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Mūsų Suvažiavimas
Duoklių Mokėjimas
Naujų Narių Gavimas.

Rašo D. M. šolomskas

Jau spausdiname Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos antrą knygą už 
1933 metus. Tai bus lengvo pasi
skaitymo knyga. Joje bus net 
keturios apysakos. Didžiausia 
iš jų—“SPALIS,” kuri atvaiz
duos Proletarinę Revoliuciją' 
Maskvoje, 1917 metais. Apysa
ka yra labai interesinga ir nau
dinga. Dvi apysakos arba 
vaizdai bus iš piliečių karo, vie
nas iš pradžios ir antras iš kovų Į 
su Vlangeliu. Taipgi bus vie
nas vaizdelis ir iš Amerikos 
farmerių kovų. Tai bus arti 
300 puslapių knyga. Ją skai
tys kiekvienas su pasigėrėjimu 
ir daug galės išmokti.

Liepos 3-čią dieną Brooklyne 
įvyks ALDLD visuotinas kuopų 
atstovų suvažiavimas. Dauge
lis kuopų jau išrinko delega
tus. Kitos privalo išrinkti ir 
dalyvauti. Kiekvienai kuopai 
yra pasiųsta specialis užkvieti- 
mas ir nurodymas, kaip rinkti 
delegatus. Taipgi buvo pa
skelbta “Laisvėje” ir “Vilnyje.” 
Kiekviena kuopa privalo išrinkt 
delegatus ir pranešti centrui.

Draugai, jau veikiausiai visi 
esate gavę pirmą šių metų pus- 
knygę—“Bedarbė ir Visuotinas 
Kapitalizmo Krizis,” jeigu ku
rie dar negavote, tai nueikite į 
sekamą jūsų kuopos susirinki
mą ir atsiimkite. Tai yra 
stambi brošiūra iš 128 pusla
pių! Joje jūs rasite naujau
sius faktus apie bedarbę ne tik
tai Amerikoje, bet ir kitose ka
pitalo šalyse. Joje jūs rasite 
ir apie finansinį krizį, kodėl 
jis yra ir kokios pasekmės jo 
bus bei kodėl didesnė našta už-' 
gula ant darbininkų pečių.

Išleidimas brošiūros ir spaus
dinimas knygos sudaro reikalą 
pinigų. Turėjome pirkti popie- 
ros knygų spausdinimui. Pir
kome 5,000 svarų, nes, perkant 
daugiau, gauname pigiau. Cen
tro Komitetas kreipiasi į Visus 
draugus ir drauges ir prašome 
nieko nelaukiant mokėti jūsų 
duokles. Nelaukite geresnių 
laikų, jų nebus! O organizaci
ją išlaikyti reikia. Kur kuopos 
tur*i ižde pinigų, prašome, kad 
už bedarbius sumokėtų, duokles.

Reikia vest vajų už naujų na
rių gavimą į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
ją. Mūsų organizacija yra tik
ras apšvietos šaltinis. Sąlygos 
prigulėjimui nesunkios. Jeigu 
prigulinti nariai išaiškins tą 
darbininkams, tai mes gausime 
naujų narių. Kuopos, kur 
draugai veikia, gauna naujų na
rių. šiomis dienomis už 4 nau
jus narius gavome duokles 36 
kuopos iš Bienfait, Kanada. Pe
reitais metais 137 kuopa, Mon
treal, gavo net 81 naują narį.

Sekmingesniam vėikimuD 'Ąjt 
L.D.L.D. 137-ta kuopa, kuri tu
rėjo jau veik 200 narių, persi
skyrė į dvi kuopas. Montreale 
yra jau dvi kuopos—137 ir 47. 
Draugai veikia gerai ir po va
dovyste Kanados apskričio ga
lės veikti dar geriau.

Kanadoje mūsų judėjimas da
rosi vis daugiau nelegalis. Vie
tomis viešpataujanti klasė da
ro kliūčių ir ALDLD knygų 
persiuntimui. Kaip kurias jau 
visai neįleidžia, žinoma, tas ne
reiškia, kad darbininkai negaus 
savo klasinės apšvietos. Dar
bininkai išmoksta nugalėti pa
statytas priešų kliūtis. Bet rei
kia atsargos. Kanados Komuni
stų Partijos Lietuvių Frakcijų 
suvažiavimo rezoliucijoje yra 
perdaug viešai kalbama, o tas 
negerai. Daugiau konspiraci
jos.

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*
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Marguokime į Washington^ Išgelbėjimui
Negrų Jaunuolių Ir Politinių KaliniųĮVAIRIOS ŽINIOS

New York. — Virš 100 
žydų rabinų laike susirinki
mą ir nutarė šaukti žydus 
prie boikoto Vokietijos ta
vorų.

Varšava. — Atvyko spe
cialis Sovietų Sąjungos pre
kybos komisaras geresniam 
prekybos sutvarkymui.

Cairo, Egyptas. — Čionai 
pribuvo 200 žydų daktarų ir 
advokatų dš: Vokietijos, kur 
jiems negalima profesija 
praktikuoti.

Berlynas. — Fašistai pa
varė 31 mokytoją, daugelis 
iš Berlyno universitetų ir 
kitų augštų vietų, ir jų vie
ton padėjo fašistus.

Buenos Aires. — Prezi
dentas A. P. Justo išleido 
patvarkymą, panaikindamas 
šalyje karo stovį.

London. — Anglija atsi
sako mokėti Jungtinėms 
Valstijoms auksu už tavo
ms. Del to prasideda dar 
didesnis šių draskūnų tarpe 
šnairavimas.

Karo Veteranai Maršuoja 
Ant Washingtono

CHICAGO, Ill. — Karo 
veteranai išmaršavo į. Wa
shington. šimtą} darbiniu-, 
kų, kurie kąriayo už .Ame
rikos kapitalistus, o dabar 
badauja, išmaršavo reika
lauti bonų. Prie jų kelyje 
prisijungs iš . Indianapolis 
500 veteranų. Kelyje jų jė
gos didinsis.

Lenkijos Audėjų Streikas

VARŠAVA.—Iš Baltsto- 
ges telegramos praneša, kad 
ten audėjų streikas nuola
tos plečiasi, apimdamas vis 
daugiau fabrikų. Sustrei
kavo audėjai ir Vasilkony- 
se. Taipgi streikuoja popie- 
ros gamintojai Čenstakave. 
•Didelis darbininkų išnaudo
jimas ; verčia juos kovoti 
prieš išnaudotojus.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos ponai 
reikalauja nuo prezidento, 
kad suteiktų $5,000,000,000 
viešiems darbams.

London. — Žydai organi- 
; zuojasi kovai prieš Vokieti
jos fašistus: jie atsakydami 
j terorą prieš žydus—skelbs 
Vokietijos tavorų boikotą.

Paryžius.—Franci jos spau
da plačiai rašo apie Vokie
tijos fašistų žygius, atkreip
tus prieš unijas. Numato 
naujo karo pavojų.

Vokietijos fašistai darbininkų apgyventoje miesto srityje. Jų tikslas sunaikinti darbininkų 
organizacijas ir pirmoje vietoje Komunistų Partiją.

DAUGIAU ŽINIŲ K 1 ® MINĖJIMO
2,000;Akron, 0.-4,500; Ra-New Yorke buvo didžiau

sia demonstracija pasau
lyje, išskiriant Sovietų Są
jungą. Union aikštėje bu
vo nuo 150,000 iki 200,000 
dalyvių.

Chicagoje, nepaisant pro
vokacijų ir daromų policijos 
kliūčių, pasiremiant sprogi
mais bombų, į Union Park 
susirinko apie 50,000 darbi
ninkų.

Detroite į Cirkus Park 
sumaršavo apie 65,000 dar
bininkų. New Orlans, La. 
demonstravo 10,000; Mil
waukee, Wis.—10,000; Bal
timore—5,000; Clevelande— 
4,500; Birminghame, Ala.— 
2,500; Wilkes-Barre, Pa.—

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Anglijos Biznio Blogėjimas
LONDON. — Anglijos 

biznis susiduria su naujais 
sunkumais; prieštaravimai 
su Amerika auga, po minis
ter] o pirmininko MacDonal- 
do atsilankymo pas Jungti
nių Valstijų prezidentą Roo- 
seveltą. Todėl yra ant grei
tųjų šaukiamas posėdis viso 
rųinisterių kabineto, j

Prancūzai Aptaksuos Ame
rikos Tavoms

PARYŽIUS, geg. 3 — 
Franci jos finansų ministe
rija nusprendė uždėti 15 
nuošimčių mokesčius ant 
amerikoniškų tavorų, par
davinėjamų Francijoj. Nu
tarimas būsiąs neužilgo 
vykdomas gyveniman. Taf
tai pakenktų Amerikos ta
vorų išvežimui į Franci ją, 
sumažintų > teri amerikonų 
biznį.

Ant Japonijos ir Anglijos 
tavorų jau uždėta ir ren
kama tokie mokesčiai.

Franci jos kapitalistai ro-

cine — 4,000; Toronto — 2,- 
000 ir daugelyje kitų miestų 
buvo demonstracijos ir susi
rinkimai svetainėse.

Toronto mieste demonst
racija įvyko prie Universi
teto. Policija užpuolė dar
bininkus ir areštavo 18 da
lyvių.

Pittsburghe dvi valandos 
prieš demonstracijų laiką 
policija užpuolė Komunis
tų Partijos raštinę ir areš
tavo 16 draugų, manydama, 
kad sulaikys demonstraci
jas, vienok nesulaikė darbi
ninkus ir demonstracijos 
įvyko, kur dalyvavo apie 2,- 
000 darbininkų. Buvo da
roma kliūčių ir kitur, bet 
darbininkai nugalėjo jas.

kuoja, kad Amerika ir kitos 
Šalys, kurios panaikino auk
sinę pinigų valiutą, tai jos 
pigiau gali gaminti ir į už
sienius vežti savo tavorus. 
Francijoj dar kol kas liekasi 
aukso valiuta.

Atsilaikymui prieš sveti
mus pigesnius tavorus, tai 
Franci jos kapitalistai ir pri
vertė savo valdžią apkrauti 
mokesčiais svetimus tavo- 
įrus. Tai tokias jau matome 
pasekmes tarptautinėje pre
kyboje iš Amerikos nužen
gimo nuo aukso valiutos, ne
paisant būk tai “draugiško” 
pasikalbėjimo p r e z i d ento 
Roosevelto su Francijos ir 
kitų šalių atstovais.

Francijos kapitalistai taip 
pat sujudę, kad Amerika 
jiems neapmoka auksu už 
savo valstybės bonus. Kada 
tie bonai buvo pardavinėja
mi, Amerikos valdžia užtik
rino atmokėjimą auksu.

Rio De Janeiro. — Brazi
lijoje eina šalies rinkimai. 
Šalis turi 42,000,000 gyven
tojų. Manoma, kad balsuo
tojų skaičius paaugs. > -

Japonija Užginčija
Karo Žygius prieš

Sovietų Sąjungą

Tokio.— Japonijos impe
rialistai užginčija praneši
mus, kad jie ruošiasi karan 
su Sovietų Sąjunga. Japo
nijos imperialistai sako, kad 
ginčas tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos padaro— 
Manchukuo yra ne jos daly
kas ir mano, kad Chinijos 
Rytinio Gelžkelio klausimas 
bus išrištas taikos keliu. 
Japonijos karo štabas sako, 
kad jie nesiunčia armijos į 
SSSR pasienį, kad jie karo 
jėgas laiko prie Chinijos 
sienos. Toliaus pasirodo, 
kad vakarykščiai praneši
mai apie tai, būk Japonijos 
orlaivinihkai išbombardavo 
gelžkelį netoli Pogranična- 
ja, yra neteisingi. Vienok, 
nepaisant visų Japonijos 
imperialistų užginė ijimų, 
matosi kad ji karo jėgas 
tvirtina prie Sovietų Sąjun
gos sienos; jeigu kas ją su
laiko nuo karo žygių tai tas, 
kad ji žino, jog SSSR Rau
donoji Armija yra prisiren
gus apgynimui darbininkų 
tėvynės.

Japonija Daugiau . . • 
Ginkluosią
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TOKIO. — Japonijos im
perialistų atstovas Kikujiro 
Ishii išvyko į Washingtoną. 
Jis pasikalbėjime su laik
raštininkais pareiškė, kad 
Japonija reikalaus didesnio 
karo laivyno, kad jos rei
kalus negali patenkinti da
bartinis laivynas. Jis savo 
kalboje atžymėjo ir Sovietų 
Sąjungą, kuri yra Japonijos 
kaimynas, ir kurios apsigy
nimo jėgos sutvirtėjo.

Harwich, Mass. — M. Mc- 
Math, 10 metų mergaitė pa
vogta; jos tėvai yra artimi 
H. Fordo frentai.

Kapitalistų klasė pasiry
žo nužudyti nekaltus devy
nis Scottsboro negrus jau
nuolius tikslu, kad sukėlus 
negrų darbininkų neapy
kantą prieš baltąją rasę, 
kad suskaldžius darbininkų 
vienybę ir labiau juos išnau
dojus. Teismas prieš H. 
Patterson tą aiškiausiai įro
dė, kad turčių klasė ir jos 
teismas nesiskaitė su fak
tais, jie nekaltą jaunuolį nu
teisė sudeginti elektros kė
dėje. Tai tiktai pradžia! 
Kapitalistai pasirengę su
naikinti kiekvieną, kas prie
šingas išnaudojimui, jie pa
sirengę žudyti jaunuolius, 
kad sudaužius darbininkų 
vienybę.

