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Tik patys darbininkai ga
lės išgelbėti Scottsboro jau
nuoliu gyvybę iš mirties nas
rų. Kapitalistiniuose teismuo- Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužes (May) 24 d., 1933No. 121 Telephone Stagg 2-3878
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV
se jokibs vilties negali būti. 
Per du metu jaunuoliai yra j 
kankinami ir terorizuojami ! 
mirties kamerose. Jiems kas-1 
dieną mirtis žiūri j akis. Per 
tuos du metu keturis kartus 
kapitalistinis teismas nuspren
dė sudeginti juos elektros 
krėsle. Bet galinga darbinin
kų ranka atmušė visus ketu
ris kartus mirties nasrus! Tą 
darbą daugiausia vedė TDA. 
Davė atvokatus, bet organiza
vo ir organizuoja darbininkus 
ne tik Amerikoj, bet visam' 
pasaulyj, n u r odant, kad 
Scottsboro jaunuoliai yra vi
sai nekalti. Ir kad jų gyvy
bė priklauso visai darbininkų 
klasei. Tik darbininkų vieny
bė nugalės legališkus linčiuo- Į 
tojus.

Gegužės 8 buvo gana didelė 
ir entuziastišką demonstracija 
Washingtone. Wall Stryto 
agentams įvaryta baimė, ko
kios jie dar nėra gavę, kuo
met pasirodė vienybė tarpe 
baltų ir juodų darbininkų. 
Kietoj vienybėj demonstravo 
ir reiškė reikalavimus kuo 
greičiausia paliuosuoti Scotts
boro jaunuolius ir Tom Moo
ney. Mirties ranka turi bū
ti atitraukta nuo jų. Lygios 
teisės turi būti duota neg
rams, kad 13, 14 ir 15 patai
symai J. V. Konstitucijos būti] 
vykdomi gyveniman ir tt. Bal
sas virpėdamas per Baltojo 
Namo sienas it sakyte sakė: 
“Atitraukite savo kruvinas 
rankas nuo jaunuolių! Panai
kinkite linčiavimų įstatymą!“ 
Tas drąsus reikalavimas bai
siai nervavo ponus. O desėt- 
kai tūkstančių darbininkų 
sveikino demonstrantus, plojo 
ir plevėsavo skepetaitėmis.

Prieš rinkimus Rooseveltas 
sakė, kad jis suteiks negrams 
lygias teises, prižiūrės, kad 
nebūtų diskriminuojami. Bet 
tas buvo tik kol praėjo bal
savimai. Dabar netik, kad 
negrai neturi lygių teisių, bet 
jie yra dar daugiau diskrimi
nuojami ir linčiuojami. Roo
sevelto administracija negeres
nė už Hooverio. Jie yra agen
tai Wall Stryto ir jie jiems 
tarnauja. Kuomet delegacija 
nunešė peticiją ir reikalavimo 
bilių, kad negrams būtų duota 
lygios teisės, tai Rooseveltas 
atsisakė kalbėtis su delegatais. 
Tai dar kartą parodė, kad ką 
žada kapitalistų agentai, tai 
vėliaus špygą duoda tiems, 
kas juos išrinko.

Delegatai pareiškė, kad mes 
grįšime namo ir sugrįžę dėsi
me visas pastangas, kad 100 
nuoš. daugiau susiorganizavus 
ir privertus kapitalistus ir jų 
agentus paliuosuoti Scottsbo-- 
ro jaunuolius. O kad tai at
siekus, tai organizuosime TDAi 
kuopas. Tik kelios dienos* 
kaip grįžo delegatai iš de
monstracijos ir Baltimore jau 
likosi suorganizuota 2 TDA 
kuopos, negrų apgyventose vie
tose.

Ką lietuviai darbininkai da
rys, tai tenka palaukti. Trys 
delegatai buvo demonstraci
joj. Turėtų dėti visas pastan
gas, kad suorganizuoti TDA 
kuopą, arba bent kelias pa- 
šalpines organizacijas gauti, 
kad jos prisidėtų prie TDA. 
Vienykime spėkas! Vienybėj 
darbininkų laimėjimas!

