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jų agentai laikė seimą po sei
mui ir galų gale nutarė padary
ti popierinę “prosperity,” pri
žadėdami duoti del 3,000,000 
bedarbių darbus. Bet nelaimė, 
kad bedarbių skaičius daug 
kartų greičiau auga, negu kad 
žadėti darbai atsidaro.

Lietuviška gazietukė “Vieny
bė“ taipgi smarkiai ramina sa
vo pasekėjus šiuo džiaugsmu. 
O tikrenybėje, tai yra tik fan
tazija !

Dar geriau žadėtojams būtų 
rašyti, jeigu tas “geras“ žinias 
tik dvylikos metų vaikai skaity
tų.

Nei vienas taip nepagarsėjo 
Vokietijos istorijoj, kaip riez- 
ninkas Hitleris. Iki tol jis ne
buvo garsus, kol neužsimanė žy
diško kraujo. Tiesa, tikslas at
siektas; pasigarsino po visą ap
valų pasaulį. Ir jeigu negalė
jo issigarsinti gerais darbais, 
tai nors žmogžudystėmis tą at
siekė.

“New York American“ sako, 
kad Dėdės Šamo šalyj daugiau
sia aukso, negu kitose kokiose 
šalyse. Taip, daugiausia auk
so, daugiausia ir bedarbių. Mo
kytojai streikuoja, negaudami 
algų; arti trijų tūkstančių mo
kyklų turėjo duris uždaryt, “ne- 

* turėdamos’’ mokslo reikalams 
daugiau pinigų; arti trijų šim
tų tūkstančių piliečiukų vaikų 
turės likti bemoksliais.

Kaip šis incidentas reikėtų 
pavadinti? Rodos, kad jis tik
tų pavadinti bankrotu. Kadan
gi čia Dėdės Šamo mokyklos; 
Dėdės Šamo piliečiukaf—vai
kai, ir Dėdės Šamo auksinė ša
lis.
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Pereitą sekmadienį LDS III 

Apskričio valdyba laikė posėdį, 
kuriame apart kitko nutarta 
rengti didelis vasarinis išvažia- 

< vimas New Jersės valstijoj 23 
dieną liepos.

Kitos organizacijos neturėtų 
konkuruoti tą dieną minė
tam parengimui, bet turėtų pri
jaučiančiai dalyvauti būsimame 
parengime ir remti šią organi
zaciją.

O beje, kitas svarbus dalykas, 
tai nutarta turėti kaipo vajus 
delei LDS. Vaikų Skyriaus. 
Numatoma, kad LDS III Ap
skričio ribose bus galima įra- 

■ syti 150 vaikų į šią organizaci
ją. Delei smulkesnių informa
cijų šiam vajui, bus išsiuntinė
ta LDS kuopoms speciališki 
laiškai. Tikimasi iš to turėti 
gerus rezultatus.

Pastaruoju laiku “Friends of 
Soviet Union“ (Sovietų Sąjun
gos Draugai) smarkiai darbuo
jasi už pripažinimą Sovietų 
Sąjungos. Tad ir darbininkai, 
kaip organizacijos, taip ir pa
vieniai, turime neatlaidžiai rei
kalauti pripažinimo Sovietų Są
jungos. Visoms darbininkiš
koms organizacijoms yra išsiun
tinėta blankos del rinkimo para
šų už pripažinimą Sovietų Są
jungos. Visi draugai ir drau- 

> gės pasidarbuokite ir, parinkę 
parašų, siųskite tiesiai Sovietų 
Sąjungos Draugams. Antrašas 
yra ant blankų.

Darbininkai Užgrobė Fabriką
PRAGUE. — čechoslova- 

kijos darbininkai užvaldė 
fabriką Oderberge, kada iš
naudotojai paskelbė, kad jie 
nukapoja darbininkams al
gas ant pusės. Visi darbinin
kai atsisakė dirbti, bet jie 
neapleido fabriko. Vakare 
pribuvo policija ir spėka 
juos išmetė.

EXTRA!
Visi Socialistų Laikraščiai ir 

Jų Organizacijų Fondai 
Vokietijoj K o n f iškiloti; 
Vienu Pradėjimu Sude
ginta 20,000 Knygų, Ne
patinkamų Fašistams.

B E R L IN.—Fašistų val
džia konfiskavo visas socia
listinių laikraščių spaustu
ves ir jų laikraščius, išviso 
135-kis, tame skaičiuje ir 
vyriausią Socialdemokratų 
Partijos organą “Vorwaert- 
są.” Taipo pat fašistai už
grobė visų socialistinių or
ganizacijų pinigus. Tatai 
daroma, kad visiškai išnai
kint marksizmą Vokietijoj, 
nors vadovaujanti jos so
cialdemokratai tikrumoj ne
buvo jokie marksistai; bet 
fašistams nepatinka ir pat
sai jų “socialistinis” tuščia
žodžiavimas. Iki to tai so
cialdemokratija dasigyveno, 
pataikaudama fašizmui, iki 
jis gana užsiaugino sau ra
gus.

Sykiu su laikraščių ir dar
bininkų fondų užgrobimais 
eina ir pasmarkintas degi
nimas knygų, kurias Hitle
rio valdžia pripažįsta, kad 
jos nėra “vokiškoj dvasioj 
parašytos.”’ Tarp viešai de
ginamų knygų, išrankiotų iš 
knygynų ir konfiskuotų iš 
privatinių žmonių, yra am
erikonų rašytojų veikalai, 
tokių kaip Uptono Sinclai- 
rio, Jack Londono, Helen 
Keller’aitės ir kt.

Vakar tuo būdu Berlyno 
Operos aikštėje sudeginta 
kokie 20,000 knygų. Jas be
deginant, sakė prakalbą Hit
lerio propagandos ministe- 
ris Goebbels.

Ghandi jau Paleistas

BOMBAY, Indija. — An- 
glijos valdžia iš kalėjimo 
paleido Ghandi ir jis prade
da trijų savaičių maršrutą. 
Ghandi yra nacionalistas ir 
savo išdavikiška pozicija 
tiktai palaiko Anglijos im
perialistų galią. Anglijos 
valdžia jį areštuoja ir pa
laiko kalėjime, kad daugiaū 
pakėlus jo autoritetą. Visai 
kitaip ėlgiasi ‘Anglijos val
džia su komunistais ir tik
rais kovotojais už Indijos 
laisvę.

Naujas Anglijai Smūgis

TEHERAN. — Anglijos 
imperialistams uždavė J. 
Valstijų grobikai Persijoje 
smūgį. Persijos valdžia pa
darė sutartį su Amerikos- 
Persijos Korporacija ir Ge
neral Motors Korp., kad vi
sus automobilius pirks tik? 
tai iš jų. Pirmiaus Persi
joje nemažai karų parduo
davo Anglija.

Paveikslas iš New Yorko Pirmos Dienos Gegužes Demonstracijų.

JAPONAI SKERDŽIA CHINOS - PUOLA
ANT PEIPINGO MIESTO

TIENTSIN.—Japonų ar
mija puola chinus ir žudo 
tūkstančiais. Trys japonų 
armijos eina ant Peipingo 
ir Tientsino. Jų orlaiviai 
bombarduoja miestus ir žu
do civilius gyventojus. Vie
na japonų armija jau pasie
kė miestą Miyun, kuris ran
dasi tiktai 50 mylių nuo Pei
pingo. Ties Miyun eina di
deli mūšiai. Prie Tšiehan 
ir Anshan miestų chiriiečiai 
tvirtai laikėsi ir ; ten krito 
1,500 japonų kareivių. Ko
munikacija tarpe Peipingo 
ir Tientsino nukirsta ir ant 
to kelio yra apie 3,000 ame

Veteranai jau Pa- Francijos Imperialist!] 
siekė Washington^ Apetitai Mažėja

WASHINGTON. — Tūks
tančiai veteranų jau vėl 
randasi Washingtone. Va
kar atvažiavo į Washingto- 
ną 230 trokų su veteranais, 
kuriuos akyvai daboja po
licija. Veteranai taisosi už 
10 mylių nuo miesto savo 
“kempes” ir, manoma, kad 
greitai ten bus apie 9,000 
veteranų. Jie rikiuojasi išil
gai Mount' Vernon kelią. 
Reakcionierius Ht Fišh' rė
kia, kad veteranų vadas E. 
Levine yra komunistas ir to
dėl veteranai yra pavęjjingį 
valdžiai. Roosevelto val- » , > • i
džia partraukė į Washingto- 
ną kareivių iš fortų, Meade 
ir Hunt.

Areštuotas Drg. Dimitrov

MASKVA. — Vokietijoje 
fašistai suareštavo Bulgari
jos Komunistų Partijos va
dą, draugą Dimitrov ir įme
tė į kalėjimą. Bulgarijoje 
puolami komunistai ir d. Di
mitrov buvo išvykęs iš Bul
garijos. Dabar jį sugriebė 
Vokietijos darbininkų kla
sės budeliai .ir rengiasi pa
karti.

rikiečių kapitalistų ir jų 
bernų. Washingtone del to 
sujudimas. Japonų orlai
viai bombardavo miestus 
Lwanchow ir Changli. ; ;

Tuom kartu, kada japondi 
veržiasi ant Peipingo ir 
Tientsino, svarbių Chinijos 
centrų,' tai Chang Kai-she- 
kas iš to fronto ištraukė ke
lias • divizijas ir pasiuntė 
prieš Sovietų Chinijos'Rau
donąją Armiją į Kiangsi ir 
kitas provincijas, nes ten jo 
buvusios armijos galutinai 
nugalėtos Raudonąja Armi
ja.

PARYŽIUS. — Francijos 
imperialistai, kurie nuolatos 
skelbėsi, kad Chinijos Ryti
nis Gelžkelis buvo pravestas 
už pinigus, kuriuos caras 
skolino iš Francijos Azija
tiško Banko, turi prie to 
gelžkelio pretenzijų. Vie
nok Franci j a bus priversta 
su įvykusiu faktu skaitytis, 
jeigu tas gelžkelis bus par
duotas ... per- ’Sovietų Sąjun
gą Japonijai. Francija' ma
no, kad jį turi teisių prie to 
gelžkelio. r Veltui'' rūpinasi/ 
Sovietų Sąjunga: senai likvi
davo visas > ėaro < skolas. -

Nieko Neišeis iš Ekonomines 
Konferencijos ; r

GENEVA. — A. Hender
son, prezidentas “nusigink
lavimo” komisijos sako, kad 
nieko neišeis iš imperialistų 
šaukiamos ekonominės kon
ferencijos,- jeigu1 negalima 
nieko a atsiekti nusiginklavi
mo klausimu; Aišku, kad 
kiekvienost. šaliės • imperia
listai norės. .daugiau > gau
ti rinkų ir dar labiau susi
ries tarp savęš.r

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Baltimore, Md.—Duonke- 

pyklų darbininkai laimėjo 
streiką prieš savo išnaudo
tojus.

Los Angeles, Cal. — Kai- 
lįasiuvįąi darbininkai, vado
vaujant Adatos Darbo In
dustrinei Unijai, laimėjo ke
letą atsiekimų ir gavo pri
dėti algų.

; Wijlemstad. — Įsakyta 
Peru kreiseriui ir dviem 
.submarinam apleisk šią prie
plauką. Atsisakoma jiems 
duoti kuras, nes jie plaukia 
karui prieš Colombiją.

Washington. — New Yor
ko valstijoje bus įsteigta 27 
“kempės” del “Roosevelto 
darbo armijų.”

Berlynas.—Vokietijos fa
šistai paverčia į savo pro
pagandos įstaigas judžius, 
mokyklas, teatrus; piešėjus 
ir viską, kas jiems netar
nauja—išveja iš darbo.

New York. — Išėjo žur
nalas “Soviet Russia To
day,” kuriame yra daug pa
veikslų ir aprašymų apie 
Anglijos šnipų teismą, kuris 
įvyko Maskvoje.

Barcelona. — Susikūlė 
francūzų orlaivis ir žuvo 6 
.žmonės. . .. i • , • ; • ‘ i ’ '

) J . : , ■ : —‘—1------ 4 >. j
; Maskva. — -'Sovietų val

džia užginčija paleistas iš 
Londono žinias, kad būk 
Sverdlovske surasti caro 
turtai. Jokių turtų nerasta.

“Darbo Armija”-Karo 
Armija 1

COLUMBUS, O.—Čionai 
yra suvaryta 2,000 jaunuo
lių į “Roosevelto kempę,” 
kurie atvaryti neva prie 
miškų darbo. Bet karo ofi- 
cieriai lavina1 tuos jaunuo
lius karinio muštro ir net 
kaip bombas ir granatas 
mėtyti; j Tos “darbo armi
jos” yra niekas kitas, kaip 
jaunuolių ruošimas naujam 
karui.

ROOSEVELTO PROGRAMA - LAIKYTI 
BEDARBIUS DARBIN. BADO PADO

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia neva pasky
rė $500,000,000 : kaipo “pa- 
gelbą” bedarbiams. Bet ir 
ta suma pinigų nebus iš
duota per valdžią bedar
biams, bet tik trečdalis bus 
paskirta, o likusią sumą pri
valo sukelti pačios valstijos. 
Tas darbininkus neišgelbės 
iš bado padėties, šešių mie
stų: New Ybrko, Philadel- 
phijos, Pittsburgho, Cleve- 
lando, Toledo ir Bostono be
darbių užlaikymas, skirant 
jiems tik po 90c į savaitę 
laiko, pagal pačios valdžios 
a p s k aitliavimą, reikalauja 
$116,500,000 į metus. O kas 
gali gyventi už 90 centų į 
savaitę laiko? O kur visos 
plačios Jungtinės Valstijos 
su 17,000,000 bedarbių ir ki
ta tiek jų moterų ir badau
jančių vaikučių? Prie to 
bedarbė nuolatos didės ir

GENERALIS STREIKAS ISPANIJOJE, 
DEVYNI DARBININKAI ŽUVO

MADRID. — Generalis mieste žuvo du darbininkai, 
streikas paskelbtas Ispani- Policija nukovė tris darbi- 
joje ir suparaližuota miestų ninkus Jaterba mieste. Bal- 
judėjimas. Darbininkai pa- boa darbininkai užprūdino 
skelbė generalį streiką prieš Į visas gatves; į juos buvo 
nepakeliamas gyvenimo ir ■ mesta per šnipus bomba, ir 
darbo sąlygas bei prieš tero- ‘ vienas darbininkas užmuš- 
ristinę Azano valdžią. Vai-. ta, o keletas sužeista. Bar- 
džia pašaukus armiją savo celonoje darbininkai solida- 
apgynimui ir išstačius kul- riai streikuoja. Politiniai 
kasvaidžius bei kanuoles kaliniai paskelbė bado strei- 
apie valdžios namus. Mad- ką. Vakar Ispanijoje žuvo 
rid mieste buvo mesta bom- 9 darbininkai, keli policistai, 
ba ir du policistai sudras- 23 sužeista ir policija areš- 
kyti į šmotelius. Alicante tavo 59 darbininkų vadus.

Sov. Atidaro Šiaurini
Vandens Kelią

MASKVA. — Gegužės 8 
dieną į Archangelską grįžo 
Sovietų ledlaužis “Sibiria- 
kov,” kuris pereitais metais 
atliko per šiaurių vandenis 
kelionę iš Archangelsko į 
Tokio, o paskui padarė ap
linkui pasaulį kelionę. “Si- 
biriakov”, įrodė, kad galima 
naudoti šiaurių didjūris 
prekybos tikslams. Sovietų 
Sąjunga per tą vandenyną 
atidaro prekybai vandens 
kelią.

Balsas be Vertės
WASHINGTON. — Chi- 

nijos atstovas išleido pareiš
kimą, kad prie Chinijos Ry
tinio Gelžkelio pretenzijas 
turi tiktai Chinija ir Sovie
tų Sąjunga. Chinija atsisa
kys pripažinti bent kokius 
naujus jo savininkus. Bet 
Chinijos balsas nieko jau 
nereiškia, ne tiktai gelžkelis, 
bet visa Mandžurija yra nuo 
jos atimta ir iten įsteigta 
Manchukuo valdžia. 

nauji milionai darbininkų 
atsidurs bado padėtyje. Dar 
daugiau, tie pinigai nėra 
skiriami tiesioginiai bedąr* j; j. i 
biams, 1 bet valstijų vai- į «ij j 
džioms ir įvairioms pašalpos 
komisijoms. Kaip žinome, 
tie ponai daugiau negu pusę . 
pinigų sunaudoja savo al
goms ir kitoms išlaidoms. 
Taigi Roosevelto valdžia ir 
toliaus yra pasiryžusi ma
rinti badu desėtkus milionų 
darbininkų ir jų šeimynų „ s; 
narių! Ir šis paskyrimas 
yra padarytas nuolatos dar
bininkams kovojant už tuo
jau tinę bedarbiams pagelbą.
Bet viešpataujanti klasė ; 
pravesdama “pašelpos” nu
tarimą jį suveda prie nieko. »• . ’ 
Darbininkai privalo tęsti 
kovą organizuojantis į Be
darbių Tarybas ir kovoti 
prieš bado padėtį.

