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KRISLAI
Neapsakomas 

Prieštaravimas.
Pabučiuokime ir J
Kritikuokime.

Bendro Fronto Priešai.
Jų Argumentai.

Rašo Komunistus

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti®

Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

*

’ \
Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o lilaimesite 
Pasaulį!

Skaitau Maskvos “Pravdą”. 
Laikraštis kupinas žinių iš pa
vasarinės sėjos ir iš pramoni
nės kūrybos fronto. Sujudimas 
ir ūpas visam krašte. Sveiki
nami tame fronte laimėtojai, iš- 
pildytojai savo užsibrėžto plano. 
Kritikuojami atsilikėliai. Or
ganizaciniai baudžiami sąmo
ningi tinginiai ir sabotažnin
kai.

Sėja eina visais garais, šiau
riniame Kaukaze ir Ukrainoj 
jau apsėta tris sykius tiek že
mės, kiek buvo šiuo laiku apsė
ta pernai! Puikus atsiekimas! 
Tikrai bolševikiškas tempas.

Naujos dirbtuvės, naujos ele-j 
ktros stotys, naujos geležies tar- 
pinimui krosnys, naujos mokyk
los ir t. t. Nėra merdėjimo, 
aprūgimo ir puvinio.

Bet pažvelgkime į Ameriką! 
Kiekviename mieste ir miestely
je didelės dirbtuvės tuščios. 
Langai baigia byrėti. Mašinos 
aprūdiję ir sugedę. O milionai 
vaikštinėja be darbo ir be vil
ties !

Valdžia moka stambesniems 
farmeriams, kad jie mažiau ja
vų sėtų, idant palaikius augš- 
tas grūdų ir miltų kainas! 
Smulkieji farmeriai kenčia alkį. 
Artojai be dunos! Miestų dar
bo žmonės neturi maisto, vaikš
tinėja alkani. Bedarbių vaikai 
miršta nuo užnuodyto maisto, 
gauto nuo pašelpos įstaigų.

Sovietų Sąjunga ir Amerika! 
Darbininkų tėvynė ir kapitaliz
mo tvirtovė! 
mas skirtumas! 
prieštaravimas!

Ne vienas, bet 
Vienas naujas ir
pasenęs ir apipuvęs!

Koks neapsako-1 
Koks didelis j 

du pasauliai, 
auga. Kitas

NewSocialistų Partijos
Leaderyj” (bal. 22 d.) Norman 
Thomas mokina savo kolegas, 
kaip atsinešti linkui Roosevelto. 
Girdi, “mes turime labai daug 
ką kritikuoti Roosevelto admi-| 
nistracijoje,” bet “mūsų kriti-, 
kos pobūdis turi būti aiškus.” 
“Pavyzdžiui,” sako Thomas, 
“ką mes kritikuojame, tai ne 
Rooseveltą, kaipo žmogų, bet 
kapitalistinę sistemą, net jeigu 
jinai reformuota.”

Vadinasi, Thomasui Roosevel- 
tas geras, “kaipo žmogus,” nors' 
jis bernauja Wall Strytui. Jam 
pati kapitalistinė sistema, paga
lbaus, jau “reformuota.” O tuos 
“stebuklus” padarė ponas Roo- 
seveltas. Tuojaus Roosevelto 
kapitalizmas ponams socialistų 
vadams gali virsti socializmu!

No. 98 Telephone Stagg 2-3878

Sabotažninkai ir Šnipai 
Raportuoja Savo Bosams

LONDON. — Išvyti iš 
Sovietų Sąjungos anglai 
inžinieriai šnipai tuoj aus 
nusiskubino r a p o r t uoti 
Anglijos valdžios užsie
nio reikalų ministeriui Si
mon apie savo patyrimus 
darbininkų tėvynėje. Na, 
o tie ponai sakė, kad jie 
nieko su valdžia neturi, 
kad jie tik dirba Metropo
litan-Vickers k o r p o rac. 
Betgi, matote, sugrįžę An- 
glijon, skubinasi raportą 
išduoti valdžiai.

5,000 Mokytojų Štur
mavo Chicagos Bankus

CHICAGO, Ill. — Baigia 
išsisemti Chicagos badau
jančių mokytojų kantrybė. 
Jie pradeda stoti į kovą už 
gyvenimą. Balandžio 24 d. 
penki tūkstančiai mokytojų 
pikietavo penkis didžiausius 
Chicagos bankus. Nešiojo 

i ant rankų raiščius su užra- 
- šais, kad jau 10 mėnesių 
j mokytojai negauna algų. 
I Prie Dawes banko mokyto
jai šaukė, kad tas ponas iš
eitų pasiaiškinti.
Dawes :pradėjo kalbėti, mo
kytojai į jį švilpė.

To dar neužtenka. Thomas 
pataria socialistams mokintis iš 
Roosevelto. Girdi “mes, socia
listai, paėmę galią i savo ran
kas, turėsime pasimokinti iš Ro
osevelto smarkumo, kuriuo jis 
veikia.” Todėl lauksime, kada 
Socialistų 'Partijos vadai pa
skelbs Rdošbvėltą Marksd pava
duotoju ! -

(Tąsa 5-tam pusi.)

Newark, N. J
I '

Svarbus Lietuvių Masinis 
Susirinkimas ir Prakalbos

Šį penktadienį, balandžio 
28, 7:30 vai. vakare, yra 
šaukiamas visų Newarko 
lietuvių susirinkimas, dis
kusijos ir prakalbos. Įvyks 
svetainėj po numeriu 105 
Jackson St. Kalbės d. A. 
Bimba, Grecht ir Zablacku- 
tis. Dainuos Sietyno Cho
ras. Viąi raginami daly
vauti. -“Laisvės” skaityto
jai pasistengkite šį susirin
kimą plačiai išgarsinti.
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šis paveikslas perstato New Yorko gatvės va/ždą velykų 
dienoje, čia matote eina ponas ir panelė tūs, puikiai 

is, stoviapsirengę parazitai. O darbo žmogus, o beda 
susitraukęs, suvargęs, alkanas!

Naujas Pavojus del Tom Moo 
Teisėjas ir Prokuroras Manevruoja

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Teisėjas Ward uždraudė 

i Tom Mooney pasirodyti tei
sme trečiadienį del priren
giamojo klausinėjimo. Tuo 

Kuomet j ^du teismo pradžia ^auto-

Studentai Streikuoja 
Prieš Žiaurią Mokytoją

RIVERSIDE, N. J, 
Septyni šimtai mokinių 
skelbė streiką prieš švietimo 
tarybą už sugrąžinimą į vie
tą ponios Rein, kaipo mo-j 
kytojų viršininkės. Tai re
akcinė moteriškė, kurios 
vaikai labai neapkenčia.

Kratos ant Komunistų

pa

darėMALTA. — Policija 
ablavas komunistų namuose. 
Suareštuota šeši draugai, 
vienas kurių yra Darbo 
tijos sekretorius. Jie kalt’ 
narni “tėvynės išdavime.”

Tėvai Paliko Savo Tris 
Vaikus ir Pabėgo

RIDGEFIELD, N. J.— 
Policija jieško Halderma- 
nų, kurie paliko savo tris 
mažus vaikus ir pabėgo. 
Kaimynai sako, kad 
ras ir pati susibarė, 
miaus išbėgo laukan 
ti, o paskui ją vyras,
licija spėja, kad Halder- 
manas yra nusižudęs. Vai
kų amžius toks: vienas 6 
metų, kitas 3 metų, o tre
čiasis tik 3 mėnesių. Bar
nių priežastis nežinoma.

vy- 
pir- 
pa- 
Po-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

PRISIRENGIMAS PRIE GEGUŽINIU DE
MONSTRACIJŲ EINA VISUOSE MIEST

Lygos kuopos ir eiliniai so
cialistai pritaria bendram 
frontui gegužinėse demonst
racijose. - 1 1 •

Lietuviai darbininkai ir 
Tik kelios

Iš visų,, Amerikos kampų, 
iš visų miestų ateina žinios, 
kad darbininkai urmu ren
giasi prie gegužinės demon
stracijos. Visur keliamas
bendro fronto obalsis. Daug darbininkės! 
darbininkų organizacijų ir trumpos dienos beliko iki 
unijų, kurios pirmiau nieką- gegužės 1.
dos nedalyvavo gegužinėse sur masiniai dalyvauti ge- 
demonstracijose, šiemet ke
tina dalyvauti.

Socialistų Partija atmetė 
komunistų pasiūlymą rengti 
bendras gegužines demonst
racijas. Bet ypatingai New 
Yorke Jaunųjų Socialistų

Rengkitės vi-

gužinėse demonstracijose. 
“Laisvės” skaitytojai dar- 
buokitės, kad gerai išgarsi
nus gegužines demonstraci
jas tarpe lietuvių, ir kad 
tūkstančiais juos sutraukus 
į demonstracijas.

London. — Anglijos val
džios biudžete nėra įdėta 
suma del -atmokėjimo Ame
rikai karo skolos. Reiškia, 
Anglija rengiasi atsisakyt 
mokėjus skolą.

KOMPANIJA PASKELBĖ NUMUŠIMĄ ALGŲ, 
TAD MAINIERIAI PASKELBĖ STREIKĄ

matiškai nusikėlė į ketvir
tadienį. Tas parodo, kad 
teisėjas Ward pradėjo ma
nevruoti, idant uždavus 
smūgį del apsigynimo, i

O dar v bjauresnį suokalbį i
varinėja valdžios prokuro-,go.

...... y
ras Brady. Jis pareiškė, 
kad pirmesnio Mooney teis
mo rekordų nesiranda, kad 
visi valdžios įrodymai ir do
kumentai prieš Mooney yra 
kažin kur dingę. Tai bjau
rus melas arba tikslus su
naikinimas visu dokumen
tu. Tie dokumentai buvo 
klastuoti, valdžios šunų pa
dirbti. Teisme dabar būtų 
lengva tatai įrodyti. Štai 
kodėl tie dokumentai “din- 

n

Dadeville, Ala. — Balan
džio 25 d. prasidėjo teismas 
penkių negrų pusininkų uni
jos narių. Jiems primeta
mas suokalbis “nužudyti.” 
Gina Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas. Tie 
varguoliai nekalti. Jų tik 
toks prasižengimas, kad jie 
organizuojąs į kovą už gy
venimą.

PENKIOS IMPERIALISTINES VALSTYBES SUSI
VIENIJO PRIEŠ KEITIMĄ VERASALIO TAIKOS

VARŠAVA. — Čionai ta-, perkeitimą, idant palengvi- 
po pasirašyta sutartis tarpe nūs .Vokietijai, šitos pen-
Lenkijos, Francijos, Čecho- kios valstybės dabar, suda-
slovakijos, Jugoslavijos ir 
Rumunijos , kad jos visos 
Tautų Lygoje stovais vie
no prieš bile kokius bandy
mus keisti Versailio sutartį. 
Savo laiku Musšolini buvo 
pasisakęs už tos sutarties

KAIP MES REMIAME AGITACIJOS FONDĄ
Jau1 gana'gerokas laikas LDS 43 kp. iš West Frank- 

prhėjo nuo atsišaukimo Na-^ J2rt4j\^per^A,Deve^V 
L _ .. i LDS 77 kp., Denver • Colo.,<

(pėr M. Petrulį) f 4.00 
Aušros ■' Choras, Bingham- , 

ton, N. Y. (per 
čiukienę) 

LDSA 61 kp., 
Mass, (per U.

dienę) 
LDSA 106 kp.

Walch)
Draugas M. žvirblis, Bing

hamton, N. Y. .97
Visiems aukotojams var

de Agitacijos Fondo tariu 
ačiū. Visais reikalais lin
kui Agitacijos Fondo kreip
kitės:

D. KRŪTIS,
. 46 Ten Eyck ‘St, >• 

Brooklyn, N.Y.
Agitac. F. Sekr.' ties. z

cionalio Lietuvių Jaunuolių 
Komiteto linkui sukėlimo 
fondo iš $200 pasekmingam 
brganizavimūi • jaunuolių' į 
mūsų organizacijas. Bet li
gi šiol mūsų draugai ir or
ganizacijos visai mažai. rū
pinosi tuo klausimu, kaip 
pasekmingiau ir greičiau 
sukelti šį fondą.

Draugai, visų mūsų suva
žiavimų rezoliucijos nueis 
niekais, jeigu mes taip ma
žai rūpinsimės sukėlime fi
nansų delei jaunuolių orga
nizavimo.

Pastaruoju laiku šios or
ganizacijos pasidarbavo tam 
taip svarbiam reikalui:

A. Ma- 
$3.91 

Lowell, 
Daugir- 

3.00
(per M.

1.00

Washington. — Kongre
se planuojamas apkaltini
mas prieš teisėją Lowell, 
kam jis atsisakė išduoti 
Virginijos bosams negrą 
Crawford nužudymui.

SHENANDOAH, Pa. — 
Bal. 20 d. Phila. and Read
ing Coal and Iron Co. Maple 
Hill kasyklose iškabino no
tas skelbiant numušimą mo- 
kesties nuo 35 iki 60 centų 
nuo karo anglies. Vakare 
mainieriai laikė susirinki
mą. Nutarė, jei kompanija 
neatšauks mokesties numu
šimą, neiti dirbti. Bal. 21 
d. kompanijai atsisakius at
šaukti—mainieriai sustrei
kavo. Bal. 22 d. del tos pa
čios priežasties ir St. Ni
cholas mainieriai sustreika
vo, paliečiant ir anglių lau
žyklą (breaker) kur ima 

; anglį iš kelių kasyklų. Šis

streikas sulaiko ir kitas dvi 
kasyklas.

Kuomet Philadelphijoj ei
na derybos tarp unijos vir
šininkų ir kompanijų atsto
vų už numušimą visiems 
mainieriams algų, Readingo 
kompanija nelaukia oficialio 
algų kapojimo. Per pasta
ruosius du metus neoficia
liai kapojo mainieriams mo
kestis ir dabar Varo saVo ' 
darbą tolyn. Bet mainie
riams kantrybė jau išsisėmė 
— sustreikavo. Streikas., 
spontaniškas, be prisirengi
mo. Daroma žingsniai or
ganizuoti streiko komitetas. 
Gal pavyks streiką išplėsti.

Reporteris.

A

Atsisako Išduoti Negrą
Washington. — Rockefel- Del Nužudymo Pietuose 

lerio Instituto mokslininkai; 
sako, kad jiems pavyko pa-Į 
daryti išradimas ištrauki-; 
mui kraujo celių iš gyslų.