Havana. — Sukilėlių jėgos 
nuolatos didinasi. 200 su
kilėlių užpuolė valdžios ka
reivius netoli miestelio Ju- 
gue y Grande.

Italijos Kumštis Francijai

ROMA.—Nors imperialis
tai pasirašė “taikos“ sutar
tį, ir jų tarpe Italija su 
Franci ja, bet toji “taika” 
kvepia paraku. Mussolinis 
parašė ilgą straipsnį, kuria
me grūmoja Francijai, pri
simindamas pereitą imperi
alistinį karą. Jis sako, kad 
Francija yra nedėkinga užj 
suteiktą jai pagelbą laike 
pereito karo.

IŠ UETUVOS

apėmė 600-700 
Policija buvo mo-

Buvo ir raitoji 
Ji nedavė visoms 

grupėms susi-

BEDARBIŲ 
DEMONSTRACIJA

Balandžio pabaigoje Kau
ne turėjom svarbių įvykių. 
Bedarbių judėjimas įtemp
tas. Jis 
žmonių, 
bilizuota. 
policija, 
bedarbių 
jungt. Gana aktyvi pasiro
dė bedarbių grupė iš 200- 
300 žmonių Žaliajam kalne. 
Ji metė darbą ir nuėjo į sa
vivaldybę. Policija pastojo 
jiems kelią. Bedarbiai me
tėsi ant policijos. Įvyko su
sirėmimas. Policija šaudė. 
Bedarbiai atsakė savo lope
tomis ir lomais. Atsitikti
nai pasitaikė pravažiuojantis 
vežimas su mineraliniu van
deniu. Bedarbiai akimirks
ny! išgraibstė butelius ir pa
leido juos į policiją. Buvo 
girdimi šankiai: Kur komu
nistai? Kodėl jie neduoda 
mums ginklų? Mes polici
ją sutrupinsim į šmotelius!

Yra sužeistų iš abiejų pu
sių. Policininkai su perriš
tomis galvomis landžiojo 
tarp bedarbių, kad pažint, 
kas juos sužeidė. Apie 100 
žmonių areštuota. Bedar
biai reikalavo visai savaitei 
darbo ir 7 litus į dieną.

PELNO ŠALTINIS
Kaune yra azartinio loši

mo kliubas. Jo pirmininku 
skaitosi Ruseckas, bet už jo 
nugaros riogso smetoninė 
kompanija. Tame . kliube 

I lankosi tarptautiniai žuli- 
kai. Jie apmauna kliubo 
lankytojus ir paskui išloši
mais dalinasi su kliubo val
dytojais.

’NUOGŲJŲ KLIUBAI
Kaune yra įsteigti nuogų

jų kliubai. Juos vadina 
“šokių ■ kliubais.” Juose šo
ka visai nuogi, tik kaukėmis 
prisidengę. Šoka vis dideli 
ponai: augšti valdininkai, 
karininkai, jų žmonos ir ki
ta fašistinė ponų “smetonė- 
lė.”

Vokietijoje Nudėtas Fašistas
GAIGANZ.—Atrastas nu

dėtas jaunas fašistas J. 
Weisheier. Fašistinė val
džia užpuolė.ir areštavo 20 
jaunų darbininkų, kuriuos 
kaltina, kad būk jie nužudė 
tą fašistą. Aišku, kad ne
kaltus (jarbininkus bandys 
nuteisti.

“Taika” Apsiginklavus Karo Dantimis
ROMA. — Pasirašymas 

“taikos” sutarties tarpe im
perialistinių valstybių Itali
jos, Franci jos, Anglijos ir 
Vokietijos yra žingsnis prie 
naujo karo. Tas planas bu
vo pagamintas Mussolinio ir 
MacDonaldo. Pagal tą sutar
tį Francija ir jos talkinin
kės turi teisę valdyti terito
rijas, kurias jos gavo per 
plėšikišką Versalės sutartį. 
Rumunija laikys pavergus 
Besarabiją, Lenkija — Gali
ciją ir Ukrainos dalį. Fran
cija laimi tą, kad ji sumaži
na Vokietijos fašistų apeti
tus, bet tuom pat kartu im
perialistai leis vis daugiau 
ginkluotis Vokietijos fašis
tams.