Specialis komitetas nuo 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo ir eilės kitų or
ganizacijų išdėstė pono Ro
osevelto sekretorei, kodėl 
yra ruošiamas maršavimas 
į Washingtoną. Maršuoto- 
jų reikalavimai: (1) Tuo-

Milicija Puola
Farmerius

LEMARS, Iowa. — Kapi
talistų klasės prisiųsta mili
cija puola Iowa valstijos 
farmerius ir areštuoja juos. 
Jau 105 farmeriai įgrūsta 
į kalėjimus. Jie kovojo už 
savo namelius ir ūkius, ne
leisdami šerifams išparduo
ti. Farmeriai yra labai iš
naudojami, jiems moka ma
žai už žaliadaikčius, o tak
sai ir kitoki iš jų reikala
vimai labai dideli. Desėt- 
kais tūkstančių farmeriai 
bankrutuoja ir atsiduria be
darbių darbininkų eilėse. 
Kada Rooseveltas kandida
tavo į prezidentus, tai jis 
važinėjo tarpe farmerių ir 
sveikino juos. Jo paveikslus 
besisveikinant su farme- 
riais dėjo kapitalistų laik
raščiai, o dabar, kada jis 
yra prezidentu, tai jo gink
luoti smaugikai parduoda 
farmerių namelius ir ūkius, 
o farmerius grūda į'kalėji
mus.' ’ ; • . - ' i

Amerikonai Bėga iš 
Europos

PARYŽIUS—Daug ame- 
rikonų-kapitalistų bėga iš 
Europos atgal į Ameriką. 
Priežastis yra—dolerio nu
puolimas. Kaip tiktai tapo 
atimta doleriui aukso pa
grindas, taip greitai Euro
poje amerikiniai doleriai nu
puolė ir todėl pragyvenimas 
pasidarė brangesnis. Ame
rikos doleriai ant tiek puls, 
ant kiek bus daugiau gami
nama popierinių pinigų.

-------------- ----------į-t—

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

jaus paleisti nekaltus neg
rus, (2) Tuoj aus paleisti 
Angelo Herndoną; penkis 
jaunuolius Tallapoosa mies
te; T. Mooney, Billingsą ir 
kitus kalinius ir (3) prisilai
kyti konstitucijos pataisyk 
mų 13, 14 ir 15-to, pagal 
kuriuos negrai turi turėti 
lygias teises.

Iš visų miestų organizuo
jama darbininkų maršuoto- 
jai, kurie trauks į Washing- 
toną ir ten įteiks kapitalis
tų klasės valdžiai šiuos ir 
kitus reikalavimus.

Iš New Yorko darbininkų 
delegtai išmaršuoja šešta
dienį, gegužės 6-tą dieną 7- 
tą vai. ryto, nuo 114 W. 
135th St., busais ir automo
biliais.

Organizuokime jėgas ap
gynimui negrų jaunuolių ir 
kitų politinių kalinių! Ap
gynimui negrų rasės teisių! 
Apgynimui darbininkų kla
sės reikalų! „ .

Entuziazmas Tom 
Mooney Kongrese

CHICAGO, Ill.—Pusantro 
tūkstančio delegatų entu
ziastiškai sveikino Tom 
Mooney atsikreipimą, kuria
me jis ragina visus darbi-' 
n inkus jungtis kovai už kas
dieninius reikalavimus prieš 
kapitalistinę tvarką. Dele
gatai entuziastiškai sudai
navo “Internacionalą.” Drg. 
W. Z. Foster, kuris serga, 
taipgi prisiuntė telegramą, 
sveikindamas kongresą ko
vai už Mooney paliuosavimą 
ir kviečia kovoti už nekaltus 
negrus jaunuolius.

Drg. B. Gebert, Kom. 
Partijos Chicagos distrikto 
organizatorius šaukė visus 
darbininkus sudaryti galin
gą bendrą frontą prieš kapi
talistų klasę.

Atvyko j Chiniją Sovietų 
Sąjungos Atstovas •'>

‘ '• 5 ---------------- < ’T..:

SHANGHAI. — Draugas 
Dimitri Bogomolov, Sovietų 
Sąjungos atstovas atvyko į 
Chiniją., Chinijos ir Sovie
tų Sąjungos diplomatiniai 
ryšiai buvo nutraukta nuo 
1927 metų. Japonams puo
lant ant Chinijos, ji juos at- 
steigė su Sovietų Sąjunga,

ITALIJOS FAŠISTŲ
ŽYGIS

ROMA.—Italijos fašistai 
rengiasi išsiųsti į Ameriką 
24 karo orlaivius. Jiems va
dovaus generolas Balbo. Or
laiviai išskrys 24 d. gegu
žes. Jie kelyje apsistos prie 
įvairių salų. 1 <
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Teroras Prieš Iowa Farmerius'
Biednieji farmeriai Iowa valstijoj ne tik randasi dide

liam skurde iš priežasties kapitalizmo krizio. Pastaruo- 
juJaiku pradėta per spėką masiniai atimti nuo jų far- 
mfts už negalėjimą mokėti morgičių ir taksų.

;Nors ten farmeriai žinomi kaipo “geri” ir “ramūs” 
amerikonai, bet jų kantrybė išsisėmė, ir jie stojo į kovą 
pifieš atėmimą nuo jų paskutinės nuosavybės. > Jiems li
ko; pasirinkti vienas iš dviejų: kovoti arba Visai netekti 
nei pastogės kur gyvėnti. '

’Jie pasirinko kovos kelią. Jįe susiorganizavo, šimtai 
jih Jie paklupdė šerifą; kaipo patriotui, įsakė pabučiuoti 
Amerikos vėliavą, padaryti prižadą, kad jis ant toliaus 
ndšidarbuos atėmime per spėką farmų nuo farmerių. 
Jie taipgi pasigavo vieną federalį teisėją ir pagrąsino, 
kad bus blogai, jeigu jis pasirašinės ant dokumentų at
ėjimui nuo biednųjų farmerių farmų del negalėjimo už- 
nlpkėti morgičių.

‘•Ir del to prezidento Roosevelto draugas, Iowa valsti
jos gubernatorius Clyde Herring, pasiuntė ten ginkluo
tą^ spėkas (miliciją) ir paskelbė karo stovį. Virš 100 far- 
nterių areštuota ir uždaryta militariniuose barakuose ir 
apskričio kalėjimuose. Teroro pagelba bandoma užslo
pinti farmerių kova už teisę gyventi.

Ta farmerių kova yra dalis kovos visų pavergtųjų 
pfcieš Wall Streeto valdžios bado ir karo programą. Tą 
fermerių kovą turi remti miestų darbininkai, ją turi 
ręm'ti farmeriai kitose šalies dalyse.

^Visokie Roosevelto sumanymai neva sumažinti farmų 
niorgičius yra niekas daugiau, kaip tik bandymas dar 
labiau pavergti ir išnaudoti mases biednųjų farmerių. 
Prieš tai turi kovoti biednieji farmeriai. Jų tą kovą pri
valo remti masės miestų darbininkų.

^'-Kiekviena darbininkų kĮasės’ organizaciją turėtų tuo- 
jąųs siųsti protestus į. Washingtoną ir įi Des Moines, 
Iqjwa, gubernatoriui Herring, reikalaujant, kad tuoj aus: 
bfitų sustabdyta militariniš teroras1 prieš farmerius, kad 
siiareštuotį farmeriai fųp j aus būtų paiiuosuoti; kad bū
tu panaikinta karo stovis, kad būtų sustabdyta farmų 
apėmimas, kad būtų panaikinta visi morgičiai ir visos 
skolos biednųjų farmerių.
t Tik didelis masinis spaudimas privers Iowa valstijos 

valdininkus sustabdyti militarinį terorą prieš farmerius!

1PW11BX 116* M Lietuviu Organizacijų Bendro' 
MMferencij^ Rezoliucijos, Rei

kalavimai ir Tarimai Veikimui 
Bedarbiu Reikalais
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Pirmosios Gegužės Demonstracijos

Bendras Frontas Kanadoj
Kanados lietuvių kovin

gųjų darbininkų laikraštis 
“Darbininkų Žodis” (Num* 
5) apie Kanados darbininkų 
bendrą frontą sako:

Kanados Komunistų Partija 
išleido atsišaukimą, kviečiantį 
darbininkų organizacijas į su
vienytą frontą. Vancouver, 
Torbnto ir' kitų miestų ILP 
(Nepriklausomos Darbo Parti
jos—Red.): skyriai: stoja 
už suvienytą frontą.;, , ' t ,

Kitoje vietoje rašo: ; : ,
Toronto, Ont.—Pradžioj bą- 

i landžio jsppąlistų organizacijoj 
i sušaukė' konferenciją prisiren
gimui Pirmos' Gegužes apvai- 
kščioj ibiui; į kurią užkvietė ir 
kairiųjų darbininkui organiįza-t 
cijas* ! ■ i. , ; \ ; ,

, Konferencija buvo skaitlin- 
« ga delegatais. Pirmininku bu

vo išrinktas iš kairiųjų. Buvo 
patiektos dvi rezoliucijos—so
cialistų ir Darb. Vienybės Ly
gos. , Pirmoji patais, priimta. 
Del konferencijos pavądinimo 
kilo diskusijos. Socialistų va
dai siūlė pavadinti “May Day 
Conference”, kairieji pasiūlė 
pridėti žodį “United”. Eiliniai 
nariai entuziastiškai užgy'rė 
to žodžio pridėjimą. Tolimes
niam darbo vedimui išrinktas 
suvienytas komitetas. >

, Įvairiose šalyse darbinin
kai, eiliniai nariai socialistų 
partijų ir darbo unijų, 
trokšta sudaryti bendrą 
frontą su kovingaisiais dar
bininkais komunistais. Tik 
socialistų partijų vadai ne
nori bendro fronto. Jie nori 
ir ant toliaus vesti darbi
ninkus taip, kaip vedė iki 
šiol—gelbęjimuį kapitaliz
mo. Bet darbininkąi reika
lauja kovos prieš, vis dides
nes ir didesnes sunkenybes, 
kurias pūvantis kapitaliz
mas uždeda ant darbininkų 
pečių.

lėly”. Tai didelis atsieki* 
mas “lietuvių tautai”.

Sėdint tam geram kartiba- 
ryj “Sandaros” redaktoriui 
nei neateis į galvą lietuvių 
darbininkų reikalai, skurdas 
ir badas tūkstančių lietuvių 
bedąrbių ir jų šeimynų. Jis 
ten rašys apie “tėvynės 
meilę”, apie. įštikimybę 
Amerikos kapitalizmui: nie
kins tuos darbininkus, Ijurie 
kovoja prieš Įioosevęlto, ba
do ir verstino, darbo progra
mą.

Tie; lietuviai darbininkai, 
kurie1 'yra po^ “Sandaros” 
įtaka, turėtų pasakyti šhvo 
vadams r e d a k t o r iams: 
“Mums nėra jokios naudos, 
kad jūsų-kambariai puikes
ni ir už viešbučių) kamba
rius. Paliekam mės jus ir 
stojame į bendrą frontą su 
kitais darbininkais ' ko Vai 
prieš alkį, skurdą ir badą j”

NAZARETH, PA.

^Šiemet buvo istorinė Pirmoji Gegužės Jungtinėse Val
stijose. Milžiniškos darbininkų demonstracijos miestuo
se ir miesteliuose.
"Darbininkų vienybė, bendras frontas, padarė demon

stracijas labai reikšmingomis.
• Štai didysis New Yorkas. Nuo pat ankstyvo ryto tūk

stančiai kovojančių darbininkų, komunistų ir jų šimpa? 
tiku, gatvėse: dalina lapelius, pardavinėja “Daily Work
ed,” revoliucinę literatūrą, prie kiekvienos progos ragi
na darbininkus demonstruoti. Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro visam mieste gegužės demonstrantų judėsis. Gat
vės užsigrūdę masėmis darbininkų. 150,000 demonstravo. 
Niekad New Yorkas nematė tokios demonstracijos. Tai 
istorinis įvykis. Apart socialistų partijos, įvairios radi-: 
kklės organizacijos prisidėjo prie bendro fronto.

J 50,000 darbininkų maršavo Chicagoj. Ten policiją 
išlanksto numatė, jog Pirmą Gegužės bus didelis darbi*: 
njnkų sujudimas. Pirmoji Gegužės. Bendras darbinin? 
k|j frontas. Tonu MęępęytĮiongrėsas. Visa tai sujudinę 
Cįhicagą. Ir štai, Kad ter6nžu0tL darbininkus, suplanuoįį 
ja provokacija—naktį iš sekmadienio į pirmadienį iš^j 
sprogdinta kelios -bombos, apardyta keli namai pačiam; 
nįiesto centre. Ir tuojaus pradėta šaūkti-rėkti, jog taiį 
“raudonųjų darbas.”*. Bet, nepaisant; policijos provoka^ 
cijos ir teroro, tūkstančiai darbininkų demonstravo. f 

’.Virš 65,000 darbininkų demonstravo Detroite.
’ Tūkstančiai darbininkų demonstravo miestuose ir mies4, 

toliuose pietinėse valstijose, kur iki šiol labai mažas bu| 
vo radikališkas darbininkų judėjimas.

; Šimtai tūkstančių Amerikos darbininkų toje darbininį- 
kų tarptautinio solidarumo ir kovos dienoje reikalavo, kad 
būtų įvesta federalė bedarbių apdrąudą darbdaviii ir val
stybės lėšomis, kad tuojaus visiems bedarbiams, be jo
kios diskriminacijos, būtų suteikta tinkama pašalpa, jie 
reikalavo paliuosuoti devynis nekaltus Scottsboro neg
ras jaunuolius. Jie reikalavo, kad Tdin Moonėy būtų 
tiiojaus paliuosuotas. Jie šaukė darbininkus į bendrą 
frontą kovai prieš Roosevelto bado ir Verstino darbo pro* 
gtTmą, prieš Vokietijos fašizmą, prieš gręsi'ahtį imperia-, 
listinj • karą, i

Geriau, Negu “Kotely”
Sandariečių organas ra

šo:
Persikėlus į naują vietą 

Sandara jaučiasi gan laimin
gai. Nors įvairūs keitimai ir 
tobulinimai kainavo nemažai 
nemažai pinigų ir darbo, ta- 
čiaus ir nėra veltui išleisti...

Daugiausia užganėdintas 
yra, tai pats redaktorius, ku
rio kambarys nors dar ne visai 
baigtas, bet jau dabar atrodo 
geriau negu vidurmiesčio vieš- 
butyj...
“Sandara” persikėle į tą 

vietą, kur * kojas pakratė 
tautininką dienraštis “Lie
tuva.” ; » .. •>;.