Fašistai Grūmoja Nužu
dyti Darbininkų Vadus

) ”
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos organas “Dai
ly Worker” gavo žinią, kad 
Vokietijos fašistai rengiasi 
nužudyti Vokietijos Komu
nistų Partijos vadą ir bu
vusį į prezidentus kandida
tą d. Thaelmanną. Tpaipgi
jie kėsinasi nunuodyti drg. 
Toerglerį ir pakarti d. Di< 
mitrovą. Visi darbininkai 
ir darbininkų organizacijos \ 
protestuokite prieš fašistus, 
dalyvaudami demonstracijo
se, kur jos rengiamos, . ir 
siųsdami protestus Vokieti
jos atstovui sekamu antra
šu: Ambassador of Ger
many, Washington, D. C.

Guam. — Jungtinių Vals
tijų gubernatorius E. -S. 
Root uždraudžia japonams 
apsigyventi ant šios salos ir 
ištremia kelis desėtkus ja
ponų darbininkų. Sala ran
dasi Ramiajame vandenyne 
ir ten yra karinė laivyno, 
bazė.
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Bedarbiy Apgulimas Seattle^ Miestai
SEATTLE, Wash.—Pora kius paskirs minimas pOliti* 

metų atgal čia buvo, sutver- kįerių komitetas. Valdiški 
ta Bedarbių Piliečių Lyga, tyrinėtojai turės valią eiti į 
Tai buvo politikierių įran- darbininkų namus ir spręstu 
kis laikyti darbininkus nuo: ar reikkliriga pašalpa; ‘ *

Prieš tą Eilių visoj valsti
• 1 ’ • 1 -1 • ’ • . I • I . '.

lankiais, ir kad jie vieni ki- Prieš tą bilių visoj valsti- 
tus patys šelptųsi, nekliu-įjoj pakilo darbininkų pro-

“JAPONIJOS ARMIJA PASIUTO"
Kada pereitais metais Japonijos armija grobe Man- 

džųriją ir vis arčiau grūdosi grie Sovietų Sąjungos sie
noj tai Jungtinių Valstijų imperialistai džiaugėsi ir try
nė delnus. Jie manė, kad neišvengiamai prasidės karas 
tarpe Japonijos ir Sovietų Sąjungos. Bet kaip tiktai Ja
ponijos armija atsisuko į pietus ant Jebol ir Hopei pro
vincijų, kur Amerikos1 imperialistai turi shvd 'bižhiškus 
reikalus, tai Jungt. Valstijų užsienio reikalų ministeris 
Stimson suriko: “Japonijos armija, atrodo, iš proto iš-

Japonijos spauda prieš tai sukėlė protestą ir nurodinė
jo, ;kad karas tarpe Japonijos ir Jungtinių Valstijų yra 
neišvengiamas. “Bungei Siundziu” rašė: “Mes negalime 
plėstis nei Mandžurijoje, nei Mongolijoje, nei Chinijoje 
be įsimaišymo Amerikos, ir tas mums grūmoja pražūti
mi.*.. geriau atviras karas, negu tokia padėtis.”

Jungtinių Valstijų Amerikos ir Japonijos spaudoje pra
sidėjo atviros diskusijos apie būsimą jų tarpe karą ir 
strategines pozicijas. Japonijos laikraštis “Nichon” ra
šo apie Japonijos talkininkus:

“Nuo pradžios iškilimo Mandžurijos klausimo, tokios į 
šalys, kaip Siam ir Francija, iš karto užėmė poziciją, nau
dingą Japonijos imperijai. Tos šalys atvirai pasisakė su Į 
mumis. Jas pasekė ir Vokietija... Pasilieka tik Angli
ja,* bet ji yra didžiausias konkurentas Amerikai visose 
rinkose ir tokiu būdu mes ją gausime savo pusėn.”

O kitas japonų laikraštis “Kokumin” rašo: “Kodėl An
glija privalo bijotis mūsų politikos? Tik todėl, kad ji bi
josi už Australiją, Naują Zelandiją ir Indiją. Bet juk 
žinoma, kad mes ten nesiekiame... Būtinai reikia gauti 
mums į talkininkus Angliją. Tik tada mes galėsime To
limuose Rytuose įvesti tvarką. Suprantama, gali atsi
tikti, kad mes būsime priversti susiremti su Jungtinėmis 
Valstijomis vieni. Ir mes nevengsime to susirėmimo. Bet 
sąjunga su Anglija—tai užtikrinimas mūsų pergalės.”

b laikraštis “Osaka.Manei” rašo/. “Pasaulinis karais 
aplinkui Japoniją artinasi neišvengiamai. Tas taip aišku, 
kad apie tai ir kalbėti nereikia. Bet kodėl susidarė tokia 
padėtis? Japonija padarė tvarką Manflžurijoje. Vienok 
Jungtinės Valstijos skaito, kad Japonija pasigrobė Man- 
džųriją. Ir kodėl Amerika rokuoja, kad jai priguli vado
vybė Mandžurijoje? Iš čia plaukia ir visa Tolimų Rytų 
politika. Ir todėl Mandžurijos klausimas* tapo dideliu 
klausimu.”

O laikraštis “Ciugai” prideda: “Reikia atminti, kad 
apart Mandžurijos Japonija turi dar ir kitus savo gyve
nimo klausimus: Ramumas Manchukuo, tvarka centra- 
linėje ir pietinėje Chinijoje, Didjūrio salos—vis tai Ja
ponijos reikalai.”

Gi didžiausias japonų laikraštis “Asagi” rašo: Per
daug drąsiai ir nachališkai elgiasi Amerika. Dabar ji jau 
yra pagriebus į savo rankas Kantono Chinijos valdžią. 
Po visą Pietinę Chiniją laksto Amerikos šnipai. Kanto
no valdžiai vadovauja amerikoniški agentai. Visa ten 
politika yra Amerikos konsulų rankose, o generolas Chan 
Czi-tan tai jų rankose lėlė. Armijos ir laivyno reikalus 
Kantone tvarko amerikiniai oficieriai. Kantono ir Chai- 
nano srityje amerikiečiai ruošia karo orlaiviams laukus. 
Visas karo laivynas amerikinių laivų su chiniška vėliava 
stovi Maniloje. Tie laivai bile laiku pasirengę gabenti 
amerikinę armiją į pietų Chiniją iš Philippinų. Iš Ame
rikos laivai plaukia su ginkląis į Chiniją. Jungtinės Val
stijos skolina ChinijUi kąro tėikalams pinigus, slapta 
amerikiniai oficieriai :iif jla]kurtai Į)ei specialistai dirba 
chinų armijoje. Visi |ie Jiidgiįnių Valstijų žyfiai at
kreipti prieš Japoniją/; ’ <• p j J

Panašiai rašė japonųt-laikrašfcląi “Naciro Cusin,” “Jap
an. Times” ir visa eilė kitų. O kada Japonija pasitraukė 
iš :Tautų Lygos, tai Jungtinių Valstijų spauda pradėjo 
rašyti, kad Japonija privalo apleisti ir tas salas, kurios 
pirmiaus buvo Vokieti jos, o po karo tapo, perduotos Ja
ponijai. Tos salos yra Ramiajame Vandenyne ir apsu
pa, Philippinus. Į tai atsakė “Japan Times”: “Tos salos 
priguli Japonijai pagal slaptą. sutartį tarpe Japonijos, 
Ariglijos, Francijos ir Italijos, kuri buvo padaryta pereito 
karo metu.” Gi “Kukumin” rašė: “Apie mūsų teritorijas 
Ramiajame Vandenyne sukeltas Amerikoje didelis skan
dalas. žinoma, tai paprastas Jungtinių Valstijų ant mū
sų puolimas. Tas salas mes gavome ne nuo Tautų Ly
gos, bet už dalyvumą pereitame kare. Ir tas salas mes 
niekam neatiduosime jokiame atsitikime. Mes jas apgin
sime, panaudodami visas Japonijos spėkas.”

Taip rašo Japonijos spauda; ne kitaip atsiliepia ir 
Jungtinių Valstijų imperialistai. Nėra tos sekmadienio 
laikrafriiį laidos, kad nebūtų gvildenamas būsimas karas 
tarpe lAmenkos imperialįstų ir. Japonijos. Suąiręiųimąi

dydami kapitalistų turto.
Su šitokia programa suve
džiotojai sabotažąvo visokį riųjų maršavimas. Vėl kon- 
dąrbininkišką veikimą, tuo ferencijU šaukiama Seattle. 
___ 1 „ • 1   n _• ri ■ , lx>. ■ i ' ’> 1 ' . 4 d . 1 ' t • • > J 4 !■« , •

testai. i ; .. .
Toliaus bus antras alka

pąčiu laiku naudodami ir 
gengsteriuš prįeŠ' kovojan
čius darbininkus.; ' , ’,.

: Tokiose' sąlygoše': Bedar
bių Tarybos vėikiaAtysik 
komitetas; pradęj(o/darbuo
tis, kadi paveikti į .Bedarbių 
Piliečių Lygos, narius. Ko- 
motetas stehgesi numaškuot 
v Adus,' darbihinldi šuvedžioJ 
toĮjus. Per ilgą laiką tas 
darbas nesiseke. ;

Pereitą rudenį veikanty- 
sis komitetas pradėjo smar
kiau atakuot , politikierių 
“sau-pagelbos” programą Jr 
vesti kovą už kasdieninius 
darbininkų reikalus/nurodi- 
hėdamas bergždumą tokios ■ 
“sau-pagelbos.” Geros; pa
sekmės tuojaus ėmė rodytis.

; Sausio 1 d., 1933 m., buvo 
pagaminti planai dęlei bend
ro fronto maršavimo į šios 
Washington© valstijos sosti
nę, reikalaut pakankamos 
bedarbiams pašalpos1 iš val- 
štijinės' valdžios. ’ 1 1

I . 1 ; » 1 ■ i

Seattle’© mięste, buvo su
šaukta konferencija; . visos 
organizacijos užkviestos da-; 
lyvaut. Bet Bedarbių Pilie
čių Lygos vadai 'boikotavo 
b sabotąžavo šią 'korifereri- 
ciją ir maršą^inią; sąke,, 
kad. taL. komuųistų sumąpy.-! 
ijjias, o nuo. komunistų i rei- 
kįią šalintis. Esą; Lygoje 
tjžėmė vietas nauji‘Viršinin
kai, ir jeigu jie matys rei
kalo, tai nueis į, valdžią su 
reikalavimais. . - l ,

Dalinai per tokį Piliečių 
Lygos “pasidarbavimą” Se
attle miesto bedarbiai turė
jo mažą delegaciją; ir tik 
1,000 delegatų susidarė' iš
viso maršavimui į Washing- 
tono valstijos sostinę.- Mar- 
šuotojų reikalavimai nebuvo 
išpildyti; dar daugiau. Pirm 
negu maršuotojai sugrįžo į 
•savo miestus, valstijos sei
me buvo priimtas MacDo
naldo bihus. Tdi buvo dide
lis smūgis, atkreiptas prieš 
darbininkus. Tuom biliųm 
vaduojantis, turėjo būt ,60 
procentų numušta ; bedar
biams -pašalpa. Iš penkių 
žmonių sudarytamy komite
tui, duota diktątpriąka . ga
ga Tame klausiame. ’ Bė&ar- 
olanis bus duodama dirban-'

V A

Kilaus ’ vadovavo ■ ’ Bedarbių 
čiliečių Lygai; 101 reikia, ži-i; 
Alioti, kad ta Lyga,buvo apė-, 
ūbus didžiumą bedarbių 
ŠOhttlej.

Į . . ■ • ■ ‘ • • I . I

Darbibinkai paėmė vado
vybę Bedarbių Piliečių Ly
gos ir tjpėrmainė tą brgiįhi- 
žabijiį iš pŠlitikiėbių į $ar- 
bihinkų 1 organizaciją. Ir 
paskui, kada buvo šaukiama 
šio pavieto alkanųjų marša
vimas, tąi jame dalyvavo 
jau 6,000 bedarbių, ir dir
bančiųjų. - Tūkstančiai dar- 
biriinkį; atėjusių / į šį žygį, 
dąį* pirihą kartą; dalyvavo 
tbėht kokioj darbihirikų ko^- 
Voj.* / fcti iŠ jų dar abejojo; 
ąr ŠiS’ marš'avimūš fiebus tik 
kjaį(jįųgąs j žingsriiš. ' Abel-' 
nai. pąčiaine marsaviųie ne-, 
buvo girdėt, nei Kainų, nei 
šaukiamų, obalsinių reikala- 

’vimU.' į :
*

Atvykus maršu o tojams

Šį kartą politikiečiai’ nedrį
so priešintis ' konjęrencįjai. 
Ęonferenciją :buvo, labai di
delė.1 Joj! dalyvavo f 561 < de
legatas nuo 861 organizacijų. 
Dąrbihihkų 'šhvedžiOiojai iš 
BeidarĮbių Piliečių RbniiVeto 

' atsilankė ir bandė ą|ča)Kyt' 
’darbininkų eiles,, bet ■ jiems; 
nėpašisekė. >' Kn n.Perenei j a 
gerai pavyko. . - > • / • > 

: Pirmab 1 žingsnis, sulig 
konferencijos ’ programos, ■ , - . . .
tai buvo suręngt alkanųjų ^osv rūmo,
maršavimus įvairiose savo $^0 įsrlii^^s rhafsūotojų 
atskirose vietose. > Darbiniu* Pakalbėti
kams* buvo nurodyta, kad ^rba pasiderėti su miesto 
MacDonaldo įstatymas buvo komisioniėriais. 
pravestas su pagelba iš Su
vedžiotojų , pusės. ’ 
vietoj toliaus neva'vadovaut 
darbininkams kovose, ; tie 
darbininkų s u v e d žiotojai 

, pasitraukė iš ' vietų pirma, 
negu buvo galutinai numas- 
kuoti.

• ’ < 1 ’ • ■ I »

Taigi Bedarbių Taryba, 
vartodama teisingą taktiką, 
netik įrodė ■, dąrbininkąms, 
kad kovingas • masių veiki
mas yra vienintelė mųmst 
sektina linija, ale numaska- 
vo ir demaigogus; kuriė pir-

Kol šie komiteto nariai 
Todėl, buvo viduj, darbininkai iš 

lauko pusės, lauke ir klausė
si sakomų jiems prakalbų. 
Išlaukė dvi valandas; vis dar 
negavo pranešimo, kaip ten 
viduj vyksta; 'tos derybos. 

į Todėl nutarta visiems eit vi
dun. Komisionieriai atsisa
kė dūot bent kokį tikrą atsa
kymą,;. ir naujas valdiškas 
šėlpųnp kpmitėtas visiškai 
atsisakę derėtis su. darbiniu-

' .(Tąsa 3-ciam pusi.) 
į H ; /• “

: M BOSTON? MASS . 
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Šaukiama LDD 21! Kp. (Sklo- 

kos) j Viešas Diskusijas 
Balandžio 2 d. ALDLD.2- 

ra kuopa rengė Dr. J. Repšiui 
paskaitą sveikatos klausimu, 
žmonių prisirinko apypilnė 
svetainė. . Pirmininkas prane
šė, kad Dr. J. Repšys šiandie 
negali pribūti del tam svar
bių priežasčių,' tada iš publi
kos kilo balsai, kad atidaryti 
diskusijas. Po trumpo apkal
bėjimo nutarta atidaryti.

, Publika pasirinko sekančią 
temą: Kodėl skloka skaldo 
darbininkų judėjimą ?; !

. Diskusijose dalyvavo skait
lingai ir gyyai diskusavo, nu
rodydami priežastis . sklokos 
atsįradimo ir jų. tikslus; kodėl 
jie skaldo darbininkų organi
zacijas ir keiikia visam darbi
ninkų judėjimui.' •

Kadangi nieko nebuvo, ku
rie apgintų sklokos pusę, tai, 

i pasibaigus diskusijom apie 
skloką, tapo pakeltas klausi
mas, kAd šaukti į viešas disku
sijas vietos LDD kuopą, sklo
ką ; po trumpo apkalbėjimo, 
nutarta šaukti ir tapp ant vie
tos išrinkta komisija, kuri tuo 
rūpintųsi.

