauti kažin ko negalima. į 
Vienok sekasi neblogai ir, lai- : 
kui bėgant, mes įprasime prie į 
tvarkos, išmoksime dainų žo- I 
džius ir muziką!.

Kitas negerumas chore, tai 
nesilankymas į užkvietimus 
dainuoti. Viena ar kita darbi
ninkų organizacija pakviečia, 
kad jų parengime padainuotu-1 
me; choras apsiima, o kaip rei 
kia dainuoti, tai ne visi dai
nininkai susirenka. Tai nege-' 
rai. Pavyzdžiui, LDSA 66 kp. 
buvo užkvietus chorą padai
nuoti jų parengime balandžio 
9 d.
vo, ir choras negalėjo dainuo
ti.

Lietuvių Organizacijoms del Maršavimo į 
Washing t o na už Scottsboro Jaunuolius

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

gelis, nors ištikro 
girti, o strapaliojo gatvėmis 
apie tokias vietas, kad paro
dyt praeiviams, kur galima pa
sigerti . . .

Balandžio 7 d., bejieškoda- 
mas darbo, pamačiau ant Nas- 

•sau St. .prie vienos valgyklė
lės New Yorke didelę eilę žmo 
nių. Nors man, einant Maid
en Lane, buvo kiek iš kelio, 
bet negalėjau praeiti nepaty
ręs, kas ten dedasi. Priėjusi 
pasirodė, kad toj valgyklėlėj 
pardavinėjama ne tik dešim
kės, bet ir alus; o jau tų žmo
nių briovimasis, atrodo, kaip ' 
kokie idiotai arba karvės, ku
rios per kelias dienas negirdy
tos ir baisiai ištroškusios. Sar- 

I inata darosi, į juos žiūrint; na, 
o jiems, mat, gražu, nes ne 
tik alaus gauna, bet ir nutrau
kia jų fotografinius paveikslė
lius, kurie paskui laikraščiuo
se talpinami.

n Paėjus poliaus, panašios sce
nos liko nebe naujiena. Eida
mas ir mąstau, na, jau kam 
kam, bet “Klampynės” šta
bui, tai netruks energijos.
! Bet ne visu$ buvo tas pats. 
Jleikia pažymėti, kad Nassau 
fct. yra, buržuazijos ir įvairių 
smulkiai-buržuazinių elemen
tų centras; tenai pat randasi 
Wall St. Apart krautuvinin- 

^/^ų, toj miesto dalyje, beje, 
būna tūkstančiai bankų ir ofir 
įsų tarnautojų.

Bet tą pačią dieną vakare 
einu Kom. Partijos reikalais į 

» darbininkų apgyventą Brook- 
lyno dalį. Ant kampo Gra
ham Ave. ir Moore St. valgy-

DETROIT, Mich.—Balandžio 
4 d naktį fašistai sudegino Dar
bininkų kempę, arba stovyklą, 
priklausančią Workers Educa
tional Associacijai. Kempės 
triobėsiai nebuvo a p drausti, 
kuomet įvyko gaisras. Mat, 
prieš chuliganams uždegsiant 
kempę, kompanija atėmė 
drauda; galimas daiktas, 
kompanijai buvo pranešta 
nenaudėlių planus.

Minima organizacija neturi 
pinigų' kempę atstatyt, o jinai 
turi būt atstatyta, ir tai’labai 
greitoj ateityj. Viena, nuo 
pirmos gegužės kempė atsida
ro piknikams ir kaipo vakaci- 
jų vieta darbininkams ir jų 
vaikučiams; todėl be budinkų 
nebūtų galima kempe naudotis. 
Antra, mes turime parodyti 
mūsų priešams, kad jokia juo
dašimčių spėka negali sunaikint 
darbininkų judėjimo.

Todėl, draugai darbininkai ir 
darbininkės, ' stokime visi dar
ban, kad atsteigti kempę. Prie 
darbo galima prisidėti visokiais 
būdais. Jeigu kas neturi pats 
paaukoti dolerį kitą, tai yra 
prašomas parinkti aukų pas sa
vo pažįstamus,- kitas gali pa
agituot savo draugijoj, kad pa
aukotų iš iždo. Taipo pat im
kime nuo kempės atstatymo ko
miteto pardavinėti knygutes su 
“20 plytų”, po penktuką už ply
tą. Gaukite lentų pastatyti 
suolus ir stalus kempės parke. 
Gaukite medžio ir kito ma- 
teriolo statymui šokių svetainės 
ir kitiems budinkams.