? Dabar ji ten jaučiasi lai
minga, nes redaktorius turi 
kambarį, geresnį, negu “ho-

Parašai Delei Sovietų Pripa
žinimo; Darbai

Parašus berenkant po kar
mas dėlei Sovietų Sąjungos 
pripažinimo apie Nazareth, tū
li farmeriai su norų pasirašo; 
kiti prašo už juos pasirašyti, 
nes patys nemoka rašyti, o vai- 

I kai mokykloje.
Bath, Pa., vienas High- 

schoblčs mokinys pradėjo ma
ne kritikuoti; sako, Lad So
vietų Rusijoj yra verstinas 
darbas, ir mes—Amerika ne
turime' reikalų turėti su tokia 
šalim. 'Paaiškinau jam, kad 
Sovietų Rusijoj bosų nėra ir 
jie nei kitoki /dykaduoniai ne
gali,tęą iš) syetįmo; .prakaito 
gyveųti, ,o turi patys sau duo-< 
na užsidirbti. Buvo’ jam pa
statyta ir klausima's : o kaip su 
Rooseveltb įsteigtom kem
pėm? Tada jis atsakė/ na; tai 
galėsiu pasirašyt, bet tik čiu-. 
pinėjo blanką ir nesirašė. ,

Nazareth Cemento Kompa
nija pradėjo dirbti su balan
džio 15 d., bet nepilnai.

Penn Dixie No. 4 žadėjo 
dirbti su gegužės 1 d. po tris 
dienas savaitėje. Ši dirbtuvė 
nedirbo jau šešis mėnesius.

Keystone Cemento Kompa
nija užsidarė būk dešimčiai 
dienų, bet darbininkai netiki, 
kad po 10 dienų atsidarytų.

Hercules Cemento Kompa
nijos bosas pasakė darbinin
kams prakalbą, kad ši dirbtu
vė dirbs apskritus metus, ir 
darbininkai, jei nori ką pirk
ti, tai tegul nesibijo. Bet var
giai jie galės ką daug pirkti 
su tokiomis mažomis algomis 
—apie 15 dolerių savaitei, 
'žmonės kalbasi, kad alaus 
yra, bet nėra už ką pirkti: 
pinigų nėra. Bet organizacija 
jiems vis dat svetimas daly
kas. = U: '

Reikalavimai Greitos Pašalpos
■ ■ L ■ u

11 Kiekviena bedarbių šeimyna turi ; 
gauti pd' $10* sūVąitėj ir po $3 pridėčko 
už kiekvieną 'š'eifnynbš užlaikomą’ narį.1

2 KičkVifenaš ’pavienis,’ subrendęs ar 1 
i jaunuolis, bedarbis turi gauti mažiausia
. po; $1 pašalpos kasdieną grynais pini
gais. , I ... ; > . . f

3 Neilgiau kaip pėir 24 valaridas po ap- 
laikymo prašymo pašalpos turi 'būti pa
darytas ištyrimas if pašalpa suteikiama.

4 Kad pašalpa būtų duodama be jokios 
rasines^ religinės1 įf politinės diskrimina
cijos.

5 Visa pašalpą turi būt duodama gry
nais"’ pinigais, idant bedarbiai galėtų 
pirkti reikmenis ten, kur jie nori.

6 Jei kuriems bedarbiams, kaip jau
nuoliams, taip suaugusiems, būna sutei
kiamas darbas per šelpimo biurus, tai 
jiems turi būti mokamos ‘ algos unijinė 
skale. ' ■

■ 1 i >
7 Valdžia per šelpimo biurus turi ap

rūpinti tinkamais gyvenimui butais be
namius bedarbius be jokio atlyginimo.

8 Valdžia'turi užmokėti rendas visiems
bedarbiams, ’ nepajegiahtieibs užšimokė- 
ti; ir veltui turi būt suteikta medikalė 
pagelba bedarbikms, mažai > dirbantiems. 
ir j jų šeimynoms. i ; i . i r . i: -

9! Elektra ir gazas'turi būti suteikia-; 
ma veltui -bedarbių' namuose.' ; ' • n

“*10 t Elektros -1 ir gazo- kaina turi .būti 
abelnai visiems numažinta ant 50; nuo
šimčių* . • • . k . ; -< t

11 Visose pradinėse ir augštesnėse mo
kyklose , turi būti duodama veltui bedar
bių veikams šilti pietūs. sveiko maisto.

12 Visuose šelpimo biuruose ir visose 
šelpimo stotyse (Bedarbių Tarybos bei 
Blokų Komitetai turi • turėti atstovus.

13 Bedarbiai turi būti aprūpinti dra
panomis ir čeverykais be atlyginimo.

14 Tuoj aus turi būti panaikintas evikr 
ei jos įstatymas.

15 Bedarbiai ir mažai dirbanti mažų 
namų savininkai turį būti paliuosuojami 
nuo mokėjimo taksų ir morgičių.

16 Turi būti padidinta pinigais visokia 
pašalpa proporcionaliai su pakilimu pro
duktų kainų.

(P^S.—^Konferencijos išrinktas komi
tetas iš penkių turi įteikt šiuos reikala
vimus New Yorko miesto valdžiai—Sekr.

F. B.
T-TT... .............----------- ------ -- —----__----------------- --- ----- i----- ------ ----- u. 

gins darbininkų tėvynę, Sovietų Sąjungą, nuo imperįąlįs-. 
tų. atakos.. .,....----_ •; J d :i:; J.' ', °

Pirmosios Gegužės demonstracijos,parodė, kąd Jungti
nėse Valstijose aiigk ir tvirtėja kovingasis dąrbĮnįnkU ju
dėjimas. ’ To jtfdėjimo priešakyje stovi komunistai—Ame
rikos darbihinkų klasės revoliuciniu kraujaą. , į . .

Po istorinės reikŠĮnėš ’demonstracijų turi tęliąus. tęskis 
konsolidavimas Maftįininkų spėkų. Reikia budavotį. dar
bininkų bendrą frontą,’neš tik bendrai sujungę savo spė
kas darbininkai galės išplėšti iš valdančiosios klasės 
koncesijas, gales priversti:kapitalistų klasę suteikti be
darbiams tinkamą pragyvenimą, jeigu negali suteikti 
darbo. , *

Lai kiekvienas klasiniai sąmoningas darbininkas pasi- 
brežia sau už tikslą daugiau, negu iki šiol, darbuotis re
voliuciniam darbininkų judėjime. Masės darbininkų jieš- 
ko išeities iš skiirdb ir bado. Revoliucinių darbininkų 
užduotis nurodyti, kaip iš tos padėties" išeiti.

Veikime, dirbkime iš visų savo jėgų,- idant sekančiais 
metais ne šimtai tūkstančių, bet milionai Amerikos daf- 

Jię. pąsįąakė, kad;visomis savo spėkomisbiriinkų dalyv^titn denidrištrhcijbscŠPirmą’ Gė&iižes.

Pamatiniai Tarimai Veikimui Bedarbių 
Reikalais '

1 Sudaryti veikiantį, komitetą iš at-
’ stovų po vieną. nuo kiekvienos organi- . 

zacijos ir kuopos. , , f, ' ■ • ‘ ’ • <•
2 i Kad. -.komitetas) .tuojau ; paskelbtų

spaudoj konferencijos tarimus ir reika-. 
lavimus, .ir taipgi, kad tuo jaus juos pa-, 
siųstų .darbiiiinku organizacijoms Brook- 
lyne ir New Yęrke. . ' 1 ■ ; ’

3, Konferencija pasisako, atsitikime 
i areštų, remtį ^kiekvieną darbininką, ko
votoją už bedarbių reikalus, ar tai būtų 
areštuotas už dalinimą lapelių, ar de- 

• monstracijose prie pašalpos buveinių ir. 
taip toliau.

4 Konferencija pasisako už bendrą vei
kimą tarptautiniai su Bedarbių Tarybo
mis Brdoklyne ir New.Yorke^

5 Konferencija,, palieka komitetui iš
dirbti būdus sukėliinui finansų varymui 
darbo pirmyn. •L -

6* Išrinkti konferencijoj komisiją iš 
penkių, kiiri įteiks šios konferencijos rei- 
kaĮąVjinųs rfliesto Board of Estimates

(lėšų apskaitliavimo tarybai) ir miesto 
majorui O’Brien.

' Įnešimų Komisija1:
Siurba,
Zabląckas, 

u t Kuodis, 
Matulis, 
Garbačauskas, 
Marcinkevičius, 
Ramoška.

Rezoliucija Užgyrimo Socialės Apdrau- 
dos ir Viešųjų Darbų Bilių

Didžiojo New Yorko lietuvių organi
zacijų bendro fronto konferencija, ba
landžio 30 d., 1933, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, kampas Stagg St. ir 
Union Avė., užgiria sekamus bilius, pri
imtus del darbo legislatures, New Yorko 
Valstijos Darbininkų Konferencijos, įvy
kusios Albany, N. Y., kovo 5-7 dd., 1933 
metais: >

1 Socialės apdraudos bilius, kuriame 
reikalaujama, kad New Yorko valstijoj 
būtų įstatymu pravesta darbininkų ap- 
drauda bedarbei, senatvei, ligai ir nelai
mei. 1

2 Motinystės bilius, kuriame reikalau
jama, kad kiekvienai darbininkei moti
nai būtų suteikta apmokamos vekacijos 
pėr kuturiąs savaites prieš gimdymą ir 
keturias' savaites po gimdymo. (Su šiuo 
reikalavimu nėsutiko'trys rezoliucijų ko
misijos naridi: Butkus, Vaitukaitis ir 
Pulokais.-—Red;). / ' ‘

3 Viešųjų darbų' bilius, kuriame rei
kalaujamą, kad New Yorko valstijoj bū
tų valdžios išleista bilionas dolerių stei
gimui ligoninių, mokyklų, naikinimui 
“slumsų” ir įvairiems rekonstrukcijos 
darbams, bet ’ nei cento kariškų darbų 
tikslams; kad trys šimtai milionų do
lerių’ iš to biliono būtų išleista New 
Yorko miesto viešiems darbams ir kad 
prie tų darbų darbininkams būtų moka
mos unijinės algos.

Rezoliucija Bendro Fronto Reikalu
New Yorko Lietuvių Organizacijų 

Bendro Fronto Konferencija atsišaukia 
į visas lietuvių darbininkų organizacijas 
vienytis į bendrą frontą kovai už bedar
bių reikalus ir padaryti tą frontą tikrai 
masiniu, įtraukiant į jį visas lietuvių - 
darbininkų organizacijas, neatsižvelgiant 
į sroves ir įsitikinimus. Šiam veikimui 
pagrindai turi būti sudaryti iš konkre
čių klausimų, kaip antai:

Kova už bedarbių ir socialę apdraudą; 
sutartina kova už tuojautinę pašalpą be- « 
darbiams; kova prieš bedarbių mėtymus 
iš namų; kova prieš fašizmą.

1 Veikiant šiose kovose, nepasitenkinti 
vien jungimu lietuvių darbininkų masių, 

, bet jungtis kuo plačiausia tarptautiniai.
Rezoliucija Fašizmo Klausimu

’ f •- ’ i ; $
t Įsigalėjimas fašistinio rėžimo Vokieti- 
1 joj yra dar vienas požymis vis gilėjan
čio ekonominio krizio visame kapitalis- 
tinią'me pasaulyj ir priminimas darbinin
kų įdasei, jog ji stovi akis akin su vis 
didėjančiu pavojum atviros kapitalo dik
tatūros kiekvienoj kapitalistinėj šalyj.

Biskis po biskio perleidimas legisla- 
tyvių galių į prezidento rankas; prave- 
dimas verstinų darbų programos; gengs- 
terizmas, kurį fabrikantai praktikuoja 
•pasikėsinimuose nukapoti darbininkų 
uždarbius bei pabloginimui darbo sąly
gų; policijos puolimas darbininkų de- 
inonstracijų ir dalyvių daužymas buo
žėmis—šie ir tolygūs žygiai yra aiškūs 
požymiai,- jog Jungtinėse Valstijose ka-

. (Tąsa 3-čiame pusi.)

A
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Puslapis ‘fre&as^
1

W YoAo Lieti Organizacijų Bendro Fro nto Konf. Režoliuci-1 
jos, Reikalavimai Ir Tarimai Veikimui Bed arbių Reikalais

■; u—•— i ■ *' H į • ' f i. >; ' '
(Tąsa iš 2-ro pusi.) Todėl mes reikalaujame Jungtinių Vai-

pitalistai stengiasi išeiti iš dabartinio, ‘ .kongreso įvesti į visos šalies indus- 
krizio : 
biau pavergiant darbininkų klasę eko
nominiai ir susiaurinant bendrąsias lais
ves. ‘ r '■ ’ ' •t ’ t ‘

New Yorko Lietuvių i Organįzacijų;
A Bendro Fronto Konferencija, balandžio 

30 d., 1933 m., Brooklyn, N. Y., ragina 
visus darbininkus sukrusti steigti ata- > 
tinkamus aparatus kovai prieš fašizmą, 
o kur tokie aparatai randasi,—dėtis prie 
jų-

Rezoliucija Ateivių ir Negrų Teisių 
Gynimo Klausimu

Mes šaukiame visas, be., jokio skirtu
mo, lietuvių darbininkų organizacijas su- 

, vienytu frontu; kovoti prieš ateiviam dar
bininkam daromus diskriminavimus to
kiuose atvejuose, kaip gavime Valdiškų 

-darbų, teikime bedarbiams pašalpų arba 
pašalpinių darbų, paleidinėjime ateivių 
darbininkų iš užsiėmimų, ateivių teisių 
varžyme ir tt. Apart bendro veikimo 
lietuvių organizuotų ir ne organizuotų 
dirvoj, mes raginame juos dėtis į tarp
tautinį veikimą su darbininkiškai-pažan- 
giais amerikonais ir kitų tautų darbi
ninkais delei ateivių teisių apgynimo, 
prieš jų diskriminavimus ir prieš depor
tavimus.

Sykiu su šiuom mes atsiliepiame j visą 
lietuvišką Amerikoj darbininkiją kovoti 
už negrų masių įstatymišką ir socialę 
lygybę su baltaisiais, suprasdami, kad tik 
per suvienytą klasinį veikimą ameriko
nų darbininkų ir ateivių, negrų ir baltų- 

*'jų, tegalės darbininkų klasė atmušti ka
pitalistų, ofensyvą ir sėkmingai grumtis 
už kasdieninius savo reikalus ypač šiais 
krizio ir augančios reakcijos ląikais.,

Bendro fronto kovon už ateivių ir (neg- , 
rų darbininkų teises mes, šaukiame ■ (}ę- 
tis taipo pat smulkiuosius nuosavybių 
savininkus, biznierius ir profesionalus.