Silezijoj Verda Tautine 
Neapykanta

re bendrą frontą prieš ki
tas kapitalistines valstybes 
tuo klausimu.
Tas tik parodo, kaip įtemp

ti yra santikiai tarpe pačių 
kapitalistinių valstybių. Prie 
kiekvienos progos pasirengę 
kibti viena kitai už gerk
les.

Kad pastoti ke-Berlyn.
lia darbininkams, kruvino- 
ji Vokietijos fašistų vai-i 
džia paskelbė, kad gegužės; 
1-mą uždraudžiama darbi- j 
ninkams demonstruoti, 

, kad tą dieną bus po visą 
Bet jos visos eina iš- Vokietiją rengiamos fašistų 

vien prieš savo bendrą opo-į patriOtines demonstracijos..
Įsakyta visiems namų savi
ninkams namus apkaišyti. 
fašistinėmis vėliavomis, o 
motinoms savo vaikus ap
rūpinti fašistiniais ženklais.

nentą—Sovietų Sąjungą, ir 
grūmoja jai užpuolimo ka
ru.

Imperialistu Agentai 
Susitarė; ir Džiaugias

WASHINGTON. — Mac- 
Donaldas ir Roosevėltas iš
leido bendrą pareiškimą, 
kad jų derybos eina puikiai, 
kad Amerika ir Anglija su
sitaria ir laikysis vieno 
fronto busimoj tarptautinėj 
konferencijoj. V a d i n a si, 
imperialistai Anglijos ir A- 
merikos bando sumažinti sa
vo prieštaravimus ir gelbė
ti kapitalizmą *nuo pražū-

30 Žmonių Žuvo

ATHENS, Graikija.
Bal. 23 d. įvyko labai smar
kus žemės drebėjimas ant 
Sporades salos, Aegean 
mariose. Jau žinoma, kad 
nelaimėj žuvo 30 žmonių, o 
šimtas sužeista. ,

ISTANBUL, Turkija. — 
Žemės drebėjimas balandžio 
23 d. padarė daug nuosto
lių turkų miestelyje Daday. 
Nežinoma, ar ten žuvo žmo
nių.

BOSTON, Mass.—Scotts- 
: boro Jaunuolių teismo atbal
siai atsiliepia Massachu
setts valstijoje. Čionai yra 

! pabėgęs iš Virginijos negras 
Crawford, kuriam primeta- 

! ma nužudymas baltveidės 
. Virginijos valdžia 

.^J reikalauja, kad Mass, valsti
jos valdžia jį išduotų parsi
vežti ir nuteisti. Mass, val
stijos gubernatorius Ely 

Ijau pasirašė popieras delei 
• išdavimo negro nužudymui. 
Bet teisėjus Lowell išdavė 
įsakymą, kad Crawfordo 
neišleisti. Jis remiasi tuo- 
mų kad pietinėse valstijose 
negrai neįleidžiami į džiūrę, 
kaip kad parodė Scottsboro 
teismas, tuo būdu joks neg
ras negali gauti teisybės.

HINDENBURG, Viršuti
nė Silezija. — šiame krašte 
užvirė dar negirdėta tauti
nė neapykanta tarpe lenkų 
ir vokiečių. Paleista gan
dai, kad “ateina lenkai už
grobti kraštą.” Daugelyje 
vietų kilo panika. Hitleri
ninkai fašistai sumobilizuo
ti ir apginkluoti “atrėmi- 
mui lenkų.”

Viršutinėj Silezijoj yra 
350,000 gyventojų. Tai svar
bus industrinis centras. į \

NASHUA, N. H

Veteranai Vėl Užplūsią 
Visą Washington?

Jo-WASHINGTON.
seph Miller tvirtina, kad at
einančią savaitę Washingto
ne jau bus sumaršavę 15,- 
000 eks-kareivių reikalauti 
bonų išmokėjimo. O su bir
želio pradžia Washingtone 
būsią iki 250,000 veteranų.

Jaunųjų Komunistų Darbai 
ir Parengimas /

Subatoje, balandžio 29 d., 
vakare, naujai susiorganiza
vus Jaunųjų Komunistų Ly
ga rengia puikų koncertą ir 
šokius. Jaunuoliai pradeda 
darbuotis ir organizuotis. 
Suaugę lietuviai darbinin
kai privalo jiems pagelbėti, 
paremiant jų pirmą paren
gimą. Koncertas įvyks O’
Donnell Hall, 20 High St. 7

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])
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Lietuviai Sovietų Baltarusijoj

flatered as secon class matter March 11, 1924, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Kova Prieš Gyvenimo Pabranginimą
Tik didieji kapitalistai spekuliantai turės naudos iš 

infliacijos—iš dolerio vertės sumažinimo per išleidimą bi- 
lionų popierinių pinigų. Bet dėlto staiga ir labai pa
blogės būklė visų dirbančiųjų ir bedarbių.

Matydami tokį dolerio riupiginimą, -išnaudotojai jau 
dabar šuoliais kelia aukštyn kainas visų gyvenimo reik
menų; o samdytojai ne tik nedidina darbininkams algų; 
jie dar žemiau muša darbo mokesnį.

'Reikės todėl darbininkams kur kas didesnių masinių 
kovų, idant atlaikyt bent tą skurdų gyvenimo laipsnį, 
kurį iki šiol turėjo. Ir tik revoliucinėje komunistų, indu
strinių upijų ir Bedarbių Tarybų vadovybėje tegalima 
bus laimėti tuos mūšius už duoną, visiems darbininkams 
einant bendru frontu.

Jokios tikros kovos negalima tikėtis nei iš Amerikos 
Darbo Federacijos vadų, nei iš socialfašistinių unijų, nei 
Socialistų Partijos lyderių.

Tai kas, kad Darbo Federacijos prezidentas Wm. Green 
deklamuoja, kad turėtų būt pakelta darbininkams algos, 
kuomet įvedama dolerių infliacija? Juk, Washingtone 
kalbėdamas apie kovą už algų pakėlimą, jis pasiskubino 
tuojaus pridurti, kad ta kova turės eiti tiktai “teisėtais,” 
arba legališkais būdais; tai reiškia tokiais būdais, kokie 
patiks valdžiai ir kapitalistams. Bet tos rūšies “kova,” 
kaip'kad Greenas siūlo, nebus ištikro jokia kova.

Darbininkai turi ruoštis j masines kovas, nors jąsias 
Rooseveltai ir Greenai apšauks “neteisėtomis.” Toms, 

^kovoms organizuotis ir jąsias vesti reikės šitokiais obal- 
siais: ' •

Padidint bedarbiams pašalpą ir darbininkams' algas, 
atsižvelgiant į produktų pabrangimą per dolerio inflia
ciją. Kova už ūmią, visiems bedarbiams pašalpą ir už 
bedarbių apdraudos įstatymą. Prieš darbo mokesnio bei 
pašalpų kapojimus. Atidaryt plačius valdiškus darbus 
unijinėmis algomis—statymui sveikatingų darbiriihkams 
namų,’lįgonimų,(ju vaikams mokyklų ir kt. Visus karui 
skiriamus pipigus ’ pervesti į będarbių šelpimo fondus! 
Moterys šeirnipinkėš privalo taipgi organizuotis kovai 
prieš kylantį" reikmenų brangumį.

Pirmosios Gegužės demonstracijas turime padaryti ga
lingiausiais masių išstojimais kovoje už darbininkų rei
kalus po tais obalsiais!

Amerikos darbinipkai lie
tuviai daug girdi ir skaito 
apie lietuvių darbo valstie
čių ir darbininkų gyvenimą 
Sovietų Baltarusijoj. Bet 
niekas sau nepersistato, 
kiek tų lietuvių yra ir kaip 
daug apie juos rūpinasi 
Komunistų Partija ir So
vietų valdžia, einant prin
cipais leninistinės politikos.

Kapitalistinės 
stengiasi nuslopinti ir pa
vergti visas tautas, daug 
skaitlingesnes, o apie tokią mokesčių dvarininkams už

domų darbininkų. Buožės didelį žingsnį pirmyn. Pa- 
pomažėli prarydavo bied- 
niokų ūkius ir ūkininkėlius 
paversdavo savo bernais. 
Ypač buožėms padėdavo 
bankai, per kuriuos lietu
viai buvo pirkę žemes ir 
jiems buvo skolingi. Nega
lint išsimokėt, jų ūkiai kliū
davo bankininkam./ Išmo
kėjimą bankams turėjo su-

valstybėse įarę mokėti virš 60 metų
Spalio revoliucija paliuosa- 
vo visus nuo bereikalingų

saujalę tautinės mažumos 
nei kalbos neveda; su jor 
mis visiškai nesiskaito.

Sovietų Baltarusijoj lietu
vių viso yra 6862; iš jų vy-Įgal įstatymus—konstituciją, 
rų yra 3502 ir moterų— kaimuose o r g an i z uojami 
3361; iš jų gyvena mies
tuose 30.8 nuoš., kaimuose 
69.2 nuoš.; lietuviai sudaro
0.15 nuošimčių visų gyven. į aptarnauti tautų mažumas, 
Sovietų Baltarusijoj; lietu-.kaimų Sovietai, j 
vių po 30 su virš išmėtyta vadinami Selsovietai, 
po ’
muos.

žemes.
Lietuvių Kaimo Sovietas
Sovietų Baltarusijoj, pa-

kaimų Sovietai su skai
čium ne mažiau kaip 3000 
asmenų. Bet kad geriau

statyta nauja mokykla, yra 
grinčia —. skaitykla, radio 
garsiakalbis, k n y g y n ėlis, 
specialus 
turiniam 
dirba du 
ninkai.
kuriame 
tai reiškia, kad Selsovie
tas pilnai kolektyvizuotas.

Kolektyvas vardu “Rau
donasis Traktorius” dar ne
turi didelių atsiekimų. Ja
me dar vis yra didelė buo
žių įtekmė, kurie ardo ko
lektyvą. Selsovietas blo
gai vadovavo kolektyvui, ir 
trūksta kadrų didelio ūkio 
vadovavimui. Pas k utiniu 
metu biskį pažengė pirmyn. 
Sodą pasisodino ant 5 hek
tarų; pastatė bendrą svir
ną ir rengiasi statyti ben
drus tvartus. Kolektyvo

darbininkas kul- 
darbui. Selsoviete 
apmokami darbi- 
Y ra kolektyvas, 
randasi 80 ūkių;

berete jaus Šęjsoviete, tri
juose kaimuose yra apie 70 
ūkių, veik visi kolektyvuo
se. f Koralinkos kaime yra 
lietuvių kolektyvas iš 24 
ūkių—visas kaimas kolekty- 
vizuotas. Kitų kaimų lietu
viai ūkininkai — ne buožės 
visi randasi kolektyvuose 
kartu su baltarusiais. Čio- 
nais yra ir mokykla lietuvių 
kalba.

Veretejaus Selsovietas, ir 
j ne tik Veretejaus, bet ir ki
ti Selsovietai, .’kur yra lie
tuvių arba kitų tautų ! ma
žumos, turi rūpintis, kad 
jos būtų aptarnautos gimta 
kalba. , Rajonas taipgi turi 
aptarnauti lietuvius ir kitas 
tautas' gimta kalba. Tas 
viskas atsiekiama štai kaip : 
į Selsovietą turi būtinai bū
ti išrinkta atstovai nuo 
tautiniu mažumu. Išrink-

svetai-
LDS.

Chica- 
lošimo.

įvyjto už , Chicągos Į miesto 
Labor Sports Union čampi- 
onatą. Apie šitą susirėmi
mą tas pats reporteris rašo:

“Trečiadienio vakare, ro.se- 
landiečių LD£. Jaunuolių kuo
pa laimėjo miesto čampionatą 
basketball gėmy Labor Sports 
Union surengtame turnamen- 
te. Gėmis įvyko Finų 
nėj. Clevelandiečiai, 
jaun., kurie dar buvo 
goję, atėjo pasižiūrėti
Taip pat ir vietinių jaunuolių 
dalyvavo.

“Gėmis tarp mūsų jaunuo- 
• lių buvo gal būt dar įdomes

nis, negu kad buvęs tarp LKM 
choro ir , Cleyęlando LeaDerS.

“Abiejį tymai iš pradžios
- hėrvuoti buvo, bet vėliaus įsi-'
i malikštė 1 ir pradėjo 'liuosiau 
lošti.■ Iš pradžios lbridgepor-1 
tiečiai. laikėsi .geriau, bet vė- ■ 
liaus roselandiečiai pasivijo ir. 
pralenkė. Prieš pabaidą loši- ' 
tno, Sparks buvo pasiviję ir : 
atrodė, kad pasikartos tas, kas

tas atstovas aptarnauja sa- Strūmilo svetainėje, kūr Lea- 
vo išrinkėjus gimtąja kai-’ .s? LKM. choru turėjo

T

Bedarbių Tarybų Atsišaukimas į Tėvus
Kada jauną bedarbį paima į valdišką Roosevelto darbo 

stovyklą, tai miesto vyriausybė atima pašalpą iš jo tėvų, 
žmonos bei vaikų. Stovykloje gi užgrėbia beveik visą jo 
algą, apart kelių centų iš dolerio per dieną. Atimama al
ga yra siunčiama per biurą būk tai kaipo pašalpa jo šei
mynos nariams.

Amerikos Bedarbių Tarybų Centras pasmerkia tokį 
jauno darbininko apiplėšimą “kempėj” ir reikalauja, kad 
jo šeimynos nariai būtų 'reguliariai šelpiami kaštais vieti
nės valdžios ir kapitalistų.

Bedarbių Tarybų Centras tuo klausimu dabar išleido j 
atsišaukimą-į visas užregistruotas pašalpai šeimynas ir 
į tėvus-motinąs:

Vietiniai šelpimo biurai draftuoja jūsų sūnus tarp 
18 ir 25 .metų; amžiaus į; kareiviškas darbų stovyklas. Jie 
yra varomi dirKt verstinus darbus ir mankštintis naujam 
karui.:'! > >A; iii \. * u. ■: ■'.

TolPnuo nąm'ų, Vakariniuose miškuose, pagal kietą ka
riškių ^bmahd^į^iįfe^ y^^e^iaml dirbti už dolerį 
per dieną, Is'šavo uždarbio jie tegaus tiktai kelis dole
rius pąr mėneH,l|^ų;|įfglai! uM^ks! dąšpitlįti; Hika^n^ 
gų daiktų bei papilį J Jpis’ą kStį jtj hlg^ paims šelpimo 
biuras, kuris iš to; dalins pašalpas; ‘;5 PY ' V • <

Jūsų • sūnaus uždarbių pasinaudojant, bus kertama 
jums bedarbiška pašalpa.