Komisija kreipėsi prie LDD 
21 kuopos komiteto ir užkvie
tė jų kuopą per raštininką J. 
Šmitą į viešas diskusijas, ku
rios įvyks gegužės 21 d., Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetai
nėje, 376 Broadway; pradžia 
kaip 7:30 vai. Diskusijoms 
tema sekanti: Kodėl lietuvių 
darbinihkį tarpe įvyko skal
dymosi į atskiras organiacijas 
ir ar skloka yra priešdarbinin- 
kiška?

Taigi šiuomi...viešai skloką 
šaukiame apginti savo pusę.

Komisija:
, A. BarČius, .

E. Ceikienė, - 
John Burbą.

WILKES BARRE; PA.

■8 •■

Reikalas Vieita Audė jy Fronto Patersone
■ i*; >'> ‘ i t\: * •' r , . .-.•r
; Draugai iš Patersono, N. J., 

mums praneša,1 kad AsSociatėd 
šjlko Darbininkų Unijos Vadai 
.neskelbia jokio' Streiko. Jie 
tik per kapitalistinę ■spa'udą 
buvo iš' pradžios pasigarsinę 
su savo “kovingumu?’ Re
miantis tokia informacija, bu
vo ir “Laisvėje” išspausdinta 
(num. 107) žinia, kuri, kas 
lieči# to streiko skelbimą, yra 
neteisinga, išskyrus tik paduo
tas darbo valandas ir algas.

Tiesa, gegužės 5 dieną bu
vo sušauktas minimos unijos 
narių susirinkimas, bet į tą su
sirinkimą buvo priduotas šios 
unijos pildomosios tarybos pla
nas, kad streiko neskelbti, o 
tik padaryti kokius ten per- 
tvarkymus algų ir darbo va
landų per pasikalbėjimą su bok
sais. Pagal . vadų patarimus, 
todėl, susirinkimas,'.įjūris buvo 
visai nedidelis, priėmė didžiu
ma balsų pasiūlymą,- kad -tik 
“re-adjustmentas” būtų daro
ma^ r bet.' he ' štreikąs ršaūkiar 
mas.. ' .............

‘ Po nUtarirtio Organizatorius 
;pr Schweitser pareiškė: “Da-‘ 
bar suprantame, 

isWikas, \ftet į p 
■(iv-adjustAieitt)t 
vystys streikas arba; generalis 
.st|*eikas^ tyi mę^ ,ni^Q , bendro

: < r - ,
su tuom, neturime ir už tąi ne
atsakome.” I ' ; > ‘ :

Bet > iąnt rytojaus, vietinė 
Spauda, kaip kad “Morning 
Call,” visai skirtingą, padavė 
“žinią,” būk streikas būsiąs 
pradėtas gegužės ;11 d., nors 
niekas nebuvo daręs tokio,nu
tarimo. • Vadinasi,t žinia buvo 
klaidinanti. ;

tai ne pinigais, ale pro- 
: dūktais,,• dąrgi toHia^ ko- 
- 4 ■ i j--------------------- -------------------r i * 
įarp šių dviejų draskūnų nuolatos auga ir augs, pakol 
jie atves į karą. . } ‘
. Japonijos maršavimas linkui Peipingo ir Tiėhtsino dar 
labiau jų'tarpe aštrina reikalus.1 1 *1 * * .
L Kaip Japonijoje, taip ir Jungtinėse Valstijose Komu-; 
Kištų Partijos jau ne kartą nurodinėjo tą pavojų ir per-, 
Spėjo darbininkus. Karo pavojūs artinasi su kiekviena 
įdiena. Darbininkai privalo budėti. - i < , i
] • Tik .viename visi imperialistai, sutinka, tai neapykąn- 
tojo linkui darbininkų ir valstiečių tėvynės—Sovietų Są
jungos. Jie nuo pat įs-istęigimo Sovietų valdžios vis ją 
$udlė ir darė jai vispkių kliūčių, jie ir dabar pasibengę 
įpulti Sovietų žemę, tik jų apetitus . šutejjkd ;gdiing& Rau
donosios Armijos jėga ir visb pasaulio reVpliUcinio < pro
letariato pritarimas, ir-.užjautimas

Nacionalė Audėjų Unija 
(National Textile Workers 
Union) J išsiuntinėjo ■■ lapelius 
tekstiliečių darbininkų organi
zacijoms, idant jie ‘ eitų į pla
tų bendrą veikimą kovoj už 
apgynimą reikalų visų tos pra
monės darbininkų,—prieš už
darbių kapojimą ir ilgas dar
bo valandas. Nacionale Uni
ja siūlo tuo tikslu Sušaukt pla
čią visų šilko darbininkų kon
ferenciją Patersone, kad iš
dirbti planus sutartinam veiki
mui priep bloginamas sąlygas.

Atsišaukimas kreipiamas į: 
Associated Silk Workers Uni
ją, į lokalus Amerikos Darbo 
Fedęraęijds ir į Jungtinį “Tvis- 
terįų’Į Kliųbą:

kad nebus “Draugaį jDarbinįnkai! \
I“šilko ir dažymo darbinin- 
dtams Patefone būklė vis blo- 
(gjihama. Vyrai ir moterys dirb- 
ituyęseTūYf dirbti po-10, 11 ir 
įlĮ2 Valandų į dieną ir tegauna 
tokią algą, kad jiems reikia al
kanai gyventi?
r “Kongresui/įteiktas Black’o 
bilius, remiamas . Amerik. Dar
bo Federacijos, yra tas pats 
darbu pasidalinimo planas, įkuj-. 
ris jau nuo pirmiau buvo ir 
tebėra praktikuojamas. Text
iles bošų žurnalas ‘Fibre and 
Fabric’ gi pareiškia: ‘Kalbėti 
apie 40 arb.a 30 valandų darbo 
su 48-nių Valaądųąiia‘- yra 
kvaila Šneka, nes darbininkA'm 
būs tiek tčitiokama,’ kiek jie 
įdirbs. ‘ Jeigu kas tiki, kad 
gaus '48-nių - valandų mokestį 
;ūž Š0 arba.. 40 yhlandtj darbo 
skvajtę, /tąi (jis {yrą. tik muiki-

<
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PITTSBURGH!) ŽINIOS

Iš Angliakasių Gyvenimo
šioj apielinkėj mainieriai 

kenčia didžiausią skurdą; tūks 
tančiai mainięrių jau keli me
tai, kaip paleisti iš darbą, o ■ 
kurie ir dirba dieną kitą į sa
vaitę, tai jie turi badauti sykiu 
su bedarbiais, nes mainose są^ 
lygos nepakenčiamos, mokestis 
visokiais būdais kapojama. 
Vietomis, kurie dar ir dirba 
dalį laiko, tai net streikai yra > 
iššaukta prieš tokias nepaken
čiamas sąlygas mainose. Bet 
šidmis dienomis bedarbių ar
mija dar pasididino, Glen Al
den Coal Co. uždarė 8 mai
nas. Pati kapitaistų spauda 
pranešė, kad virš 8,000 nau
jų darbininkų ‘paleista iš dar- . 
bo. O Glen1 Alden viršininkai 
esą pasakę, kad taiidar ne vis
kas, gal ir daugiau mainų bus 
uždaryta, kurios dar dirba die
ną kitą į savaitę.

Susquehanna Coal Co. iš
šaukta streikas; kaip streikas* 
laikysis, ateitis parodys.

Bedarbių pareiga būtų su
tverti galingas Bedarbių Ta-, 
rybas ir reikalauti žmoniškes- • 
nio pragyvenimo.

šioj apielinkė, kurie turėjo 
užsiskurdę savo stubeles ar su
sitaupę kiek pinigų bankuose, 
tai dabar yra visi lygūs,—pi
nigus bankuose uždarė, stubas 
iš tūkstančių jau paėmė ir jų 
atimdinėjimas vis dauginasi.

Wilkes Barre ir apielinkėj 
bedarbių gana daug ant dum- 
pų jau gyvena, kurie jau skur
do ten ir visą žiemą, bet vie
nok bedarbiai nesiorganizuoja 
kovai už pagerinimą savo blo
go gyvenimo.

Draugai bedarbiai, ir dalį 
laiko dirbanti, stokime visi į 
darbą už geresnį savo pragy-, 
venima.

T

I

Waterbury, conn.PITTSBURGH, Pa. — Pirmą 
dieną gegužės darbininkai visų 
tautų entuziastiškai apvaikščio
jo pasaulinę darbininkų šven
tę. Tai dar pirmų sykiu man 
teko matyti tiek daug darbi
ninkų gegužinėj parodoj; po
draug nemažas skaičius dalyva
vo ir lietuvių. Nors policija 
dėjo pastangas nęleisti . paro- 
diioti, nors ji suareštavo kele
tą mūsų geriausių draugui bei 
kalbėtojų ir sugrūdo draugus 
ir kalbėtojus už geležinių gro
tų, bet darbininkai savo už
duotį atliko.

Atsirado kiti kalbėtojai ir tę
sė savo darbą toliau; apie per 
tris valandas buvo sakoma pra
kalbos ir paroduojama.

Socialistai taipgi sakė pra
kalbas tik už kokių 5-kių blo
kų, ir jie išanksto buvo už
ėmę geriausią vietą, su daug 
sėdynių ir gera platforma, bet 
pas juos nei pusės nebuvo tiek 
žmonių, kiek pas mus.

Lietuvių Prakalbos
*• ‘ \ 7 • i f

Paskiau vakare svetainėj 
kė prakalbas d. A. Bimba, 
J. J. Kaškiaučius ir Jūf f Palt^-.. .............
nayičiutė. Publikos'buvo pilna Tad kviečiame visus lietu- 
svetainė ir visi atydžiai- kalbė- vius darbininkus atsilankyti, 
tojų kLausėsiį |TMjįĮ pH&Hta* |pąsikl4ūŠ3įti į
sius k^^yj^^^iręikU įau :peretatymį<“Žąutloftąs Oficie- 

;rius,” po tam pasišokti ir pasi
linksminti/ rids tai ; į bus jau 
.paskutinis praeitos žiemos se
zono parengimas.

Komisijoj NAryis, C. K. '

sa-
Dr.

Jau labai senai buvo pa
skelbta Daily Worker vajus, , 
del sukėlimo finansų Daily 
Workerio palaikymui. Water- 
burio miesto simpatizuojan- 
tiem darbininkam buvo nuskil 
ta suma sukelti penkios de
šimts dolerių, bet mes nesukė— 
lėm nei pusę tos sumos, o mes 
tai gerai žinome, kad Daily,.. 
Workeris tai yra vienatinis 
anglų kalboje darbininkų dieff ’ 
rastis, kuris vien tik ir gina 
darbininkų reikalus. Kad pir— 
miau to neatlikome, tai nors 
dabar pasistengkime tą atlikt.-

štai subatoje, May—gegu
žės 13-tą dieną yra rengiamas 
palaikymui Daily Workerio 
koncertas su perstatymu: 
“Raudonas Oficierius,” kurį 
suloš draugai rusai; po kon
certui ii; lošimui bus šokiai ikj 
vęlai nakties. Parengimas at- 
sibūs Jtufcų svetainėje, 184 
Cherry St., Waterbury. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

tojų | [Abie j paltarįio- ':pasjklausyjti
sius. k’^bMQwl^^^^ jku :perstatymį “Raudoi 
daug, npi Jlė <yna ga
biausi į iŠ j įiteiuvig j ^omunistų 
tar ‘ ‘

darpiriiįikų klabės judėjime* _ 
kaip ji;aiškiai ir atydžiai daly
kus; aiškina. Mes darbininkai 
turime tik pasidžiaugti, turė
dami tokius jaunūs ir pilnus 
energijos kalbėtojus, kaip drau
gė B. Paltanavičiuje.

Labai nuosakiai ir įdomia 
prakalbą pasakė drg. A. Bimba.

LabM susidomėję darbininkai 
klausėsi Dr. J. J. Kaskiaučiaus, 
kuti’s kalbėjo apie sveikatos da
lykus. Rodos, kad publika bū
tų klausiusi per visą naktį kal
bėtojo.- Kad jau ir pasibaigus 
prakalboms* b dar žmonės ne
dori skirstytis, bėt sėdi ir nori 

hAmas/ (Tąsa 3-čiahie įništ) klausytis daugiau, bet delei

■ėtojai. Paltanavičiu- 
•a tik jaunas žiedas 

, o

laiko vėlumo turėjome jau 
skirstytis.

Gal būt, kad mes jau neg
reitai girdėsim tokias prakal
bas, kaip kad šiemet mes gir
dėjome Pirmoje Gegužės.

Turėjom keletą jaunuolių su 
smuikom, kurie graijino pri- 
gelbstint kitiems, dainuojant 
Internacionalą ir kitokias re
voliucinės dainas. Su smui
kais buvo drg. Norkiukas, Bo- 
gužiukas ir šoblauskutis.

ALDLD. 87 Ėp. Korės.
A. Simonaitis
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Bedarbiu Apgulimas Seattle Miesto
:___ o_

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Vakare tad vadovaujantis 

maršuotojų komitetas nuta
rė atšaukt demonstraciją ir 
raginti susirinkusius ir ki
tus darbininkus paremt val
stijos alkanųjų maršavimą. 
Tokis nutarimas buvo pa
skleistas tarp susirinkusių 
darbininkų. Tuomet atsiti-

Reikalas Vieno Audėjų 
Fronto Patersone

nepasiekdami tikslo, kapita
listiniai politikieriai griebė-; 
si paskutinio įrankio, tai i 
yra prievartos. Paskutinis 
jų perspėjimas reikalavo,! 
kad “valdiški budinkai turi' 
būt apleisti; penktą valan
dą vakare.”

Tuomet atsivėrė visas 
pragaras prieš darbininkus: 

gaisrinin-ko stebėtinas dalykas. jįe ’ šerifai, . policija, 
vienbalsiai nubalsavo atmest kai,. būtlegeriai, kekšių pi,r- 
tą nutarimą ir drūčiai lai-akliai, gengsteriai ir kiti pa- 
kytis kad ir ištisą mėnesį, našūs gaivalai pašaukti 
jei bus reikalinga, iki mies- Prfeš darbininkus.
to pašalpos komitetas bus1. Tąjp darbininkai s ir (tapę 
priverstas patenkint bedar- išvaikyti iš valdžios centro, 
bių reikalavimus. Daugelis bet tik po didžiausios kovos 
bedarbių minioje nurodinė- ’ Seattle.
jo, kad tai būtų bergždžias 
-darbas dabar be niekur nie
ko grįžti namo; kai kurie 
sakė, čia nors šilčiau, o na- 

Ynie šalta.
Tapo išrinktas darbinin

kų komitetas gauti maisto 
ir lankyti visus skyrius Be- į 
darbių Piliečių Lygos, ragi
nant bedarbius dėtis prie 
protesto. Šimtai darbinin
kų į tai atsiliepė.

Darbininkai jau buvo už
ėmę miesto ir pavieto val
dybos rūmą. 7

* bininkti milicija, kad laiky
tų švarius koridorius ir žiū
rėtų, idant kas neiškeltų ko
kių provokacijų. Miesto 
telefonai buvo vartojami, 
fcad šaukt bedarbių ir dir
bančiųjų delegatus iš visos 
valstijos. Taip darbininkai 
laikė apgulę šį valdžios cen
trą per 60 valandų ir suva
žiavo darbininkų delegatai 
iš visos valstijos.

Kapitalistiniai laikraščiai 
iš pradžių stengėsi užslėpt 

' šitą įvykį; tik į antrą dieną 
apie jį atvirai pradėjo kal
bėti.

Trečią dieną darbininkų 
solidarumas pasirodė dar 
didesnis. Tūkstančiai dar
bininkų užpildė gatves ir 
valdiškus budinkus. Visaip 
kapitalistai bandė suardyt 
darbininkų pasiryžimą, nau
dodami tam įvairias priemo
nes, pradedant nuo provo
kacijų ir baigiant melagin
gais prižadais. Bet jiems 
tatai nesisekė. Darbininkų 
eilės tvirtai laikėsi. Kitaip

Reikšdami galutiną pro-| 
testą,. tūkstančiai darbinin
kų pradėjo maršuoti gatvė
mis per miestą. Šis marša- 
vimas buvo stipresnis už vi
sus pirmiau buvusius. Vi
sur girdėjosi skambant “So
lidarity,” darbininkų vieny
bės daina. Automobiliu ir 
gatvekarių judėjimas turėjo 
sustoti.