Kaipo priemones gi kovoje pries mini- 
< mas skriaudas ir diskriminacijas, mes 

siūlome šaukimą tikrai plačių bendro, 
fronto konferencijų, masinių mitingų, 
demonstracijų ir masinių pikietavimų 
prieš valdžios bei kapitalistų įstaigas, 
kurios daro tokias diskriminacijas.
Rezoliucija 30 Valandų Darbo Savaitės

Klausimu
Kadangi kapitalistinėj išnaudojimo 

sistemoj, įvedant moderniškiausius įran
kius dirbtuvėse ir begalinę skubinimo' 
sistemą, -kad didesnius pelnus galėtų 
krautis kapitalistai, tapo rinkos gami
niais perpildytos ir apie 16 milionų dar
bininkų išmesta iš darbo,

LIJL OLVAl^llVuI 10VA UX X O lAUMU*' V11AIV! -I 9 J . , , 1 • ’ • ->• J 1

fašistinėmis metodomis,. dar la-, Jja an4'J’ penkių dienų, daibo
savaitę, be nukapojimo algų darbinin
kams.

. ., j ■ .''

Protesto;Prieš Karą Rezoliucija
t ' ' i i i •

Lietuvių 1 ’Darbihinkų Organizacijų 
Bendro Fronto Konferencija, laikyta 
bal. 30, 1933 m., Brooklyn, N. Y., pro
testuoja prieš visus 'šios šalies prisirengi
mus prie karo, priė puolimo ant Sovietų 
Sąjungos; prieš priverstino darbo kem* 
peš,; kurio? naudojamos. prirengimui be-. 
darbių jaunuolių. Ikarui; prieš drlaivinius 
mąnevrųSj, ppeš didinimą, laivypo ir kitų 
karo pabūklų. . , .

Šios konferencijos dalyviai karštai 
šaukia visus lietuvius darbininkus pasi
ryžusiai stoti su Sovietų Sąjungos ir visų 
kitų, šalių darbininkais u? apgynimą vie
nintelės darbininkų šalies—Sovietų Są
jungos ir reikalauja, idant Jungtinės 
Valstijos pripažintų Sovietų Sąjungą.

Mes reikalaujame, kad pinigai, skiria
mi ginklavimuisi ir bendrai karo reika
lams, būtų naudojami del mokėjimo be
darbiams pašalpos ir del socialės apdrau- 
dos.

Mes protestuojame prieš Japonijos 
puolimą ant Mandžurijos, kaipo prisi
rengimą puolimui ant Sovietų Sąjungos.,

Mes stojame kartu su revoliuciniais 
Chinijos darbininkais jųjų kovose ir pa
sižadame tęsti kovą prieš imperialistinį 
karą ir už apgynimą Sovietų Sąjungos.
Rezoliucija Scottsboro Jąunuolių ir Tom 

Mooney Paliuosavimo Klausimu
Mes griežtai reikalaujame, kad Scotts

boro jaunuolių negrų darbininkų teismas | 
būtų panaikintas ir tuojaus paliuosuoti 
apkaltintieji Jaunuoliai., , Nes jų apgyni
mo liudininkai iir ; advokatai t aiškiausia 
įrodė, kad Scottsboro teismas 'yra prieš- 
rasinis suokalbis sukiršinimui: baltųjų 
darbininkų prieš juodveidžius darbinin
kus. . ;. > •, y

Taipgi griežtai reikalaujame; kad Tom 
Mooney tuojaus būtų paliuosuotas iš ka- 

i Įėjimo. Kadangi viso pasaulio darbinin
kai aiškiai mato, jog Tom Mooriey buvo 
apkaltintas ir nuteistas neteisingai ii* per 
16 metų pūdomas kalėjime vien del to, 
kad ištikimai kovojo už darbininkų 
lūs.

Rezoliucijų Komisija: 
, Butkus, 

A. Jeskevičiute, 
Tauras, 
Vaitukaitis, 

Pulokas.

rei-

A. P. L A. Reikalai
Kaip Išlygint Nedatčklių 
Augščiausioje Prieglaudoje
A r t i n a n t is Augsčiausios 

Prieglaudos Lietuvių Ameri
koje seimui, čia bus ne pro ša
lį padiskusuot apie šios orga
nizacijos reikalus.

Visi gerai tinome,, kad APL 
A organizacijoje yra pinigiš- 
ko trūkumo, kaip tai pašab 
pos fonde; kaip kad paduoda 
Centro sekretorius savo ra
porte, trūksta daugiau kaip 
$1,000.

Klausimas—kodėl jų dabar 
trūksta? Atsakymas yra la
bai lengvas. Mat, šios depre
sijos laikais daug daugiau 
randasi ligonių, nes yra daug 
laiko sirgti. O dauguma A 
PLA kuopų nepaiso ir nepri
žiūri kaip reikiant ligonių.

Dauguma narių mano sau: 
Centras turi pinigų, tai tegul 
moka. Bet tokie manymai yra 
labai klaidingi ir tuom pat 
laiku kenksmingi organizaci
jai ir patiems nariams.

Mano manymu, visų kuopų 
valdybos turėtų kreipti di
džiausią atydą, kad nebūtų 
bereikalingai eikvojami pa-

• šalpos pinigai,—nors mes ne- j WORCESTER, MASS. 
J turime tokių išlaidų, kaip pa-

našiai kitos organizacijos, ku
rių valdonų yra devynios ga
lybės, kuriems šimtais dolerių
yra išmokama. Tik mums.pa-
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i DRAUGU ŽINIAI 
. K *T, J Į ’ !

. t . . . RAŠO P.; BUKNYS

buvo rašyta, kad| smaujinimą j laikąJau
“Laisvės” prenumerata tu
rės pakilti pasireiškus in
fliacijai. Buvo prašyta 
draugų gauti nors porą šim
tų naujų skaitytojų iki ge
gužės pirmai užtikrinimui 
dienraščio prenumeratos už 
$5.00 metams. Dviejų šim
tų skaitytojų dar neturime. 
Į prašymą višiėm metam 
atsinaujinti, kurių prenu
meratos yra užsibaigę, atsi
liepimas buvo gražus.

Prenumeratos pakėlimas 
vargiai bus galimas išvengti 
prie kilimo kainų ant visko. 
Tačiaus, greitas draugų .at
sinaujinimas prenumeratų 
visiem metam ir gavimas 
naujų skaitytojų dar yra 
viltis išlaikyti dienrašti už 
$5.00 metinę prenumeratą. 
O dirbančiųjų draugų pri
metimas aukų irgi kalba už 
penkių dolerių prenumera-

ALDLD 11-tos kp. mėnesi
niame susirinkime 23 d. ba-

tiems reikia geriau prisižiurę- landžio finansų raštininkas ra-
ti.

Dabar, kur trūksta pašal
pos fondui pinigų; aš nuo sat 
vęs rekomenduoju du punktus, 
kad pataisyt pašalpos fondą:

,1) Sumažinti pašalpą nuo 
$7 iki $5 savaitėj'; 2) uždėti 
assesmentus (nepaprastus mo
kesčius) ant narių proporcio- 
nališkai, taip kad galima bū
tų išlygint trūkumus, žinoma, 
iki kol “praeis” depresija; o 
po tam vėl galėtų būt moka
ma po $7 pašalpos.

»" * ;

Būtų labai pageidaujama, 
kad nariai, kurie daugiau nu
simanote, parašytumėte į orga
ną plačiau.

Tik tiek dar linkiu ir ti
kiuosi, kad šis ateinantis šei
mas draugiškai išriš tą klausi
mą.

Lai gyvuoja Augščiausia išvažiavimą, 
Prieglauda Lietuvių Amerikoj, 
organizacija, kur nėra ponų ir 
ponaičių!

portavo, kad draugai labai už
velka narines duokles: reikia, 
draugai, mums suprasti, kad, 
užvilkdami duokles, labai 
trukdom Centrui knygų leidi- 
'mą. 1 - * < • ■ !, - ' 1 1 i. ■ 1 .

Komisija'organizavimui jau
nuolių , mokyklos' raportavo 
kad darbas varomas pirmyn.

Nutarta pasiųsti “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimui pasvei
kinimas; iš iždo aukota $2.00 ; 
draugai sudėjo $1.20, t.y. ^vi
so $3.20. “Vilnies” suvažiavi
mui pasiųsta $3.00.

Nutarta rengti piknikas 21 
dieną gegužės Olympia Parke.

Kaip Worcesterio, taip apie- 
linkės draugai, ruoškitės į šį 

kur praleisite
smagiai laiką ir atliksite nau
dingą darbą, paiemsite darb. 
apšyietos organizciją.

11-tos Kp. Koresp.,
J. A. Kvalita.

prenu-
meratos.

Su draugiškais linkėji
mais visiems, P. Dėnnis, 
Clifton, N. J.

..  "*'■* ”*    y | ■■r"1’ t į 1 i i 11 i »mii ihi^i t   j   , 

klausime 'Argentinoje.1; Ar- 000,006 tavoriį, o dabar tas 
gentiną padarė -sutartį su eis į Anglijos kapitalistų hj- 
Anglija, kad ves biznį su ja. senius. • Amerikos kapitalis- 
Amerikos imperialistai -1 į; tinė: spauda dūksta prieš an- 
mėtus parduodavo už $250,-įglus. *

Tai žiupsniukas gražiai 
skambančių laiškelių. Lau
kiame atsiliepimų iš visos 
masės dienraščio skaitytojų. 
Kurie negali paaukauti 
dienraščiui, jie galėtų nors 
po naują skaitytoją .gauti. 
Tuo būdu gal išlaikytume1 
dienraštį už $5.00 prenume-- 
ratą metams. ( ■ 1 •1 ; : -

Greit matysite laiškų nuo' 
kitų draugų. . Šiuo,m kartu 
visų negalėjome sutalpinti, 
Priminsime tiek, kad jau 
senokai draugė B. Makutė- 
nienė, iš Elizabeth, N. J. 
aukavo $5.00 dienraščiui ir 
S. Dilis iš Tuxedo Park, N. 
Y., aukavo $2.00.

Laiškų šiuom kartu turi
me apsčiai ir duodame juos 
pasiskaityti: 
Draugai:—

Šiuomi pranešu jums, 
kad aplaikiau atvirutę, ku
rioje pranešate, kad mano 
prenumerata už dienraštį 
“Laisvę” pasibaigė. Čia pri- 
siunčiu čekį sumoje $7.00. 
Už “L.” prenumeratą yra 
$5.00, o $2.00 “Laisvei” au
ka.

Draugiškai,
S. Petchulis, Marlin, Pa.

Gerbiama “Laisvės” Adm.:-
Prisiunčiu $11.00, iš ku

rių $10;00 pasirūktiokite už 
“Laisvės” prenumeratą dve
jiems metams, o ;$1.00 auko
ju dienraščio bėgamiems 
reikalams. Nes suprantu, 
kad iš bižnio: ‘darbininkų 
spauda negali pasilaikyti ir 
niekas kitas jos nepalaikys, 
kaip tik mes patys darbinin
kai savo aukomis.

Draugiškai,
J. Albauskis, Chicago, 

Ill.

Gerbiamieji:—
Atsiunčia čekį vertėje 

$6.00. Už “Laisvės” prenu
meratų $5.00 ir $1.00 auko
ju “Laisvės” išlaikymo fon
dam

Draugiškai,
Joe Miliauskas, Tamaqua, 

Pa.

BINGHAMTON, N. Y.
Pa-Paskutinis Pakvietimas 

matyti Operetę “Kova 
Idėjas.”

Aušros Choras darbuojasi 
su didžiausia energija po tris 
vakarus į savaitę ir atydžiai 
lavinasi dainose, kurios eina 
sykiu su operete. Drg. TI. Pa- 
giegalienė, kaip choro moky
toja, su didžiausiu pasiryži
mu mokina kaip visą chorą, 
taip vyrų chorą ir solistus. 
Drg. A. žolynas, ’ režisierius, 
taipgi deda dideliausių pa
stangų, kad : kiekviena^ , akto-, 
riųs j atliktų savo ; uždavinį 
kuo geriausiai. O aktoriai 
taipo pat visomiš spėkomis 
darbuojasi, kad' tinkamai šią1 
operetę Suvaidint* pilnoj šio 
žodžio prasmėjf; o jos akto
riais yra: V. Čekanauskas, E. 
Slesoraitienė, A. Klimas, F. 
Kaminskas, M. žvirblienė, A. 
Tvarijonienė, A Rapšys, A. 
Marciuška, S. Danys J. Kerei-' 
lis ir daugiau.

Rengimo komisija, kuri su
sideda iš Aušros Choro ir 
LDSA 23-čios kuopos narių, 
irgi nemiega, o darbuojasi su 
įvairiais priruošimais, garsini
mais ir tt.

Operetė bus suvaidinta ge
gužės 6 d., šeštadienį, Lietu
vių Svetainėje, 315 Clinton 
St.; pradžia 7:30 Vai. vakare. 
Įžanga, perkant tikietą išanks- 
to,—45 centai, o prie durų 50 
centų.

Visi dalyvaukite. Nes ku
rie nedalyvausite, tai paskui 
gailėsitės.

Kviečia Rengėjai.

Gerbiama “L.” Adm.:—
Šiuomi prisiunčiu septy

nis dolerius pinigų. $5.00 už 
“Laisvės” prenumeratą, o 
$2.00 aukoju “Laisvės” pa
laikytum: ■

Su širdingais linkėjimais 
pasisekimo jūsų ; darbuose,

John Užubol, Chicago, Ill.
■ t 1 < :

Gerbiami Draugai:—
Kadangi keletą dienų pa

sivėlinau atsinaujinti dien
raščio prenumeratą, tai pri- 
siūnciu $6.00, iš kurių $5.00 
bus už dienraščio prenume
ratą ir $1.00 skiriu “Lais
vės” palaikymo fondan. Tai 
bus kaipo bausmė už neat-

Naujas Smūgis Amerikos 
Imperialistams Argentinoje

WASHINGTON. — Ang- 
Ii j os imperialistai uždavė 
smūgį Jungtinių Valstijų 
imperia listams prekybos

PHILADELPHIA, PA
< • : 11 ' ; ; j ,. ,>!!■. i

Sovietų Mineralinių t 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
» 1 j t 1

; Dąbar galima gauti
J. GEGŽNĄ 

412 W. Susquehanna
į Taipgi pas jj galima gauti
; vietų žuvų. Tai puikiausios rū- 
; šies kenuotos žuvys.

pas

Ave.
ir So-

DETROITO LIETUVIO DARBININKU APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

* • prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. ,
A. M. KJSHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICfl.