Pati kempės o r g anizacija 
ruošia didelį parengimą tam

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

PRADŽIA 8-tą V AL. VAKARE į

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Salėj
80 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

DISKUSIJAS RENGIA: !Y
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-į 
metimas iš namų. Tūkstančiai šeimynų neturi iš kO; 
užsimokėti randas, Bedarbė dar vis nesimažina, o į 
išteklius koks buvo, baigia išsekti. I

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. Morgicių, 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 bond ras reikalas.

Taigi augščiau pažymėtus klausimus išdiskusuoti ir 
tinkamai prisirengti prieABendro Veikimo Konferen
cijos, kuri įvyks balandžio 30 d., 10 vai. ryte, 80 Union 

■ Avei. ir yra rengiamos viešos diskusijos. .♦ C i; .
Komitetas kviečia įvairių sriovių darbininkus ateiti 

į šias diskusijas ir aptarti savo reikąlus. Kiekvienas 
asmuo turės pilną progą liuosai išsireikšti, ir niekas 
įų kalbos nevaržys .

Konferencijos Sušaukimo Komitetas.

tikslui, kad sukelti reikalinga ^as* 
sumą pinigų budavojimo prad- j turime pasitaisyti, nes toki pa- 
žiai. Pats parengimas įvyks 'steigimai žemina chorą, ži- 
29 d. balandžio (apriliaus), | noma, viskas eitų geriau, jei 
7:30 vai. vakare, Finnish Hall, iš pačių jaunuolių tarpo ras- 
5965-14th St., Įžanga 15 cen-jtųsi, kurie viską galėtų suga- 
tų. ' biai tvarkyti. Dabar gi, ku-

Draugai ir draugės, padary- ri° yra gabesni, tai visokiais 
kime šį parengimą pasekmingu.; darbais užsivertę, ir choro ręi- 
Draugijos ir pavieniai nariai, i kajam veikti nebeturi laiko, 
imkite tikietų išanksto pardavi-;Reikia tikėtis, kad ateityje iš
lieti. Parinkite maisto šiam'sidirbs sugabių tvarkytojų ir 
parengimui iš pažįstamų ir ki-1 vadovautoji^ mūsų chorui, luo
tų krautuvininkų. Visas infor-įmet LD Choras visais atžvil- 
macijas ir tikietus gausite pas giais sustiprės.
J. Baroną. Gaudami atbudavo- 
jimui kempės įvairių materiolų 
arba patys norėdami aukoti, i 
praneškite J. Baronui, 7747 • 
Navy Ave., Detroit, Mich.

Greitas kempės atstatymas 
priklauso nuo jūsų, draugai. 
Todėl mes turime ir pasitarti į 
visi; be to, mes turime išnešti tkalbasi 
didelį protestą prieš 

į kus.
1 sinis susirinkimas balandžio 23'rengiasi prie prakalbų, kurios 
d., 10 valr iš ryto, Finnish Hall, 
5969—14th St. (Augščiau pa
duodama num. 5965—Red.).

Draugijos ir organizacijos, 
atsiųskite savo delegatus, ir vi
si pavieniai darbininkai, daly
vaukite šiame .susirinkime, nes 
kempės reikalai yra mūsų pačių 
reikalai.

Kviečia Dayb. Kempės
Komitetas

LD- Choras gerokai sustip
rėjo ir narių skaičiumi paau
go. Kovo 5 d. *choras statė 
scenoj operetę “Nebaigta Ko
va,” o dabar rengiasi prie kon
certo, kuris įvyks birželio 4 
d. Parengimas bus švedų sve
tainėje. _ '

Praeitą susirinkimą buvo 
keltas klausimas duoti chorui 
tikslesnį vardą. Po apsvars
tymui nutarta vietoj Lietuvių 
Laisvės Choro pasivadinti Lie- 

1 tuvių Darbininkų Choras. Var
das Lietuvių Laisvės yra ne
reikšmingas; jis nepasako, ko
kios laisvės. Todėl ir tapo pa
keistas į Darbininkų, kuris 
daug tikslesnis.

Tam pačiąm susirinkime bu
vo nutarta išleisti sieninis laik

raštukas, kaip ALPMS Centro 
sekretorius drg. Bovinas pata
ria. ' Laikraštukui priruošti 
buvo išrinkta redakcinė komi
sija: L. Leyanas, A. Repečka 
ir J. Pukiūtė,—visi trys' jau
nuoliai.

Balandžio .7-tą dieną laik
raštukas pasirodė ant sienoj. 
Reikia pasakyti, kad pradžia 
visai vykusi; ^pirmas numeris 
laikraštuko gerai atrodo.

Jis atspausdintas ant rašo
mos mašinėlės. Tačiaus var
do kol kas nedavėm.