Kelių dienų kova buvo 
iškilmingai užbaigta prie 
Bedarbių Piliečių Lygos 
centro. Darbininkai čia pa-

Išrinkta dar- > sižadejo remti Washington©
1 1 "t • 1

valstijos alkanųjų maršavi- 
mą ir išsiskirstė. O tie, ku
rie buvo atvykę iš toliau, 
tai sulipo į gatvekarius ir 
nieko už važiavimą nemo
kėjo; liepė savo kelionės lė
šas išsirinkti iš Seattle 
miesto valdybos: 1 > •

Po šio įvykio buržuazija 
labiau ^pradėjo vartiot tero-į 
ra. Prieškarinėj demons-1 
tracijoj darbininkai ’ buvo 
užpulti ir dešimt jų areš
tuota/ Vienok kovo 1 d. 
virš 2,000 darbininkų iš čia 
maršavo į valstijos sostinę, 
kur išviso susirinko „3,750 
alkanųjų delegtų^ atstovau
dami 114 organizacijų.

Tarp tų organizacijų yra 
tveriamas bendras frontas 
iš dirbančių ir bedarbių, iš 
žuvininkų, farmerių, indi jo
nų ir veteranų. Ir darbi
ninkai panaudos šį ginklą— I 
bendrą frontą kovai prieš 
terorą, prieš alkį, prieš im
perialistinį karą ir prieš vi
są kapitalistinę priespaudą.

Aldona Kazokytė.

SHENANDOAH, PA.

LYROS CHORO KONCERTAS
Subatoje, 13 Dieną Gegužės (May), 1933

Dalyvaus ir Wilkes Barre Merginų Oktetas

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
“Ką ;yra kongresui padary

tas pasiūlymas apie nustatymą 
mažių-mažiausios (minimum) 
algos darbininkams per bosus 
ir valdžią, tatai pataps di
džiausia alga, kokią tik kapi
talistai sutiks mokėti bile .dar
bininkams,—jeigu darbininkai 
nesusiorganizuos įana drūčiai, 
kad atsispirti prieš tokią men
ką algą. Su Roosevelto inflia
cijos programa gyvenimas 
brangsta, o algos bus griežtai 
sumažintos.

“Dabartiniais laikais, labiau 
negu bile kada, darbininkai 
supranta reikalą suvienyto vei
kimo iš savo puses. Per ilgūs 
metus jie buvo paskirstyti. Bo
sai naudojasi iš darbininkų ei
lių pasidalinimo, i 
darbininkams algas be jokios 
atodairos.

“Dabar tai yra laikas susi
vienyti visiems darbininkams 
nepaisant, kokiai unijai kurie 
priklausytų arba kokit] politi
nių pažiūrų laikytųsi, ir kovot 
prieš bosus, atmušt algų kapo
jimus ir ilgas darbo valandas!

“Bendras veikimas Tvisterių 
su pagelba Nacionalės Audėjų 
Unijos laimėjo daugeliui Tvis
terių uždarbio pridėjimų laike 
jų streiko. Tatai įrodo, kad 
darbininkai gali laimėti, kuo
met būna susivieniję.

“Nacionalė > Audėjų Unija 
visuomet stojo už; vienybę. 19- 
31 metų streike mes atsišaukė
me į Associated Uniją, siūly
dami vienybę. Dabar nesenai 
mes atsišaukėme delei suvie
nyto fronto prieš verstiną dar
bą. Tie mūsų atsišaukimai 
buvo atmesti. O darbininkai 
patys jau yra parodę, kad pa
geidavimas vienybės ' tarp jų 
auga., ... > • (|

J I ; i i i h, • j H' . p •
“Mes jaučiame, kad jėigii 

mes nesutversime vienybės- 
tarp visų šilko'darbininkų,'tai 
toliau gręs dar didesnis pavd- 
jus tekstiliečių sąlygų pablogi
nimo. Todėl dabar mes išnau- 
jo atsikreipiame į jūsų organi
zacijas, kad sudaryt bendrą, 
frontą ir padaryt vajų delei 
prisirengimo visuotinam strei
kui prieš darbo mokesčio ka
pojimus ir prieš ilgas valan
das.

“Mes siūlome, kad jūsų or
ganizacija sudarytu tam tiks
lui savo komitetą ir kad mes 
bendrai svarstytume planus 
delei šios kovos vedimo. Mes ; 
siūlome sušaukti plačią konfe
renciją darbininkų iš šapų, 
broliškų ir šiaip darbininkiškų 
organizacijų, kad kaip galint 
daugiau įtraukt jų į prisiren
gimus delei plačios suvienytos 
kovos.i.

“Mes prašome jūsų organi- 
aciją duoti atsakymą į šį atsi
šaukimą bėgyje 10 dienų. Mes 
mielu noru priimsime bile nu

rodymus bei pasiūlymus, kas 
liečia tos kovos vedimą. Mes 
kviečiame visus darbininkus 
ateiti į mūsų buveinę ir apdife- 
kusuoti tuos dalykus su mu
mis. .

J ‘ILAISVI Puslapis trečias

BALTIMORE, ND
Ateinantis Karas Bug Baisiau- Į 

sias, Ką Buvo Istorijoj
The American Chemical 

Society žmonės lankėsi Edge
wood Arsenale, M a r yland 
valstijoj, dabartiniu laiku ir 
matė didžiausias baisenybes, 
ateinančiam karui ruošiamas. 
Jie patyrė, kad tenais išdir- 
biamas gesas, kuriuo bus nai
kinama žmonija ir kiti gyvū
nai be jokio pasigailėjimo.

Jie matė aeroplanus-orlai- 
vius, kurie paguldo milžiniš
kas dūmų sienas per kalnus ir 
klonis į porą sekundų, kad ka
riuomenė galėtų artintis prie 
fronto visai nematomai.

Jie lankėsi laboratorijoj, 
kur rpatė,,.kaip negyvėlius lai
dos, niekam nematant. Ir. tuo 
pačiu laiku generolas A. E. 
Ross, chemikas ir pasaulinio 

kapodami karo kariautojas, aiškina (The 
Canadian House of Commons), 
kaip tie gesai bus naudojami 
ateinančiam kare.

Gen. Ross sako, kad naujai 
atrastas gesas bus naudojamas 
sekamai: viena dalis geso ir 
10,000,000 dalių oro atims 
žmogaus jėgas ir paliks be są
monės į vieną minutę. Gen. 
Ross toliaus aiškina, kad šitas 
gesas paplukdo žmogaus plau
čius vandenių, ir tuo pačiu lai
ku supūdo kraujo gyslų sienas 
į trumpą laiką. Gen. Ross sa
ko, kad praeito karo maskos 
bus bevertės ateinančiam ka
re, nes jos bus persilpnos ap
sisaugo! nuo naujo geso. Ir 
toliau sako, kad du orlaiviai 
paims įvalias geso išnaikint, 
sakysim, visč Londoną.

; Taipgi aiškino ir apie kitus 
gesuš, kaip cacodyl, isocyani- 
de ir kitus pavojingus gesus, 
kurie pereina’ žmogaus odą vi
sai siejančiomis, o tik vėliau 
žmoguj turi mirti. , Kitas ge
sas, kuris vadinamas “ther
mite”, sutarpina storiausias 
gelę^is,ktiip vašką. Visi tokie 
jgęshi yna šdkrauti į^Vvėraū- 
zes” ir laukia ateinančio karo.

■ Balitimorės vietiniuose laik
raščiuose plačiai aprašoma kas 
link Georgę Bernard Shaw. 
Jo kalba per radio patriotams 
labai nepatiko. Kodėl nepati
ko ? Todėl, kad jis pąsakė 
teisybės. O buržuazijai kaip 
tik tas nepatinką.,. Senelis 
Shaw per radio savo kalboj 
aiškino ir kvietė amerikonus, 
kad jie imtų pavyzdį nuo So
vietų Sąjungos, kaip pagerint 
gyvenimo sąlygas ir kaip išeit 
iš pasaulio krizio.

Tai Amerikos buržuazija 
randėjo piestų šokt, ir Ameri
kos patriotai net reikalavo,

' ■ T jį
į kad Shaw būtų Jšdeportuotaę.:

Labai juokingų straipsnių bu
vo parašyta patriotiškų mote- 

|rų. Ponios Hollway ir Dash- 
iell šaukė visus patriotus vie
nytis ir kovot prieš komunis
tus ir jų simpatikus ar užta
rėjus.

Bet kas tie yra patriotai? 
Niekas daugiau, kaip grafte- 
riai, raketieriai ir darbininkų 
išnaudotojai. Patriotai skan
dalistai, kukluksai ir kiti niek
šai. Vadinama Teapot Dome 
valdiško žibalo vagystė buvo 
padaryta patriotų ; Tom Moo
ney patriotų įkalintas; Sacco 
ir Vanzetti patriotai sudegino 
elektros kėdėj ; 9 juodveidžiai 
jaunuoliai Alabamos valstijoj 
patriotų įkalinti; Hitleris ir 
Mussolini patriotiškai darbi
ninkus terorizuoja. Daugelyje 
vietų Jungtinėse Valstijose 
pirmas konstitucijos pataisy
mas yra patriotizmo panaikin
tas—darbininkų teisės atimtos. 
Darbininkai nuo bado miršta, 
tai patriotai prie to privedė. 
Patriotizmu yra užnuodinti ne- 
kurie ir lietuviai darbininkai 
ir kitataučiai—ypatingai Bal- 
timorėj patriotizmas nedaleid- 
žia darbininkams akių atida
ryt ir nusikratyt senoviškų 
papročių.

Na, ir kodėl Baltimorėj sun
ku darbininkus į organizacijas 
pritraukti? Todėl, kad čia 
darbininkai mažėja, o “biznie
riai” auga. Baltimorės darbi
ninkas kaip tik netenka darbo, 
tai tuoj užsideda biznį.. . Kat
ras negali biznio daryt po sto
gu, tai daro atviram ore, .gat
vėse, eina nuo durių į duris. 
Vienas parduoda adatas, kitas* 
špilkas, trečias paišelius, ket
virtas čeverykų šniūrelius ir 
taip > šimtus kitokių įvairių 
daiktų.. . O katras neįvalias 
mokslo išėjęs tą biznį daryt 
arba katro dar moteris (įirba, 
tai visgi jam įvajias namuose 
užsiėmimo, neš jis turi arti 
prie durių ■ stovėti į ,zvanų 
traukimus atsakinėti, nes tokių 
biznierių šimtai pereina. O 
kuomet; paklausi katro biznie
riaus, kaip tau biznis eina? 
Tai gauni atsakymu, kad ne
labai gerai, sako dar nieko 
šiandien nepardaviau! O jau 
pusę po penkių švilpynės stau
gia.

Na, jūs vargšai biznierėliai, 
ar ilgai jūs duositės save pat
riotams apgaudinėt, ar ilgai 
jūs leisitės klerikalams save 
mulkint, kuomet kunigai baž
nyčiose sako, maldauk, bet ne
reikalauk, reiškia — badu 
mirk ?

«
Philadelphia.—4,500 suk- 

niasiuvių darbininkų ir dar- džia pasiuntė $9,200,000 ver-* 
bininkių paskelbė streiką ir tės savo aukso bonų į Jung- 
ant 90 nuoš. suparalyžiavo • tines Valstijas išplatinimui 
tą gamybą. 1 tarp amerikiečių.

Tokio. — Japonijos val-

“LAISVES" PIKNIKAI
ĮVYKS 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 (August)
Valley View Park, Inkerman Pa.

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

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

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 
Philadelphia, Pa., tai

PHILCO JUNIOR RADIO,

316 E. Girard Ave., 
bus antra dovana

MODEL 1933, $18.75

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

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

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

“Laisvės” Administracija.

Taipgi ir pats choras duos gražią dainų programą. 
Bus ir daugiau įvairumų. Tai bus Koncertas ir Balius. 
Grieš gera muzika ir atsilankiusieji gales smagiai pasi
šokti. ' ’ !

“Broliškai Jūsų, , . .
Executive Bįoard, , 

National Textile Workers 
Union,

222 Paterson St., 
Paterson, N. J.*

Sukilimai Kuboje

HAVANA. — Ne tiktai 
darbininkai, bet net vaikai 
sukyla prieš nepakeliamas 
gyvenimo sąlygas ir budeliš
ka Machado valdžią. Casa 
Cuna kempėje sukilo 50 
našlaičių berniukų prieš, ba
do sistemą. • Jie bandė iš
trūkti perlipdami mūro sie
nas ir pabėgti.

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

NEW FEATURES EVERY DAY
IN THE

CENTRAL organ of the communist party,

subscription for

•/in payment.

CITY

DAILY WORKER 
50 East 13th St.

New York, N.

Please enter my

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

I enclose $_

NAME.

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

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

STATE

, SUBSCRIPTION RATES
In Manhattan and Bronx, N. Y.; 1 Yr.—$9; Six Months—$5; 

' 3 Months—$3; One Month—$1
Elsewhere in U. S., A.: 1 Yr.—$6; 6 Months—$3.50: Three Months 

—$2; One Month—75c.
SPECIAL SATURDAY EDITION—$1.50 per year.

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 
“keyboardo.”

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

daug

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

DAILY WORKER

year (months).
Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau

jais parankumais, prietaisais dabar galima ją įsigyti 
per “Laisvę.”

ADDRESS

■■■■
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FIODOR GLADKOV Verte D. M. ŠOLOMSKAS.

CEMENTAS
(Tąsa)

—Gėda, gėda jums, draugai! Ęiurokra- 
tizmas ir valkiojimasis! Išvaikyti jus vi
sus reikia... sušaudyti.

—Na, kudločiau, atimk savo ranką nuo 
durų,—tarė Glėbas, priėjęs prie sargo. Su
judo eilės. Kuom jis geresnis, kad lenda 
prie durų, o nestoja į eilę? Viduje tyla. 
Prie durų užrašas: “Be leidimo nevalia įei
ti!” Žemiau kitas: “Pirmininkas priima tik 
su labai svarbiais reikalais.” Dar žemiau 
trečias: “Su specialiais reikalais priima tik 
po to, kada praleidžia sekretorius.”

Velniška mašina! Kad paleidus fabri
kus darban, tai pirma tokią mašiną reikia 
sudaužyti. Glėbas nuėjo pas sekretorių. 
Ten ir vėl eilės... Sekretorius Peplo, su 
baltais plaukais, žiūri į susirinkusius ir į 
raštinės merginas ir šypsosi... Kitame 
gale girdisi riksmas:

—Sušaudyti jus visus! Kokią velniavą 
užvedė! Ragai reikalingi, kad nugalėjus 
jūsų biurokratinę mašiną. Aš jus visus 
numaskuosiu ir išvilksiu prieš darbininkų 
akis!
, Tas rėkia, o sekretorius Peplo šaiposi. 
Matomai, jie pripratę prie tokio riksmo... 
Po kambarį įdūkęs vaikštinėjo Žukas ir 
rėkavo. Glėbas nutvėrė jį už rankos ir nu
smaukė į užpakalį kepurę.

—Žūk, žiūrėk drąsiau. Nerėk, kaip vil
kas, ir nešaudyk rankomis.

—Ek, mano Glėbas, brangusis draugas! 
—nudžiugo Žukas, kaip iš miego pabudęs. 
—Kaip man sunku žiūrėti į biurokratų ma
šiną. Gyventi jiems neduosiu, kol kentės 
darbininkai. Buvau Soviete—tas pat. Bu- 
vau maisto skyriuje—dar blogiau. Ir čio- 

■ j; nai prakeikti biurokratai!
—Žukai, tikras barškalas iš tavęs, drau

ge ! Meskis į darbą, o liežuviui duok pasil- 
: z ’ t

—Aš... aš, kad aš. Kad juos kur para- 
liai! Aš juos visus, visus prie sienos pa- 
statysiu.

—Žukai, matau, kad tau reikia duoti ko- 
kį nors darbą, nes kitaip tu neturi ką 

-*• veikti. Turėk mintyje, surasiu pagal ta- 
vo kaklą ir pavalkus.

—Ne, mano mielas drauge, aš jiems dar 
parodysiu, kaip 1918 metais.

Ir Žukas pagrūmojo kumščiu. Glėbas 
priėjo prie sekretoriaus ir tarė:

—Drauge sekretoriau, prašau pranešti
— pirmininkui...

< - —Stokite į eilę,—tarė sekretorius nusi
šypsodamas.

—Drauge sekretoriau, jūsų eilę po vel- 
2! nių! Aš turiu labai svarbų reikalą. Būti- 
;; * nai apie tai praneškite pirmininkui.

—Greitas reikalas * Kokis reikalas? Ka
me dalykas?—sujudo sekretorius.