BRAND’

KENUOTI PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių., . Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū- 

! ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE
Kiti geri, prirengimai stalui ir

“SUGROS” VIRINIU
< ; NĘŲMĄ STURGEON , . j

'' SPRATS IN OIL ; '-'/SANDRE-SUDAK 
(Strimelės) ;

i ' STUFFED PEPPERS
(su moromis)( , , ■

: ’ Augščiau. suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša ;pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., San Francisco,

Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

• 11

• i. ~a-2..

-
T 'C

4 lPortable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau-'* 
jais parankamais, prietaisais dabar galima ją įsigyti > 
per “Laisvę.”

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

.f.
-

J. Kinderis.
Ambridge, Pa.
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS
į ! LINDEN, N; J

b*

Duot spraudant ir 
Zyk!—pyko Savču-

Gromadą!

(Tąsa)
Ir vėl tartum bomba sprogo.
—Nereikia, nereikia jūsų komandirovkų! 

Gana bus siuntinėjimų! Siuntinėja tik 
banditam ant mėsos. Tai mirtis—o ne 
siuntinėjimai! Mes ne gyvuliai, kad mus 
varinėtų!

—Draugai, čion juk komunistų kuopelė, 
o ne škurninkų! Aš—moteris, o niekad ne-} 
atsisakiau atlikti partijos darbus. Jūs tą 
gerai žinote.

—Jeigu tu nori, tai gali ir važiuoti... 
Gali su savimi pasiimti ir visas savo vištas!

—Štai velniška boba! Ji išvaikys ir iš
siuntinės mus visus, 
vyt bobas iš kuopos!
kas.

—Pasiųsti Gromadą.
—Ir Lošaką, komiteto narius!
Glėbas išėjo povaliai į vidurį kambario 

ir pradėjo:
—Na, draugai, siųskite mane ir mano 

žmoną. Daša išvadino jus škurnirikais. 
Aš buvau daug pavojingesniuose darbuose. 
Kiekvieną dieną per tris metus buvau akis 
akin su mirčia. O jūs, kaip koki ožiai ir 
bailiai...

—Na, bet likai gyvas, drauge Čumalov. 
Kas jau nematė kraujo per tą laiką?

—Taip, išlikau gyvas. Bet jūs galite su
prasti, kad su mirčia draugavau. O jeigu 
jūs matėte kraują, tai galite suprasti, ko
ki dideli mirties dantys! Štai žiūrėkite,— 
Glėbas suplėšė marškinius ir parodė savo 
kūną, apdengta žaizdų žymėmis.—Ką, nori
te savo rankomis paliesti? Galite!—rodė 
jis pirštais į raudonas žymes.—Ką, ar no
rite, kad nusileičiau ir kelines? Pas ma
ne gėdos tam nebus. Parodysiu ir ant kitų 
kūno dalių raudonus garbės ženklus. Jūs 
norite, kad už jus į darbą eitų kiti, o jūs 
čionai gulėsite ir ožkas ganysite? Gerai! 
Taip, aš einu; paskirkite man tą, darbą.

Visi nusiramino. Jis .matė, kaip dauge
lio akys prisipildė ašarų. Visai kitokiais 
pasidarė jo draugai. Jie žiūrėjo į jo pliką 
kūną ir sunkiai dūsavo.

—Draugai, jums gėda, gėda, iki ko jūs 
save prileidote! Iki kokio laipsnio pasiekė 
mūsų kraštą suirutė! Draugai!..

Gromada atsistojo, mosavo rankomis, 
bet negalėjo ištarti nei žodžio. Kitas dar- 

;• bininkas atsikėlė, sudavė sau į krūtinę 
...kumščiu, kad net kaulai subraškėjo ir su
ruko :

—Užrašykite mane!.. Ir mane! Ir aš- 
einu! Ir aš nebūsiu kokis valkata! Lai 

; velnias paima ožkas ir kiaules! Ką ir kal- 
; beti, užsisėdėjome, kaip vištos perekšlės— 
* ir mane! Ir mane!—šaukė viens po kitam, 
k O paskui kiti tylomis užsiregistravo, iškel- 
-- darni rankas. Daša atydžiai žiūrėjo į 
-į Glėbą.

—Draugai, argi mūsų kuopelė yra 
k gesnė už kitas komunistų kuopeles?

draugai! Pas mus darbininkai geri,
jie ir komunistai,—kalbėjo Daša, smagi ir 
pajaunėjus. Kada viskas nusiramino, tai 
Daša tęsė:—Draugai! Pas mus yra tuščių 
pamų, kuriuos paliko inžinieriai. Pasiūlau 
Jūose atidaryti vaikams namus, šalin at
skiras virtuves. Lai bus laisva proletarinė 
moteris, nepriklausoma nuo; pečiaus!

ji.  —Gerai. Nd, ir boba,-karkina, kaip šar
ka... Blogi laikai mūsų broliui vyrui,—

- kuždėjo, Savčukas., »<).-<• < • <
—Kas prieš?—Niėkaš. Priimta. Na, 

*1 sudainuosim “Internacionalą.” w v
;; 2

blo- 
Ne, 
geri

L
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Knyga ir Motia
Nuo kliubo iki namų buvo arti—dešimts 

; J minučių kelionė per kalną. Glėbas ir Da- 
-Zša ėjo greta, karts nuo karto paliesdami 

viens antrą pečiais. Nuo kalno matęsi mie- 
* stas ir jūros. Aiškiai švietė jūrų žibintu- 

vas, Glėbas ir Daša ėjo tylomis,—nore j o- 
O si kalbėti, bet tylėjo. Kalnuose, už miesto, 
i' ant jų viršūnių ir ant jūrų kilo raketos, 
^sukosi, vėl kilo ir geso stebėtinos šviesos. 
-♦ —Matai tas šviesas?—paklausė Daša, 
;; .palietus Glėbo ranką.—Tai baltieji leidžia

signalus. Dar daug bus darbo su jais. 
Daug darbo, ir daug dar mūsų kraujo bus 
išlieta.

Taip ji tatai tarė, kad jos žodžiuose Glė
bas pajuto labai artimą draugę. Ne, tai 
ne pirmesnioji Daša, kuri jieškodavo pas jį 
meilės ir daugiau nieko. Kokį gyvenimą 
vedė Daša be jo? Kas ją taip labai per
keitė? Kas ją taip pastūmėjo į visuome
ninį darbą? Gyvenimas sunaikino pirmes
nę Dašą, jo žmoną, ir pagimdė visai naują. 
Greta jo ėjo Daša greitai, drąsiai. Nak
ties metu nelabai matėsi; takas, r bet Daša 
žingsniavo tvarkiai. ;

—Na, Daša, o kas dėjosi tarp tavęs ir 
inžinieriaus Kleisti ?
.. — O ar tu dar nežinai?—atsiklausė Daša, 
pažiūrėjus jam .į veidą.

—Kaip žinosiu, juk tu man nepasakojai 
apie savo trijų metų gyvenimą. Kaip ma
tyti, tą žino kiti, svetimi, tik jau ne tavo 
vyras.

Daša nusišypsojo, bet Glėbas to nematė 
nakties tamsoje.

—Taip, buvau patekus į baltųjų nagus,, o 
Motia priprašė’ inžinieriaus Kleisto... Jis 
davė baltiems savo žodį ir mane išliuosavo. 
Mane buvo suareštavę, kaip “žaliųjų” pa
dėjėją...

—Tu buvai areštuota, kaipo žalioji? Juk 
tu galėjai pražūti, kaip musė. Ir tu lai
mingai ištrūkai iš banditų nagų; na, papa
sakok, kaip ten buvo.

—Reikėtų daug pasakyti. Bus laiko ir 
papasakosiu nuo pradžios iki galo. O da
bar argi tas mums apeina, Glėbai?—Ir kiek 
atsitolinus nuo jo, pradėjo greičiau žings
niuoti. Glėbas tame jautė kokią 'tai jos 
baimę. Prisiminė jis, kaip jiedu abu ėjo 
linkui vaikų namo. .

—Daša,;aš jaučiu, kad tu kvailoji kitaip. 
Kas nors neleidžia tau atvirai su manimi 
pasikalbėti. Ar. nepasuko kas tave nuo 
mūsų bendro kelio ?. j, \ H2 ’ '< ' Į į. ; ! ;

—Glėbai, juk tu esi geras žmogus, kiek 
man žinoma. Manau, kad tą tarei iš kvai
lumo ... gęriaus kitą kartą apmąstyk, pirm 
negu pasakysi,.. • 1

Kambaryje ji atsisėdo prie stalo ir iš 
laikraščio išsivyniojo knygas. Vieną iš jų 
pasiėmė ir pradėjo skaityti.

—Kokią knygą taip atydžiai skaitai?— 
atsiklausė Glėbas.

—Augusto Bebelio knygą “Moteris ir 
Socializmas,”—buvo jas atsakymas.

—Taip, o kokios ten kitos?
—Čionai štai draugo Lenino. Jeigu nori, 

pasiimk. Mes, komunistai,, privalome mo
kintis.

Daša skaitė atydžiai, skaitė ir lūpas ju
dino, skaitė nesuprantamus žodžius po ke
lis kartus kartodama, tartum sunkiai ant 
kalno lipdama. Suklupdavo, mąstė, vedžio
jo pirštais per galvą ir vėl skaitė. Per at
virą langą įskrido naktinė peteliške, skra
jojo aplinkui šviesą, pataikė nutūpti ant 
karšto stiklo ir sudulkėjo, tartum milteliai. 
Per langą buvo matytis aiškios žvaigždės 
ir Savčukų name šviesa.

Glėbas atsikėlė ir vienplaukis išėjo į 
kiemą. , ■ * ~ < - 1 .

SavČukas jau rengėsi eiti gulti. Ant sta
lo stovėjo likusio maisto, f Motia vaikštinė
jo prie stalo. i. ,z-,/H

—Ir kokis velnias tave i'tokiu 'laiku, atne^ 
še? Dienomis tu, kaip kokis liūtas, o nak- 

Įtį, kaip blūsa,—Savčukas išmetinėjo; atida- 
i rydamas Glėbui duris. ),, <, . ;

Motia gėdingai ban.dė pridengti savo di
deles krūtis, bet 'jos būVo pusiau nuogos.

—Glėbai, tu savas žmogus; aš jau nakti
niai persirengus; manau, kad viskas bus 
gerai.

—Motia, kam čia toji gėda? Aš ir be to 
žinau, kad tu esi moteris. O nuo Savčuko 
neatkariausiu. Savčukas, l^aip kokia tvir
tuma,—jį ? nenugalėsi. Na/pasakyk, Motia, 
kaip gyvenasi su Savčuku; žinai, kad bu? 
vai mano mergina?

-*-0 kas—Savčukas? Jis geras veršis! 
Jis pas mane yra po padu... Ą

.» (Bus daugiau)

Prakalbos Su Koncertine Pro
grama Subatos Vakare

Sekančią subatą, gegužės 6 
d., bus svarbios prakalbos, po 
no. 1601 Wood Ave. Pradžia 
6 vai. vakare.

Prakalbas rengia vietinė Lie 
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopa. Kalbės d. J. Siurba, 
“Tiesos” redaktorius. Jis aiš
kins, ką turi daryti lokalinės 
pašalpinės draugijos, kad ap
sisaugoti nuo subankrutavimo, 
kad apsaugoti savo narius tin
kama pašalpa ir apdrauda. 
Taipgi aiškins, kodėl bankai 
užsidarė ir ką reiškia darbi
ninkams Roosevelto adminis
tracijos sumanyta pinigų in
fliacija.

Jaunuolių klausimu kalbės 
A. Jeskevičiūtė. Tokiu būdu 
senieji lietuviai darbininkai 
turi raginti vietos jaunuolius 
eiti į prakalbas. Visi draugai 
turi pasidarbuoti, kad sutrau
kus kuo daugiausia jaunimo į 
šias prakalbas.

Apart prakalbų taipgi bus 
ir koncertinė programa. Po 
programos bus šokiai.

Taigi visi lindeniečiai, daly
vaukite. Raginkite savo drau
gus ir pažįstamus dalyvauti.

Prakalbų Rengėjai.

nio ( ,Darbininkų , Apsigyuimq 
kp. abidvi kuopos laikys ben
drai susirinkimą, 5 dieną ge
gužes, Lietuvių svetainėj, 180 
New York Avė., 7 :30 vakare. 
Visi nariai privalot dąlyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų 
aptart. . ■ \

Org. Geo Zukaucko.
(104-105)

--------------- 1------ .— -----------------

EASTON, PA.
Paskutinieji Šio Sezono šokiai
Lietuvių Darbininkių Susivieni

jimo Amerikoje, 14 kp. rengia šau
nius šokius subatoje, gegužes 6 d. 
Easton Baking Co. svetainėje, 34 
N. 7th St. Prasidės'8:00 vai. vaka
re. Vakarėlis bus labai linksmas, 
nes bus gera , orkestrą, kuri grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Bus Skabių užkandžių, naminio- py
rago ir ‘'keiksų,” , ir, gero alaus. O 
kas svarbiausia, tai dalyvaus su mu
mis Eaštono delegatai į’ Tom Moo
ney Kongresą, ką. įtik sugrįžę iš 
Chicagos. , Tasimatykite su jais, pa
sidalinkite įspūdžiais!
visi ir visos ir linskniai užbaigkitė 
žeminį

15

Dalyvaukite

tik
parengimų sezoną. Įžanga 

centų. Vaikams veltui.
(104-106)

7:30
Dar-

Mooney
Bak-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. ir Tarptauti-'

EASTON, PA.

Nedėliojo, gegužes 7 d. kaip 
vai. vakare, įvyks Tarptautinio 
bininkų Apsigynimo, Tom
kuopos susirinkimas, Easton 
ing Co. svetainėje, 34 N. 7th . St. 
Easton, Pa.

Visi nariai privalo dalyvauti, tai- 
| pogi ne nariai lietuviai darbininkai 
atsilankykite susirinkimam ir stoki
te į šią organizaciją. Susirinkimas 
bus tuomi svarbus, kad bus išduotas 
raportas iš Tom Mooney Paliuosavi- 
mo Kongreso, bus kitokių svarbių 
reikalų aptarta. Dalyvaukite skait
lingai ir moKėkitės mėnesines duok
les. Sekretorius.

(104-106)

ALDLD 143 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 7 d. 'gegužės, pas 
d r g. Paužą 46 i Nėversink St., 
pradžia 7 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti ir at
siveskite naujų narių į susirinkimą.