Tokie sieniniai laikraštukai 
chorams leisti yra labai nau
dingi, nes jie priduoda daugiau 
intereso^ ir akstiną choro na- 

i rius į vęijrimą ir antra, dau
giau prasilavina choriečiai 
bendrame veikime. \ Patartina 
ir, kitiems chąrąms Jokius ląik-

■ raštukus išleidinėti. '
Mūsų Lietuvių Darbininkų 

LChoras didžiumoj susideda iš' 
čia augusio Jaunimo. Neku- 
rie iš jų vis'ai pradiniai. Dai
nų mokinimasis ir tvarkos pa
laikymas nėra lengvas darbas.

Maršavimas del paliuosavimo Scottsboro jau
nuolių pasieks Washington^ balandžio 28 d. Tuo 
būdu iš tolimesnių miestų maršuotojai turės ap
leisti namus daug anksčiau. Vadinasi, laiko labai 
mažai beliko. Lietuvių darbininkų organizacijos 
turi siųsti atstovus į maršavimą ir aktyviai daly
vauti jojo pravedime. Mes raginame visų miestų 
lietuvių organizacijas tuoj aus sušaukti bendrą su
sirinkimą, išrinkti maršuotojus ir prisidėti prie jų 
finansavimo.

Tai neatidėliojamas darbas. Išsijudino plačios 
Amerikos darbininkų masės šiuo reikalu. Mes, • 
lietuviai darbininkai, ir mūsų organizacijos netu
rime atsilikti. Kova už Scottsborp jaunuolių gy
vybę yra mūsų visų bendras* klasinis reikalas.

Komunistų frakcijos privalo padaryti iniciatyvą 
delei sušaukimo bendro visų organizacijų, draugi
jų bei grupių susirinkimo delei maršavimo į Wash
ington. Draugai, atlikite savo revoliucines pa
reigas šiuo svarbiu momentu*

Veidmaininga Francijos 
Socialist Pozicija

, PARYŽIUS. — Francijos 
Socialistų Partijos specialė 
konvencija pasibaigė. - Lai
mėjo taip vadinama vidurio 
frakcija, valovaujama Leo
no Blum. Konvencija nuta
rė, kad joks partijos narys 
negali užimti vietą kabinete, 
ir kad partija pasilieka 
veikti “ n e p r i klausomai.” 
Bet konvencija neatmetė 
bendradarbiavimo su kapi
talistine valdžia. Nutarė,* 
kad partija rems valdžią, 
bet tik ten, kur “nereikia iš

gą išgirsti prakalbą vienos ga-! 
biausių lietuvių moterų kalbė
tojų. »

Draugė Karosięųė dalyvavo 
I Prieškariniame Kongrese Ho- 
landijoj. Ji lankėsi Sovietų 
Sąjungoj, ten plačiai studija
vo moterų ir vaikų gerėjančią 
padėtį ir apskritai gyvenimą.

Atvažiavus kalbėtoja į mū
sų miestą, papasakos, ką ji ma 
tė ir girdėjo; kaip vedama kū
ryba, švietimas ir socihlizmo 
budavojimas šeštoje dalyj pa
saulio.

Primenu, kaip moterims, 
taip ir vyrams, nepraleiskite 
šių svarbių prakalbų. Daly
vaukite visi ir išgirskite tei
singus papasakojimus apie 
darbininkų tėvynę.

Gegužinė jau nebetoli. Prie 
apvaikščiojimo turime rengtis 
paskubintu tempu. Bendro vei
kimo komitetas rengia prakal
bas su koncertine programa 
gegužės pirmą dieną. Geguži
nės paminėjimą rengiame ba
landžio 30 d., Lietuvių sve
tainėje, 7:30 vai. vakare.

Apie Gegužinės reikšmę 
daug kalbėti neprisieina, nes 
darbininkai apie tai daug skai
tė ir girdėjo. Tačiaus, turiu 
priminti, kad nepraleistume 
šios svarbios dienos nepaminė
ję. Tai darbininkų kovos ir 
solidarumo diena. Dalyvauki
me visi Gegužinės parengime!

Turėsime ' progą pamatyti 
operetę “Kova už Idėjas.” 
Aušros Choras ir LDSA 23 kp. 
statys scenoj šią puikią ope
retę gegužės 6 d., 7 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėje, 315 
Clinton St.

Operetės vaidinimui sūri-/ 
kiuotos gabiausios meno.^ėgos. 
Apie vykusį suvaidinimą nėra 
ko abejoti. Kas" liko padaryti, 
tai įsigyti tikietus, kurie tik 
50 centų y patai.

LDSA 23 k p. rengia pikni
ką birželio 13‘ d., 12 vai. per 
pietus'. Piknikas įvyks J. M. 
Kaminsko giraitėj.

Dar prisieis,' apie tai kitą 
kartą parašyti; gi dabar pri
menu, kad visi ruoštumėtėjs 
jame būti

lįstų Partija taip pat ateity
je bus buržuazinės valdžios 
uodega palaikymui darbi
ninkų po kapitalizmo lete
na.