Kad jūs neturite darbo, kad jūsų šeimynoje viešpatau
ja alkis'ir skurdas,—tie faktai yra panaudojami, kaip 
įrankis prieš jus ir prieš jūsų sūnų. '

Apginkite savo teises! Atmeskite verstiną darbą! 
Reikalaukite pilnos pašalpos!

1. Jie negali per prievartą išsiųsti jūsų sūnų į sto
vyklą.

2. Jūsų šeimyna turi teisę gauti pašalpą iš šelpimo bin
tų ir labdarybės agentūrų.

3. Šelpimo biurai turi apmokėti jūsų kambarius, gazą 
ir elektrą kas mėnesį.

Jeigpįjūsų sūnus jau išsiųstas į verstinų darbų stovyk
lą, reikalaukite, kad jam būtų duota teisė liuosai išeiti iš 
stovyklos bei ateiti į ją be karįškos priežiūros.

Griežtai reikalaukite, kad visas jo uždarbis būtų palie
kamas jam pačiam.

VAX LAkJ U V VA/A -U W A Vz x k v |

. „ < - - paprastai j sutvarkymą apsunkina pa-
.... ’ yra j vieniu ūkių sistema, kurie

visą Baltarusiją kai- organizuojami ir iš mažės-1 išmėtyti toli vienas nuo ki- 
.... Lietuvių darb. taip nio gyventojų skaičiaus.!^ 

pat yra po mažą skaičių| Lietuvių kaimo Sovietui 
visuose miestuose; daugiau- Baltarusijoj yra tiktai vie-! 
šiai jie susigrupavę Minske, nas —■ Molkovoj. " 11 

•Selsovietas turi'96 ūkius ir 
virš 500* gyventojų, pris- 
kaitant ir mažus su senais.

ūkiai), Sofeisko (60 ūkių); ^a^a] įstatymus, ^bovietų 
toliau eina po 30, 20, 10 ir 
mažiau ūkių, išmėtytų 
visus rajonus.

Lietuviai valstiečiai pra- . t ._ ,, v.}
dėjo persikelti į šias vietas kiekviena tautinė - > mažuma 
apie 50-60 metų atgal su Į kuri°s nors,^ .tautos, kuri 
tikslu gauti daugiau žemės sudaro tautinį arba nacio- 
ir, žinoma, praturtėti

Vitebske ir Gomelyje.
Didžiausi lietuvių apgy

venti kaimai—Molkovo (96

i B a 1 tarusi jo j naudojamos, 
p0 kaipo • valstybinės kalbos 

yra keturios: baltarusių, 
rusų, lenkų ir žydų. Bet

Didesni Kaimai i
Molkovosi Didesnių kaimų yra apie 

14: Sofeiskas turi 60 ūkių, 
kolektyve randasi virš 40 
ūkių. Turi pasistatę ben
drus tvartus. Pasodintas 
sodas 14 hektarų. Turi sa
vo traktorių mokyklą ir 
'radio priimtuvą.

ba. Susirinkimai, praneši
mai turi būti. pravedami 
gimtąja kalba.

Selsovieto pastovūs dar
bininkai turi būti parinkti 
iš visų tautų. Tas daroma 
taip: sekretorius arba pir
mininkas turi būti lietuvis 
arba kitos tautos,- taip kad

viršlaikį lošti, bet paskutinėj 
pusėj minutės, roseland i etįs 
Olaskeris padarė vieną “bas
ket” ir Roselando kuopa lai
mėjo Chicagos Miesto Darbi
ninkų Sporto Unijos turna- 
mentą. Roseląndas padarė 34 ; 
Sparks (Bridgeport© LDS. 
Jaunuolių kuopa) 32?’ • ‘
Dar daugiau, 

----- kacĮ
“Vilnis”

Roselandor. . 1 . , i praneša, kad Koselando
atėjęs pilietis įSelsovie ą jaunuopų kuopos ty-
galėtų savo kalba susikal
bėti. Gorbovos Selsoviete 
yra 4 tautos: baltarusiai, 
lietuviai, latviai ir estai. 
Tai Selsovieto pastovūs dar
bininkai susideda iš esto, lie- 

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

mas lošė gėmį su Waukega- 
no jaunuolių tymu ir laimė
jo. Tuo būdu Roselando ty
mas išvyko' Clevelandan į 
nacionalį tournamentą prori< 
letarinių sportininkų^ 

Balandžio 15 ir
Clevelande įvyko basketball 
lošimas delei nacionalio La
bor Sports Union čampionat ■ 
to. Dar : neturime žinių,i 
kaip tas gėmis. pasibaigė; ir 
kas jį laimėjo; h • •; ;: . •

dd.

sudaro tautinį arba nacio- 
L’, žinoma, praturtėti. nalini Selsovietą, visus sa- 
Dauguma iš jų kilę iš Kaųį vo rei^alus vęda savo gimr

LIETUVIAI JAUNU0UA1 SP0RT1N1N 
KAI CHICAGOJE IR CLEVELANDE

1 . J . •

no ir dalis iš Vilniaus gu
bernijų.

Carizmo laikuose jie, 
kaip ir kitos tautos, buvo 
baisiausiai prispausti ir vi
sokiais būdais rusinami.

Iš kitos pusės, didžiausią 
fanatizmo darbą vedė ku
nigija, kurią palaikė caro 
valdžia; ji stengėsi apipai
nioti juos religiniais prie
tarais. Bažnyčių buvo pri
statyta visuose miesčiukuo
se, bet mokyklų niekur, ne
buvo. Veik visi lietuviai 
darbo valstiečiai buvo be
raščiai, tik ant maldakny
gių mokindavo savo vaikus.

Lietuvių kaimuose darbo 
valstiečiai buvo ‘dviguboj 
vergijoj. Carizmas vergė iš 
vienos pusės, o buožė su ku
nigo pagelba iš kitos pu
sės. Buožės visur buvo la
bai įsigyvenę. Ne retas 
atsitikimas, kur buožes tu
rėjo po 200, 300 ir 400 hek
tarų žemės ir miškų (įjękį 
tarąą yra ;arti pust^ęčįęt ak
ro); turėjo daugybę ' sami-

, 'iu __c.^.1—

ta kalbą. Taip-daro ir lie
tuviai. Molkoyos Selsovie- 
tas visus užrašus, metri
kas, protokolus ir susiraši
nėjimą su rajonais ir cent-l 
valine valdžia veda lietuvių 1 
kalba, nežiūrint į tai, ar 
rajono valdžia moka lietu
vių kalbą ar ne. Rajonuo
se visos įstaigos turi prisi
taikyti aptarnauti lietuvius 
ir kitas tautų mažumas jų 
gimta kalba.

Tokis darbo pastatymas 
priverčia rajonus rūpintis, 
kad priruošimas kadrų (vei
kėjų) del Sovietų, koopera
cijų ir kitų darbų būtų iš 
visų tautų.

‘ Selsovietas yra augščiau- 
sia valdžia kaime. Jis rū
pinasi visais ūkio ir apšvie- 
tos reikalais ir nuo Selso
vieto aktingumo priguli* ki
limas socialistines statybos 
kaime; ■ ; .. 1... • ’ y Uų*

■ į- ■’ . į. ■.;. -'i'
Y.', MolĮ^oš ’ wW?
negali pasigirti' | savo ak- 
tingumu, nors yra padaręs

I .į! ■*' ;  ..'ji.

Clevelando LDS Jaunuoliu “Basketball” Tymas Buvo Atvy
kęs Chicagon Lošti Gėmj su Laisvės Kanklių Mišraus Cho
ro Jaunuoliais; Roselando LDS Jaunuoliu Kuopos Tymas 
Laimėjo Chicagos Distrikto Labor Sports Union Lenkty
nes ir Išvažiavo į Nacionalj Tournamentą Clevelandan

; ; • : : į j : Lį ;■ t < . ■» t
Neatlaidžiai kovokite už pilną pašąlpą sau ir sąvo šeL 

mynai. ' f
Sueikite būrin su kitomis šeimynomis savo kaimynys-

Organizuokite Blokų Komitetus kovai prieš pašalpos 
atėmimą. /

Praneškite artimiausiai Bedarbių Tarybai, jeigu val
džios agentai gąsdinimais vers tėvus leisti sūpų į sto
vyklą, grūmodami kitaip atimt bet kokią iš jų pašalpą; 
praneškite Bedarbių Tarybai kiekvieną gaunamą nusi
skundimą nuo jaunų vyrų iš verstinų darbų stovyklos.

Vienykitės kovai prieš verstiną darbą.
Organi^uokitės kovai už tinkamą visiems bedarbiams 

piniginę pašalpą.
Reikalaukite iš valdžios išleist visiem bedarbiam 

draudos įstatymą.
Norėdami gauti tais klausimais daugiau žinių bei 

rodymų, kreipkitės į Unemployed Council^, U. S. 
799 Broadway, New York City.

ap-

nu-

Kelios dienos atgal Chi
cagos distrikte buvo didelė 
audra tarpe proletarinių 
sportininkų, kurioj vado
vaujamą rolę sulošė lietu
viai jaunuoliai, Lietuvių 
Darbininkų S u s i v ienijimo 
jaunuolių kuopų sportinin
kai. Tai dar pirmas toksai 
įvykis visoj Chicagos lietu
vių kolonijos istorijoj. • Jau
nimas labai suinteresuotas 
to įvykio eiga.

Į “basketball”/ lenktynes 
iš Chicagos ,buvo atvykęs 
LDS jaunuolių kuopos ty
mas “Leaders,” kuris susi
deda iš šešių jaunuolių. Jie 
susikirto su Chicagos Lais
vės; Kanklių Mišraus Choro 
sportininkais.
f Ą]bįe šitą lošimą sekamai 
rašo1 Chicagos “Vilnies” re
porteris:* . ■

“Užvakar, Strumilos svetai
nėj, Roselande, buvo nepapras
tas įvykis. Tai pirmą sykį 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimo istorijoj. Kalbu apie 
DIDELES PROLETARINIŲ 
SPORTININKŲ IMTYNES— 
basketball— tarp Chicagos ir 
Cleyelando.

“Reikia pasakyti, kad susi
kirto veik lygios spėkos. Cleve
landiečiai, LDS jaunuoliai, 
“Leąders”, ėmėsi su chicagie- 

; čiaįš LKM tymu. Varėsi taip 
lygiomis, kad net kelis sykius 
teko lošti viršlaikis iki kurie 
nors, turės viršų.

“Pagaliaus chicągiečiai lai- 
rpėjo vieną punktą daugiau— 
25 prieš clęVelandiečių 24.

“Iš pradžios “Leaders” gan

Mums labai smagu girdė
ti, kad Chicagos ir Cleve- 
lando lietuvių jaunuoliai 
taip greitai ir augštai paki
lo sporto srityje. Bet kur 
Brooklynas, kur visi Rytai? 
Kur rytinių valstijų LDS

X

pasivarė, bet paskui jie pa
vargo, o chicagiečiai, būdami jaunuoįįų kuopos ir sporti- 
ant vietos ir turėdami kam pa- njnkai? Dar nieko nesigir- 
keisti vieni kitus, kaip ir įgi-
inn^aUgipU enęrgij°sv.ir a^.k'imūsų sportininkai, išgirdę 
publika tėmijo labai įtemptais aPie rincagiecius n cleve- 
nervais. Jaunieji šūkavo—' landiečius, nenusileis.. Pa
vieni barė jauną Apolskį, ku-'kils Rytai ir suplieks Vaka
ris-buvo lošio viršininkas, ki-’pus! Pamatysite! 
ti siuntė jam komplimentus.' 
Mano nuomone, jis netik ge
ras lošikas, .bet sportas abel-1 
nai. Jis buvo bešališkas ir 
svečiam labai mandagus.

“Apie pačius . sportininkus.
reikia pasakyti štai kas: ' ... ~u; • j Kalbės Draugai Kaskiaucius,Is chicagiecių man rodos, ir „ lx ..... ...

, ... °. . . ’ i Paltanaviciute, Abekas irtaip kiti sako, pats geriausias R. ,
buvo d. Al. Jukelis, berods ka-' Im a
pitonas; taipgi smarkus ir d.' Važiuodami Chicagon j 
Fritz ir Reli kiti, kurių ta- “Vilnies” suvažiavimą, virš' 
čiaus vardus, gerai nežinau.

“Iš clevelandiečių bene ge
riausias Al. Skupas, jų tymo 
kapitonas; - ‘H > I ' ■ (

“Abelnai apie labu, tymus rei
kią 'štai kas t pasakyti i

“Clevelandiečiai visi išsilavi
nę ir sudaro lakai gerą tynią. 
Jie veikia kaip vienas. , Chi
cagiečiai gi tūri'kelis nepa
prastai gerus lošikus, bęt jie 
visi abelnai nesudaro tokio vie
ningo tymo, kaip clevelandie
čiai.

“Jeigu clevelandiečiai būtų 
namie, būtų gavę pavaduoti 
nuvargusius, galimas daiktas, 
kad jie būtų laimėję.
“Reikia, pagirti visus sporti

ninkus delei jų draugiškumo, 
mandagumo. Imtynės kartais 
pasiekia tokio įtempimo,' kad 
reikia didelės ištvermės išlai
kyti gerą link savo konkuren
to atsinešimą. >Bęt abi pusi 

0 tai išlaikė.” , f
Kitas sportininkų gėmis

Bet mes manome, kad

Proletarinio Sporto 
Draugas.

Prakalbų Maršrutas

“Vilnies”
Iminėti draugai siistos ir kal
bės sekamuose miestuose:

‘Geguž^sj 1: .Pitt^ųrgh,( Pa.j 
įvyks dveįos prakalbos: North 
Side,: 818 Bęlmont Ave., Soho 
dalyje, 142 Orr St., 7:30 vil. 
vakare.

Gegužės 2 d., Cleveland, O., 
7:30 vai. vakare, Lietuviu sve
tainėje, Superior Ave. ,

Gegužes 3 d., Detroit, Mich, 
(svetainės nepranešė).

Gegužės 4 d., Grand Ra
pids, Michi., Lietuvių svetainėj, 
1057 Hamilton Ave.

Detroite ir Grand Rapids d. 
Kaškiaučius nekalbės, nes iš 
Clevelando jis turės važiuoti 
tiesiai Chicagon.

BIRMINGHAM,! Alaba
ma. — Tarptautinis - Darbi
ninkų Apsigynimas išleido 
desėtkuę-tūkstančių lapelių, 
kuriuose šaukiami negrai iv’ . 
baltveidžiai darbininkai gel* 
bėti Scottsboro jaunuolius.
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LAISVI Puslapis trečias

Philadelphia, pa. j yjsus ^aĮerįurjo ir Apidiife Lietiivius
{ i . ' . < . • Į . . J

Pirmosios Gegužės Reikalai
(Tąsa) .