(104-105)

Įžanga 25. centai., , , (104-106)
Gegužes! 7-to aidiečiai rengia do

nininkų parę. Olympia Parke su mu
zika ir programa, pradžia 4 vai. po 
pietų, įžanga 50c. Aidiečiai kviečia 
draugus ir draugei skaitlingai • atsi
lankyti. • (104-106)

LEWISTON, MAINE
7 Aps. ALDLD 31 kuopa ir LDSA 

rengia prakalbas, 4 dieną gegužes, 
šv. Baltramiejaus svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Kalbės drauge K Karosle- 
nė, kuri dalyvavo Prieškariniame 
Kongrese, Holandijoj ir lankėsi So
vietų Sąjungoj, kur ji studijavo mo
terų ir vaikų gyvenimo sąlygas. Vi
si ir visos atsilankykite į šias svar
bias prakalbas ir išgirskite teisybės 
žodį ąpię darbininkų tėvynę. JžaAga 
visiems dykai.

Kviečia Komitetas. (103-104^

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos 105 kuopa ben
drai su Rusų—Amerikonų Susivieni
jimu rengia Balių, įvyks subatoje, 6 
d. gegužės, 1933, Russian—American 
Hali, 8640 Eastwick Ave., Phila
delphia. Pa., pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga 25c y pa tai.
, Gerbiama visuomenė, kviečiame 
skaitlingai dalyvauti šiame mūsų pa
rengime, kur visi būsite pasitenkinę.

Wings Orkestrą grieš Smagius ka- 
Bus skanių valgių 

ir gėrimų. Visus nuoširdžiai kviečia 
RENGĖJAI (103-104)

GREAT NECK, N. Y. •W»
ALDLD 72 kuopos mėnesinis su- | 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 4 d. I 
gegužės (May), 8:00 vai. vakare, 
kambariuose M. K. Adomonio, 95 j 
Steamboat Rd. Todėl visi draugės ir 
graugai yra kviečiami skaitlingai su
sirinkti. Nes kaip pamenate, kad 
yra atsiųsta blanka iš ALDLD Cen
tro rinkti delegatus ir iš kalno duo- i 
ti sumanymus į ALDLD suvažiavi- 

c c ' kuris atsibus 3 dieną liepos
WORCESTER, MASS. I Brooklyne, N. Y. Mūsų 72 kuopa tą

Aido Choras rengia nepaprastus reikalą atidėjo ant sekančio susirin- 
šokius, įvyks Lietuvių svetainėje 29 j kimo. Tad visi nariai dalyvaukite 
Endicott St. Kurie paklius j “Spot ant šio susirinkimo. Kviečia kuopos 
Light” spindulius, gaus dovanas, i VALDYBA. (103-104)

NEWARK, N. J.
LDS 8-tos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 4 geg., New 
York Ave., Newark, N. J. Yra daug 
dalykų aptarimui, todėl kviečiame 
visus dalyvauti susirinkime.

B. Deržanauskas.

LINDEN, N. J.
Svarbios prakalbos su koncertine 

programa, rengia Liet. Darb .Susi
vienijimo 135 kp. įvyks subatoje, 6-tą 
dieną gegužės (May), 1933, Linden 
Hall, 1601 Wood Ave.,' Linden, N. J., 
pradžia 6-tą'valandą vakare. Kalbės 
J. Siurba, “Tiesos”; redaktorius, ir 
Amelija Jeskevičiūtė, anglų kalboje. 
Po prakalbų bus šokiai. Į prakalbas 
įžanga veltui. Maža įžanga ■ į šo
kius., . (104-105)

WiLKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos vakarienė ren

giama 30 d.1 balandžio, del tūlą kliū
čių ir priežasčių ne įvyko. Del iš
vengimo nuostolių, atidėta vakarie
ne ant 7 dienos gegužės (May), sek- 

! madienib vakaro.
i toje pat vietoje, Crystal Ball Room, 
325 E. Market St., Wilkes-Barre, Pa.

Kurie turite pasipirkę tikietus iš 
anksto, del vakarienės, jie bus geri 
i r ant 7 dienos gegužės, rengiamos 
vakarienės. Kviečiame vietinius ir 
apielinkės draugus ir drauges — 
abelnai simpatikus skaitlingai atsi
lankyti į rengiama vakarienę. Jūsų 
atsilankymas suteiks paramą kuopai, 
kuriai labai yra reikalinga. Taipgi 
turėsite progą pasilinksminti bei 
draugiškai apie darbininkų reikalus 
pasikalbėti. Rengimo Komisij.

(104-106) i

Vakariene įvyks Į va^us< Šokiams.

Aušros Choras, Vadovaujamas Drg. II. Pagiegalienės, Kuris Dalyvauja Perstatyme 
I •' • • ) I t 1 Šios Operetes ! ' . < . .

XLriAs

Šią operetę los geriausi Binghamtono lošėjai ir dainininkai. Tat galima užtikrinti, 
kad ji bus suvaidinta pilnai tinkamai. « i •

Operetė perstato dviejų pasiturinčių buožės sūnų įdėjinius skirtumus. Vienas iš jų 
stojk už darbininkų klasės reikalus ir agituoja, kad žemė.turi būt atimta iš stambių
jų žemvaldžių ir atiduota bežemiams^ Gi antrasis griežtai >tam priešingas, gina buo
žių interesus. .. i .

Binghamtono lietuviai turi progą dabar matyt šig, operetę. Kiekvienas stengkitės 
atsilankyti ir pasigėrėti šiuom gražiu pamokinančiu veikalu. Kvieskite ir kitus at
eiti.

ĮŽANGA Iš ANKSTO 45c., PRIE DURŲ 50 CENTŲ YPATAI
Svetainė atsidarys 6:30 vai. lošimas prasidės 7:30 valandą vakare

Visus širdingai Kviečia RENGĖJAI.
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V N. S. PITTSBURGH, PA
Kokius Darbus ALDLD 87-ta 
Kuopa Nuveikė ir Kokius dar 

Pasibrėžė
ALDLD 87 kp. turėjo mėne

sinį susirinkimą balandžio 30 
d. Pasirodė, kad gana ener
gingai visi nariai darbuojasi, 
lanko susirinkimus ir gerus su
manymus duoda. Iš pirmes- 
nio susirinkimo buvo išrinkti 
trys draugai, kad surastų tin
kamą vietą laikyti susirinki- 

* mus: S. Orda, P. Radžius ir 
* J. Kudis; ir jie surado pato

gią vietą ir už nebrangią nuo
mą. Taigi dabar 87-ta kuo
pa kviečia ir kitas progresyves 
draugijas, kad ateitų prie mū
sų kuopos; tad ir joms nerei
kės rūpintis, kur susirinkimus 
laikyti, nes vietos užteks; ga
lėsime net keturios draugijos 
vienu kartu laikyti čia susi
rinkimus; taip pat galėsime ir 
parengimus suruošti, kaip tai, 
vakarienes, diskusijas ipr t.t. 
Prašome įsitėmyti naujos vie
tos adresą: 1325 Mydly St., 

, N. S. Pittsburgh, Pa.
Nors Pruseika su Butkum ir 

Strazdu džiaugėsi ir katutes 
plojo, kad komunistai ir ALD 
LD čia susmuks, bet jie pro
tauja į kitą šoną. Nes kaip jie 
atsiskyrė, tai 87-ta kuopa pa
augo 10 naujų narių ir pakilo 
augštyn savo darbštumu. Da
bar mes Komunistų Partijoj 
čia turime irgi jau 8 narius 
lietuvius, o pirma, kol Prusei
ka buvo pas mus, neturėjome 
nei vieno.

ALDLD 87-ta kuopa taipgi 
suorganizavo Bedarbių Tary
bą, ir jau turime virš 60 narių, 
ir daugeliui jau išreikalavome 
pašalpos iš miesto ponų, kaip 
tai: vedusiems ir pavienams 
po $1.50. Visa bėda būdavo 

’ ‘ tik tame, kad neturėjome kur 
laikyti susirinkimų; o dabar, 
kaip nusisamdėme vietą, tai 
viskas eis tvarkoje ir galėsime 
laikyt susirinkimus kas savai
tė. Pirmiau laikydavome su- 

i sirinkimus tik du kartu per 
mėnesį.

Mūsų kuopa pereitame susi
rinkime taip pat nutarė su
rengti pikniką, kuris įvyks ge
gužės 14 d., pas draugus P. 
Martinkus, Bellevue. Tai yra 

y patogi vieta ir daugeliui jau 
žinoma, ba jau ten turėjome 
kelis sykius parengę vakarie
nes. O draugai Martinkai 
duoda vietą už dyką. Šio pa
rengimo pelnas skiriamas dar
bininkiškai lietuvių spaudai, 
kaip tai: “Laisvei” ir “Vil
niai.” “Vilnis” reikia gelbė
ti dar ir todėl, kad lietuviški 
juodašimčiai užpuolė ją sunai
kinti. Mes, sąmoningi darbi- 
ninkaij turime tą juodašimčių 

, gaują atmušti. Tegul jie ne-

kiša savo purvinų nagų prie 
mūsų darbininkiško dienraš
čio. “Vilnis” ir “Laisvė” tai 
mūsų kelrodžiai ir kovotojai 
už visos darbininkų klasės rei
kalus.

ALDLD 87-ta kuopa turi 
pradėjus dar vieną svarbų 
darbą—tai jaunuolių organi
zavimą ir vedimą prie darbi
ninkiško susipratimo. Jau tu
rime 10 susirašiusių jaunuo
lių, kurie vis tik d ei ei vietos 
neturėjimo negalėjo veikti. 
Dabar gi vieta jau yra.

Taigi, tėvai ir motinos, at
veskite savo sūnus ir dukteris 
prie šios jaunuolių organizaci
jos, o jūsų jaunuoliai bus iš
mokinti darbininkiško suprati
mo. Tėvai ir motinos, neleis
kite savo vaikų į Roosevelto 
kempes, kad jūsų sūnūs tose 
kempėse už dolerį per dieną 
po kariška disciplina kelmus 
luptų po saulės kaitra ir dar 
būtų mokinami karo amato. 
Tokia disciplina man yra la
bai gerai žinoma: aš ją gana 
patyriau prie Rusijos .caro; 
tad nenoriu, kad nei šuo į to
kią discipliną nepapultų; o 
juk ir Roosevelto kempių dis
ciplina nėra geresnė.

Tai ve kokius darbus ALD 
LD 87-ta kuopa yra nuveikus, 
ir dar daug turi užsibrėžus 
veikti. Tai daugiasia dėka d. 
Gasiūno, kad jis mums pa
gelbsti ir pataria; o 87-ta kp. 
gavo naujų kareivių, ir jie, be
je, nėra kaip kokie paprasti 
naujokai, bet lyg kokie gene
rolai—kur jie patys nueis ar
ba bus pasiųsti, visur jie dar
bą atlieka ir dar su kaupu.

ALDLD 87 Kp. Koresp.
A. Simonaitis.

maršuotojų. Kaip visada, taip 
ir šių prakalbų nepraleido 
“guzikuočiai” neatėję. Pra
kalbos tęsėsi su virš dvi valan
das. Kalbėtojai labai aiškioj 
formoj nupiešė bedarbių stovį 
ir jų tikslą maršavimo į vals
tijos sostinę Bostoną. Pernai 
ant maršuotojų veidų rodėsi 
lyg koks nusiminimas, o šiuom 
kartu visi atrodė pilni energi
jos ir kovingumo už darbinin
kų reikalus.

Balandžio 29, 9:30 vai. ry
te, miesto rotušės sode, susirin
ko nepaprastai daug žmonių 
pasiklausyti prakalbų ir išleis
ti į kelionę Worcesterio ir 
Springfieldo maršuotojus.

Prakalbom pasibaigus, 11 
vai. maršuotojai leidosi į ke
lionę. šiuom kartu pasirodė 
visai kitaip negu , pernai. Per
eitais metais miesto valdžia 
neleido maršuotojams eiti per 
vidurį miesto, bet šiemet mar
šuotojai nuo miesto rotušės 
ėjo per patį vidurį miesto. To, 
žinoma, nedaleido valdininkai 
liuosnoriai, bet tik per darbi
ninkų kovą ir spaudimą. Kaip 
anksčiau minėjau, iš Spring
fieldo atėjo 4 syk daugiau, ne
gu pernai, tai ir Worcesterio 
delegatų buvo netoli 4 syk 
daugiau: pereitais metais ėjo 
tik 8 iš Worcesterio, o šiemet 
ėjo 30.

Maršuotojai ėjo per visą 
miestą, linksmai dainuodami 
“Internacionalą” ir kitas dar
bininkiškas dainas.

Ten Buvęs.

READING, PA.

WORCESTER, MASS.
Alkanųjų Maršuotojų Priėmi

mas, Demonstracija -ir , t 
Išleidimas

Balandžio. 28 d., Lietuvių svę,. 
tainėje, 29 Endicott Št., buvo 
laikytos-prakalbos, kuriose da 
lyvavo Atvykę Hųpgęr . March, 
(alkanųjų maršuotojų) dele
gatai iš Springfield, Mass. 
Patikt delegatus prisirinko ne
toli pilna svetainė. Delegatų 
iš Springfieldo pribuvo virš 
20, tai padidėjo 4 syk dau
giau, negu kad buvo pernai.

Worcesterio Hunger March 
Committee buvo • prisirengęs 
priimti juos tinkamai. Jie bu-’ 
vo patikti su dainavimų “In
ternacionalo,” ir tuoj buvo pa
sodinti valgyti vakarienės, ku
ri jiems buvo pagaminta. Kas 
gamino valgius, aš nepatyriau.

Kaip tik po vakarienei buvo 
pradėtos prakalbos. Kalbėto
jai buvo vienas vietinis, o ki
tas—vienas iš- Springfieldo

DRG K B KAROSIENES PRAKALBU 
MARŠRUTAS

Lewiston, Me., trečiadienį, 3 
dieną gegužės.

Rumford, Me., penktadienį, 5 
dieną gegužės, Š. Roko 
svetainėj, pradžia 7 vai. 
vakare.

Haverhill, Mass., šeštadienį, 6 
dieną gegužės, svetainėje, 
190 Washington St., pra
džia* 7 vai. vakare.

Lawrence, Mass., sekmadienį, 
7 dieną gegužės.

Lovell, Mass., pirmadienį, 8 
dieną gegužės. t

Nashua, N. H., antradienį, 9 
dieną gegužės.