Lietus ir Potvyniai
Naujojoj Anglijoj ir viso

se rytinėse valstijose užėjo 
lietingas sezonas. Daugely
je vietų upės išsilieja iš sa
vo krantų ir padaro daug 
nuostolių.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys.

pas .<

Avė.
ir So
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Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Sii'lp num aš, 
Skilvio, . Žarnų 

Ligos, Nervų įde- . • • 'K ▼  • 1 ir MėŠlažamės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas ^Veltui
Kalbame ,lietuviškai

DR. ZINS
110 EAST M ST. N. Y.
Ta,rp 4th Ave. .ir Irving Place 

“ įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 1 
Sekmadieniais 9 AM1, iki' 4 .PM.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI: 
Pirmininkas, Chas. Margis,

1328 Muskegon .Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

730 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Karl Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskaa,

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas Ant. Daukša,
1131 Walker Ave.

LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 
Lanky tojai

Patriotės Tebešumija 
prieš Komunizmą

WASHINGTON. — 
nai laiko suvažiavimą
vadinamos “Amerikos Revo
liucijos Dukterys.” Tai 
grupė visai apjakusių pat
riočių, kurios kiekvienam 
suvažiavime neužmiršta 
prakeikti komunizmą ir So
vietų Sąjungą. Jos ir dabar 
griežtai pasireiškė prieš 
pripažinimą darbininkų tė
vynės.

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Beniulfenė, 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Tursklenė, 79 Vine St. 
Prot. rait. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. RaBt. K. Cere&kienč, 87 Battle St, 
Ižd. M. KlimavlClenė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Raėt. M. Potsus, 184 Ames St. 
MarBalka J. Šimanskienė, 88 Vine St. 

Visos gyvena Montello. Mass.
kare.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA

1933 METAMS
Pirm. M. Selickas. 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
Maršalka J. Girąitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
69 Park St., Hartford, Conn.

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, ManadžeHa 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudyinas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta RusiškaUTurkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS ĮR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dienų iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai deletejšsipėrimo: 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. eleveiterių; išlipt ant Fl^shinę Avė. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadwhy karais—išlipt ant Flushing Avė.

Laitniuolas Graborins
Pennsylvania ir Now Jer

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

1439 South 2nd Street 
PHILADILPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 5116 
Keystone—Mala 1417
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Šiandien Visuotinas Lietuvių Susirinkimas 
ir Diskusijos Bedarbės Klausimu

Pietinėse Valstijose Grasina Nulinčiavimas 9 Negrams Vai 
kinams už tai, kad Jų Oda Juoda ir kad Jie Darbininkai. 
Ateiviai Diskriminuojami ir Jie Negali Išreikalaut Pašai 
pų. Tai Dienos Klausimai, Kuriuos Turime Aptarti

žingsnius, kad 
tūkstančius bedarbių apginti

Šiandie, balandžio 19 d., į atatinkamus
7:30 vai. vakare, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve- nuo bado, 
tainėje, 80 Union Avė., Brook
lyne įvyksta visuotinas lietuvių cija, kuri įvyks balandžio 30 
susirinkimas ir diskusijos be
darbės klausimu. Apie bedar
bių ir dalį laiko dirbančių dar
bininkų sunkią padėtį daug 
kalbėti netenka. Tūkstančiai 
negali, išreikalauti iš pąsąlpos 
biurų jiems būtinai reikąlin- 
gos paramos. Tik šiomis die
nomis Raudonojo

Bendro Veikimo Konferen-

Įsteigta Scottsboriečiu Į Už Pašalpas Dirbančiu
Gynimo Kom. Buveinė

Praeitą sekmadienį buvo 
jplatij įvairių sriovių scottsbo- 
jriečių gynimui konferencija, 
j Joje dalyvavo įvairios politi- 
jnės, kultūrinės ir apšvietos or- 
Iganizacijos. Buvo Socialistų 
ir Komunistų Partijų atstovai.

Komitetas buvo išrinktas iš 
25 asmenų vesti . Scottsboro 
jaunuolių gynimo darbą. Kal
bamas komitetas atidarė savo 
centrą 119 West 135th St., 
New York City.

Visos organizacijos, kurios 
suinteresuotos negrų jaunuolių 
byla, kreipkitės į Scottsboro 

'Unity Defense Committee, 119 
W. 135th St., New York City.

' ■ t : 1 \ ’ •

Darbininkų Mitingas
BROOKLYN, N? Y.

Aido Choro Nariams
Aido Choro mėnesinis susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 20 dieną balan
džio, “Laisvės” svetainėje, 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtiriąi dalyvau
kite, nes turime daug svarbių daly
ku aptarti. * Sekr.