D. Janužis: Mūsų, Schenectady kolo
nija yra neskaitlinga lietuviais darbinin
kais, bet veikimas vieningas. Tiesa, pas 
mus K. P. prisiųsti organizatoriai pada
rė stambių klaidų. Partija, siunčiant 
organizatorius, privalo būti atsargesnė. 
Amsterdame yra apie 3,000 lietuvių, bet 
ten mūsų veikimo kaip ir nėra. Centrai 
privalo pasiųsti ten organizatorius ir 
pasiekti tuos darbininkus.

Kas liečia dienraščius, aš manau, kad 
mes turime abu palaikyti. “Vilnis” pri
valo būti išlaikoma dienraščiu.

R. Mizara: Jaunuolių klausime, ma
nau, pasiūlymai geri ir jie reikia praves
ti gyveniman. Bendro fronto klausimas 
yra didelės reikšmės. Prieš mus stovi 
klausimas; kaip prieiti prie skirtingų pa- 
žvalgų darbininkų? Štai mes turėjome 
skaitlingas diskusijas tuom klausimu 
Brooklyne. Grikštas savo stačiokiškais, 
puolimais ant tikėjimo tik kliudė ben
dro fronto reikalams, bet kai kurie ir 
mūsų draugai nepajėgia dar tinkamai 
orientuotis ir išreikšti mintį.

Mūsų spaudoje yra nedateklių, klaidų 
ir palšumo, bet Arminas ir Žaldokas sa
vo kritika išėjo į laukus. Argi mūsų 
spaudoje nėra vedama agitacija už Kom. 
Partiją, jos kampanijas,—kaip kad buvo 
rinkimai, alkanųjų maršavimai ir kitos 
kampanijos? Sutinku su d. Žaldoku, kad 
pas mus “Laisvėje” stoka iš vakarų ži
nių, o “Vilnyje”—iš rytų. Kas liečia 
dienraščių klausimą, aš stoju už vieną 
dienraštį, vieną savaitraštį ir mėnesinį 
žurnalą. Taip spaudą sutvarkius, mes 
turėsime geresnį balansą, žinoma, to 
negalima padaryti šiandien arba rytoj, 
bet mes turime prie to eiti, prie to reng
tis. X , ;

G. Šimaitis: Kas liečia dienraščius, aš 
manau, kad jie abu reikalingi—vakaruo
se “Vilnis,” ; o rytuose—“Laisvė.” IŠ’ 
spaudos raporto mes matėme, kad skai
tytojai yra ne tie patys abiejų dienrašt ♦ 
čių. Spaudoje trūkumų yra, bet tai mū
sų visų kaltė. Kaip žinome, redakcijos 
turi aprūpinti kolonijas kalbėtojais, o 
tas atsiliepia į dienraščių turinį. Sklo- ! 
kos klausimu buvo rašoma perdaug, bet 
>dabar to jau nėra. Jaunuolių reikale 
sutinku su pasiūlymais ant 100 nuoš.

Kas liečia bendro fronto taktiką, tai 
Centro Biuro planai yra geri ir juos rei
kia vykinti gyveniman.

Meno skyrius gerėja ir į jį reikia įves
ti anglų kalboje sekciją, kad galėtų pa
siskaityti ir jaunimas. Montello mieste' 
kunigai pradėjo apgaudinėti bedarbius, 
šaukdami susirinkimus, bet dabar jie 
liovėsi, nes, apart frazių, jie nieko negali 
duoti. Tatai liudija, kad mes turime 
pasmarkinti veikimą bedarbių tarpe.
' E. Davidonienė: Mūsų nącionalės or
ganizacijos ir dienraščiai daro blogai, 
kada visus vajus skelbia vienu kartu. 
Štai ir pereitą vajaus metą buvo kartu 
vajai “Laisvės,” “Vilnies”, ALDLD, 
LDSA, “Darbininkės” ir. dar Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. Į ką tai pa
našu? Tokioje padėtyje vajai neina sėk
mingai.

Mano manymų, hbu dienraščiai mums j 
reikalingi.ir reikia išlaikyti. “Vilnis” 
reikalinga vakarams, kaip “Laisvė” ry
tams. ,, ,

Jaunuolių reikale turime daugiau dirb-. 
ti. Pas mus (Worcesteryj) vienas jau
nuolis iš katalikų likosi įtrauktas į mū
sų veikimą, o dabar jis geriausias Ko
munistų Partijos kalbėtojas, ir publikai 
jis labai patinka.

J. Bimba: Mes permažai kalbame apie 
organizavimą jaunuolių, o tas darbas yra 
vienas iš svarbiausių. Mes senstame, 
jaunimas auga, ir kas bus, jeigu mes jį 
neįtrauksime į darbininkų revoliucines 
kovas? Man rodosi, Centro Biuras ir 
pranešėjai pateikė teisingus pasiūlymus; 
tas buvo daroma ir pirma, bet kolonijo
se negana dirbama to pravedimui gyve
niman. Bendro fronto reikale labai dau
gelis darbininkų kalbėjo ir suvedė kalbą

tik prie to, kaip įtraukti katalikus dar
bininkus. Kodėl užmirštama kitos srio- 
vės? Į bendrą frontą mes turime įtrauk
ti visų sriovių darbininkus. Tame šlu
bavo ir Centro Biuro raportas.

Spaudoje yra trūkumų unijų klausi
me. Tas klausimas permažai yra gvil
denamas. Taipgi stoka technikos ir 
moksliškų raštų; tą spragą būtinai rei
kia užtaisyti. Kas liečia du dienraščius, 
aišku, kad mes turėsime pereiti prie vie
no dienraščio, savaitraščio ir mėnesinio 
žurnalo. Lietuvių iš Lietuvos kaip ir 
neatvyksta; priaugantis jaunimas skaito 
dienraščius anglų kalba, ir tas atves prie 
spaudos pergrupavimo.

į D. M. šolomskas: Draugai, kelis žo
džius tarsiu apie ALDLD. Mūsų orga
nizacija pastaraisiais dvejais metais gy
veno sunkiausius laikus: iš vienos pusės, 
baisus krizis, o iš kitos—renegatų dras
kymai. Nereikia kartoti, kiek jie žalos 
padarė. Vienok mes išlaikėme organiza
ciją ir atgaivinome kuopas, kur jos bu
vo sugriautos. Dabar organizacija dar
buojasi daug veikliau, negu seniau; įsi
traukiame daugiau į klasių kovas, bet 
yra ir atsilikimo. Vietomis draugai ne
įvertina reikalą įtraukimo naujų narių.

Kas liečia mūsų spaudą, aš manau, 
kad laikinai prisieina palaikyti abu dien
raščius, bet ruošti dirvą leidimui vieno 
dienraščio, vieno savaitinio ir mėnesinio 
žurnalo... Drg. Arminas sako, kad mes 
blogai darome, rašydami apie Sovietų 
Sąjungą: d. A. daro labai didelę klaidą. 
SSSR yra pavyzdys darbininkų tvarkos. 
Taipgi blogai daro neįvertindamas ALD 
LD; neveltui pas juos kuopa nariais nu
puolė. Komunistų Partija yra pirmoje 
vietoje, bet jai reikalingos pagelbinės 
organizacijos. Drg. Arminas sakė, kad 
reikia imažiau kovoti j prięš Prūseikos 
grupę., o daugiau prieš socialfašistus. Kas 

i gi s y rį bjauriausi socialfašistai, ; Ameri
koje, jeigu ne Pruseika, Butkus ir jo ar

ktimi rėmėjai? ; Juk,tai ir yra galviniai 
vadai socialfašistų. Arminas mato, kad 
reikia kovoti, bet nežino, kur yra tas 
kovotinas elementas. Klaidą daro drau
gai Arminas ir Žaldokas ir mūsų spau
dos reikale. Tokią klaidą daro ir dar 
eilė kitų; štai Wilkes Barrėje yra drau
gų, kurie fašistais vadina tuos žmones, 
kurie vajuje gavo po tuziną naujų 
“Laisvei” skaitytojų. Tokius draugus 
reikia smarkiai barti.

Urbonas: Pittsburghe į Bedarbių Ta
rybą gauname negrų, rusų, italų ir kitų 
plieno darbininkų. Pas mus bedarbių 
organizavimo darbas plėtojasi. Gelžke- 
lių darbininkai, kurie dar dirba, tai tik 
po 3-4 dienas į savaitę. Mėsos yra apie 
10 skirtingų kompanijų, ir ten dirbanti 
darbininkai veik neorganizuoti. Lietu
vių darbininkų klasinis veikimas įgauna 
įtakos pašalpos organizacijose. Kas lie
čia Centro Biurą, manau, kad turėtų 
daugiau spirti organizacijas ir komfrak
ei jas prie darbo. Pas mus gaunama nau
jų jėgų į komunistinį judėjimą, ir tie 
draugai gerai dirba. Renegatas Prūseika 
lankėsi, bet darbininkų tarpe negavo pa
sekėjų.

H. Jeskevičiūtė: Į Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą pereitais metais mes 
gavome apie 700 naujų narių, bet orga
nizacijai' pakenkė renegatai, ardydami 
ją. Taipgi nepakankamai komunistų 
frakcijos veikė delei naujų narių įtrau
kimo į LDS. Reikia tas darbas pasmar
kinti; reikia daugiau pasiskirstyti dar
bas sekmingesniam veikimui.

Daug lokalinių pašalpos organizacijų 
kreipiasi prie LDS, kad jas priimtume, 
bet nevisada .tas galima padaryti—dalis 
jų neturi visai iždų, o nariai jau perseni.

Jaunuolių organizavimo klausime visi 
esame kalti. Mes norime turėti jaunuo
lių judėjimą, bet nei vienas nedirbame 
jaunuolių organizavimui; daugelyje atsi
tikimų net bolševikai tėvai neįtraukia 
savo vaikų į mūsų organizacijas.

(Daugiau bus)

Balandžio 20 d. mūsų orga
nizacijų. sekretorių susirinki
me buvo svarstytas Pirmosios 
Gegužės klausimas. Nutarta 
atsišaukti Į visas organizaci
jas, kad jos pasiskubintų su 
išplatinimu Pirmos Gegužės 
ženklelių. Taipgi nutarta at
sišaukti į dar dirbančius dar
bininkus, kurie tą dieną ne
galės išlikti iš darbo, kad nors 
dalį tos dienos savo uždarbio 
paaukotų. Tas pagelbėtų su
kelti paskirtą kvotą $50.

Draugai, padarykime savo 
šventę pasekmingą. Visi prie 
to prisidėkime. Būkime visi 
laiku Reyburn aikštėje 11 vai. 
ryte. Paimkime išplatinimui 
“Daily Workerio,” “Laisvės“ 
ir kitos literatūros.

Tegul gegužinė defnonstra- 
cija bus tikrai masinė. Paro
dykime kapitalistų klasei, kad 
mes nebadausime. Reikalau
kime tuoj autinės pašalpos vi
siems bedarbiams. Reikalau
kime paliuosavimo Tom Moo
ney ir Scottsboro jaunuolių.

Suglauskime savo eiles po 
Komunistų Partijos vėliava, 
kur vadovauja kovas visuose 
frontuose.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės! Pirmoji Gegužės yra 
mūsų visų šventė. Demons
truokite ir kovokite už savo 
klasės interesus!

Lietuvių Kom. Frakcija-

Waterbury', conn. — 
Brangūs draugai! Nežiūrint 
kokios religijos mes būtume ir 
kokiai partijai priklausytume, 
bet darbininkus visus lygiai 
spaudžia ekonominis krizis ir 
bedarbė.

Waterburio Lietuvių Progre
syvių Draugijų Sąryšis rengia 
Bendro Fronto diskusijas ba
landžio 30 d., 7 vai. vakare, 
103 Green St., Waterbury, 
Conn.

Diskusijos yra rengiamos 
tikslu, kad išaiškinti bendro 
fronto reikalingumą.

Bedarbė baisiai slegia. Vie- 
' ni, ką turėjome susitaupę, jau 
išbaigėme, o kiti baigiame. 
Darbų daugiau nesiranda, pa
šalpos bedarbiams nenori miės 
to valdžia duoti, o kainos ant 
daiktų keliamos ir duonos plu
ta pasiekti vis sunkiau darosi. I

Gi mes, darbininkai, vieni 
prieš kitus sukasyti, pravar
džiuojamos ir n einam j vieny
bę kovoti už bendruosius rei
kalus. Iš to tik blogo darbi
ninkams yra ir taip neturėtų 
būti. Mes turime mesti vie
ni prieš kitus šiaušiasi, vieny
tis ir kovoti prieš išnaudoto
jus. Tik vieningai išstodami, 
galime priversti kapitalistų 
klasę ir jų valdžią duoti žmo
nišką pašalpą.

bus aptariami sekarni klausi
mai :

L Greitą pašalpą visiems 
bedarbiams, su šeimynomis ir 
pavieniams.

2. Nupiginimas rendų, gazo 
ir elektros.

3. Kaip kovoti prieš kelia
mas kainas ant gyvenimui bū
tinų daiktų ir prieš kapojimą 
darbininkams algų ?

4. Kaip atmušti bandymus 
registruoti ateivius . darbinin
kus ?

5; Bendras frontas kovai 
.prieš gręsiantį karo pavojų.

6. Kova už paliuosavimą 
Tom Mooney, Warren Billings 
ir Scottsboro jaunuolių.

Kviečiame visus kuo skait
lingiausiai dalyvauti šiose dis
kusijose, kad aptarti augščiaus 
pažymėtus klausimus ir suda
ryti bendrą veikimą ant augš- 
Čiau pažymėtų greitųjų reika
lavimų.

» Komisija.

SKAITYKIT IR PLATIN-
i KIT “LAISVĘ”

Draugės K. Karosienės Prakalbų Maršrutas 
Mass, ir Maine Valstijose

Ji skildama kalbėti sekamo
se vietose:

Rumford, Me., gegužės 2-3; 
Lewiston, Me. geg. 4 ; Port
land, Me., geg. 5; Haverhill, 
Mass', geg. 6; Lawrence, Mass, 
geg. 7; Lowell, Mass., geg. 8; 

•Nashua, N. II. geg. 9; Fitch
burg, Mass., geg. 10; Gard
ner, Mass., geg. 11; Worces
ter, Mass., geg. 12-13; Hud-
son, Mass., geg. 14; Lynn, 
Mass., geg. 15; Cambridge, 
Mass., geg. 16; So. Boston, 

i Mass., geg. 17-18; Brighton,

Mass., gegužės 23.