—Ir pas mane greitas reikalas! Ir as 
turiu svarbų reikalą!—šaukė susirinkusie- 

'ji. Sekretorius neklausė Glėbo, bet klausė 
jau kitų. Glėbas atsistojo, išsitiesė ir jo 

-J akys pasidarė, kaip ir Žuko. Jis pagrūmo
jo sekretoriui kumščiu ir dideliais žings- 

;; niais nuėjo linkui pirmininko durų. Glė- 
y , bas smarkiai pastūmėjo sargą ir įėjo į pir- 
y ‘ mininko kambarį. Kambarys pilnas dūmų 
y ir iš dūmų pasigirdo balsas:

—Kame dalykas, drauge? Kodėl jūs lau- 
žiatės, kada nėra priėmimo valandos? Aš 

.__užimtas.
Glėbas pastebėjo, kad pirmininkas ga- 

lingas vyras ir jo balsas, kaip iš triūbos. 
Prie stalo sėdėjo pirmininkas. Greta jo

— stovėjo kitas vyras su revolveriu rankoje ir 
kinžalu prie juostos... Glėbas kariškai pri- 
dėjo ranką prie kepurės ir po to atsisėdo

t Z ant kėdės prieš pirmininką. Vienas į ki- 
1 * tą jie pasižiūrėjo. Pirmininkas tęsė kalbą 

į vyrą, kuris buvo ginkluotas.
—Drauge Boršči, tu gerai įsitėmyk tą: 

* jeigu tu bėgyje mėnesio nepadarysi papil- 
.J domąją rinkliavą maisto, tai aš tave su- 

šaudysiu. Aš veltui žodžių nemėtau. Tą 
-į gerai žinai. Kaipo valsčiaus pirmininkas, 
-- tu atsakysi už visus,

Boršči norėjo kalbėti, vartė akis, trau- 
1 J. kė }ūpas.

—Taip, drauge, Badin. Aš tokis komu
nistas, kaip ir tu. Ir aš protestuoju prieš 
tai...

—Taip, tave kaipo komunistą, ir pastaty
siu prie sienos,—perkirto jį Badinas.—Taip 
ir bus, jeigu neatliksi darbo. Kaip atrodo, 
jūs pasidavėte kūlokų įtakai.

—Drauge Badin, bet tu privalai išklausy
ti... Tu turi žinoti, kokia yra padėtis. 
Jau keturis kartus iš valstiečių darėme 
grūdų ir maisto rinkliavas. Jie išmirs ba
du. Ir mes tokiomis priemonėmis patys 
juos prieš save sukelsime. Jie sukils if 
mus visus išpjaus. ' ,

—Taip, lai išpjauna. Bet tau duotą pri
sakymą tu privalai laiku pravesti.

—Drauge Badin, aš prašau padėti tą į 
dienotvarkę... Aš padarysiu pranešimą 
Pildomajam Komitetui.

—Boršči!—suriko Badinas.
Boršči atsistojo, jo akys sužaibavo ir nu

sišypsojo taip, kad tartum nuo to kaulai 
subraškėjo,—Drauge Badin, ši kampanija 
bus pravesta. Aš padarysiu viską. Bet 
tai bus skerdynė.

—Neverk, į pagelbą gausi Saltanovą su 
milicijos būriu.

Pirmininkas atsisėdo, o Boršči greitais 
žingsniais išėjo.

—Kame dalykas, drauge? Kalbėkite 
trumpai.

—Drauge pirmininke, darbininkui jus pa
siekti jau taip yra sunku, kaip buvo užka
riaut Perekopas...

—Sakykite, ko jums reikia?—pakartojo 
pirmininkas. Abu susitiko akimis, tartum 
kovoje. Ir Glėbas kareiviškai pradėjo:

—Kitą kartą tą jūsų kudlotą šargą pa
griebsiu už kojų ir paleisiu per langą. To
kia generolų mada mums, darbininkams, 
netinka! , . ,

—Drauge, už jūsų kalbą aš jus tuoj aus 
areštuosiu. Kas jūs tokis?—rūsčiai pra
dėjo Badinas. Atsistojo, atsirėmė ranko
mis į stalą, kad net jis subraškėjo. Glė
bas atsistojo prieš jį, kietai padėjo ranką 
jam ant peties ir galingai suriko:

—Drauge pirmininke, su jumis kalba fa
briko darbininkas! Atsisėskite! Jūs’ne
turite teisių vyti darbininkus iš savo raš
tinės !

Badinas patraukė antakius, parodė dan
tis ir atsisėdo. Išsiėmė cigaretų, užsirūkė 
ir pastūmė prie Glėbo.

—Na, klausau jūsų. Kalbėkite į dalyką. 
Kaip jūsų pavardė?

Glėbas atsisėdo, atstūmė cigaretus ir iš
siėmė savo raudonarmietišką pypkę.

—Komunistų kuopelė ir fabriko darbi
ninkai nusprendė pristatyti į miestą malkų 
su pagelba bremsbergo. Technikas paruoš 
planus ir pagamins braižinius. Per dvi tris 
dienas visi darbininkai padirbsime ir nu- 
leisime prie gelžkelio kalnus malkų. Kiek 
reikės malkų pagaminti, privalote apskait- 
liuoti. Reikia pradėti įtraukti darbininkai 
atgal į darbą, štai kas. Mano pavardė— 
Čumalov, buvau kalvis, o vėliaus komanda
vau raudonąjį pulką.

—Štai, tai didelis darbas,—ir Badinas 
padavė jam ranką.—Reikia apie tai pagal
voti. Na, pasakykite, ar Daša Čumalova 
tai jūsų žmona? i ‘ '

—Ne tame reikalas, drauge pirmininkė, 
—Glėbas išstūmė pro pypkę.-^-Aš manau, 
kad mes privalome ruoštis paleisti fabriką 
darban. Ar jus tą turite dienotvarkyje?

Badinas atsilošė ir galvojo. Štai prieš jį 
Glėbas Čumalovas, žmogus, kuris buvo skai
tomas žuvusiu, vyras Dašos, kuri nepanaši 
į kitas moteris, Daša, prie kurios kibo Ba
dinas. Nebuvo moters, kuri atsilaikytų 
prieš Badiną, o ji priešinosi ir dar kaip; 
Daša, kuri taip sugabiai organizavo mote
ris ir traukė į veikimą. Badinas negalėjo 
prie jos prieiti taip, kaip jis prieidavo prie 
kitų moterų. Ir jis tankiai galvodavo,-kaip 
prie jos prieiti ir nuveikti jos priešingumą. 
Ir štai dafyar prieš jį sėdi žmogus, kuris 
tarpe Badino ir Dašos atsistoja, kaip siena.

(Bus daugiau)

SPRINGFIELD, ILL
i ■ : i * ■

Balandžio 23 d. mainierių 
progresyvės unijos buvo pra
kalbos surengtos parke. Pu
blikos susirinko didokas būrys 
klausytis kalbėtojų prakalbų. 
Mat, angliakasiai nepaprastai 
nuvarginti ilgo streiko virš vie
nų metų. O dar galo tos ko
vos nematyt. Kalbėtojai išgy
rė tuos, kurie drūčiai laikosi 
kovos lauke ir tęsia pradėtą 
streiką, o nepasiduoda UMW 
biurokratams. Mat, progresy
vių mainierių unijoj yra viso
kių pakraipų ir įsitikinimų 
žmonių. Kaip tai komunistų, 
socialistų, katalikų ir šiaip vi
sokių tikjėjiręio sektų. Per tai 
ir vadams sunku susitaikyti ąr 
išreikšti žodį, kitą kas link ko- 
vi’pgčspįų darbijnnM.. . •

Ai'gerai pamenu,-kaip tyė- 
ijėM progresyvių uniją, ,tąi mai
nierių didžiuma bijojo ir su
minei komunistų vardą. Arba 
komunistiškos pakraipos ir la
pelius ištraukė iš draugo Ru- 
saičio, o dabar vis tiek gauna 
raudoną komunistinį vardą ir 
progresyviai nuo buržuazijos 
ar augštosios klasės.

Atėjo pavasaris, tai kasykla 
po kasyklos ir užsidarinėja. 
Jau užsidarė penkios, o dar 
penkios dirba po biskį. Bet 
kurie ir dirba,—suvargę. O ką 
jau bekalbėti apie nedirban
čius.

1

SPRINGFIELD, 111. — Ge
gužės 1 d. mūsų nebuvo ap
vaikščiojama paroda^ tartum 
iššluotos miestas buvo be pu
blikos, bet parke komunistiš
kos prakalbos buvo sakomos. 
Maža: buvo susirinkę klausy
tojų, mat, mūsų mieste nedaug 
simpatizuoja komunizmui dar
bininkų. Kadangi kapitalisti
nė spauda šmeižia ir baugina 
darbininkus’ raudonaisiais kaip 
išmanydama. O antra, kuni
gai irgi tą pačią giesmę atkari 
toja savb parapijoriamš. Mo
kyklos, dideliems ir mažiems 
studentams, : kala per • dienas, 
kad, girdi, r komunistai,, tai 
bjauriausi žmonės. > '

Man pasakoja malJininkės 
moterys, kad prieš velykas bu
vo atvažiavęs lietuvis zokoųin- 
kas kunigas išklausyti išpažin
ties einančių. Girdi, nusideja- 
vęs, kad prasti visiems laikai, 
ale negązdinęs nei pragaru po 
mirties, ir nesakęs, kad numi
rę eisite į dangaus karalystę. 
Sakęs, mes atsiradome iš dul
kės ir į dulkę pavirsime nu
mirę. Tie žodžiai labai nuste
bino parapijonus, bijančius 
prarast nebuvėlę dūšią. Nemi
nėjęs apie jokius velnius, kaip 
kad seniaus baugindavo pe
klos kančiomis.

SPRINGFIELD, Ill — Laik
rodžių fabrikas nedirba jau 
trečias mėnesis. Ir geresnes 
mašinas išima ir išveža, bet 
kur, - tai nežinia. O prastes
nes išaliejavę ir apvynioja. 
Prie to darbo tik dirba dau
giausiai buvę boseliai. Dar
bininkai paprasti negauna to 
darbo, bet laukia vargšai ir 
mano, kad vistiek dar ta dirb
tuvė atsidarys, čia tai klausi
mas, ar kada atsidarys ar ne. 
Pirmiaus ta kompanija vertė 
darbininkus pirktis jos [šertis, 
ypač tuos, kurie turėjo geres
nius t darbus ir daugiau uždir
bo., • ■ . .

Dabar kompanija Šerų ne
nori, atmokėti. ir skelbia, kad 
subankrutavusi ir negalinti iš
mokėti.1 Girdi, jeigu kada at-; 
įdarys tą fabriką ir uždirb
sianti, tai atiduosianti. Man 
pasakojom, kad nekurie darbi
ninkai į teismą padavę kom
paniją del neatmokėjimo Šerų. 
Kaip dirbo gerai ir geruose 
laikuose, tilpo darbininkų virš 
du tūkstančiai. ■ Unijos jokios 
nebuvo.-;}. Z'

čeverykų išdirbystė irgi 
prastai dirba, kad bedirbdami, 
o turi pusbadžiai gyventi.

Ūkio e visokių mašinų fabri
kas irgi vos kruta su keliolika 
darbininkų. Daug kitokių is-

j y,į,,,1,, -..sgĄAfe;
dirbysčių visai uždaryta. Vie
nu žodžiu sakant, darbai mirę, 
o pragyvenimui reikmenys ei
na brangyn.

A. Čekanauskas*

WILKES-BARRE, PA.
Kad finansiniai paremti Pro 

letarų Meno Sąjungos Centrą, 
Wilkes Barre Aido Choras 
rengia puikią vakarienę 14 d. 
gegužės (May), Darbininkų 
Centre, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

Visi gerai žino, kad prolet- 
mėno centras yra reikalingas' ir 
tik per centrą visos dailės gru
pes, kaip tai: chorai, mėgėjų 
grupės ir1 orkestros gauna vis
ką, kais reikalinga darbininkų 
dailei. Centras’reikalingas, jo 
palaikymas' sVarbu, tad1 ir fi
nansų reikalauja. Taigi-Aido 
Choras nutarė paremti centrą 
kiek galima. Visas :pelnas nuo 
Šios vakarienės' bus paskirtas 
centrui. Tad visi apielinkės 
draugai yra širdingai kviečia
mi atsilankyti kuo skaitlingiau 
šiai ir prisidėt j (prie to svar
baus darbo; prisidėti su fi
nansine parama del proletme- 
no centro.

Kuris tik myli dailę, dainas, 
muziką, turėtų matyt tą svar
bų reikalą ir dalyvauti šiame 
parengime, ruošiamam centro 
naudai. '

Prie to, bus ir gera progra
ma : Aido Choras dainuos nau
jausias dainas, Aido Oktetas 
taipgi smarkiai mokinasi vaiz
delių su dainomis, idant pada
ryti publikai “surprise.” Visi, 
kurie atsilankys pirmu kartu, 
girdės okteto naujas dainas. 
Vakarienė bus nepaprasta; ko
misija laiko slaptybėj, kad 
draugams atsilankiusiems pa
daryti ir vėl “surprise.” < Tad, 
visi, draugai, nesigailėkite fi
nansinės paramos-; atsilanky
kite į šį parengimą.1 Šitas pa
rengimas yra 1 jau žiemos pas
kutinis, kurį Aido Choras ren
gia. Tad užbaigkime žiemos 
sezoną linksmai ir. del gero 
tikšlo. i ' • ;

. I"-: • O. Z.

Areštavo 600 Komunistų

VIENNA. — Fašistine 
Dollfuso valdžia suareštavo 
600 Austrijos komunistų, 
partijos narių. Fašistai ap
siginklavę puolė darbininkų 
organizacijų centrus ir gau
dė veikėjus. Austrijos fa
šistai rengiasi eiti savo pus
brolių, Vokietijos fašistų, 
keliu ir užsmaugti darbinin
kų judėjimą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
• ' t • •

PATERSON, N. J.
LDSA 38 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 14 d. gegužės, pas drg. 
Matučienienę, 107 Putnam St. Pra
džia 2 vai. po pietų. Visos narės 
malonėkite dalyvauti ir atsiveskite 
naujų narių j susirinkimą.

Sekretorė.
(110-111) 

------i..... .

PHILADELPHIA, PA.
, Lietuvių T. D. Apsigynimo 9-toš 

kp. susirinkimas įvyks pirmadienį, 
15 d. gegužės, 995 N. 5th St., 8 vai. 
vakare. Manome, kad bus-grįžęs de
legatas iš Chięagos, Tom Mooney 
,kopferencijos, kuris išduos platų ra
portą, apart to, turime daugiau svar
bių aptarimų dienos klausimais. Visi 
darbininkai ir darbininkes yra kvie
čiami atsilankyti į šį susirinkimą.

Kp. Valdyba.
l (110-111)

SCRANTON, PA.

LDSA 54< kp. ir ALDLD 39 kp. 
bendras susirinkimas įvyks 14 d. ge
gužes, nedėlioję, ant 111 West Mar
ket St., 2:30 vai. po pietų. Visi na
riai ii’ narės atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui.

O. J.
' ' (110-111)

EASTpN, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. gegužės—May, Easton Baking 
Co. svetainėje, Š4 N. 7th St. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos turim 
apsvarstyti. Taipgi ir naujų narių 
atsiveskite.1 Sekretore.

(110-111)

^CRANTON, PA.
14 dieną gegužės yra šaukiamas 

bendras susirinkimas mūsų choro 
reikalais, Linerth Hall, 111 W Mar
ket St., 2:30 vai. po pietų. Draugai, 
susirinkite visi, nes yra svarbių da
lykų apkalbėjimui.

(110-111)

, Taipgi Liet. Darb. Susivienijimo 
kp. rengia pramogą savo finansi
niam sustiprinimui, kuri įvyks 21 
gegužės, 7 vai. vakare. Įžanga 25 
centaj ypatąii Bus daug įdomumų 
ir publika bus viskuom patenkinta.

(110-111)

DETROIT, MICH.
, APLA 47-tos l<p. mėnesinis susi
rinkimas bus sekmadienį, gegužės 14 
d., 2 vai. po pietų, Draugijų svetai
nėje, 36Q0 W. Vernon Highway ir 
25 gatvės. Kviečiame visus narius 
dalyvauti susirinkimej kur turėsime 
apkalbėti del organizacijos ir visų 
narių geresnęs ateities. Ir tąip pat 
neužvilkinkite, perilgai savo narinių 
duoklių.