(92-93)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSHTKRINSIT
Pa&andyfcite/

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

< 
BROOKLYN, N. T.

Ketvirtadienį, balandžio 20 
d., Irving Pldza svetainėj, Ir
ving Place ir 15th St., New 
Yorkė įvyks vadinamų “pa
šalpos” darbininkų susirinki
mas; Čionai eina kalba apie 
darbininkus, kurie buvo padė
ti ant pašalpos kortelių dirb- ^.ra(]^a 8 ^al- va^.re‘n’ 
ti, taip vadinamų Emergency 
Work Bureau darbininkų.

Tos rūšies 20,000 darbininkų 
paleido iš darbo. Jie dirbo 
beveik už dyką. Tačiaus ir tų 
menkų uždarbių miesto val
džia nedūoda.

Paleisti išj darbo darbinįnkai 
turės Irving Pla/.ą svetainėje 
susirinkimą 1 vai. po pietų, o 
iš ten jie eis į demonstraciją. I įdėlis, ir neša patenkinantį pelną.. 
Demonstracija įvyks 4th Avė. 'N6ra sko1^ viskas gerame stovyje.

■ 1 , Duosime pilnai peržiūrėti visą biz-
j nio stovį, jo praeities ir dabartinius

„ ! — įšmokinsime pilnai 
pilnai 

toje srityje. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brooklyn, 

(91-93)

“Laisves”
Trečiadienį,' 19 d. balandžio, įvyks 

Laisvės” direktorių susirinkimas. ■ 
Visi susi

rinkite, nes bus svarbių klausimų ap- 
___ _ Direktoriai ,nepamirškite! 

J. Nalivaika, Sekr. 
(91-92)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS pusininkas į stubų 

rakandų krautuvę (“Furniture Sto
re”), 20 metų, kaip šis biznis įsteig
tas ir išsidirbęs sau' plačią dirvą, 
turi, nuosąvą namą. .Pilnai saugus

’c >' 5 ' v - r ru • rr~T”
Laisvė Gaunama ant

> Sekančių Stočių

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

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Aveniu, and 14th Street 
Chatham Square
Degbrossei/and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

JOMS STOKES
FOTOGRAFAS

fliuomi pranešu savo kostume; 
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Valdininkai Žeriasi
Pinigus Kupetomis

d., reikalauja aktyvaus prisi
rengimo darbo. Taigi šios dis
kusijos: btiš'pąąkubiftiipas; pri- 
sirengimb prie taip svarbaus 
nium 'lietuviaipš,; kl^iP vi_ 
siems darbininkams, bedarbių 
veikimo.

D e g a n t.is klausimas, tai
Kryžiaus Scottsboro jaunuolių gynimas, 

viršininkai paskelbė-, kad būti-išiame visuotiname susirinkime 
nai reikalinga apie už $27,- 
000,000 bedarbiams rūbu. Nu- dį prieš budelišką nuosprendį,) New Yorko miesto majoras 
skarimas, išalkimas su kiekvie- padarytą prieš nekaltus jau- I Q’Brien dar 20 naujų vaidi
na diena darosi didesnis. Gin- nuolius, ir prisidėti prie niar-^jj^^ų padare. Tai vis savo bi- 
tis nuo bado ir nuo gręsiančio šavimo į Washingtona, reika- j tiulius sustatė prie miesto lo- 
išmetimo iš namų, nuo uždary- Jauti, kad jaunuoliai būtų be- [vj 
mo jiems gazo ir elektros gali
ma tik organizuotai, per pla
tų masinį veikimą.

Visuotinas susirinkimas 
viešos diskusijos

turėsime progą tarti savo žo-

sąlyginiai paliuosuoti.
, Visų sriovių ir pažiūru dar- , 

bininkai, jūsų drganizacijų at- į 
ir i stovai ir veikėjai, esate kvie- 

rengiamos , čiami dalyvauti susirinkime ir 
tam, kad sumobilizuoti lietu- diskusijose. Kiekvienas turė- 
vius darbininkus ir jų organi- site progą tarti savo žodį 
zacijas bendrai grumtis už be-, Scottsboro jaunuolių gynimo 

klausimu, bedarbės klausimu, 
rendų, gazo, elektros valdžios 
lėšomis apmokėjimo klausimu 
ir t.t.

i Konfer. Šaukimo Komit.

darbių reikalus.
Viešieji miesto darbai, ku

riuos majoras O’Brien žadėjo, 
pasiliko ant popieros ir tuš
čias prižadas. Turime daryti

Demokratų Poli

jvio. Mažiausios tų valdininkų 
į algos yra po $7,000 į metus.