Drg. K. Karosienėi prakalbų 
maršrutas yra rengiamas abie
jų apskričių : LDSA 2-ro Aps
kričio ir ALDLD 6-to Apskri
čio.

Kuopų komitetai malonėkite 
tuojau pranešti svetainių adre
sus. Taip pat atsiųskite adre
sus' kuopos sekretoriaus, vieno

geg. 19; Norwood, Mass, ge- 
■ gūžės 20; Montello Mass., ge
gužės 21; Stoughton, Mass., 

diskusijose gegužės 22; Bridgewater,

i ar kito, kad kalbėtoja atvažia
vus į miestą turėtų kur apsi
stoti. Rašykite LDSA 2 
Apsk. raštininkei sekamu an-
trąšu : E. Beniulienė, 16 Bunk
er Ave., Montello, Mass.

(93-100)Bendro Fronto

.f
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FIODOR GLADKOV ’ ■ Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.

C E M E N TA S
—Drauge Glėbai, sumažinkite savo šau

dymą. Tai ne kanuolė. Mes dirbame ra
miose sąlygose.

—Mano kaičia! Atleiskite. Pripratau 
prie naudojimo jėgos,—o čia pas jus tar
tum vištų klėtka.

—Na, priprasite prie naujų apystovų. 
Čionai greitai ir jus pasodins prie adminis- 
tratyvio darbo, įgrūs į kokią nors Sovietų 
valdžios raštinę—skylę, na, ir jūs dirbsite, 
kaip ir mes visi. Greitai užmiršite para
ko kvapsnį ir karo fronto įvykius bei ro
mansus. Pasidarysite lėtesnis ir baltesnis. 
Atrodo, kad' jus paskyrė fabriko kuopelės 
sekretorium. Pažiūrėsime, kaip jums pa
vyks .sukomanduoti tą armiją. Prie jūsų 
fabrike esamų moterų negalima prieiti;1
jos visos persigėrę kiaulių ir ožkų auklėji- ^as- 
mu. Kiekviename name pas jas krautuvė 
ir sandėlis vogtų dalykų. Dar pusė metų 
prabėgs, ir fabrikas bus sunaikintas. O 
kokis jis buvo!

—Oho! O fries, mat, dirbame, kad pa
leisti fabriką darban. Paleisime Dyzelio 
motorus ir elektros gaminimo mašinas;

tojų ir kitų kolektyvo dar
bininkų.

Su kultūros darbuote irgi 
tas pats. Tuose Selsovie- 
tuose, kur yra tautinės ma
žumos, ten turi būti organi
zuojami taip vadinami rau
doni kampeliai su literatū
ra, knygomis ir laikraščiais 
gimtąja kalba.

Raudonuose kampeliuose, 
kaip ir grinčioj—skaitykloj 
yra rengiami vakarai skai
tymo, mokinimos. čionais 
susirenka dirbantieji, turė
dami liuoso laikd, kad pasi
kalbėti, pasitarti arba šio 
bei to pašimokinti. Raudo
ni kampeliai yra vieta, kur 
gąlirpa pasilsėti, pasiskaity
ti laikraščių, ir aplamai 
apie juos * koncentruojasi vi
sas kaimo apšvietos

gos ir Chinijos. Tubs san- 
tikius sutraukius buvo Chi
nijos valdžia dar 1927 me
tais. Čionai pribuvo Sovie
tų oficialis atstovas drau
gas Bogomoloff, kuris va
žiuoja į Nankingą.

SO BOSTON, MASS’ ’ ’
’ Cv ? 1 ' • ' ’ ’ iALDLD ■ 2 ' kp. susirinkimas. įvyks 
trečiadienį- 26 balandžio,’ Lietuvių 
Piliečiu Kliubo ’Svetainėj, 376 W. 
B-way kaip 7:30 vai. vakare. Malo
nėkite visi dalyvauti; yra svarbių 
ręikąlų aptarti, taipgi ir duoklių už
simokėti už šiuos metus, nes naujos 
knygos jau prisiųstos.

Sekr.

dar

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Svarbios diskusijos temoj: Ar Tė
vams Esantiems ant Welfare Apsi
moka Leisti Savo Vaikus į Verstino 
Darbo Kempes ?

Rengia ALDLD 188 ir LDSA 130 
kuopos, balandžio (April) -27, vaka
re 7:30 valandą, ant rusų rcstau- 
rano, 9219 Russell. Lietuviai tėvai 
ir jaunuoliai atsilankykite ant dis
kusijų, nes tema yra labai svarbi ir 
visiems žinotina.

Komisija, ,

WILKES BARRE, CONN.
Visi draugijų delegatai dalyvauki

te susirinkime, kuris jvyks 30 balan
džio, 2 vai. po pietų, Darb. Centre, 
325 E. Market St. Turėsime aptarti 
svetainės klausimą, kaip jį palaikyti 
ant toliaus.

p. j.
(98-99)

kad 
ide-

Negalima pasigirti, 
lietuvių kaimuose yra 
ališkai pastatyta darbas vi
sose srityse; dar toli gra
žu ligi ideališkumui. Tas 
priguli ir nuo paties kaimo 
aktyvo darbuotės ir nuo lie
tuvių cėntralinės valdžios 
pastatytų tam tikslui darbi
ninkų. Bet darbas yra pra- 

žodžiais visi didvyriai, o darbe Į dėtas, ir lietuvių kaimas vi- 
Matyti, čia yra sunkiau, | sai jau ne tas, kuris buvo 
Prašiausi—neleido į armi

ją... Jūsų žmona turi pakankamai ener-

PAVASARIO ŠOKIAI
: Rengia ALDLD 188 LDSA 130 | 

kuopos. Subatoj gegužės 13, 1933; 
3014 Yemans St. Įžanga tik 15c. ypa- 
tai; kviečia visųs-jsąs.

Komitetas.

ter, Ta. Pradžia 7:30 vai. vakare*; 
įžanga veltui. > ’ ‘ ■ ’ ’ ’

< J / I

PITTSBURGH, PA. I
A.L.D.L.D. 4ft&s Apskritys šaukia 

konferenciją 11 d. birželio, 1-mą vai. 
po pietų, L. M. D. Svetainėje, 142 
Orr St. Visos šio apskričio kuopos 
įsitėmykite ir išrinkite delegatus į 
konferenciją. Taipgi prašome kuopų 
sekretorių tuojau prisiųsti apskričio 
sekretoriui savo antrašus. S. Arda, 
708 Fulton St., N. S. Pittsburgh. 
Nes dažnai prisieina su kuopom su
sisiekti, o be sekretorių antrašų to 
negalima padaryti. Organizatoriaus 
antrašas: J. Urbonas, 1401 Page St. 
Pittsburgh, Pa.

(97-98)

(Tąsa)

—Drauge, fabriką pasidarai, kaip kokį 
savo idealą. Po velnių—kokis ten fabrikas, 
kada pas mus banditizmas, badas ir Sovie
tų įstaigos yra pilnos suokalbininkų ir par- 
davikų? Kam dabar reikalingas jūsų ce
mentas? Kam, ar statyt su juom broliš
kus kapus? Jūs kalbate už atsteigimą in
dustrijos, o valstiečiai bėga nuo miestų, 
kaip totoriai.

—Drauge Židki, aš tą suprantu neblo
giau už jus. Negalima ppe darbo klausi
mo taip prieiti. Jūsų “veikimo” būdus rei
kia nutrenkti pas velnio motiną: reikia vi
siems mestis į darbą, kad atsteigus šalies 
ūkį. Štai kaip reikia pastatyti fabriko 
klausimas... I

Čibis atsistojo ir nuėjo linkui durų. Ne
galima buvo išskaityti mintis ant jo veido. 
Prie durų sustojo ir pabrėždamas tarė:

—Mūsų specialis revoliucijos apsaugoji
mo skyrius—blogas. Jeigu kalbėti apie 
fabriką, tai kodėl negalima kalbėti apie 
namų padėtį ir kitus reikalus? Gražūs žo-’
džiai, bet man dabar nėra' laiko jų klau- rengiamės paleisti darban bremsbergą pa- 
sytis. Kita kartą ju pasiklausvsiu.—Ati rūpinimui kuro....
darė duris ir išėjo " * j —'^IS v*s Vartojate vienus ir tuos pat

—Nesiginčykime, drauge Čumalov, daly- žodžius.
kas ne fabriko atsteigime, o organizavi-į v*sa* kitaip.... 
mas masių,—atsiliepė Židki, akimis išlydė- neS'u armijoje.
jęs Čibisą. - ;, s .., , .

—Ar teisybė?—Židki juokėsi ir kratė . &B0S lr kiekviename darbe mato didelę jo 
' svarbą.

Daša stovėjo prie’ sienos ir šypsojosi. Jos 
judėjime matėsi nekantrumas ir ji pra
dėjo:

—Draugai, aš nesuprantu, kokia tarpe 
jūsų kalba ir kam toji kalba. Kam ir del 
ko tuščia kalba? Kovotojau, geriau ap
leisk kambarį*,ir mums netrukdyk... Neš
dinkis, pakopėsi dar sveikas...

Pati juokėsi ir pavydėjo. 1 •
—Štąi matai) žino savo pareigas ir smar

ki moteris. ’ ; ' ( •
—Tai tiesa. Dašos nėra namie; ji tvirtai 

vyrus sabotažuoja.
—Neatlieka žmonos pareigų?—Nusijuo

kė Mechova, supurčius garbiniuotus savo 
plaukus.—Žinoma, kaip ' gaila! Revoliuci
ja sugadino moterį...

Daša pasileido juokais, bet Glėbas jos 
juoke negirdėjo juoko pirmesnės Dašos. 
Juokėsi ir Mechova. Žuką išstūmė jos į 
koridorių ir palydėjo komplimentais:

—Pražuvo jūsų galia, kirptieji ožiai! 
Nusiskutote barzdas ir tapote panašūs į 
bobas. O moterys pradėjo užimti vyrų vie
tas. Nebegrįš jau pirmesni laikai, “ dingo 
ant visados.

Mechova ir vėl pervedė akimis Glėbo fi
gūrą. Jam pasirodė, kad ji atydžiai “ap- 
uostinėja” jį.

(Bus Daugiau)

ATKELIAMAS POSĖDIS
Conn, valstijos ALDLD., LDSA., 

LDS ir Proletmeno visų apskričių 
valdybų bendrai posėdis del svarbių 
priežasčių yra atkeliamas iš balan
džio 30 d. į šeštadienį 29 d., 2-rą vai. 
po pietų, Darbininkų Centre, 774 
Bank St., Waterbury, Conn.

Valdybų nariai jsitėmykite pakeiti
mą dienos ir valandos, taip pat pa- 
sistengkite visi dalyvauti laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų- aptar
ti —1 ypatingai jaunuolių reikalais.

Komitetas.
(98-99)

HARTFORD, CONN.
Visi Hartfordo lietuviai dalyvau

kite “Laisvės” choro baliuje, kuris 
įvyks subatoje, 29 balandžio, Choro 
svetainėje, 59 Park St. Įžanga 25c. 
Visus kviečia Rengėjai.

■ 1 ' (98*100)

. NEWARK, N. J.
Didelė ir Skani Vakarienė
Rengia LDSA 10-ta kuopa didelę 

ir skanią vakarienę, nedėliojo, ge
gužės (May) 7 dieną, 1933; 79 Jack- 
son St., Newark, N. J. Svetainė at
sidarys 4 valandą po pietų; vakarie
nės bus 6-tą vai. vakare. Įžanga 50c.

Bus šokiai griežiant gerai orkes
trai; taipgi bus puiki muzikalė pro
grama ir bus prakalbų. Pasitenkin
site visi, kurie tik atsilankysite. To- 

kiekvieno pareiga išanksto ruoš- 
ir įsigyti tikietą.

Visus Kviečia Rengėjo.
(97-99)

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53-čia kuopa rengia pra

kalbas nedėlioj, balandžio 30 d. ant 
Stravinsko svetainės, 42 Ferry St. 
6 vai. vakare. Visi apielinkes lie
tuviai atsilankykite, nes išgirsite ką 
naujo. Kalbės 'draugė K. B. Karo- 
sienė, kuri nesenai parvažiavo iš 
Sovietų Sąjungos.

Liepos 2 dieną bus rengiamas pik
nikas LDSA 53-čios kuopos. Meldžia
me kitų apielinkes kuopų bei orga
nizacijų nieko nerengti tą dieną.

M. O. R.
(97-99)

del 
tis

Glėbo ranką.—Na, gerai, išmokink ir drau
gą Žuką, nes jis dabar panašus į alkaną 
žiurkę.

Glėbas apsikabino Žuką ir ėjo linkui du
rų/Žukas bandė jį apsikabinti, bet jo ran
kos buvo pertrumpos.

—Brangusis drauge, Glėbai! Na, mes 
su tavimi, mielasis drauge, visus kalnus 
nuversime!.. visus kalnus nuversime!

-r-Drauge Čumalov, ne pro šalį jums bus 
pasikalbėti su Badinū; Sovieto' pirmininku. 
O su Luchovu susiginčyti gerai, kad būti 
draugais,—Židki pasiuntė patarimą iš už
pakalio Glėbui. Tarpe durų Luchovas pa
spaudė Glėbui ranką, pridėdamas:

—Apie jus girdėjau nuo Dašos. Jūsų 
planą apsvarstysime ir padarysime centru 
mūsų veikimo. Reikia veikti ne žodžiais, o 
faktais. Ateitis ne tik smegenyse, bet ir 
darbo muskuluose.—Jie artimai viens ki
tam pažiūrėjo į akis; Glėbas ir vėl pajuto, 
kaip Luchovo akys supurtė jį.

Daša... Luchovas... O kodėl nebūti Lu-- 
chovui tuom mazgu, kuris yra tarpe Dašos 
ir Glėbo?—galvojo Glėbas.

3. Garbiniuota Moteris
Glėbas priėjo prie Mechovos, netikėtai 

atsirėmė ant stalo—stalas sugirgždėjo, kaip 
automobilio triūba. Paulina Mechovą sma
giai jį apžvelgė.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks nedėlioję, 30 balan- «. 
džio, 2 vai. po pietų, svetainėje 40 
Ferry St.

Visi draugai susirinkite kuo skai
tlingiausiai, nes yra svarbių dalykų 
aptarimui. Taipgi žinokite, kad ge
gužės mėnuo jau arti ir turite ap
žiūrėti savo giminių bei draugų ka
pus. 30 d. gegužės ant kapinių bus 
apvaikščiojimas su prakalbom. Prasi
dės 10 vai. ryte. Kalbės drg. J. 
Siurba iš New Yorko, jis yra geras 
kalbėtojas, tat skaitlingai susirinki
te jo išklausyti. •

Sekretorius J. Stankevičius.
(97-99)

EXETER, PA.
Seredoje, 26 balandžio, L.D.S.A. kp. 

rengia prakalbas; kalbės d. K. B. 
Karosienė, kuri nesenai lankėsi So
vietų Sąjungoje. Atsibus Griškonio 
svetainėje, 991 Wyoming Ave., Exe- I

prieš kokius 5 arba 10 me
tų. Baigiama naikinti reli
giniai prietarai, likviduota 
beraštystė; rengiama kad
rai lietuvių kalba.