Fitchburg, Mass., trečiadienį,
10 dieną gegužės.

Gardner, Mass., ketvirtadienį,
11 dieną gegužės.

Worcester, Mass., 12 ir 13 die
nas gegužės.

Hudson, Mass., sekmadienį, 14 
dieną gegužės.

Lynn, Mass., pirmadienį, 15 
dieną gegužės.

f Cambridge, Mass., antradienį, 
16 dieną gegužės.

So. Boston, Mass., 17 ir 18 die
nas gegužės.

Brighton, Mass., penktadienį, 
19 dieną gegužes.

Norwood, Mass., šeštadenį, 20 
dieną gegužės. < ' , 

Montello, Mass., sekmadienį,
21 dieną gegužės.

Stoughton, Mass., pirmadienį,
22 dieną gegužės.

Bridgewater, Mass., antradie
nį, 23 dieną gegužės.

Draugės ir draugai, pasirū
pinkite pranešti svetainių an
trašus ir laiką, kuriame pra
kalbos įvyks. Be to visko, 
skelbimas laikraštyje duos ma
žai naudos, tik vietą užima., 
Iki šiol žinome tik dviejų vie
tų antrašus, o maršrutas jau 
prasidėjęs.

Taipgi labai didelę klaidą 
daro tos kolonijos, kurios ne
daro lapelių. Neužtenka, 
draugai, “Laisvės” skaityto
jams sueiti, bet reikia sukvies
ti masps lietuvių darbininkų, 
o tų niekaip nepasieksime be 
lapelių/ ’ •

Apie Liet. Darb. Dramos Gru
pę ir Jos Vaidinimą

Čia susitvėrė teatrališka 
draugija vardu Lietuvių paf>- 
bininkų Dramos Grupe. ■ ’Jos 
tikslas—pagelbėti darbininkų 
draugijoms išpildyti progra
mas. Bus mokinamasi duetų, 
kvartetų, dainuoti ir lošti lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Dramos Grupė turėjo susi
rinkimą, išrinko net keturis 
organizatorius. Valdyba susi
daro iš jaunuolių; įeina ir keli 
senesni, bet didžiuma jaunuo
liai.

Draugai darbininkai, prašo
me pagelbėti naujai mūsų or
ganizacijai. žinote, reikia kny
gų, reikia mokėti kiek už vie
tą, kur laikysime pamokas: 
niekas veltui nieko neduoda, ir 
negalima to nei norėti, nes ir 
kiti nieko veltui negauna.

Lietuvių Darbininkų Dramos 
Grupė stato scenoje veikalą 
“Vėją Sėji, Audrą Pjausi.” 
Veikalas bus suvaidintas ge
gužės 7 d., 2:30 vai. po pie
tų, pagal naują laiką (Day
light saving), Liederkranz 
Hall,. 836 Chestnut St.; įžan
ga 10 centų.

Malonėkite visi ir visos at- i 
silankyti.

Veikalas yra geras; kurie 
ateisite, nesigailėsite.

Bus draugų ir iš Chesterio, 
kurie »turi susiorganizavę net 
keturias mąšįnas; . turėsime 
darbininkiškos publikos ir iš 
apielinkės.

Chesteryj gi yra Bedarbių 
Tarybos su ALDLD rengiama 
teatras ir balius gegužės ’13 d.

Draugai chesteriečiai, susi
rinkite laiku, kad galėtume 
laiku pradėti lošimą. Teatras 
trauksis dvi valandas. Po te
atro bus šokiai. Todėl mes 
stengsimės pribūti laiku, kurį 
jūs nurodysite, taip kad tu
rėtume laiko ir šokiams.

Draugiškai Komisija,
K. R.

BALTIMORE, MD. Į”
■ i

Skaudi Nelaime w
Šių metų 19 dieną (kokio mė

nesio?—Red.) dirbtuvėje po 
numeriu 1700 W. Cole St. 
kriaučių išdirbystėje« draugą 
Joną Mikuckį patiko didelė ne
laimė.

Draugas J. Mikuckis iš apma
to buvo žiponų prosytojas, kas 
yra sunkus darbas, kuris ne
mažą prakaito iššaukia.

Sustojęs dirbti, prieš persi
rengsiant švaresniais drabu
žiais, draugas nusiprausė šal
tu vandeniu prie atviro lango. 
Skersvėjis daug pakenkė.

Potam žengė porą žingsnių, 
sukniubo ant žemės; draugai 
d a r b i n i n kai pasodino ant 
krėslo, kur jis pasiliko visai 
be jausmo ir kalbos.

Nuvežus Franklin Square 
ligoninėn, daktarai išrado, jog 
kairėje pusėje galvos plyšus 
kraujo gyslelė. Veltui dėta 
pastangos.

24 dieną balandžio 10 vai. 
vakaro toje pat ligoninėje mi
rė.

Velionis Jonas Mikuckis gi
męs 1880 metais Rimučių kai
me, Telšių apsk. Į šią “lai
mės” šalį atvyko 1900 metais; 
apsivedė 1903 metais; visą 
laiką gyveno Baltimore, Md.; 
dirbo kriaučių išdirbystėje.

Prie jokių organizacijų, iš
skiriant Amalgameitų Rūbsiu- 
vių Uniją, neprigulėjo.

Buvo pilnai laisvos minties 
žmogus, skaitytojas “Laisvės” 
ir tikras simpatikas darbinin
kų judėjimo.

Jo moteris d-gė V. Mikuc
kienė yra gera darbuotoja 
LDSA 28-toje kuopoje.

Palaidojo ji savo gyvenimo 
draugą laisvai, be jokių baž
nytinių ceremonijų 27 d. ba
landžio Lorraine kapinyne.

Todėl mes, LDSA 28 k p. 
narės,1 didžiai apgailestauja
me, d-gės V. Mikuckienės' di
delę nelaimę ir linkime; iš
tvermingai pernešti tą viską ir 
ant toliau likti mūsų tarpe 
pilna energijos mūsų organi
zacijų darbe; o draugui' J. 
Mikuckiui—ramiai ilsėtis šios 
šalies šaltoje žemelėje.

X.

su smarkumoj ’ Orikivial! vi-’ 
si metaliniai ir neišpasaky
tai greiti. Reiškia, imperia
listai vis daugiau gaminasi 
karo įrankių-—rengiasi prie 
karo.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalbų Maršrutas

CHICAGO, Ill inois — 
Šios apielinkės lietuviai dar- 
bihinkai senai laukia atvažiuo
jančio' seno ir nenuilstančio 
veikėjo revoliucinių darbinin
kų tarpe Dr. J. J. Kaškiau
čiaus, ir pagalios mes (jo su
laukėme. Jis kalbės'temoje: 
“Darbininkų Sveikata ir Jos 
Apsisaugojimas.” Veikiausia ir 
kitais svarbiais klausimais. •

Todėl, draugai»ir ;draugėp, 
tarkitės bendrai ALDLD, LD 
SA ir LDS kuopos rengti pra
kalbas. Dr. Kaškiaučius pa
tarė surengti dvejas prakal
bas vieną 'dieną, nes daug 
žmonių be darbo, tai ir die
nos laiku gali ateiti į prakal
bas; dieną, po pietų, turėtų 
būti surengta vienoms mote
rims, o vakare vieniems vy
rams, bet kur vienas rengsit, 
tai bendrai vyrams ir moter
ims.

5 ir 6 dienas turėsime susi
rinkimus.

7 d. “Vilnies” B-vės šėrinin- 
kų suvažiavimas.

8 d. Rockford, Ill
9. d. Waukegan, Ill.
10 d. Kenosha, Wis.
11 d. Racine, Wis.
12 d. Westville, Ill.
13 d. Indiana Harbor, arba 

Gary, Ind.
14 d. Chicagoj.
Šį maršrutą tvarko ALDLD 

Pirmas Apskritys ir kur kolo-

SKAITYK LAISVE , 
IR-KIBIEMS UŽRAŠYK

nij’ose ‘ viėtihėš ktiopbš1 Tiepa- Pirmą ‘ Apskritį: ‘ '
jėgs surengti ir padengti iš
laidas, tai prisidės Apskritys.

Visais- reikalais' kreipkitės į’-U-l——j—4-
3116 So. Halsted St., ,

1 1 Chicago, Hl.

M

“LAISVES” PIKNIKAI
{VYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

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

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

__________ J___________________________________________________________________

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

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

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 

i Philadelphia, Pa’, tai bus antra dovana

) 
(

London. — Anglija už
draudė rodyti Vokietijos ju- 
dį “Morgenrot,” kuriame at
vaizduojama pereito karo 
jūrų mūšiai.

Kova Vokietijos 
Komunistų Partijos 

prieš Fašistus
BERLYNAS. — Vokieti- 

jos fašistai stengiasi sunai
kinti komunistinį judėjimą, 
bet negali to atsiekti. Par
tijos ‘centralinio organo^ ku
ris leidžiamas slaptai, vien 
Berlyne kiekvieną dieną iš
platinama po 300,000 kopijų. 
Darbininkai fabrikuose gel
bėja komunistams platinti 
literatūrą.

Prie gegužinės rengiantis 
Komunistų Partija išleido 
manifestą. Manifeste iške
liami visi fašistų žiaurumai 
ir keturiolikos metų Sočia- t į * i

listų Partijos vadų pardavy- 
stės. Komunistų Partija 
šaukė darbininkus streikuo
ti ir išeiti į gatves. Komu
nistai šaukė visų partijų 
darbininkus apjungti1 savo 
eiles po komunistų kovos 
vėliava kovai už tokią tvar
ką, kokia yra Sovietų Są
jungoje. '

! i

DAUGIAU GINKLUOJASI

SEATTLE, Wash. — iBo- 
ening Ajroplanes Co. gami
na del Jungtinių Valstijų 
imperialistų 113 naujų karo 
orlaivių “P-2fc-Ą” tipo.. Šie 
oHaiviai yra ruošiama šii Vi

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DAfeBININKV IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vėštuvlų, Susirinkimų ir 
tt. _ Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”
427 Lorimer St.į Brooklyn, N. Y.

Ai. M .—u—■——-—»—.4 1 
Sergančių Vyru ir Moterą i 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien atei

kite dęlei savo 
svėikatbs išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip) jūs 1 fiziš- < 
kai stovite.

' Odos'Nbšaše- 
jinąai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

ir Mėšlažarnės Ligos;- Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, nioksliškais būdais;

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

D R. ZIN S 
110TAST l«th St N. T. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $1-8.75
; I ‘ I ’ 

- » ji ’ . ♦ ’ ' » . ’ 1 1

Paddvctnojo L. Dubrow & Sons, Inc., bus trečia dovana
1 . * • 1 i • ' i 1 . ■ ji •

.Tuose visuose ’piknikuose bus pūiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos 'ApiMinkės ir kiti talentai

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

* • “Laisves” Administracija.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 1-1090 IR NAKTĮ .

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

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

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—85c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PAGEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, ’ Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.‘

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

Broadway .karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabornu O

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
.miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan- 2 
doje, prašau kreiptis prie || 
manęs sekančiu antrašu: II

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai} Bell—Oregon HM 
Keystone—-Main 1417
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LDS Pirmas Kuopos Rakandu Darbininkai j 
Laimėjo Streiką

Pusiau Mažina Miesto 
Darbus

150,000 Dalyvavo
Pirmos Gegužės 

Demonstracijoje

Bandys Dviem Centais 
Pakelt Važinėjimą 

“Subvėm”
Pirmosios Gegužės Bendro 

Fronto Komitetas apskaitliuo- 
ja, kad revoliucinėje toš die
nos demonstracijoje New Yor
ke dalyvavo 150 tūkstančių 
darbininkų. Komitetas savo 
pareiškime pabrėžia, kad So
cialistų Partijos vadams nepa
vyko atitraukt net daugelį so
cialistinių darbininkų nuo ben
dros demonstracijos. Geguži
nės Bendro Fronto Komitetas 
atsišaukia į darbininkus:

“Visi darbininkai, dalyvavę 
Gegužinėje demonstracijoje, 
kaip ir visi kiti New Yorko 
darbininkai, turėtų sekti pa
vyzdį Raudonosios Gegužinės 
Šiemet kiekvienoj darbavietėj, 
kiekvienoj kaimynystėj, kiek
vienoj darbo unijoj ir visose 
kitose darbininkų klasės orga
nizacijose ir sudaryti vieną 
frontą iš apačios” kovai prieš 
badą, prieš fašizmą, prieš im
perialistinį karą ir apgynimui 
Sovietų Sąjungos.

NEW YORK. — Su gegužės 
d. miestas turėjo atmokėt 

b a n k i ninkams $140,000,000 
[skolų ir nuošimčių. Bet ižde 
tiek pinigų nebuvo. Miestą 
valdanti Tammany Hali poli
tikieriai prašė palaukti. Ban
kininkai sutiko mėnesį kitą pa
laukt savo pinigų, bet pasta
tė vietinei valdžiai . reikalavi
mus: 1) turi būt nukapota al
gos miestiniams darbininkams 
ir tarnautojams, kad liktų dau- > 
giau pinigų ižde ir kad tuo | 

j būdu bankininkai turėtų ge- 
;resnį užtikrinimą atmokėjimo;
2) miesto valdžia turi padėt 

Į kapitalistams pakelt važinėji
mo kainas

i žeminiais 
riais.

Majoras 
;ma, viešai 
neskelbia,
kad patenkint bankininkų rei
kalavimus. Demokratų val
džiai ateina su patarimais. Co- 
lumbijos Universiteto profeso
rius Lindsay Rogers. Jis nume
ta keletą žodžių neva prieš 
bankininkus, idant apmonyt 
akis gyventojų masėms, ir iš 
savo pusės profesorius siūlo 
nuo kiekvieno penktuko “fe- 

' ro” įvesti po du centu mokes
čių (taksų) reikalams miesto 
valdžios. Tuo būdu, sako, 
miesto iždas per metus gautų 
40 įpjlionų dpleriij »daugiau 
įplaukų. O tų pinigų daugu
mą miestas vistiek išmokėtų 
bankinlrikams.