Jis visai nesenai penkis Ta
mmany Half politikierius pa
statė valdininkų vietosna. Jiem 
algomis per metus išmokės 
miestas $39,570. Tai tik iš

Nepamirškit Brooklyno
tikierių Demagogija Studentų Vakarienės

Draugai, jau liko tik kelios 
dienos iki studentų rengiamos 
vakarienės, kuri įvyks šį sek- 
rpądienį, “Laisvės” .svetainėje. 
Mes dedame .pastangąs, kaip 

; tai sutaisymui valgįų, progra- 
i mos ir šokių muzikos, kad pa- 

• [ tenkint kiekvieną ^attsilankiusį 
Susirinkimą taip sutvarkė, svečią mūsų vakarienėm 

kad Leibowitz’ui leido kalbėti 
visai pabaigoj mitingo .ir Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo sekretoriui Patterson tik 
tuometę kai žmonės pradėjo 
eiti lauk iš svetainės. Su au
kų rinkimu negrų jaunuolių 
gynimui irgi tas pats. Kuomet 
jau žmonės sukilo eiti, tai jie Į 
paskelbė auki^ rinkimą.

Svarbiausia tai tas, 
demokratų politikieriai šaukė ra asmeninis, bet visuomeninis, 
tokį mitingą? Juk visi žino, nes daugiau pramoksta rašyti, 
kad demokratai Alabamos daugiau rašo į laikraštį ir, to- 
valstijoj siekia nulinčiuoti de-. kiu būdu įvairina jo turinį, ko 
vynis negrus darbininkus. De- kiekvienas skaitytojas pagei- 
mokratai turi didžiumą kon- dauja. 
grėsė ir senate Washingtone, j Vakarienės tikietus išanks- 
tai kodėl jie nepareikalauja, I to parduodam po 65 centus, 
kad Jungtinių Valstijų konsti-'o tąwpačią dieną bus 75 centai, 
tucijos pataisymai 13, 14 ir 15 Tikietus parduoda studentai ir 
būtų pildomi ir negram lei
džiama naudotis pilnomis tei
sėmis ?

Kiekvienam aišku, kad tie 
ponai nenori apginti devynis 
negrus jaunuolius. Jų tikslas 
visai | kitas. Negrų darbinin
kų v masės atsisuka veidu į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą ir į Komunistų Partiją. 
Decatur teisme buvo išniekin
ti žydai, ir tas paveikė į žydų 
mases. Ot. čionai ir susidarė 
pas Tammany Hali politikie
rius baimė, kad 
nuo jų nepabėgtų, 
tai 
vartoja, 
ja, būk 
nuolius 
rūpi.'

Praeitą sekmadienį demo
kratų politikieriai surengė ma
sinį mitingą Arcadia Hali, 
Brooklyne. Mitinge kalbėjo 
majoras O’Brien ir Brdoklyno 
demokratų šulas John Mc-: 
Cooey.

, Nei studentai, nei mokytojai 
neima jokio asmeniško pelno iš 
šio parengimo; jis bus atiduo
tas “Laisvės” įstaigai, kaipo 
užmokestis už suteikimą vie
tos laikyti gramatikos ir teori
jos pamokas, kas yra visiems 
reikalinga.

Mes kviečiame atsilankyti ir 
i paremti studentų darbą ir mo- 

kodel kinimąsi. Jų mokinimasis nė-

“Laisvės” administracija.
šokiai prasidės 6 vai.- va

kare; vien tik šokiams įžanga 
25 centai, 
vai.

Vakarienė bus 
vakare. < • /» ; 

Kviečia Studentai.

balsuotojai 
Demokra- 

politikieriai demagogiją 
Jie tik veidmainiau- 

užtaria negrus jau- 
ir būk jiems teisybė

Prakalbose Buvęs.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

Antanas Pulokas 60 m„ 215 
Ten Eyck St., mire bal. 15 
d. Laidojamas bal. 19 d., šv. 
Jono kapinėse., , <• -

Laidotuvių apeigomis rūpi
nami graborius J.: Garšva.

ir 23rd Št., New Yorke, 3:30 
Vai. po pietų.

Będarbiąi, kuo skaitlingiau
siai dalyvaukite, toj demons
tracijoj. Privei'skite miesto N. Y. 
valdžią duoti pašalpą, jei ne
duodą tinkamų uždarbių.

Pieno Taryba Pasitar
navo Pieno Trustui

New Yorko (valstijos Pieno
valdžios iždo tokia krūva pi-. Taryba nustatė minimum kai- 
nigų. O juk visi žino, kad pienui New Yorke, West- 

IWalkeris begaspadoriaudamas 1 testeryje ir Dong Islande. 
Imilionus susidėjo ir dabar švil-1 
pauja, išvažiavęs Europon.