Tokis tautinio klausimo 
išrišimas, tokis nors ir ma
žiausių tautinių grupių ap
tarnavimas ir rūpinimasis 
apie jas vieninteliai yra iš 
visų pasaulio valstybių tik 
Sovietų Sąjungoj, kuri ■ pil
do ]■ leninistinės ; partijos 
tarptautinės politikos prin
cipus, veda visas tautas 
prie bendro tikslo—socializ
mo pastatymo. >

Leninistinė tautinė politi
ka duoda galimybę kiekvie
nai buvusiai prispaustai 
tautai ir tautelei vystytis ir 
plėtotis savo gimtąja kalba.

Kapitalistinis pasaulis gy
vena pavergimu, prispaudi
mu ir išnaudojimu visų pa
vergtų tautų ir tautelių.

Sovietų Sąjunga deda di
džiausias pastangas, - kad 
aprūpinti nors ir mažiau
sias grupeles tautinių ma
žumų, ką patvirtina ir toks 
didelis globojimas lietuvių 
darbo žmonių ir kėlimas jų 
tautinės kultūros pagal for- 
mą ir socialistinės kultūros 
pagal turinį.

Sovietų Sąjungoje visos 
tautos ir tautelės,, kalban
čios šimtais skirtingų kalbų,

I GATVES, I EILES GEGUŽES PIRMA 
BALTI IR NEGRAI DARBINflNKAI PARODYKITE SAVO KLASINĮ SOLIDA- * 
RŪMĄ. KOVOKITE Už ŠIUOS SVARBIUS PUNKTUS ŠIŲ METŲ SAVO KLA

SĖS KOVŲ DIENOJE:

Už bedarbių ir socialę apdraudą.—Už paliuosavimą Tom Mooney ir Scottsboro jau
nuolių.—Prieš imperialistinį karą.—Už apgynimą Sovietų Sąjungos.

DATmcAM TkT I Gegužines apvaikščiojimas-Demonstracija prasidės 11 vai.
1 /tl 1 EjIvOVZINj Iv. •Jo iš ryto, nuo No. 3 Governors St. Visi lietuviai darbininkai 

dalyvaukite, kovodami už savo klasės reikalus.

LIETUVIAI SOVIETŲ BALTARUSIJOJ I randasi virš 140 mokinių.
Pastatyta puikus namas ir 
mokiniai aprūpinami stipen
dijomis — valdžia apmoka lein^a prie viehp, visiems su-

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

tuvio ir latvio; baltarusių 
nėra, nes dauguma tautinių 
mažumų moka^ ir baltarusių 
kalbą, ir gali .baltarusius 
aptarnauti.

Mišruose S e 1 s.o vlėtuose 
labai apsisunkina darbo pa
statymas. Tam pačiam 
Gorbovos Selsoviete yra 4 
maži lietuvių kaimeliai; yra 
dvi lietuvių mokyklos, vie
na estų mokykla ir viena 
latvių mokykla, nekalbant 
jau apie bendras kolekty
vuose mokyklas.

Pagal Sovietų Baltarusi
jos įstatymus, kur yra 12- 
15 vaikų vienos ar kitos tau
tos, ten turi būti mokyto
jas gimtąja kalba ir jąja 
vaikus mokinti. Tokiu bū
du keturiolikoje lietuvių 
kaimų ir kaimelių turi būti

14 mokyklų. Dabar yra 13 
mokyklų. Vienam kaime
lyje, Usomlije, Polocko ra
jone yra viso 10 ūkių, bet 
reikalingas skaičius '• vaikų 
yra, ir i turi būtį'' mokykla 
gimtąja, kalba. Bet kol kas 
ne visur jie aprūpinti lietu
viais mokytojais del stokos 
mokytųjų, dėka apsileidi
mui lietuvių inspektoriaus 
prie apšvietos komisariato, 
kuris tik pereitais metais 
priverstas buvo daugiau 
rūpintis apie mokytojų pa
rengimą.

Greitesniam parengimui 
lietuvių kalbą žinančių kad
rų yra įsteigta specialiai lie
tuvių kolektyvų vidutinė 
mokykla — Dimanovoje. Į 
šią mokyklą renkasi vaikai 
ne tik iš visos Baltarusijos, 
bet ir iš visos Sovietų Są-

ne tik mokyktojamš, bet ir 
mokinius maitina ir dalį net 
iprėdo.

į j • •1 z
Parengimui mokytojų 

prie Baltarusijos pedagogi
nio technikumo yra lietuvių 
skyrius, susidedantis iš 7 
studentų ir čionais dėstoma 
lietuvių kalba. Šiais me
tais turės būti sudaryta 
grupė į pedagoginį institu
tą—universitetą, kad pa
rengti mokytojų augštes- 
nėm mokyklom. Dabar vi
soj Sovietų Baltarusijoj yra 
priverstinas 7 metų moky
mas. Tai reikia ir mokyto
jų su augštu mokslu.

Apart mokytojų priren- 
gimo, eina prirengimas ag
ronomų, veterinarų, zoo
technikų, gyvulių prižiūrė-

įpintam o tikėjo • pastaty- 
įiųoj komunizmą visaine pa- 
šaulyje. :.

SvotelisnPrpletaras.
31-III-33 m.

Sovietu Atstovas Chinijoj
SHANGHAI. Galuti

nai atsteigti politiniai san- 
tikiai tarpe Sovietų Sąjun-

Goriausias nuo Reumatiškų 
Skausmą, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
P*in-Expelleri ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas iisitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimu. Iš
naudojus jo viena bonks galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
tokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
Jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. O.
Buffalo, N. Y.

PAIN-EXPELLER

dėkitės prie 
informaciją

Halsey St., 
visu tautą

DEMONSTRACIJOS GATVĖSE 1-mą GEGUŽES
NEW YORK, prasidės 10 valandą ryte. Visų tautų darbininkiškos organizacijos 
bendro darbininkų fronto ir dalyvaukite šioje demonstracijoje. Del platesnių 
žiūrėkite vietinėse žiniose.

BROOKLYN, N. Y.—Po demonstracijai bus masinis mitingas Arcadia Hall, 918 
arti Broadway. Geriausi revoliucionieriai kalbėtojai sakys prakalbas, dainuos 
chorai ir bus perstatymai iš klasių kovų.; Pradžia 7:30 vai. vakare.

PHILADELPHIA, Pa. — 12 valandą po pietų visi darbininkai susirinks ant REYBURN PLA
ZA. Nuo Rė^burn Plaza maršuos j ONTARIO SQUARE 13 ir THOMPSON, kur 1932 metais 
PIRMĄ GEGUŽĖS policija aptaškė darbininkų kraujų. Demonstracijoj dalyvauja visi darbi
ninkiški chorai ir darbininkų benas. p ; ‘ 5 J r J J ?

ELIZABETH, N. J, — Pirmos Gegužės masinė demonstracija įvyks ant Uniph Square, 3 
vai. po pietų, 7:30 vai. vakare koncertas ir mitingas Rusų Liaudies Name, 408 Court St.; 
Įžanga 10c. Bedarbiai, su Bedarbių Tarybos kortomis įleidžiami dykai.

PITTSBURGH, Pa.—North Sidėj bus prakalbo bos Lietuvių Sūnų Draugijos Svetainėj, 818 Bel- 
Pradžia 7:30 valandą vakare. Kalbės draugaimont A ve* Bus puikus jaunuolių programas. 
Kaškiaučius, Abekas, Bimba ir jaunuolė Paltanavičiutė.

SOHO apielinkes prakalbos įvyks L.M.D. Svetainėje, 142 Orr Street. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. Kalbės draugai Kaškiaučius/ Abekas, Bimba ir jaunuolė Paltanavičiutė.

WORCESTER, Mass.—Išleiskime Alkanus Maršuotojus, dalyvaukime Gegužinės Apsvaikščio- 
jimuose. Alkani maršuotojai išeis iš Worcester baland. 29 d., 9 v. ryte nuo Salem Squuare.

Gegužinė demonstracija bus gegužės pirmą, 2 vai. po p. ant Comman, prie Salem Square. 
Mitingai 7 vai. vakare, Belmont Hall, 52 Belmont St. ir Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St.

JERSEY CITY, N. J.—Demonstracija bus atvirame ore, kampas Jackson ir Orien Ave. Prasi
dės 4 vai. po pietų. Iš čią manšuosime į Ukrainų svetainę, 160 Mercer St., kur bus prakalbos 
ir koncertinė programa. Lietuviai darbininkai tainėje, 703 Windsor Terrace; pradžia 7 vai. 
darbuokitės, kad atsivesti kuo daugiausia daly-vių į šią demonstraciją.

I . ■ ■ ‘ ' . . f > , ■ - ■ !

SCHENECTADY, N. Y.—-Demonstracija atsibus Pleasent Valley ir Crane Street; pradžia 4-tą 
vai. po pietų. Gi vakare bus parengimas su įvairiais pamarginimais ir šokiais. Lietuvių sve- 
Parodykime savo klasinį kovingumą skaitlingai dalyvaudami demonstracijoj.
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TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

A. LIPČIUS 
6001 E. 9th St. 
Chaster, Pa.

Bridgewater, Mass.
Darbininkų Organizacijų 

Parengimuose, Norwood, Mass.

J. GEGZNAS
112 W. Susquehanna Ave. 

Philadelphia, Pa.

Tokion padėtin atsidūręs, 
Hillmanas juk turi rasti sau 
išeitį, kaip savo rankas nusi
plauti. Tad tuom sumetimu 
jis Jacksoną, Silvią ir Scagelį

LIET. DARB. KLIUBAS 
408 Court St. 

Elizabeth, N. J.

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ 

NAUJAUSIOS MADOS

I DR. ŽINO 
jllOEAST 16tli ST. N. Y.

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai

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

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineraliniu 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

džių. Ot, viešajam teisme ir 
nesiskaito. 1 iškiltų į viršų visi raketieriški 

kuomet nusibodo kon- darbai. Kriaučius Gužutis.

Neveizint to, kam leidžia

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą

Penkių Rūšių Žuvys
10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

Puslapio penktas !

i»

VIETINES ŽINIOS
Visose reakcinėse unijose Seagelio ir Silvios? 

eina raketas; unijų reakciniai yra jr dauginus, bet tie yra 
vadai paskendę grafte; bet' Hillmano paslėpti, nes jam yra 
mums kitų unijų raketieriški artimesni prie širdies, 
darbai taip aiškiai nėra žino-į 
mi, kaip Amalgameitų unijoj.

Keli metai atgal buvo iš
kilę pilnoje aiškumoje raketie- 
rių darbai,
mena Beckermano ir 
kio nuotikį, kurie išeikvojo na
rių sudėtu pinigų sumoje I“ 2 .
$80 000 * nzuotas, kaipo tos firmos kon-

Per kelis metus unijos vii 
šininkai grobė narių

Ve kokie dalykai surišti su 
B. Jacksonu ir kitais. Jis, 

įbildamas New Yorko Trade 
Daugelis dar pa- | manadžerium, pravedė sekan- 

Orlofs-'^^ grafto politiką. Kuris kon- 
j traktorius nuo žipono jam 
i davė 5 ar 10c, tas buvo lega-

traktorius; o kuris nedavė, 
; kad ir išdirbęs per kelis metus 

pinigus tos firmos darbą, tas buvo nu- 
ir tai vis slėpė nuo eilinių na- !
rių. Mat, vagis vagies neiš- Seagelis i
duoda, bet kaip įsidrąsina vog- ; darbininkam dirbtuvėse 
ti, tai vagia jau tiek, kad tam $ 
vogimui galo nesimato.

są” 
i nuo

Apart to, griebia nuo bosų kurią 
kyšius, neatsižvelgdami net kiek 
jiems duoda; o jie atsimokėda
mi daleidžia bosams, kad dar
bininkams algas nukapotų, ir 
visas kitas privilegijas duoda.

Bet kuomet nepasidalina 
vogtais pinigais, tada trūksta Nekartą 
tas raketo sukamas ratas. 
Mat, per ilgą laiką ant tiek 
įsidrąsina, kad nepaiso augš- 
tesnių viršininkų, pasilieka 
visą grobį sau. Tuomet Hill
manas griebia savo leitenantus 
už pakarpos ir meta lauk.

Pastaruoju laiku iškilo nau
jas raketo skandalas į viršų. 
Kas nežino akyplėšą B. Jack
soną kuris buvo užėmęs Am. 
Unijoj Trade manadžerio vie
tą? Kas nežino jo padėjėjų,

brauktas nuo listo. Ponas 
ir Silvia, taikydami 

prai- 
(darbo kainą), palikdavo 
žipono tam tikrą sumą, 

paskui kolektuodavo 
nuo kontraktorių sau į kišenius. 
Tas bjaurus, išdavikiškas ir

traktoriam mokėti tuos grafto MATYKIT SPARTAKIJADĄ 
pinigus, Jacksonams, Silviams 
ir kt., tad padavė generaliam ! 
prezidentui griežtą reikalavi- 1 
mą, kad Jacksonas ir jo sė-1 
brai turi būti atstatyti nuo 
darbo; o jeigu ne, tai patys 
kontraktoriai iškels juos viešu
mon.

. (Tąsa iš 6-to pusi.)
| Geriausia pasižymėję vaidi
nime gaus dovanas.

| Kaip matome, tai lietuviškos 
teatro grupės nėra jokios. Lai
ke prezidento rinkimų kampa
nijos, buvo susitvėrusi grupė, 
galima sakyti, grynai iš čiagi- 
mių lietuvių, bet tam laikui 

j praėjus, “dievui dūšelę atida- 
Ivė.” Dabar ‘Laisvės 

k nėj suėję, mentėmis 
nuėmė nuo ėjimo pareigų; bet! (svaidiklį) muša. . . 
panašiame grafte yra įvelta j tai visa kultūra ir didelis spor- 
ir daugiau apmokamų viršinin- tas?
kų; tad Hillmanas piestu šo
ka prieš viešąjį teismą, kurio laikas ir centai, reikia nueiti 
eiliniai nariai reikalauja.