Sekr. V. A. Norkus.
. (109-110)'

WILKES BARRE, PA.‘ ■ » » t I »
Del palaikymo, ir finansinės para

mos ALPMS Centro, Wilkes Barne 
Aido Choras rengia puikią vakarienę 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St., gegužės (May) 14, d., 6:30 vai. 
vąkare. Visi apielinkės draugai, my
lėtojai ir rėmėjai dailės, yra širdin
gai kviečiami atsilankyti kuo skait
lingiausiai paremti mūs dailės cen
trą; Wilkes Barre Aido Choras duos 
gerą programą dainuos choras nau
jausias dainas. Aido Oktetas yra pri
sirengęs gerai dalį programos atlikti 
su tam tikrais naujais judėjimais. 
Aido Choras pirmą, kartą dainuos 
anglišką dainą “Red Front” su Ok
tetu priešakyje, kuris darys tam tik
rus judėjimus. Bus ir daugiau pro
gramos. Vakarienė bus gera, bus ir 
muzikantai. Pasišokti galės, kas no
rės. Įžanga tik 25c.

Kviečia Komisija.
(109-111)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, May 13 d., 2 vai. po 

pietų, įvyks Lietuvių Bedarbių Ta
rybos svarbus susirinkimas, 1011

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

v ? ra ir su apsauga vitaminų.

;į(tl SKANUMYNŲ aristokratas 1
RęyAL^TURGĘON su TQMATQ ŠAUCE

Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU'N , > . • . •
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
Strimelės) ' (Su Tomeitėmis)

STUFFED PEPPERS
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.

Fairmpnt Ąve^ Republjkonų Kliube. 
Visi bedarbiai Jkvleęiahii yra atsMaą- 
kyt į Šį susirinkimą. Išgirsite tik ką 
grįžusių iŠ Washington©, D. C. de
legatų raportą, ir turime daugiau 
svarbią aptarimų reikalų, kaip tai; 
June 1-mos bedarbių demonstracija, 
ir valstijos bedarbių maršavimas į 
Harrisburg, Pa., kuris įvyks June 
pradžioje.

(109-110)

JERSEY CITY, N. J.
LDS 133 kp. ir ALDLD 16 kp. 

rengia balių, subatoje, 13 d. gegužės 
(May), Ukrainų svetainėje, 158 Mer
cer St. Jersey City, N. J., pradžia 7 
vai. vakare. Taipgi bus ir laimėji
mų (Lucky No.). Mes užtikriname, 
kad atsilankę smagiai laiką praleisi
te. Šokiams grieš gera orkestra/po 
vadovyste A. Gorski. Bus skanių 
rimų, o labiausia gero alaus; taipgi 
ir kilbasčlių užkąsti. Kviečiame Jer
sey City ir iš apielinkės lietuvius se
nus, ir jaunus skaitlingai atsilankyti. 
Įžanga tik 25 centai.

(109-111)

N. S. PITTSBURGH, PA.
Parengimas Darb. Spaudos Naudai 
Gegužės 14 d., ALDLD 87 kuopa 

rengia puikų .parengimą darbininkų 
spaudos .naudai, pas , dd. Martinkus, 
244 Dakota Ave., Bellevue, Pa.' Pra
sidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki vi- 
dutnakčio. Kviečia visus.

Komisija.
(109-110)

N. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Darb. Kliubo Parengimas
Gegužės 20, Lietuvių Darbininkų 

Klubas turės savo parengimą, savo 
kambariuose, 1335 Medley St., prasi
dės 7:30 vai. vakare. Bus gera va
karienė, muzikalė programa, šokiai. 
Kviečiami rėmėjai dalyvauti.

Valdyba.
(109-110)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

gegužes (May) 11, ketvergo vakare, 
7:30 vai., 10 West 22nd St. Gerb. 
draugai ir draugės, atminkite, kad 
reikia mums rinkti darbininkai į Ap- 
skr. konferenciją ir reikia daug vie
tinių svarbių reikalų apkalbėti. Todėl 
meskite kitus reikalus į šalį ir bū- 
kite šiame susirinkime.

Sekr. A. Lukaitis.
(109 110)
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/ PusIbdIb tikim

‘ CHICAGOS ŽINIOS binitikams buvo i š t o riška. 
Daugelis darbininkų, kurių Če- 
verykai buvo čielais padais, 
nuimdami nuo kojų ir išpilda
mi vandenį sakė: “tai istoriš
ka demonstracija Chicagos 
darbininkams, ilgai šią demon
straciją atminsime!“

D. B.

Entuziastiška Gegužinė De
monstracija

Dar prieš paskirtą laiką 
darbininkai pradėjo plaukti 
iš visų miesto pusių į Union 
Parką. Apie pusė po keturių, 
tiršti juodi debesys laikė ap
dengę dangų, bet parkas bu
vo tirštai užpildytas apie 50,- 
000 darbininkų. Iš pat ryto 
oras buvo labai šiltas, dušnus, 
į popietį aiškiai rodė į lietų.

Kapitalistiniai 1 a i k raščiai 
dar iš vakaro pradėjo gąsdint 
darbininkus kad policija ren
giasi daryti perškadų geguži
nei darbininkų demonstracijai. 
O jau iš ryto pirmos gegužės 
Chicagos kapitalistinė spauda 
storais antgaviais pranešė, kad 
penkios bombos sprogo, apar- 
dydamos trobesius ir kad tai 
esąs darbas “raudonųjų“ (ko
munistų). Policija, esą, pasi
rengus persekiot komunistus 
demonstrantus. Kapitalistai 
ir valdžia dėjo pastangų, kad 
atgrąsinti darbininkus nuo Ge
gužinės demonstracijos.

Bet buržuazijos grasinimai 
neišgąsdino ir nesulaikė nuo 
demonstracijos. Visos gatvės, 
kuriomis demonstrantai marša- 
vo, buvo užprūdytos darbinin
kais. Visi atrodė, jog pasiren
gę maršuot. Bet su pradžia 
demonstracijos užėjo lietus, o 
potam šturmas (lietus pylė, 
kaip iš viedro) ; sulaikė šimtus 
tūkstančius nuo prisidėjimo 
prie maršavimo. Bet desėtkai 
tūkstančių, nepaisant šturmo, 
su dainomis ir šauksmais mar- 
šavo bolševikiškai.

Laike smarkiausio lietaus ir 
vėtros dalis darbininkų, vyrų 
ir moterų, bėgo į pastoges. 
Bet karingieji drąsino vieni 
kitus sakydami, jog tai ne bol
ševikiška bėgti iš karingojo 
fronto. Gatvės buvo pasken
dę vandenyj; darbininkai bri
do vietomis iki kelių. Atmar- 
šavus iki Stadium, didžiausios 
Chicagoj svetainės, kur telpa 
iki 30,000 žmonių, gatvės bu
vo užpildytos darbininkais; lie
tus vis dar neperstojo lijęs. 
Nežiūrint audros, lietaus ir20 
centų įžangos, vienok į Sta- 
diumą susirinko apie 10,000 
darbininkų, o reikia žinot, kad 
desėtkai tūkstančių maldavu
sių bedarbių, neturėjo “karte
rio“ parvažiuoti namo.

Toje masinėje demonstraci
joje dalyvavo visokių pažiūrų 
darbininkų; jaunieji socialistai,! šiaušiame skurde; 
kurie veda kovą socialistų par- 'Board“ gauna labai mažai; ki- 
tijoj už bendrą frontą, irgi da- ti gauna 5 dienas padirbti į 
lyvavo demonstracijoj su sa- mėnesį mieste ir iš to uždarbio 
vo vėliavomis ir obalsiais. Bet'turi gyventi su šeimynomis.

Tai gaiima suprasti, kaip so
čiai galima valgyti iš tokio už
darbio.

Bedarbiai laukia vis geres
nių laikų grįžtant, o kapitalis
tų spauda pilna visokių pri
žadų, kad jau darbų bus gana, 
tik reikia 'dar biskutį palaukti.

čionai, ties Plymouth, Sus
quehanna upėj, randasi pusė-

Scranton/ Pa
Kovo 26 d. įvyko Drg. I. 

Amter prakalbos. Publikos 
buvo apie tūkstantis ir visi žin
geidžiai klausėsi drg. Amterio 
prakalbos. Daug darbininkų 
dar pirmu syk girdėjo tokią 
prakalbą. Drg. Amteris dau
giausiai kalbėjo apie bedar
bius abelnai; apie visų darbi
ninkų dabartinį gyvenimą ir 
ragino organizuotis į Bedar? 
bių Tarybas. Aut vietos su*- 
sirašė apie 150 bedarbių.

Kovo 27 d. įvyko drg. K. B. 
Karosienes prakalbos. Publi
kos buvo apie 300. Taipgi bu
vo ir programa, kurią išpildė 
vietinio Proletarų Choro Mer
ginų Kvartetas. Padainavo 
dvi dainas: “Mes Komjaunuo
liai“ ir “Budiono Maršas.“ 
Publikai labai patiko, nors dar 
pirmu kartu pasirodė dr£. Ka- 
rosienė. Ji kalbėjo apie So
vietų Sąjungą, ką jinai patyrė 
tenai. Daug žingeidžių daly
kų papasakojo ir darė prilygi
nimą, kaip gyvena darbininkai 
Sovietų Sąjungoje ir čionai 
Amerikoje. Viši žingeidžiai 
klausėsi. Po prakalbų buvo 
klausimų, į kuriuos kalbėtoja 
atsakė aiškiai. Visi susirin
kusieji liko patenkinti. *

Aukų surinkta lėšų paden
gimui keturi doleriai su virš.

Reikia pasakyti, kad skloki- 
ninkai į prakalbas neatsilankė, 
nes, mat, boikotavo. Matomai 
sklokininkų tėvas, ponas Pru
seika, įgrąsino savo vaikus, 
kad neitų. Nes jis dieną prieš 
prakalbas baladojosi čia Scran 
tone; ir dar jie sakosi, kąd ir 
jie už Sovietų Sąjungą.

LDSA 54 Kp. Kor.

tiną sala. Ta sala jau pernai 
buvo išdalinta bedarbiams, ši
tą metą visa sala pilnai užim
ta, kur šimtai bedarbių dirbu 
tuos gabtus Šmotelius žemės; 
kiekvienas po sąvo madai.

Vasarą, kaip viskas suauga 
ant šios salos, tai atrodo la
bai visaip išmarginta rikė.

Ant šios salos atsiranda vi
sokių daržininkų, kurie myli 
peržengti ir į kito daržą. Taip 
buvo pernai, nekuriems buvo 
net šonkauliai 
liaus padėjo 
kas naktį eiti 
kąd apsaugoti 
taip bus ir šį

Bedarbiai gyvena, baisiame 
skurde, bet visokių tikybų baž
nyčių ir sykiu . .kapitajistinės 
spaudos jie tajp apgautų 'kad 
jiems orgąpizuoti^ ,į; Bedarbių 
Tarybas yisai nęrūpj. ...

Dranga^ >bedąrbiaį , i*r- ;dalį 
laiko dirbanti, jau laikas mum 
visiem stoti į darbą už, pageri
nimą savo būvio/ . (

Veisiejiškiš. ,

paskaityta. Vė- 
(4 sargybinius 
apie visą salą, 
savo daržus; 
pietą. ,

rjftėį ir visod
susirinkti pasiklausyti gerų 
prakalbų. Kalbėtojas busjiuo 
vandenų pakraščio. ’ Kas ne
girdėjote ir nematėt tokių pra
kalbų, tai dabar girdėsite. 
Bus ir didžiulis vietinis Aido 
Choras; sudainuos tam tinka-, 
mas kelias dairias. Aš gerai 
žinau, kad bus ko pasiklausyti, 
tik nepatingėkite.

O 28 d. gegužės yra susi
rinkimas Liet. Kapinių Korpo
racijos, 2 vai. po pietų, sve
tainėje, 40 Ferry Street. Būti
nai visi turite susirinkti, nes 
bus apkalbėta daug svarbių 
dalykų; apie apvaikščiojimą. 
Ir kurie skolingi ųž lotus, ma
lonėkite užsimokėti.

fc. Staskevičius.

Vokietijoj Fašistai Su
degino 25,000 Knygų

PLYMOUTH, PA.

HUDSON, MASS.

Tur būt niekur kitur bedar
biai nėra taip apsileidę, . kaip 
Plymouthe, ir su jais negalima 

• nei susikalbėti.
Dauguma darbininkų paleis

ki iš darbų jau veik pora me- 
■ tų, bet organizuotis nemato 
į reikalo; bedarbiai gyvena bai- 

iš “Poor

TEISYBES MYLĖTOJŲ’ VYRŲ IR
> MOTERŲ DRAUGYSTĖ. , 

' < MOLINE. ILL. ’
Valdyba 1931 Metam: r

Pirm. K. Yufika, 325—4th Ave.,' Mo
line, in. t, ;

Pirm, pagelb. At Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, Ill.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Ave., E. Moline, Ill.

Prot. sekr. J. 'Julius, 48th St. &. 5th 
Ave., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Ąve„ E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—S3rd St.
Moline, III

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai 

Pirmininkas J. Bagdžiunas, 228-Duffy, Ave.
Plymouth, Pa Te). 9905 

Vice-pirm. J. Kulponas, 27 Corleav -St., 
) ; Wllke$ Barre, Paj. 

Kasierius K. Randavčikas, 613 Main St.
į , Edwardsville, Pa., Tęl. 74073 

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

Finansą raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Line i 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 i 

Duopkasys, Jonas' Kulponas, 27: Corlepv St ,1 
Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511 ' 

Cen,trb Telefonas 91840 po Aug.; Stravinsko,
21 Ferry St., Plymouth, Pa.'

•LIETUVOS ■ SŪNŲ IR ,DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1982 Metams

į j LOWELL. /MASS.
I ■! į • : •
Pihnininkas A. Palubinskas,

t ! Belle Grove, Box 108,
< . • Dracut,

Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 
29 Whipple St.,-

- Lowbll, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

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

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

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

4 Corbet Place, Lowell, 
Draugystės mėnesiniai i

Mass.

Mass.

Mass.

VIENYBES ORAUGYSTU, t 
MONTELLO. Mm*.

V»My»a l»3i ’iniGan:'
Pirm. W. GcluMvičia, 51 Glendale St.
Pirm, paė^lb. A. Sauka,

256 Ame* St. - .
Nutarimų rašt. J. Striplni*.

49 Sawtelle Are. • ■
Turto rašt. K. Venilauikla,

12 Andover St.
Ligdnių rašt. M. Jazukevlčia,

158 Amea St. ,
Iždininkas M. Miškini*,

9 Burton St. * .
Iždo globėjai: P. Kruša*. 141* Sawtelle Are.,

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., ~ ~ 
yjčia, 86 Webster St, . 
Maršalka A. Barkauaka*.

ALDLD 148 kuopos susirinkimai 
kiekvieno mėnesio trečią nedčldienį, 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkite* 
gauti naujų narių į minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite j susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

J. Bale-

atsibūna 
9-tą vai.

Mass.
susirinki- j 

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

1 Organo Prižiūrėtojas
. ' i J. M. Karso.nas.

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

1932 METŲ YRA SEKANTI:

SOVIETU ŽUVIS

vo vėliavomis ir obalsiais. 
streiklaužiai soči al-fašistai, 
Grigaičio tipo ir vadai iš Ame
rikos Darbo Federacijos dėjo 
didžiausių pastangų, kad ne
prileist darbininkų prie bend
ro fronto, prie bendro susitari
mo kovai prieš badą ir skurdo 
sistemą.

šių metų Pirmos Gegužės 
demonstracija Chicagos dar-

Dr-ges K. B. Karosienes
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

GARDNER, Mass., Ketvirtadienį, 11 d. Gegužes
Essex Svetainėje, 205 Main St., 7:30 vai. vakare

WORCESTER Mass., Penktadienį, 12 d. Gegužės
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 7 :30 vai. vakare

HUDSON, Mkss., Sekmadienį, 14 d. Gegužės
LYNN, Mass., Pirmadienį, 15 d. Gegužės
CAMBRIDGE Mass., Antradienį, 16 d. Gegužės
SO. BOSTON, Mass., Ketvirtadienį, 18 d., Gegužės

Lietuvių Svetainėje, kampas E. ir Silver Sts. 
7:30 valandą vakare.

BRIGHTON, Mass., Penktadienį, 19 d. Gegužės

NORWOOD, Mass., Šeštadienį, 20 d. Gegužės
MONTELLO, Mass., Sekmadienį, 21 d* Gegužės

Atsakymas “Darbininkei” į jos 
korespondenciją, tilpusią1 
“Laisvėj” 18 d. bal., š m.
LDSA 100 kp. aptarus visus 

svarbesnius reikalus, biskį bu
vo duota narėms papeikimo 
už nedalyvavimą savo kuopos 
parengimuose ir. už dalyvavi
mą sklokos parengimuose.