Majoras paskyrė Jere Ryan 
Queens Marketo komisionie- 
rium, kuriam alga skiriama 
$13,390 į metus. Vaikų teis
mo vedėju paskirtas J. Mar- 
guire, kuriam algos' į metus I 
mokės $15,040; kitiems valdi
ninkams po dešimts tūkstančių 
ir daugiau.

Tai baisus apiplėšimas gy
ventojų augštomis taksomis ir 
atėmimas kąsnio iš alkštančių 
bedarbių.

Desėtkai tūkstančių badau
ja ir maitinasi išmatomis, o 
miesto valdininkai grobia sau 
dolerius glėbiais. Bedarbiams 
nėra lėšų, bet valdininkams 
pasigrobti didžiules algas už
tektinai randasi iš ko. Ar ii-1 
gai leisis darbininkai save i pi >t •
skandintis bado bedugnėj, i A1Q0 llKO 113031118 
kuomet valdininkai desėtlAis j .. ■
tūkstančių algomis pasiima?

Didžiausias būtu savęs na-; rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
20 dieną balandžio, 8 valan
dą vakare, “Laisvės” svetainė
je, 46 Ten Eyck Street., .

Visi nariai, dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių dalykų apta
rimui del choro gerovės.

Sekr.
• (92^93)

[Ant rytojaus po Pieno Tary
bos patvarkymo įvedimo, pie
nas vietomis buvo pakeltas tri
mis ir net penkiais centais 
brangiau. ■•<-><;

Aišku, kad tokis patvarky- 
,mas padaryta no biednų žmo
gių naudai. Nustatytos kai
nos, kad hž mažiau pieną ne
valia pardavinėti, o kas pi
giau pardavinės; bus baudžia
mas. Tačiaųs augštesnes kai
nas ‘ gSTiTimti. Tuom ir pasi-

II1UĮ BLUVĮ, JU 
Į neerikalingas 
l nereikalingas, išsimokinsite

PARDAVIMAI
PARSIDUODA gėrimų užeiga, kur 

biznis eina gana patenkinančiai, 
bet del partnerių nesutikimo prisi
eina parduoti. Čia yra gera proga 
^norinčiam daryti gerą pragyvenimą. 
Atsikreipkite greit sekamu antrašu.: 
295 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. .

(92-94)

PARSIDUODA saldainių krautuvė.
Galima daryti neblogą pragyveni

mą žiemą, o vakarą, tai dar ir pel
no lieka nevisdi skrumnai. Dabar 
prasideda pats gerumas biznio. Par
davimo priežastis patirsite ant vie
tos. Kaina gana žema. 29-21 W. 
3rd St., Coney Island, N. Y. Imkite 
Brighton line lokalą ir išlipkite ant 
Ocean Parkway.

(92-94)

PARSIDUODA lietuviška užeiga ge
roj vietoj, tinkamai įtaisyta, kaina 

prieinama, parduodame todėl, kad 
turime kitą bizni. 19 Stagg St., 
^Brooklyn, N. Y.

► . (92-94)
PARSIDUODA čeverykų taisymo ša- 

pa su gera mašinerija, galima už
sidirbti puikų pragyvenimą. Kaina

naudojo įvairios pieno kompa- *abai žema/ pašome kreiptis greit 
... . .. . . . . . .jį i Šiuo antrašu: 49 Grand St., Brooknijos ir krautuvininkai. jV 

pakele pieno kainas.
Darbininka’i ir visi miesto 

vargingieji gyventojai ■> turėtų 
išstoti prieš jų apiplėšimą ir 
pieno atėmimą nuo jų stalų. -

niekinimas badauti ir besior
ganizuoti. Stokite į Bedarbių | 
Tarybas, reikalaukite maisto, 
pastogės ir rūbų. Gėda būti 
bailiu ir alkti. Garbė tokiem 
bedarbiam, kurie organizuoia- 
si ir kovoja už teisę gyventi.

Sūrimo Bomba Požeminių 
Traukinių Stotyje

lyn, N. Y.
(91-92)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU, partnerio į restauraci

jos gėrimų bižnį, pageidaujama, 
kad ypata nusimanytų apie- tą biznį. 
46—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. kam
pas Atlantic ir 3rd Avė. (89^94)

Aido Choro mėnesinis susi- KRAUJO SPECIALISTAS
' Gydau ūmias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Xraujo,' odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN ‘J 

v. 215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraują ęysljBs. 