Kaip turi 
į tokius įvykius? Mano supra
timu, kiekvieno kriaučiaus# už
duotis ir pareiga—reikalauti 
viešo teismo. Per vieša teis- v

pažiūrėti Teatro Spartakija- 
žiūrėti kriaučiai ypatingai tiems, kurie da

lyvauja vaidinimuose; tėmi- 
jant kitus vaidinant, galima 
daug ko išmokt mimikoje, ges
tuose, sutvarkyme kalbos ir

mą iškiltų tokių bjaurių daly- abelnam scenos užsilaikyme. , 
kų, nuo kurių mes, kriaučiai, 
kasdieną nukenčiame del duo
nos ir druskos. O tuo sumeti- 

i Hillmanas ir priešingas, 
niekšiškas darbas tęsėsi perĮkad nesužinotų eiliniai kriau- 

įčiai tų bjauriausių machina
cijų, kurios buvo varomos per 
Įmetu metus Amalgameitų Uni- 
jjoje. Juk pats Hillmanas irgi 
ne liuosas nuo kaltinimų. Kas 
neatsimena, kaip jis papirko 
už $100,000 Beckermaną ir 
Orlofsky? Kas nežino Hill
mano palaikomų ryšių su po
žeminio pasaulio raketieriais 

; gengsteriais, kaip kad Corlia, 
Į Lepkys ir kt. ? Visi kriaučiai

kelis metus.
Tokias niekšystes atvejų at

vejais eiliniai nariai nurodė, 
buvo komunistinėj 

spaudoj paskelbta, kad Jack
sonas yra surištas su graftais. 
Keli metai atgal buvo sučiup
tas čekis, kuriuom buvo išmo
kėtas graftas; čekis priparo- 
dytas generaliam ofisui, bet 
Hillmanas tatai užtrynė ir nu
baudė tuos, kurie tas Jackso- 
no niekšystes iškėlė. Mat, vis tai gerai žino ir ne vienas yra 
tai eiliniai nariai skundus da- nukentėjęs nuo tų galvažu- 
rė, o juk Hillmanas su eili
nių narių balsu 
Dabai

Įžangos tikintas 50 centų 
asmeniui; visai dienai doleris. 
Vakare dainuos Aido Choro 
Merginų Sekstetas. Padėkime 
palaikyti darbininkų teatrą.

Aš Eisiu.

(Tąsa iš 1 pusi.)
“New Leaderis” paskelbia 

Socialistų Partijos Pildomojo 
Komiteto veikimą delei komu
nistų pasiūlymo sudaryti bend- 1 
rą frontą kovai už bedarbių rei
kalus, prieš kapitalistinį ofen- 
syvą ir prieš reakciją. Ponai 
Hillquit, Graham, Hoan, McLe- 
vy, Packard ir Wilson balsavo 
prieš bile kokį bendrą frontą 
bei derybas del bendro fronto

KETVIRTAS METINIS BANGOS CHORO PARENGIMAS

Koncertas Operettas Lošimas ‘Bedarbiai
Ned., 30 Balandžio-April,193

Lietuvių Laisvės Svetainėje,
296 SECOND STREET, ELIZABETH, N. J.

a i fl

3 
3

Elizabeth Bangos Choras, vadovaujamas V. Žuko

Programoje dalyvaus sekančios dailės spėkos: Aido Choro Dramos Grupę, bendrai su 
Bangos Choru perstatys operetišką veikalą “BEDARBIAI.”

Taipgi bus koncertinė dalis programos, kurią išpildys:
1. Pasižymėjęs SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. Šalinaitės.
2. Garsus vokiečių vyrų choras “LIEDERTAFEL.”

Pats Elizabetho BANGOS CHORAS, kuriam vadovauja V. ŽUKAS.
PO PROGRAMAI BUS ŠOKIAI PRIE MENO ORKESTROS

Durys atdaros 4-tą valandą po pietų, programa prasidės 5-tą valandą vakare
ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI, VAIKAM 10 CENTŲ KVIEČIA RENGeJAI.

3.

r
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su komunistais. Už išrinkimą 
komisijos vedimui derybų balsa
vo Normąn Thomas, Hapgood, ■ vHoopes, Krzycki ir Coolidge.

Hillquitas mano, kod “komu
nistai nesąžiningi,” todėl jis bi
jo “susitepti” savo poniškas 
rankas. Hoan reikalauja, kad 
Amerikos komunistai “atsisaky
tų imti įsakymus iš Maskvos 
(nuo Komunistų Internaciona
lo) .” žinoma, Hoanui nusibos 
laukti, nes komunistai niekados 
nemainytų net kelių milionų so- 
cialfašistų Hoanų ant Komunis
tų Internacionalo.

Thomas stoja už derybas. 
Kodėl? Todėl, kad socialistų 
vadams nepasirodžius, jog “mes 
stovime skersai kelią del bend
ro veikimo.” Thomas ir jo 
draugai bijo eilinių narių, ku
rie, pasirodo, pritaria bendram 
frontui. Todėl Thomas sako: 
“Del labo mūsų’ pačių narių ir 
ypatingai jaunų žmonių turime 
parodyti aiškiai, kad jie (komu
nistai), o ne mes (socialistai), 
sabotažuoja bendrą frontą.”

Thomas bijo apačių, bijo savo 
partijos narių! Tas tik paro
do, kad Thomas stoja už dery
bas su komunistais del bendro 
fronto tik iš prievartos. Doro
vę jis pasidaro iš būtenybės!

Slaptybės Washington® 
Konferencijos

Keturios Naujos Milžiniškos 
Duonos Kepyklos

MASKVA.
statyti ir paleidžiama dar
ban keturios naujos didelės 
duonos kepyklos. Iki šiol 
buvo tik trys. Kitos trys 
statomos ir šiais metais bus 
paleistos darban. Pabaigo
je 1933 metų veiks devynios 
kepyklos ir į dieną iškeps 
2,100 tonų duonos! Tai ne 
paprastos kepyklos, bet 
“duonos fabrikai.” Pastaty
mas lėšavo 40 milionų rub
lių.

WASHINGTON. — Jau 
kelinta diena eina konfe-j 
rencijos tarpe prezidento. 
Roosevelto ir Anglijos im-| 
perialistų agento MacDo- į 
naldo, bet pasekmės ir pla
nai laikoma slaptybėje nuo 
Amerikos žmonių. Pribuvo 
jau Franci jos atstovas Her- 
riot, atvažiuoja kitų impe
rialistų šalių agentai. Suo
kalbis daromas už liaudies Į 
nugaros. I

Sako, kad įkalinti Anglai 
Šnipai Jaučiasi Gerai

MASKVA. — Įkalintus’ 
Anglijos šnipus MacDonal-! 
das ir Thornton aplankė ' 
Anglijos atstovas Strong ir 
raportavo, kad kaliniai at
rodo sveiki ir jaučiasi' ge
rai. Jiems suteiktas dide
lis šviesus kambarys, kuria
me jie gali skaityti bei ra
šyti. •

B. MEDLEY, 
114 Nash Street, 

New Haven, Conn.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos' >
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York. N. Y.
Valandos PriCmimo:

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

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 

‘ Silpnumas, 
Skilvio, žarnų 

Ligos, Nervų jde-ir Mėšlažarnės__  _e
Rimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

| X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
• Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
į bei Čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina
11 Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Į Kalbame lietuviškai

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

H. Belsky Tel 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 šąltkalvystės 
darbus

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

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 7Sc
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubu. oringam kambary—3Sc__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos iSsipenmui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y. 1

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

&E3QI n JUOZAS KAVALIAUSKAS
Pri>Visose 

tarėjų

81 Sawtell Ave.
57 Vine Street

71 (Vine Street

Darbininkų Judėjimo 
Krautuvėse, Montello, Mass.

S. Wisnien> 178 Aines St.
S. Worons Market, 56 Sawtell Av.
P. Vessel Markt, 34 Bellevue Ave. 
Sawtell Market, 
P. Pūkais, 
K. Navickas,
W. Zinkevičius, 17 Arthur Street 
J. Vaitiekūnas, 670 N. Main St.

Visi Montello, Mass.
Krautuvėse, kur perkate vai-, 

gius, reikąlaųkite Sovietų žuvų. 
Kurie iš krautuvninkų nusiskųs, 
kad sandėliųoąe negauna Sovietų 
žuvų, kuriuose jie perka grose- 
riūs, patarkite jiems reikalauti 
per “Laisvę.

Laitniootas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADBL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Mala 1417



LAISVI

prie šio

di-buvo 
Harleme.

Puslapis šeštas TreČiadien., B aland. 26,1933

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 17 Kuopos! Matykite Spartakijadą į
Susirinkimas J i

NAUJOS ORGANIZACIJOS DEDASI 
PRIE GEGUŽINES APVA1KŠČIOJIMO

Dalyvaukite “Laisvės” Svetainėj Prisirengime 
Prie Darbininkų Šventės

Kalbės V. Tauras, P. Buknys ir A. Jeskevičiutė
Prisirengimas prie Pirmosios 

Gegužės-pasaulinės darbininkų 
demonstracijos prieš pavergė
jus, prieš fašizmą, prieš naują 
bosų rengiamą imperialistinį 
kafą ir už apgynimą Sovietų 
Sąjungos, šalies, kur nėra be
darbės ir sparčiai budavoja- 
mas socializmas.

Prie bendros Pirmos Gegu
žės demonstracijos prisidėjo 
Progresyvio Darbininkų Veiki
mo Konferencija. Darbo Uni
jų Vienybės Lyga šaukia revo
liucines unijas masiniai daly
vauti Gegužinės demonstraci
joj. Prisidėjo prie bendros 
parodos Priešfašistinis Susivie
nijimas ir L.W.W., taip pat 
Amalgamated Food Workers 
Union ir kitos darbininkų or
ganizacijos.

Socialistų Partijos viršūnės

Tarptautinio Darbininkų Ap- 
'sigynimo 17 kp. susirinkimas 
| įvyks šį trečiadienį, balandžio 
26 d., “Laisvės” svetainėj, 8 
vai. vakare.

Draugai ir draugės! Jūs ži- 
Inote, koks svarbus momentas. 
Į Kovos eina visur. Scottsboro 
jaunuolių gynijnas yra de
gantis reikalas. Mūsų kuopa 
tais reikalais kaip ir nieko ne
veikia.

Šitas susirinkimas yra šau
kiamas paskubomis, bet kitaip 
negali būti. Darbai turi būti 
atlikti, ir mūsų organizacija 
turi įsitraukti į kovas, kurios 
eina visu smarkumu.

Daugelis narių yra užvilkę 
mokestis po keliolika mėnesių. 
Organizacijoj tokia padėtis 
nepakenčiama. žinoma, yra 
tokių, kurie nedirba ir negali

bas, kurios prasidės 8 vai. va
kare.

Šitos prakalbos bus prisiren
gimui prie gegužinės demons
tracijos ir išaiškinimui dabartį- '
nes situacijos. ! reguliarių duoklių užsimokėti.

Tai tie draugai turi mokėti 
mėnesinių-, fduoklių tik po du 
centus. Gi du centus gali 
kiekvienas ištekti. Bet^ drau
gai, noriu jum priminti, kad 
neišsibrauktumėte iš tokios 
svarbios organizacijos.

Dolerio nupiginimas eina vi
su greitumu. Jau šiandien tik 
tris ketvirtadalius tegalimairis Ketvirtaaaiius tegalima 
už dolerį nusipirkti, kiek buvo 
galima du mėnesiai atgal.

Drg. V. Tauras 
rašė brošiūrą apie 
darbę. Jis giliau 

j ekonominę padėtį 
tadienio vakare < 
dabartinės padėties paveikslą. |

Kalbės Buknys ir jaunuolė 
Amelija Jeskevičiutė.

Taigi visi dalyvaukite prie 
Gegužinės prisirengimo prakal
bose.

Gegužine demonstracija pra
sidės iš dviejų punktų. Viena

nesenai pa- 
krizį ir be- 
išstudijavo

duos pamatinį j Central Brooklyne Pra-
kalbos apie Bedarbę ir 

Gegužinę

spardosi nuo bendro fronto ir Į demonstracijos divizija 10 vai.
nesideda vieningai apvaikščioti 
pasaulinę darbininkų kovų 
dieną. t ,

Tačiaus nekuriė Socialistų 
Partijos skyriai ir Jaunų So
cialistų grupės dedasi bend
ra n frontari su komunistais ir 
dalyvaus-kartu sū* Visais dar- 
bi’nihkafs Gegužinėj demons- 
tfračljrij. • ‘ ‘ ‘ '

' Lietuviai 1 ddrbiirtlnkaj Jjabdi 
smarkiai rengiasi prie demon
stracijos. Didžiojo New Yor- 
ko Draugijų Sąryšis penkta
dienį, balandžio 28 d., “Lais
vės” svetainėj rengia prakal-

iš ryto susirinks prie Bryant 
Parko, 42nd St. ir 6th Avė., i 
New Yorke, o kita divizija prie! 
Battery Park kaip 12 vai.'perl 
pietus. Abidvi divizijos bus 
2 vai. po pietų Union Square.

Vaikai, kurių bus sumobili
zuota apie tūkstantis ar dau
giau, susirinks ant 17th St., ry
tinėj pusėj Union Square ir Į 
lauks iki paroda ateis pro juos.' 
Tuomet jie prisidės prie bend
ros parodos. ’ ' I

Taigi, lietuviai darbininkai, | 
prisirengkite, ‘kad ir jūsų vai
kučiai dalyvauti] parodoj.

Ar Prisirengė! Bendro Veikimo Konferencijai?
Vakar “Laisvėje” rašėme, ryto. Rengkitės prie taip 

kad Samuel Gourley, 3 metų svarbios konferencijos, kurios 
vaikutis, mirė nuo sugedusio tikslas kovoti už bedarbių rei

kalus.
Pereitą pirmadienio vakarą 

Ten Eyck St. Bedarbių Komi-

maisto,, kurį jam davė ant ti- 
kieto, gauto iš pašalpos biu- 
rb.

Dabar reikia, pranešti kitą tetas laikė susirinkimą. Daug 
liūdną žinią, kad kitas vaiku- į bedarbių dalyvavo susyinki- 
tis tos pačios šeimynos Jimmie ime- 
Gpurley mirė, nuo i 
m^jsto. 
Martha 
sunkiai 
maisto.

Gourley šeimyna—^-bedarbiai. Į Relief Biurui.
Kuomet buvo darbų, tai abu 
dirbdavo.