Rodos nesmagiai stojau, ale 
pataikiau ant korno “Darbi
ninkei,“ kad net griebės rašyti 
mano biografiją, apie kelionę 

Į į Lietuvą, kas buvo penki me
tai atgal . _ . (

Nors jau penki metai prabė
go, kaip sugrįžau ūš Lietuvos, 
bet “Dąrb.“ tik dabar suma
nė aprašyti mano kelionę. Tik 
gaila, kad iš atbulos puses, 
rašo, kad mano brolis turi dar
bą pas Smetoną,—tas ne tiesa, 
jis neturėjo ir dabar jokio dar-i 
bo neturi, pas Smetoną,, nes ji
sai irgi yra ; nusistatęs prieš 
fašistus. Kaip Amerikoj gy^

• |vfeho, .tai buvo gan gabus li- 
Iteratūros agentas. Daugiausia 
platindavo |“Laisvę? ir i kituk 
darbininkiškus l'ailtrasčius 'ir 
knygas, taipgi prigulėjo ir prie1 
visų darbininkiškų f draugijų, ir 
gerai remdavo finansiškai dar
bininkų judėjimą. f Net ir da
bar vis prašo, kad pasiųsčiau 
jam “Laisvę,“ taipgi retkar
čiais ir pasiunčiu. Bet tokia 
“Darb.“, nepažindama žmo
gaus ir'rašo iš peties, nes, tur
būt, jai diktavo Pruseika, kad 
rašinėtų “Laisvėj,“ nes “Klam
pynės“ niekas neskaito, tai 
gal manote ką nors laimėti.

Taipgi ir mano seserys yra 
mokytojos, bet ir jos nėra rė
mėjos Smetonos^ . Bet tik sau 
duoną pelno, .ries jų yra tokia 
profesija.

Tamsta -;rtian . prikiši, kad 
jau aš biznierka. Tas tiesą, 
kadangi mes 
krautuvėlę ir 
vai. kasdien, 
pragyvenimą.
bininkų judėjimo nepasitrau- 
kiam; priklausom prie visų 
darbininkiškų organizacijų ir 
remiam darbininkišką judėji
mą, aukaudami po kiek išga
lime.. . , '

Bet “Darbininkė”- i irgi yra 
biznierka; iš1 priežasties kro- 
k.odiliaus, ašarų, turįųt, jai 
nėra kada nei į.darbininkų pa
rengimus ' atsilankyti, nes, gal 
bjznįs, neišleidžia. Taipgi ką 
nors paaukauti, turbūt, bijo,, 
kad kostumeriąi nesupyktų.

Aš patarčiau’ “Darbininkei“ 
įstoti į ALDLD ir ■ Tarptautinį 
Apsigynimą ir į mesti sau gar
bės jieškojimą, kad “riš daug 
žinau,“ bet dalyvaukite dau- 
giaus darbininkiškuose paren
gimuose, tai bus visiems 
nauda.

Tas tiesą, 
turime mažą 
dirbam po 15 
kad padarius, 
Bet męs iš dur

tada

K.

PLYMOUTH, PA
STOUGHTON, Mass., Pirmadienį, 22 d. Gegules 
BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužės.

pra-Bus apvaikščiojimas su 
kalbomis Liet. Kapinių Korpo
racijos, 30 d. gegužes, 10 vai.

' •* ,i• .(
'^jįjįį^j^^

BERLYNAS. — Vokietijos 
fašistai jau sudėgino 25,000 
įvairių darbininkiškų > ir 
mokslinių knygų. . Fašistai 
renka knygas ir verčia jas 
į kalnus, kurie perduodami 
ugniai. Fašistai nori už
degti jaunimo širdis patrio
tizmu ir suvaro prie tų gai
srų studentus. Jie šaukia: 
“Lai liepsnoja jūrų širdyse 
meilė linkui tėvynės!”

Amerikos ir daugelio kitų 
šalių rašytojai ir leidėjai 
pasiuntė Vokietijos fašis
tams., protestus prieš naiki
nimų kultūros.

Draugi jy Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organu

APLA CENTRO KOMITETO 
į ANTRASAI

1932 M.
A. Čelkis, 900 Talbot Ave.

New

Ava

A'. P. L j A. ANTRAŠAI
Pirmininkas,
Braddodkį Pi
Vice pirm. .K. Stašinskas, Box 655, 

Kensington, Pa.
Sqkretorlps J. iGaaiuna*, 626 Wopdwarad

McKees Rocks, Pa
Iždininke* ’ J.v Ye*adavi<!iti*,'' 538 8rii Avė., 

New Kentuųgton. Pa.
Iždo Globėja,' I-
G. Urbonas. 434 Library St., Bri__
J. :Tf*kokas, 1925 Harpūnas Way, 

Pittsburgh, Pa.
J. Milihtiskas, 626 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.

Braddock/ Pa.
S.; p.

A. P. L. A., FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

> * I *
Kp. Sekretorius ir antrašas.
2—B. Kanišauskas.

McKees Rocks
Monski, 36

PITTSBURGHO IR APIELINKftS 
PRIĖSFASISTIN1S K-TAS. 1931:

i . ■ ,. ’ ; . :

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ajve., Wilmerding, Pa.

Pirtn. pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way. S. 8. Pittsburgh. Pa.

414

El-

St„

Pirmininkas, Chis. Margis,
13^8 Muskegon Ave.

Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, 
730 Nason Št.

Protokolų Sekr. Karl Rasikas,
R. R. No. 9, Box 117.

Finansų Sekr. Ant. Garbanauska*, 
ir Svetainė* Randavotojas, 

1108 Elizabeth
Iždininkas Ant. Daukša, 

1131 Walker

N. W.

Avė.

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemų kainą!

• Penkių Rūšių žuvys <
10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimus apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto 
n

Ko

cc

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, žirgulis. P.,

52 Dalo Street
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evan* J.,
; Daukas, Gco.,

Iždininkas Druseikis

L.

J..

Maršalka Valečka A.,

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-L. D. P. Kliubas laiko _ 

vieną mėnesi, anjtroj savaitėj, penktadienio 
vakarepradžia 7:30 valandą.

ROCHESTER, N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., Černauskns B., 103 Mailing Drv.' 
.Pirmininko pagalbininkas Miller, J.
' < ’ •’ • ’ >8 .Ludwig Pk.
Protokolų ra5t. Gendrėnas, S. 'r ' . ; ; . 67 Cutler St,
Iždininkas, Galinaitis K., 
į , ( ■ ’• i L 29 Pulaaki ,Street

Finansų raštininkas Manelis F.,
9 Kostner Pk.

Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulicnč 
52 Dale Street

p2 Hoff Street
Maršalka, Feliks iMapelis

Iždo Vrižiūhitojai !■' '
1.. Andriunas, P.
2. Ycnčius, M..
3. Švedas, Čėo.,

' 4. Prūsas, Ją
Susirinkimai buria kiekvieną mėnesį pirmą 

nedėldįenį. Pradžia 3 vai. po pietų.

290 Wilkins Street
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St.

A vo.
( LIGONIŲ LAN.sshrdctaocm

Ligonių
M. Varnienė,

PHILADELPHIA, PA

J. Andruška,

T. Grušiūiė,

A. Kaupas,

Iždo

Lankytojai

1326 McReynold Avė.

1351 Broadway Ave. 
Globėjai:

1307 Davis Avenue

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikai, J.J. Ružinskas,
Korsika*/J. Ruseckas,

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

Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarnlnką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ 
412 W. Susquehanna

pas

Ave
ir So-Taipgi pas jį galima gauti 

vietų žuvų. Tai puikiausios rū
šies kenuotos žuvys.

^Atliekame išpjaustymus švie- 
$ sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės
$ darbus626 Woodward Ave., 

Pa.
Spikenard St.,

Carnicgie.. Pa.'
Shenan-

31— J
4—St. JCuzmickas, 197 Ohio Ave. 
doah,
5—M. -------------- —

McAdoo, Pa.
6— K, Romand,' 

Cleveland. Ohio.
7—J. D. Sliekas, 8121 

wood, Pą.
Š—JJ. Urbonas,-

Pittsburgh, Pa.
9—J. Ypsadavlče, 538^—3rd

KensJngton, Pa.
10— J. Albauskisį ‘ 1100 Unidn Ave., Chicago 

Height*. Ill.
11— Jį Barškietis, P

12— John Kinderii, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa.

14— Ger.. Urtona*, 434 
dock, Fa.

15— P. Kavaliauskas, 800 
Pa.

16— J. Šileika, 142 Pino St., Nanticoke, Pa.
17— K. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 

Turtle Creek, Pa. •
19— J. Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 

W. Va
20— A. Pasko, P. O. Box 126_Slovan, Ta:
22—P. Cibulskis, 70-42

N. Y.
24— P. Sodeikis, 125 So.

Ohio.
25— J. Diellninkaitis, 41 

lo, N. Y.
26— J. Šoris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard

ville, Pa.
j 27—Motiejų* Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill

29—Antanas Kubilskia, Box 236, Coal Cen- 
ter '•1 /

80—J. Leonaiti*, .107 N. Duquoin St., Ben 
ton, Ill. ■ -

32— L. Tilvik,' 38 N. 7th St., Eastoh, Pa.
33— P. Shmulionis, ' . • 1117 .'Quarry Ave:,

Grand Rapids, , Mich.
34— J.’ AVidiejaitis, P. < O. 'Box 113 Royal

ton, Ill.
35— M. -J. Kl-ikštanas,

Shamokin, Pa. t •
36— J6o PecolluAas, 11009 So. ■ Hobson St.,

b .O. B«4 MS. C„tl«
Shannon. Pa. , ) '.'

38— IM. ‘ TanrullehS, 102 E. 4th St.. Weit 
Frankfort, III.

39— Tony Zedolek, 514 Autumn 'Ave.,' Col
linsville. HI. ..' . ' -

40*—M. 1 AndruškeVičiuš, 1 172 ■ Gertrude St., 
Akron, Ohio, . i

41— J. GuziavičiėnS, P. O. Box 400, Benld, 
Ill. .

42— J. J. Stankus, Buckher, Ill:
43— M. Lingevičienė, . 424 Fordney Ave.,

Saginaw, Mich. i
44— Mary Barnes, 602 So. Pine St.,'

Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy,

Pa. '
46— r-J. Petrauskas, ę. O. Box 118, Blanford,

Ind.
47— J.' K. Alvina*. 2822 Scotton Ave., De

troit, Mich,
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal St. 

ersvillė. Pa.
49— A. Matulevičius, 279 So. 5th 

Brooklyn, N. Y.
50— Joe, Shimkets, 1331 ’Goebel St,

Pittsburgh, Pa., . ...
51— p. MaslaveckaS, 69 S. Empire 

Wilke*-B«rre, Pa.
52— B Aluzas, ' 1705 N. Artesian Ave., 

Chicago, -n.
53— J. Gudlšauska*. 437 Elm St., Tahiaqua,

A Pa. • .
54— -Gėo. prąkni*, 222 Crystal Lake Dr., 

Pontiac, Mich.
55— P. Alsko, 171 W. Wylie*Ave,, ’

, Washington, Pa.
Georgė Ave., N. End,

Ferdinand St., Scran-

100' Magnolia St.,

Pa.
Glaubičius. 123 ■' E. Monroe St.,

690 E. 92nd St .

jjlroy Ave., Brent.

1401 Page St.,
Ave., New

O. Box 341, 
Courney, Pa.

439 Maplewood Ave..

42, Ricbs Landing, 

Library St., Brad- 
Todd St., Aliųuippa,

D.

Link Ct., Maspeth.
Pearl St Yogstown,
Eckert St., Buffa-

1612 Mohawk- St^

Min-
Street

N. S.
St.,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
. DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 

CONN., NAUJA VALDYBA 
1933 METAMS

St.,
St.,

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

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

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

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.Pirm. _ ______
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Tžd. M. Ęlimavlčienė, 81 Clarence St.

Kazos Globėjo!:
Baronienė. 9 Broad St.
Duobienė, 221 Ame* St.
Bartkienė, 29 Intervale St.

Ligonių Rašt. M. Pot«u*, 184 Ame* St. 
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine ..St.

Vilo* gyvena Montello. Mai*. 
kare.

v.
M.
V.

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

O^gdnizatofius: M. • Šleiva,
80 Lennan St. 

Iždininkas ■ B. Bartulis.
6Qrawford 

Einajisų rafitinĮnkas. A. Siekis, t , , 
P. O. Box 

Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius, 
140 Mechanic'’

St.
4,

St.

1 . . DETROIT, MIŲH.
Didžiojo > 'Lietuvos i Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų. > ’ ■ ■ - 
Pįrminin. M. Birsenas,, 6388 Sparta

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

Ogden Ave.
Nutarim.’ rašt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstik, 1462'Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždiri. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantington St.
Visi Montell. Mass.

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

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski 5-1099 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 59c SUBATOS V AK. 75e 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flashing Ave. stoties;
B.1 M. T. hubway—-išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais

, . ' Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

5"-V. Glatiblhu*. 816 
'^Ukes-Barre. Pa.

57— įjohn Norkui, 851 
ton. Pa.

58— ,S.r Rnlnnrd,. 
Dorchester, Mass.

LIETUVOS SCNŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBĄ 1933 

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

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis. 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, i58 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St. 

ir J, Jokubėnas, 228 Pine St. ■
MarSalkn, V. Genis, 16 Wright St.1 

Visi Gardner, Mass.

Laisniootas Graborius
Pennsylvania ir New Jer 

tey 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 I1M 
Keystone—Wall 1417

1



LAISVI

PARDAVIMAI
ro Tarybos Narys

IšRANDĄV()JIMAI
_______

PASIRANDAVOJA apartmentai po 
6 kambarius, rendą nuo $23 ir 

augštin. Tinkami dideliom šeimy
nom visi įtaisymai, eleveiteriais ir 
karais privažiuojama iš visur. 234 
Linden St;, Ridgewood, N, Y., Knick
erbocker arba Wycoff stoties. Taipgi 
pasirandavoja ir fornišiuotas kamba
rys po tuom pačiu antrašu.

(109-114)

PARSIDUODA rfestauranas labai t>iz- 
niškoje vietoje, prie puikiausių

New Yorko ' maudynių Rdckaway ' 
Beach. Parduosiu visai arba priim
siu partnerį-, nes turiu reikalą va- 
žiut j Lietuvą ir neturiu kaip palik
ti biznį. Atsišaukite- šiuo antrašu:
301 Beach 85th St., Rockaway Beacfi, T . _
N. Y'. Telephone Bell Harbor 5-5511. ! Laisve Gaunama ant

• ' (109-114)

Puslapis šešta* Ketvirtad., Gegužes 11,1933

Lietuviu Darbininkių 
Pirmos Kuopos Susi
rinkimas šiandie Vak

Ermyderis del Lenino Federacinis Vadas Ryan 
Paveikslo Rockefellerio -Bedarbių Judošius, Ka- 

Centre New Yorke

LDSA pirmos kuopos susi
rinkimas įvyks šiandie, ketvir
tadienį, “Laisvės” svetainėje, 
8 vai. vakare.

Visos narės, dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių prira
šyti prie šios organizacijos.

Sekr. K. Š.

NEW YORK. — Joseph P.
Viename iš didžiausių NewjRyan, žinomas laivakrovių par 

Yorke teatrų, kuris vadinąs1 davikas, gavo paaugštinimą 
Rockefeller Center Music Hali, nuo gubernatoriaus Lehmano. 
keliolika dienų atgal tapo nu- jįs paskirtas į valstijinės be

žvaigždės formoj kūjis ir j darbių šelpimo komisijos na-!
Bet pereitą antra-irius.
didesnis sujudimas i

Krata Priešfašistinio
Komiteto Raštinėje

“surinkote milionus dolerių 
Jungtinėse Valstijose”.

Ši krata parodo; kaip Ame
rikos valdžia ne tik New Yor
ke, bet ir 'Washingtone užta
ria Vokietijos fašistini terorą 
prieš kovingus darbininkus, 
prieš žydus ir kitas tautines 
mažumas.