1

gatvekariais ir po- 
gėlžkeliais-ėleveite-

O’Brien, supranta- 
tokių susiderėjimų 
bet jis darbuojasi,

Visiem Bendro Fronto
Komiteto Nariam

New 
ninku 
Fronto

Yorko lietuviu darbi- 
organizacijų Bendro 
Komiteto pirmas susi

rinkimas įvyks penktadienį,
gegužės 5 d., 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėj, kam
pas Ten Eyck ir Lorimer gat
vių, Brdoklyne. Visi nariai, 
kurie likote paskirti bendro 
fronto konferencijoj praeitą 
sekmadienį nuo jūsų atstovau
jamų organizacijų, būtinai tu
rite šiame susirinkime daly
vauti, nes bus išrinktas pasto
vus veikiantis komitetas ir 
įvairios komisijos ir bus iš
dirbti planai veikimui ir plėti
mui veikimo už bedarbiams 
tųojautinę pašalpą ir abelnai 
už bedarbių reikalus, 
aišku, kad susirinkimas
labai svarbus ir del to, kiek
vienam komiteto nariui daly
vauti jame yra būtinas reika-

Noi*s vieną- kartą iš daugelio 
padarykim sėkantį susirinkimą 
skaitlingu-.' šis LDS 1-mos 
kuopos .susirinkimas įvyks 
šiandien, ketvirtadienį, 4 die
ną gegužės, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Visiems 
bus žingeidu išgirsti; l?ą pasa
kys mūsų kuopos delegatai, 
kurie ; dalyvavo didžiojoj 
bendro fronto konferenęijoj, o 
apart to, dar turėsim ir apie 
kitokius dalykus pasikalbėti. 
Tad žinome, draugai, ‘savo 
^pareigas ir. „padarykim patys 
sau - “surprise,” kad Be 'didelio 
raginimo sudarytume skaitlin
gą susirinkimą.

Sekr.'A. Visockienė.

Ponai Priversti
>

Padidint Pašalpas

New Yorko valdybos lėšų 
komisija nubalsavo išleist bo- 
nų už . $5,000,000. Pinigai, 
gaunami iš bonų pardavinėji
mo, eisią bedarbių šelpimui. 
Ex-kareiviams iš to skiriama 
milionas. Labdarybės komi- 
sionierius Taylor skelbia, kad 
iš valstijos yra gaunama $3,- 
165,000 pašalpai pinigų. Tai 
galima būsią šį mėnesį bedar
bius sušelpti aštuoniais milio- 
nais dolerių. Bet kadangi 
mieste yra apie 1,500,000 be
darbių, tai vidutiniai išeitų tik 
po penkinę per mėnesį kiek
vienam ; tik žinoma’, pusę ir 
tos mažos pašalpos sunaudos 
patys politikieriai’ ir jų paka
likai. ; ( , Į , , , . ■. . -i, t .

Savaitė kita atgal buvo pa
šalpoms skiriama tiktai 4 mi- 
lionai. Gegužinė demonstra
cija ir Bedarbiui Tarybos nuo
lat vedamost kovos :pertikrino 
valdininkus, kad bedarbių mi
nios nesutiks ramiai badauti.

Penkias savaites tęsėsi strei
kas Newport Kompanijos ra
kandų darbininkų. Prieš 
streikierius buvo naudojama 
policija, mušeikos ir skebai, o 
vis dėlto streikas laimėtas'. 
Streikieriai privertė bosus at
mokėt darbininkams visas al
gas, kurias jie buvo užtūrėję, 
aiškindamiesi kad neturį iš ko 
algas mokėti. Streiko pasek
mėje dabar panaikintas dar
bas nuo štukų, palieka darbas 
nuo dienų visiems darbinin
kams; darbo, savaitė sutrum
pinta. nuo .49 iki 44' valandų 
be už darbio ’mažinimo ; bosai 
liko prispirti pripažint darbi
ninkų šapos komitetą. Strei
kieriai taipgi išsikovojo teisę, 

į kad jų organizatoriai gali at
eiti į dirbtuvę ir kalbinti bei 
surašinėti darbininkus į Indus
trinę Uniją, kuri vadovavo 
šiam streikui. Visi per strei
ką priimti skebai yra praša
linami.

Trečiadienio vakare darbi
ninkai apvaikščiojo savo lai
mėjimą masiniame mitinge 
num. 818 Broadway.

New Yorko lėšų komisija 
nutarė nukirst. 7 milionus do
lerių nuo 15 milionų, kurie bu
vo pirmiau skiriami miesti
niams darbams, kaip kad par
kų ir gatvių pataisymui bei 
pagerinimui, žodžiais kapita
listiniai valdininkai žadėjo ir 
žada atidaryti daugiau viešųjų 
darbų, kad duot’ bedarbiams 
užsiėmimo, bet praktikoje jie 
sustabdo ir putnesnius viešuo
sius darbus.

PARST.DUODA trys namai, vienas 
mūrinis, dii mediniai, vanduo tik 

saitas. Rapdą į njonesį; $63.00, pen
kių šeimynų kambariai tušti. Jeigu 
$98.00, kada visi kambariai išranda- 
voti. Lietuviai randauninkai. Kai
na už 3 namus $5500? Atsišaukite: 
Otto Nikly, 129 Ocean Parkway, 
Brooklyn, N. Y. (103-105)

po

PARDAVIMAS
PARSIDUODA bučerne, geroje biz

nio vietoje, tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje, parduodu i§ priežas
ties nesveikatos. Parduosiu pigiai. 
783 Grand St., Brooklyn, N. Y. Gy
venu 307 Hewes St.

(103-108)

Debatai apie Tautų Laisvę 
Sovietų Sąjungoj

IŠRANDAVOJIMAI

gegu- 
bus debatai apie tai, 

vie- 
žy-

PARSIDUODA restaurantas, savinin
kas eina į kitą biznį. Gera vieta 

pasidarimui puikaus pragyvenimo. 
102 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(104-106)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandj/fcite/

SAVININKAI MARCIUKAI
417 Ęorimer Street, “Laisves” Nante

« • i '.i • ♦ »

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

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

FOTOGRAFAS
Siuoml praneiu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
612 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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

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

WfJetys specialistas New Yor
ke aproibežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldieu>ų) nuo 2 iki 6

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

Penktadienį vakare, 
žės 5 d 
ar Sovietų Sąjunga yra 
nintėlė šalis, kuri suteikia
dų tautai pilną laisvę ir gy
venimo užtikrinimą, ar 
Debatai įvyks Williamsbug 
Mansion 297 South 5th St., 
Brooklyne.

Kad Sovietų Respublika yra 
vienintelė šalis, kuri užtikrina 
laisvę ir kultūrinį vystymąsi 
visoms tautinėms mažumoms, 
tatai įrodinės Liston M. Oak, 
redaktorius žurnalo “Soviet 
Russia Today/’ Iš priešingos 
pūšės kalbės Hyman H. Gold
stein, piririinitikas Reguliarių 
Demokratų Liaudies Kliubo.

Debatus rengia Sovietų Są
jungos Draugų vietinė kuopa.

Įžanga 15 centų; pradžia 
8:30 vai. vakare.

Patartina pasiklausyti ar
gumentų iš abiejų pusių, kad 
geriau persitikrinti.

ne. New Yorke

TAMULINAS
perkeitė savo

BARBER SHOP
Telephone, Evergreen 6-5310

Kailiasiuvip Laimėjimai
2,000 Kepėju Streikas

231 Bedford Avenue

Pasigrobė Troką Alaus BROOKLYN, N. Y.

INC

d. prasidėjo streikas ke- 
priklausančių prie Ame- 
Darbo Federacijos uni- 
Streikan būsią įtraukta

TEL. STAGG 
2-5043

ten, 
ko-

FLATBUSH OFISAS 
» 2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St

J ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

• Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams.

nuo 578 Grand St. ant 

447'i GRANO ST. 
Prieš Republic Teatrą
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NOTARY
PUBLIC

1 <__ ___

DR. HERMAN MENDLOWITZ

iv

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

tin4u>i

ir

BEAUTY PARLOR

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

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)VOKIETYS SPECIALISTAS

Kraujo, odos, šlapinimos ir
> • i gimdymo organų
DR. M. FILURIN > 

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

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray

Su Industrine Unija, kaipo 
vadu, kailiasiuviai laimėjo 
streiką astuoniose siuvyklose 
New Yorke pareitą šeštadienį 
ir pirmadienį. Pridėta jiems ! 
uždarbio ir pagerinta kitos są- 

Dar eina streikai as
tuoniose kitose siuvyklose.

Gauta žinia, kad socialfar 
šistų vadovaujama unijukė 
vėl pasisamdė Willie Rosen- 
feldą, kaip streiklaužių orga- 
nizuotoja prieš kovojančius 
darbininkus. Per paskutinius 
penkis metus jis butlegeriavo.

IŠ to lygos.
bus

Konf. Sekr. A. Taraška.

Trys Policmanai Pavojingai 
Pašovė Ketvirtą

NEW YORK. — Policma- 
nas Edward Hunold, persi- 
repgęs civiliais drabužiais, 
smarkiai važiuodamas motori
niu dviračiu, pyškino iš revol
verio, lyg ką tai vydamasis. 
Trys kiti policmanai, S. Gold
stein, G. Barrett ir II. A. Lin
nemann ant W. 63rd St. ėmė 
šaudyti į šaudytoją ir suvarė 
Hunoldui penkias kulkas į kū
ną. Pašautasis nugabentas į 
ligoninę, taip silpnas, kad ne
begali kalbėt. Pašovusieji jį 
policmanai pasiaiškino, kad 
nepažino, jog jįs yra policijos 
narys, ir tapo išteisinti. Dar 
nežinoma, ar Hunold 
kokį nusikaltėlį ar taip 
girtas pleškėjo ir šaudė.

Revoliuciniu Kriaučių Mar- 
šuotojai j Washington?.

NEW YORK. — Įvairiuose 
skyriuose Siuvėjų Industrinės 
Unijos eina rinkimai delegatų 
maršuot į Washingtoną sykiu 
su kitais baltaisiais ir negrais 
darbininkais ,ir ten reikalaut 
besąlyginiai ir .tuojąus paliuo- 
suot devynis , Scottsboro neg
rus vaikinus,. , Manoma, kad 
nuo Industrinės JJpįjps bus .iš
rinkta ir pasiųsta ne mažiau 
kaip 25-30 maršuptojų į Wa
shingtons. ( , z

NEW YORK. — Nuo gegu
žės 1 
pėjų, 
rikos 
jos.
iki 2,000 darbininkų, kurie ei
na kovon prieš algų kapojimą. 
Ypač ženklingas'dalykas, kad 
didžiųjų kepyklų savininkai, 
turį penkių metų sutartį su 
unija, sukurstė ■ keturis šimtus 
mažųjų kepyklų kirsti algas. 
Jie patys neturėjo drąsos; bi
jojo, kad kepyklose, kur dau
giau darbininkų, galėtų būt 
didesnis jiems pasipriešinimas 
ir smarkesnė kova. - O jeigu 
mažose kepyklose bus nuka
potos algos, tuomet, pagal su
tartį su unijos vadais, gali ją
sias lygiai ndkąpdti ir didieji 
bosai,, r; Nukepo j imas gi būtų 
skaudūs, bet 33 nuošimčiais.

Pačioj sereiko pradžioj jau 
įvyko susikirtimų su streiklau
žiais; keli > darbininkai sužeis
ti.; iii ;

NEW YORK.— Antradienį 
12:30 vai. dieną, du ginkluoti 
plėšikai grūmodami, kad tylė
tų troko vežėjai, susėdo į jų 
troką, prikrautą alaus, kai
nuojamo $1,008. Pavažiavus 
toliau, suvarė du negrus .vežė
jus į mažesnį troką, ėjusį iš 
užpakalio. Taip jie buvo per 
tris valandas važinėjami gat
vėmis su užsmauktomis ant 
akių kepurėmis. Paskui neg
rai vežėjai buvo suvaryti į tū
lą namą. Palikus juos 
trokutis nuvažiavo savais
liais; o didįjį troką rado pa
likta nuošalioj gatvėj.

Bravorininkai atsikreipė į 
policijos komisionierių Bolaną, 
kad vežant alų duotų kiekvie
nam įrokui po policmaną.

vijosi 
tik

Vietoj 6 Milionu tik 50 
Tūkstančiu už Elks Namą

Kriminaliu Gengsteriu 
Areštai

mln

Ni:w YORK. — Paskutinė- 
Biis dienomis areštuota apie 70 
kriminalių gengsteriu. Jų 
tarpe esą ir vadai mušeikų, 
kuriuos samdydavosi viršinin
kai Amalgameitų Rūbsiuvių 
Unijos, ypač delei kruvinų po
gromų prieš revoliucinius siu
vėjus. j i

Kr.

BROOKLYN.—Elks kliubo 
namas ant Livingston St. ir 
Boerum Place pastatyt/ 1927 
metais kaštavo ’ $ 6,000,600. 
Dabar jj per varžytines atpir
ko už $50,000 bankas Manu
facturers Trust Kompanijos. 
Tas bankas buvo Elksams pa
skolinęs $2,600,000 ant pirmo 
motgičio.

Elks, amerikoniška' pašaipi- 
nė organizacija, turėjo 20,000 
narių keli metai atgal; dabar 
jos narių skaičius nupuolęs ikf 
8,000 išviso.

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
President 3-5341 H ! Minnesota 9-7222

i •» i* r 1 • ,

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystęs 
darbus

87 UNIpiy AVENUE BROOKLYN, N.
Near So. 2nd Street ♦

J i

t Tai puikiausia įtaisyta 
lietuviška “barbernė” ir

1 “Beauty Parlor” Brooklyne. 
Moksliniai patarnauja su 
moderniškomis mašinomis, 
sanitariškai užlaikoma, kai
rios labai žemos.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydnti ūniiau ir chroniškas vyrų Ir 

moterų- ligas kraujo ir odos 
Padarau Ištyrimus .kraujo ir ■ šlapumo

DR.MEER <
W. 44th St. ' Room 302

( New York, N. Y; ’
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
i iki 9 (val. vakare

Sekm^dteniaiš hno 11 TytbUki 1 t>o pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

15«

Telephone, Stagg 2-4491

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, J.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSU, ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA.' TURIM PRIVATIŠKĄ

! 1 PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU,
45) KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINĘ^ IR 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
J ,PąiŽ|ŪREYl. duodam' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI ŪOVANAI. , ‘ >
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS < MUS, O MES 

KUOGERIAUŠIAI PATĄRNAUS&M. I . ’ i
; [ 5 ’ ’MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ,* IR NAKTĮ.. MŪSU

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ,

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe: •

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

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas diezų esrcdoins ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 ’iki 12 vai. h

r f •SB