Kūdikių motina Etta Gour- 
lejr sako,, kad tą maistą, ku
riuo vaikai užsinubdino, gaVo 
i.C krautuves, kuri priima ti- 
kietus, duotus SaĮayeišių Art 
nujos pašalpos punkto. Mais
tas, įūriuo yaikaf*ap$inupdino, 
Huvd “sukenuota” jautiena. 
Praėjusio penktadienio ’vaka
rienei. jie valgė tą kenuotą 
jąut|eną.; 
pradėjo labai sirgti. Tuomet 
buvo pašaukta daktaras ir vai
kai nuvežti į ligpnįnę. , 1

Dviejų mirusių berniukų 
motina *sako: J • • i * •

“Labiausia man širdį skau
da, kad aš esu dirbus toj pa
čioj dirbtuvėj,, iš’ : kurios kę- 
nuotos mėsos užvalgę -mano 
vaikai apsįnuodijo. Aš nežino
jau, kas tert dedasi ir kad nuo 
to ihaisto fnirs mano du šū-

Tai baisi drama. Kaip .tą 
prašalinti, kiekvienas turim 
galvoti.

Lietuvių darbininkų organi
zacijų šaukiama Bendro' Vei
kimo konferencija įvyks atei
nantį sekmadienį, 10 i vai. iš

■ - - :— Penkios bedarbių šeimy-
' - > sugedusio nos nusiskundė, kad jų padė-

šešių metų mergaitė, tis kritiška ir badas žiūri į 
randasi ligoninėj ir , akis, jei negaus tuojaus pašal- 

serga • nuo pašalpos ' PM- Jy nusiskundimus Bedar- 
i bių Komitetas eis perduoti

! Šį šeštadienį po pietų ir va
kare, Manhatan Lyceum sve
tainėj, 66 East Fourth St., 
New Yorke, įvyks antra me
tinė Darbininkų Teatro Spar- 
takiajada. i

Spartakijadoje dalyvauja še
šiolika gabiausių darbininkų 
teatrališkų grupių. Jos vai
dins trumpus veikalus šiais 
klausimais: apgynimui; Scotts
boro jaunuolių, paliuogavimui 
iš kalėjimo Tomo Mooney, ko
vai bedarbių už gavimą pašal
pos, prieš imperialistinį karą, 
už apgynimą Sovietų Sąjun
gos, palaikymą darbininkų 
spaudos ir kitais svarbiais 
klausimais. 
" * l

' Perstatyme veikalėlių mini
mais- klausimais dalyvaus du 
šimtai vaidintojų. >' Jie suside
da iš įvairių užsiėmimų: siu
vėjai, maliavotojąi, maisto ir 
ofisų darbininkai, . elektrikie-

Tarptautinio Darbininkų
Apsigynimo organizacija kuo
ne kasdieną rengia demonstra
cijas Scottsboro ir Tom Moo
ney paliuosavimo, reikalu. Tai
gi ir mes dėkimės 
svarbaus darbo.

Praeitą šeštadienį 
džiulė demonstracija
Masė darbininkų demonstravo. 
Negrai darbininkai šimtais 
stoja į Apsigynimą; gi mes, 
lietuviai, velkamės atsilikę.

Balandžio 27 d. Bronx Coli
seum bus didžiulis Tom Moo
ney gynimo mitingas. Tame 
mitinge turime visi dalyvauti 
ir reikalauti, kad Mooney bū
tų paliuosuotas. !

! ; » i c : • » . , *

Noriu tartį žodį delei neku
riu .skubių reikalų. Mūsų kuo
pa dar neišrinko delegatų į 
Bendro Veikimo Konferenciją, 
kuri įvyks ateinantį sekmadie-dailės studentai, mokyto- 
nį. Taigi būkite visi mitin-lJai* f 
ge, kad tinkamai galėtume davojimą 
šiuos svarbius darbus atlikti

T.D.A. 17 kp. Organizatorius
Saulėnas*

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite/
SAVININKAI MARGIUKAI 

417 Lorimer Street, “Laisves” ?
BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gąunama ant
k ‘ V’ . f ' U . * ■ ♦. . •> * » z) » ’ VI

Sekančių Stočių
■: JONAS STOKES

šie vaidylos parodys bu- 
darbininkų kultūros, 

,o tas yra labai svarbu matyt.
Baigiant, reikia suminėti ir 

vaidinačias grupes: Darbi
ninkų Laboratorijos Teatras,

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

FOTOGRAFAS
fiiuomi pranešu savo kostum4- 
riams, kad perkžliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
il2 Marion St^ kampas Broadway 

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

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

Gengsteriai- Užpuolė Adatos "Pr?'etnB"ehn”L TarPtautill6s v Brolijos dramos grupe,
Amatą Darb. Industrinės i “Gamtos Draugų” dramos gru- 

;pė, Dramos sekcijos iš žydų 
ir angliškų darbininkų kliubų ; 
“Maksim Gorkio Vaidylos’”, 
Ukrainų Dramos Ratelis, 
“Spartakas,” graikų dramos 
grupė ir kiti.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Unijos Centrą. Darbininkai 
Atmušė Užpuolikus

Ateinantį penktadienį, baian 
džio 28 d., Aleksiejaus svetai
nėj, 33 Hudson Ave., C. Brook
lyne yra rengiama svarbios 

I prakalbos. Kalbės F. Abekas 
ir A. Kairiutė. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Prakalbas rengia ALDLD 
24 kp. šios prakalbos yra 
tuom labai svarbios, kad bus 
dėstomi . svarbiausi šių dienų 
įvykiai.

Į Šiandien prieš mus stovi la
bai svarbūs klausimai. Bedar- 

>bė stumia vis didesnes mases 
j darbininkų į bado nasrus; ka- 

_iro pavojus daros didesnis. Prie 
to juo labiau pastūmėjo fa
šizmo įsigalėjimas Vokietijo
je. šiose prakalbose bus aiš
kinama apie hitlerinį terorą 
Vokietijoje; apie tai, ką reiš
kia šios šalies panaikinimas , ninėmis dūdomis, 
aukso pagrindo pinigams; ko-, Darbininkai atsakė apsigyni- 
del Tom Mooney pūdornas ka-, mu -r davė kuo sugriebdami 
Įėjime, ir kodėl kėsinamasi! gengsteriams. Vieną gengsteri 
nugalabinti devynis negrus .............. : “
jaunuolius.

Draugė A. Kairiutė kalbės 
angliškai. Ji aiškins, ką reiš
kia šis krizis ir karo pavojus'. _ 
jaunimui. Tat pasirūpinkime (šovė į policistą, buvo policijos 
kuo daugiausia sukviesti jau 
nuolių.

Įžanga veltui .,
Užkviečia visus

Rengėjai.

NEW YORK. — Penkiolika 
gengsterių, kuriuos, sakoma, 
pasiuntęs Įstatymų Sergėjimo 
Komitetas, s u o r g a n i z u otas 
Brangiųjų Kailių Fabrikantų 
Susivienijimo, pirmadienį įsi
veržė į revoliucinės unijos cen
trą ir pradėjo šaudyti.

Gerigsteriai, įėję į Adatos 
Darbininku Industrinės Unijos 
cęntrą, 131 W. 28th St., tuoj; 
užklausė merginos Shirley Ko-i 
retz, dirbančios prie telefono 
aparato, kur Ben Gold. Jinai 
tuoj sujungė telefoną su polici-Į 
jos stočia ir davė pranešimą.

KAS NORITE PARDUOTI 
AUTOMOBILIŲ

Norėčiau pirkti naudotą automobi
lių, 1931 ar 1932 sedan. Pageidauja
ma sekančių: Chrysler, Chevrolet, 
Plymouth ar kitokį iš mažesnių. No
rintieji parduoti rašykite ABC, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn* N. Y 
vėliau kaip iki 29 ' balandžio.

(97-98)

PRAMOGOS

ne-

NEW YORKO AflĖLINKĖ 
LDSA 1-mo. Apskričio piknikasX . J. A14 v- '-iA ponj AVzAVy pi

Gengsteriai puolė ją, perpjovė įvyks 4 birželio, P. Vailionio darže, 
jai ranką ir nupjovė telefono Meadow Grove, Cranford, N. J. Pra- 
dratus. Gi kita dalis gengste
rių pradėjo šaudyt į ten esan
čius darbininkus ir mušti švi-

šome darbininkiški} organizacijų tą 
dieną nieko nerengti Jr kviečiame 
dalyvauti mūsų piknikę.,

(98-99)

patys užpuolikai netyčia nušo-' 
ve; septyniolika žmonių skau
džiai sužeidė. ,

Gengsteris Sam Green, kuris

PAJIEŠKO.JIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau senyvos moteriškės pri
žiūrėjimui 11 metų, vaiko ir namų. 
216 Mckee St. Floral Park, N. Y. 
Prašome greit atsišaukti.

, (97-99)
----................ tf............ ....... _

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich. St.
685 Washihfeton Street
6th Ąyenue and 4^nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuotariti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
taniausiais vokiškais būdais be 
op^?acijų.

Vxrr./etys specialistas New Yor
ke api'ubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; j 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldiei.-'ų) nuo 2 iki 6 

------------------------------------:-----------į

Taigi kova prieš badą yra 
platus ir visų darbas; todėl 
stokime visi bendrai veikti.

LDSA 1-mo Apskričio 
Kuopoms

, Ųraugės, Pirmoji Gegužės 
jau tik ikelių dienų.
iries esame prisirengusios tin
kamai apvaikščioti tą didelę

Equitable Paper Bag Co 
Darbininkai Smarkiai 

Kovoja
Equitable Paper Bag Co.,

314 Scholes St. Brooklyne, 
Ar darbinihkai išėjo į streiką’per- 

• eitą savaitę. Jie pasipriešino 
bosų pasimojimarris numažin-

šeštadįienj ! vaikaf kUrfbininkų $oliddrumb.» i? !k(į-f ti jų algas ir pareikalkvo, kad
* . • ’ _ • j • m _    _ a i • * o ■ * . , i .. _ _ _ . ■'»vos dieną?

Pirmasis Apskritys savo lai- 
kytjJrirę'J susirinkime nutarė, 
kad visos kuopos dalyvautų

pridėtų jiem uždarbio po pen
kis centus prie kiekvieno do
lerio.

Bošai šoko skebus samdyti, 
Pįrmosios Gegužės deriionstra- bet jiems tas nesisekė. Strei- 
cijoj. iriai išėjo į masinį pikietą. Per-

Brooklyno ir apielinkės kuo- eitą penktadienį areštavo 37 
pos, susimobiĮfza^ūsios $ų vi- pikietninkus. Kitus teisėjas 
šomis narėmis ir pritarėjbmis išklausinėjęs paleido, o du su- 
beį pritarėjais, būkįtp 10 vai. laikė ir reikalauja po $500 
iŠ ryto, gegužės 1 d. “Laisvės” , belos už kiekvieną, 
svetainėje. Iš čia visos ben- Į Sulaikytų darbininkų bylą 
drai su savo apskričio vėliava ' paėmė vesti Tarptautinis Dar- 
važiuoąime į Uriion' Squarė, bininkų Apsigynimas.
kaipp į vieną iš didžiausios; Streikieriai laikosi labai ge- 
demonstracijos punktų. 1 jrai,' bet jiems vieniems kova 

New Jersey kuopos daly- laimėti nebus lengva. Kiti dar- 
vaus gegužinėse demon»traci- bininkai turi padėti kovojan- 
josė savo miėstuose. į tiems darbininkams. Rytais 

1-mo Apskričio Komitėtas. i įvyksta masiniai jpi^įet^iyiitižii

! nuvilktas žemyn po to, kaip 
Į jis turėjo dvi kulkas strėnose 
i ir buvo visas sudaužytas.
Į Užpultosios , unijos narys, 
|Abe Gottfried randasi ligoni
nėj. Jį pašovė į skrandį.

Tai ne pirmas gengsterių už7 
puolimas ant kovingų darbi
ninkų. Visai nesenai bosų pa
samdyti gengsteriai pririšo 
bombą’' prie drg. M, ( L,anger j | 
automobilio. Langeriui bom-: : 
ba kojas sudraskė ir. jis mirė. ; 
Langerį žaudė bosų pasamdyti ; 
gengsteriai todėl, kad jis va- I 
dovavo NeWarke Ho'llanderio : 
dirbtuvės darbininkų streikui. : 
To streiko lauke gengsteriai ; 
nužudė ir N. Ballero.
4 * t ' ■ ■ . !

Už šituos kruvinus pasikėši- ' 
nimus yra atsakomingi ir So
cialistų Partijos vadukai Be- 
ckermanas ir Kufmanas. Šitič 
raketieriai, kartu susitarę su 
bosais, puola kovingus darbi
ninkus, kad numažinti jų už
darbius, pabldginti jų gyveni
mo sąlygas, idant fabrikantai 
turėtų daugiau pelno.

Darbininkai turi stoti į kovą 
apginti revoliucinę uniją. Ypač 
kraučiai turėtų stoti į kovą 
prieš raketierius.

prie dirbtuvės. Taigi padėki
me darbininkam laimėti kovą 
[prieš Algų5 kapojimus, i

; < ■ ' y

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, hdos, šlapinimos ir 

r ■ gimdymo organų • :1 ’J
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

A

Telfephone,- Eyęrgteen 6-5Š10

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilfus ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARDAVIMAI

TEL. STAGG ' 
2-5043

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS

vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
,2220 Avenue J 

; ’Kampas E, 23rd St.

PARSIDUODA dvi gazolino stotyš.
Gera proga pirkti. Biznis geras, 

stotys pirmos klesos. Vėliausi įtai
symai, parsiduoda Sunoco gazolinas. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas Ridgewood Center Service Sta^ 
tion, Oak Street and Franklin Ave., 
Ridgewood, N. J.

(95-100)

Telefonas: Stagg 2-9105,

DR. A PETRIKĄ
(PETRICK)1 '

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

: • f Brooklyn, N. Y. : ■ > 1 
X-Spindulių Diagnoza

Gazo Anestetiką 
' Valandos: nuo 9 ryto 1 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

' tik susitarus

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y

NOTARY 
PUBLIC

HSC.MATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U SK AS) 
G R fl BŪRIUS

UNDERTAKERS fiND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N'. Y.

MUSU (.STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ-VISU ŠAMU, IR.'IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. ,TURU4 PRIVATIŠKĄ. 

.PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSi^t AUTCMOElLIQ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L U GOBINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAIf G R AŽfl/J Vi ETA SAVO

■ MXLIMOQSJlIS PAŠARVOTI tfoVANAl.
VIDAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSjM. 1 ’ 1 v
MUSU RAŠTINE- ATDARA DIENĄję ;NAKTL MŪSU 

jTELHFONĄS NjfiKAD! NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLO WITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St, t ■ Brooklyn, N. Y.

k arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso vąlan^os nuo 1 iki 4 kas dien^ ssredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. išfyto

■) 1