Gegužės 18 d. vakare yra 
šaukiama New Yorke konfe
rencija galbėjimui nukentėju
sių nuo Vokietijos fašizmo. 
Konferencija įvyks Irving Pla
za svetainėje, kampas Irving 
Place ir 15th St. Visos dar
bo unijos, pašalpinės ir kito
kios organizacijos yra ragina
mos at dusti delegatus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

piešta
pjautuvas. Bet pereitą antra-irius. ! NEW YORK. — Apskrities
dienį dar didesnis sujudimas i Ryan yra Amerikos Darbo j prokuroro Criahio agentai an- 
aristokratijos tarpe pasidarė,; Federacijos laivakrovių unijos [tradienį’. padarė1 khlt-ą iT išlie- 
kuomet ponai ir ponios pamatė j prezidentas, taipgi pirminiu-1 še įvairius popierius iš- buvei- 
nupieštą tokį paveikslą
Rockefellerio namo sienos. Vaiz-i, “ 
duojama, kaip žmonija ateis i ! Amerikos 
geresnį gyvenimą su pagelba > Tarybos, 
technikos. Bet viršutinėje da-! Ryanas, dar nebūdamas gu- 
lyje parodoma, kad technika-, bernatoriaus pakirtoje “šel- 
mašinerija savaime nepaliuo- pįmo” vietoje, jau pirmiau su
suos darbo masių. loj paveiks- mobilizavo Brooklyno pašal
io dalyj nupieštas Lenino pa- p0S stotis prieš daugumą be- 

laik°| darbių laivakrovių. Jeigu pa- 
i šalpos reikalaujantis laivakro- 

„ vis nepriklauso prie Darbo Fe
deracijos, bet prie kitokios 
unijos,—jis vejamas laukan; 
bet ir Darbo Federacijos na
riams laivakroviams sustabdy
ta pašalpa ant vietos; jiems 
pareiškiama: jeigu norite gau
ti pragyvenimui, važiuokite į 
Roosevelto (verstinų) darbų 
stovyklas. Nors dauguma lai
vakrovių nėra jaunuoliai, o į 
tas stovyklas abelnai renkama 
tik jauni vyrai, tačiaus, su 

užtarimu” ima į roo-

veikslas, kur Leninas 1 
draugiškai paėmęs už krūvon* 
sudėtų rankų darbininko, kar-* 
eivio ir negro. O jiems iš už! 
nugaros demonstruoja minia su 
raudonomis vėliavomis. Taigi 
paveikslas reiškia, kad darbi
ninkai pasiliuosuos su leninizmo 
mokslu ir su visu tautų darbi
ninkų brolybe.

nupiešė 
artistas 
Jis bU-

prezidentas, taipgi
arĮt kas Darbo Federacijos, vietinių nės NacionahP Kofriiteto delbi 

unijų centro ir sykiu narys1 Pagelbos Nukentėjusiems> nuo 
; valdžios Kariškos Vokietijos Fašizmo. Jie atė

jo be jokio warranto. Visiems 
raštinėje buvusiems komiteto 
darbuotojam buvo paliepta ei
ti į apskrities prokuroro - pa
dėjėjo Sullivano ofisą delei iš
klausinėjimo, be to, išduota 
jiems teismiškas įsakymas to
liau ateiti tardyman,. kuomet 
bus pakviesti. Tokias “sub
poenas” gavo ir komiteto pir
mininkas Alf. Wagenknecht 
ir jo padėjėjas Steni. ,

Tuo tarpu buvo duota žinia 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui apie tą i , 
įsiveržimą ir kratą. TDA ad
vokatas J. Brodsky patelefo
navo apskrities prokurorui ir 
privertė sugrąžinti užgrobtus 
dokumentus. . x

Laike klausinėjimo detekty
vai burzijo, kad, girdi, jūs

Minėtus paveikslus 
garsus meksikonas 
vardu Diego Rivera, 
vo padaręs kontraktą su Rocke
feller nupiešti tris didelius pa
veikslus. Ir prieš nupiešiantiTtyan° 
jis patiekė Rockefelleriui kiek- i seveltines kempes ir senesnius 
vieno paveikslo formą, bet tik j laivakrovius. 
iš formų žiūrint, Rockefelleris 
nemanė, kad čia gali jam būti 
kas negero.

Bet baigiant piešti Lenino pa
veikslą, pasidarė prie teatro ne
paprastas sujudimas; tuojaus 
daugelis žmonių atsirado šiam 
paveikslui simpatizuojančių ir 
pradėjo siųsti pasveikinimo 
komplimentus piešėjui Diego 
Riverai. O ponybės luomui jau 
pasidarė perdaug baugu žiū
rint į šį paveikslą. Nors išsy- 
kio ponai negalėjo suprast, bet 
visgi su laiku jie šiaip taip nu
vokė, kad šis paveikslas jiems 
“nekošer.”

Su tokia politika Ryanas 
stengiasi dirbantiems prieplau
kų ir laivų darbininkams nu
mušti algas iki dolerio per 
dieną,—nors, pagal unijinę su
tartį, jiems, kaipo laivakro- 
viams prie savo darbo, turėtu 
būt mokama po 75 centus, p 
už viršlaikio valandas po 
$1.10.

Kaipo Kariškos Tarybos na
rys, Ryanas, suprantama, yra 
užinteresuotas, kad laivakro- 
viai būtų siunčiami į pusiau-1 
karines stovyklas, mokinami 
ten kareiviško muštro ir ren
giami imperialistiniam kąrui.

Tai tokius vadus darbinin-
Tuomet Rockefellers ir jo kai turi Amerikos Darbo Fe- 

kontraktoriai pareiškė artistui, deracijoj. 
kad jo patarnavimai bus toliau 
nereikalingi. Sako, mes norėjo
me, kad tu nupieštum ką tokio 
grynai iš vaidentuvės, o čia po
litika,—ir dar kokia! Prie pir- 
miaus įmokėtų Riverai $14,000 
tapo damokėta dar $7,000, sulig 
kontrakto, ir piešėjas atstaty
tas; jo gi paveikslas gūne už
dengtas, idant negalėtų jį pub
lika matyt.

Kada pasklido žinia, kad Ri
vera atstatomas nuo to darbo, 
kuriuom grožėjosi daugelis ge
riausių menininkų, tuojau šim
tas ar daugiau piešėjų ir kito
kių artistų bei inteligentų su
spito apie tą Rockefellerio Cen
tro namą ir pradėjo demonst- 
ruot, reikalaudami sugrąžint 
atgal Riverą piešt paveikslus. 
Prieš inteligentus demonstrant- 
tus, prie kurių toliau prisidėjo 
ir. darbininkai, buvo atsiųsta 
raita ir pėsčia policija; pradė
ję ant jų galvų dirbti policistų 
buožės. Dar to neužteko, nes 
užpultieji gynėsi. Tuomet bu
vo sumobilizuota būrys tarnau
tojų iš Rockefellerio namo ir ei-j 
lė padaužikiškų taxi-cab šofe
rių, Taip demonstrantai ir tapo 
išsklaidyti.

Matote, kokis ermyderis tame 
vadinamam “kultūros” centre 
tiktai del rev. vado paveik
slo. O dar randasi žmonių, ku
rie pasakoja, būk dailė, arba 
menas esą beklasinis dalykas, 
“lygiai tinkamas visiems žmo
nėms abelnai!”

Veteranų Išmaršavimas 
| Washington?

tūkstantis buvusių 
Washingtone su tū- 
kitų veteranų jie 
kad valdžia sugrą-

Rinkliavų Dienos, Kovai 
prieš ImperialistiĮ Karą

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
visame newyorkiniame distrik- 
te bus . rinkliavos delei' kovos 
prieš' gręsiantį imperialistinį 
karą. Su tam tikromis dėžu
tėmis darbininkai eis į gatves 
ir rinks aukas tam tikslui. Rin
kliavos daromos vardu Darbo 
Unijų Vienybės Tarybds/ Ame
rikinio Komiteto Kovai prieš 
Karą ir Jūrinių Darbininkų In
dustrinės Unijos. Tos aukos 
žymiausia dalimi eis finansavi
mui organizac. ir kovos tarp 
prieplaukų ir laivų darbinin
kų, kurie tokią svarbią rolę 
vaidina atsitikime karo.

Visi draugai ir draugės, pri
tarėjai ir pritarėjos, padirbė-

, I ’

neteisėtą 1 kite tomis dienomis šiam rei-
kalui.

Gaukite dėžutes iš “Laisvės” 
raštinės arba iš 61 Graham 
Ave. ir leiskitės į darbą šeš
tadienį ir sekmadienį. Kurie 
galite, esate raginami pradėti 
rinkliavas ir penktadienį.

Amalgameitu Unijos Graftenu Teismas
j * t ■ > .' * *

Gegužės 8 d., kaip >15 min: 
iki* vienuoliktai, vėl prasidėjo 
tardymas. Glikman, 25-to lo
kalo pirmininkas, padaro pa
reiškimą “Kas liečįa Jackso- 
no, Silyeą ir| iSeagelio 
mūsų unijoj, o ypatingai su
rištą su Alpreino dirbtuve, ten. 
buvo tokis įvykis, kad Alprei
nas nuo kiekvieno darbininko 
atitraukė po $3.00 už sugadin
tus žiponus, kuomet tuom pa
tim kartu darbininkai kas. sa
vaitę mokėdavo Alpreinųi po 
10 centų už sugadinimus. Tas 
klausimas labai svarbus,” sa
ko Glikman, “ir mes jį turime 
šiandie paimti tardyniui. Čia 
yra Alpreino dirbtuvės čermo- 
nas ir keletas darbininkų ir aš 
reikalauju, kad jie visi būtų 
pašaukti prieš teisėją ir iš
klausinėti.” , . .

Šliosbėrgis: “Taip, mes tu
rime išgirsti apie tuos daly
kus, kurie surišti su' šia' byla.”

Tapo pašaukti keturi Alprei 
no dirbtuvės darbininkai, 'ku
rie liudijo, kad jiems keturi 
mėnesiai dtgal, 'visiems darbi

ninkams, išskaitė ’po $3.00 iš 
algos ‘už sugadintus žiponūš.1 
Kuomet toje dirbtuvėje dirba 
apie 2 šimtai darbininkų, tai 
po'tris ddlėtius paliekant nuo 
kiekvifeno,' susidarė 'sunią 600 
doleriip O tik buvo parody
ta darbininkams trys (suga
dinti?),. -ąjūtaij Iprte,, pevęrtL 
daugiąu iai’p po* $1,5.00; b už

darbdavys, tai žino kaip to
kiam atsitikime elgtis'. Jiš pri
rengia tani tikras blarikas— 
dbkumehtus 'su pareiškiihu, 
kad kiekvienas, kuris tik pasi
rašo, tai yra nuo Alpreino at
gavus tuos paliktus $3;Q0.. Tie
sa,' darbininkAi pasirašė/' Bet 
nei vienas jokių trijų dolerių 
negavo.

Kada 25-to lokalo susirinki
me buvo iškelta klausimas 
apie tą šlykščią suktybę, tai 
Jacksonas pareiškęs, kad jis, 
.kaipo Joint aBoardo “Trade” 
manedžeris, nieko negali dary
ti, nes žmonės pasirašę, kad 
jie gavo tuos pinigus, ii* visas 
dalykas turi būt užbaigtas. 
Tai girdėdami darbininkai nu
tilo, ir būtų iki šiam laikui ty
lėję, jeigu juos čion nebūtų 
pašaukę 25-to lokalo pildo
mosios tarybos nariai.

• Rep.
(Daugiau bits)

’A
PARSIDUODA saldainių krautuve, 
; labai bizniŠka vieta,' tarpe dviejų 
publiškų ^pkj\kįų. . Pardavimo prie
žastį sųž^dfeitė’ ant viętos. Jei kas 
norėtų stoti j< partnerius, su mielu 
noru priimčiau ir pasilikčiau kartu 
prie to biznio. 205 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. J <; .

Sekančių Stočių
JONAS STOKES

'• (109-111)

REIĘALAVIMAI
REIKALINGAS CHORVEDIS
WILKES BARRE, PA.—Aido Choras 

pajiėško mokytojaus. Del išlygų 
tarsimės. Prašome greitai atsišauk
ti sekamu antrašu: John Gruselionis, 
79 Richmond Ave., Wilkes Barre, Pa.

(109-111)

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

FOTOGRAFAS
SiuomI praneju savo kostum®- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

r

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
2Ž2 
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

New Yorke

■r

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone* Evergreen 6-5310

J. GARŠVĄ 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

23J Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y;

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

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 

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku- 

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

no EAST 16th ST. N. T.
Tarp 4 th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

NEW YORK. — Trečiadienį 
iš Union Sq. išvyko į Washing- 
toną apie 
kareivių, 
kstančiais 
reikalaus,
žintų ex-kareiviams tas pensi
jas, kurias Rooseveltas atėmė 
arba nukapojo; ir demons
truos, reikalaudami/ kad vi
siems veteranams neatidėlioja
mai būtų išmokėti visi jiems 
priklausomi boriai.

Vien tiktai per karjį sužeis
tų, ir visaip sužalotų veteranų 
išmaršavo 200 iš New Yorko, 
užpildydami kelioliką trokų. 
Sužeistųjų komandiėrius ' — 
Dan Capalini. 'Kitų ėx-karei- i jųęs dąrbdajV^ys .suriųkpj 6 ,šim- 
vių komandiėrius yra George tųs.' Tad jaąrbihiriięai'’{didžiu-

dinti ?),r siūtai, kurie
, . f 'J ' U

SUSIRINKIM A |
BROOKLYN, N. Y.

Proletmeno Sąjungos C. B. Nariams 
, Draugai, Meno Sujungęs. Centro 

Biuro posėdis įvyks šeštadienį, 13 d. 
gegužės. Pradžia 6 viii, vakare. Visi 
nariai pribūkite laiku, nes, yra svar*- 
bių reiklų aptarimui. , Neparpirškite.

J. Nalivaika, Laikinas Šekr.
I ». 'i ■ 1 ; ; I , f , J

: . , JMĄSCĘTH, N. ,Y. •;
jĄRDtDįlBŠ hkopds iirįLDS ^ kpi 

bendras' sdsiriųkinias įvykę ketvirtu- 
diehfe n’l/.d. gefciižčsĄ'do 1 
4^ Link Č6ifrt,r8| valandą 
si nariai dalyvaukite., ir

Allman ir vice-komandierius 
Joseph Salzman.

New Yorko valstijos fašis
tinis Amerikonų Legiono ko- 
mandierius G. J. Lawrence • • r ■
per kapitalistine spaudą sten
giasi atgrasinti ex-kareivius 
nuo maršavimo į Washingto- 
ną; jis rėktinai pabrėžia, kad 
šiam žygiui vadovauja komu? 
nistai, nuo kurių, esą, patrio
tiški amerikonai turėtų šalin
tis. Tokiems ponams labiausią 
nepatinka, kad didelė dalis ir 
Amerikonų Leviono eilinių na
rių pritaria maršavimui ir de
dasi prie jo. . ,

moj nepasitenkino, skundėsi 
tat vienam, tai kitam aktyviš- 
kesniam nariui, skundėsi ir 
Jacksonui ir Silvei. Tie, kaip 
viršininkai, sušaukė dirbtuvės 
darbininkų susirinkimą ir susi
rinkime nutarė, kad Alpreinas 
sugrąžintų jiems tuos tris ; do
lerius., Jacksonas ir Silvė taip 
pat įsakė, kad darbininkai at-» 
siimtų iš Alpreino jiems ati- 
traukt.usi pinigus. . . ( ,

Paviršutiniai žiūrint; viskas 
atrędo gerąjį. Bet kada dar
bininkai riuėjd. į dirbtuvę', tai 
p. ^Ipreiraks, kaipo ^adą bu- 

I vęs Utiij'os' "ofiUeiįiaš,; b; dabar

atsiveskite 
naujų narių prirašymui į bile drau
gystę. 1 ’ ’ ’ ' '

, i ■ ' > i ' Sekr.
gystę,

___ l____ .______• 1 .• _____

OHIMIIMiltHllltlKIKIHIIIIIMIII ----i-—-------

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijomį > na

mas ant puikaus kalno, aplinkui, di
deli medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upė, tyrps vanduo maudytis.

Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio :pieno it visokių daržovių apščiai.

I Kaina tik $10.00 j savaittę
Ypač dabar į pavasarį kur tik ne- 

{Pažvelgsi mirga žiedaiį leidžia ma- 
onų kvapą, gaivina žmogaus <svei- 

kėtą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti: i '

BLėŽfcELIS,
R. F. D. No.' 2, ' Catskill, N. Y.

ĮiatMĮl

NOTARY 
PUBLIC
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GRA BORTUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 1-4401 ’

A. RADZEVIČIUS

MOLLYN’S BARBER SHOP
c ••

» ir-
BEAUTY PARLOR

Kuris pirma buvo 578 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka' “barberhė” ir “Bėauty Parlot” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa- 
nitariškdi' ūžlaikdma, kainos labai 
žemos.' ’

Metropolitan Avenue
(Arti Mąrey Avenuo)

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

MATHEW P. BALLAS 
( B I ELfi U S KA S) 
GRA BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ V1SU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAŠ1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRJVAT1ŠKĄ. 
P1RMĄJAI . PAGALBAI AMBULANSU^Į AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM' NUVEŽTI \ LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

’MŪSę( RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

INC

TEL. STAGG 
2-5043

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

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

arti Grand Street ,
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

402
ryto

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki . 12 vai. iš

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