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

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

TelepHon|, Evergreen 645310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

Išbalzamuoja ir laidoja nulhirusius 
ant visokių kapinių; parsamdę aur 
tomobUins ir kerietas veselijoms> 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. ►

notary 
public

TEL. STAGG" 
2-5043

Tom Mooney Paliuosavimui 
Mitingas

INCW P. BALLAS 
( B I E L A U S K AS ) 
C R A B O R I U S

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

8

Svarbi Jaunuolių 
Reikalais Konferencija

Pirmadienio vakare požemi
nio traukinio stotyj, 34th St. ir 
Broadway, 7 vai. vakare spro
go bomba. Bomba buvo įdė
ta i keleivių daiktų nasidėji- 
mo šėpūte (public locker);.; h 

Kuomet sprogimas pasigir- 
db» taiįdfddHs triukšmas kilo 
stotyje. Tuoj atgužėjo polici- 

-'ijos skvadas ir bombų tyrinė
jimo ekspertai. Pasirodė, khd 
tik į paprastą dėžutę bdvo įdė
ta narako ir uždegtas ‘knatas.

Veikiausiai kokie štukoriai
22 d. balandžio yra šankia- sumanė publiką pagąsdinti.

ma konferencija jaunuolių va-' ------------------
sarinės mokyklos klausime, ALDLD 185 KP. NARIAM 
“Laisvės” svetainėje, subatoj, EAST NEW YORKE 
4 vai. po pietų. , IR RICHMOND HILL

LDSA 1 Apskritys, LDS 1- j 
mas Apskritys ir ALDLD Ap
skritys, ir apskričių ' J 
komitetų nariai esate kviečia- i 
mi dalyvauti konferencijoj.
Kiekviena kuopa būtinai turė
tų būti atstovaujama, todėl, 
kad kuopos bus atsakomingos 
už sukėlimą pinįgų palaiky
mui mokyklos. Tad,.-bendrai 
apsvarsčiusį galėsiriie geriau 
susitvarkyti abelną mokyklos 
kjausimą. I ii’- ! ' P! • J ■ 

Kviečia ( ■
; Jaunuolių Komitetas.v. .

Šį ketvirtadienį, balandžio 
kuopų (April) 2p d., įvyks ALDLD 

kudpos ^varbus mėne
sinis susirinkimas pas drgg. 
Baltrušaičius, 
Brooklyn, N. 
ku.

Visi nariai 
kite, nes yra daug svarbių <r^L 
kalų apsvarstymui. 'Taip pat 
gausite naujai išleptą j brošiūrą 
‘‘Bedarbė ir Visuotiiiaš Kapita
lizmo. Krizis.” ’ ■ • : - *

13 Logan St.,
Y., paprastu lai-

būtinai atsilanky

Ketvirtadienį,, balandžio 20 
d., Tom‘Mooney Molders De-

Soviety Žuvys
' . i V ; •• • ■:
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15,

fense, Committee rengia, Moo- į 18, 20 ir 22 centus kenukas. 
ney gynimo mitingą, Labor Ly
ceum, Room 9, 8 vai. vakare.

Daugiau jnforrnącijų/ seks 
rytoj dienos numeryj.

Demonstracija už Scottsboro 
Jaunuolius

Ateinantį penktadienį Bron- 
xe įvyks didžiulė demonstr. 
už Scottsboro jaunuolius. Pra
sidės 7 vai. vakarė,1 Wilkins 
ir Intervale Avė. Darbinin
kai maršuos gatvėmis, reika
laudami besąlyginiai paliuo- 
suoti nekaltus negrus vaikinus.

(Daugiau'žinių 5-tam pusi.)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Jurgio > Draugystes įnariai privalo 
visi susirinkti Liet. Am. Pil. Kliube, 
8 vai. iŠ ryto,'; 2$ dieną balandžiu, ne^ 
apvaikščidsimė' saVo mjetinę Švėntę. 1

Pirm. G. Karpus.
■ .r.; : . ‘ : (92-94) ”

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

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVĖ”
427 Lorimer St,

Brooklyn, ;N. Y.

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) '

4C2 Metropolitan A venue 
(Arti Marey Ayenue) 

BROOKLYN, N. ’ Y.
*>• v » •*; " ’ * T f. ' ‘ ? .» «
...............rtnu.... . ' ii...... .. ...............  i

VO MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: W
I ... MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU &ALIU, tR IŠ ČIA

! PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ į •
j PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį" ĄUTOMOBILIU, • '

A KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (/LIGONINĘ IR
' PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS J (

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA ^.JEtA. SAVO i
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' . , W

, VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES g 
KŲOGEhlAUSlAi PATARNAUSIMA

MUSU RAŠTINE ATDARA dieną; IR NAKTĮ. Mūsų ' 1 .
^ELpFqNAS; NIEKAD NEMIEGA. i

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

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

arti Grand Streęt
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki ________r _____
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEVĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
; 11- i 1 t » i > y t > i- * > ■ 'i ' *

4 kas dies, "ercdoms jr subatoms

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23r<j ,Str j