Sutartis atkreipta prieš 
tas valstybes, kurios nėra 
Tautų Lygoje, o tai reiškia 
pirmoje vietoje prieš darbi
ninkų ir valstiečių tėVynę 
Sovietų Sąjungą. Pagal tą 
sutartį keturi imperialisti
niai draskūnai gali sudary
ti sąjungą prieš SSSR. Dar 
daugiau, jau dabar Franci
ja giriasi, kad visos jos tal
kininkės palaikys ją. Tai 
sutartis pasaulinių draskū- 
nų prieš darbininkų šalį!

Bet, tuom pat kartu šioji 
sutartis yra ir prieš Jungti
nes Valstijas Šiaurinės Am

JAPONU MELAI APIE SUKILIMUS SOV. SA.IUN.
MASKVA. — Japonijos | vinovas savo kalboje atžy

mėjo: “Japonijos grobikai 
mano, kad mūsų Užbaikali-

imperialistai, grobdami Chi
niją, savo žygius teisina, 
kad jie kariauja prieš “ban
ditus.” Tie imperialistai, 
rydami seilę linkui turtingų 
Sovietų Sąjungos Tolimų 
Rytų kraštų, taipgi išgalvo
jo melus apie sukilimus 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
sako, būk sukilo kazokai 
Užbaikalijos srityje. • Tai 
grynas melas ir jis išduoda 
japonų grobikiškus tikslus. 
Tai naujos karo provokaci
jos po to, kada japonams 
nepavyko įtraukt i Sovietų 
Sąjungą karan del Chiniško 
Rytinio Gelžkelio. Drg. Lit-

ĮVAIRIOS žinios
Geneva. — Žydai iš Vo

kietijos Silezijos atsišaukia 
į Tautų Lygą, protestuoda
mi prieš fašistų persekioji
mus ir terorą. Vokietijos fa
šistų atstovas reikalauja, 
kad Lyga nei nesvarstytų tą 
klausima.

Barcelona. — Vaivų kro
vimo darbininkai atsisako 
iškrauti prekes iš laivų, ku
rie turi VokieŲjos fašistų 
vėliavą.

Madrid. — 80,000 minykų 
minyškų ir kunigų susirašė 
ir prašo valdžios, kad at
mainytų patvarkymą, pagal 

erikos. Politiniai imperialis
tai apsijungė prieš Sovietų 
Sąjungą, o finansiniame 
klausime prieš Ameriką. Jos 
visos atsisako atmokėt Am
erikai pereito karo skolas ir 
bendru frontu išstos prieš 
Ameriką Pasaulinėje Eko
nominėje Konferencijoje.

Francija atsisako mokėti 
Amerikai ne tiktai skolas, 
bet jau ir nuošimčius už jas. 
Anglija dar pereitą kartą 
mokėjo, bet dabar atsisako 
mokėti. Italija buvo priža
dėjus užmokėti skolas, bet 
dabar, po konferencijos, ne
mokės, kaip pareiškė Mus
solinis. Vokietija atsisako 
mokėti ne tiktai pereito ka
ro kontribucijas, bet ir tas 
skolas, kurias gavo pakėli
mui šalies. O tas neišven
giamai veda prie susirėmi
mo su Amerikos imperialis
tais. “Taika,” apsikaišiusi 
kanuolėmis ir karo danti
mis !

Genevoje Jungtinių Vals
tijų atstovas, ponas N. -H. 
Davis, pareiškė, kad Ameri
ka “įžengia į pasaulinę po
litiką ir eis taip toli, kaip 
to reikalaus jos reikalai.” 
O patvirtinimui tyra rengi* 
masis karąn-r-budavoja riau-i 
jus karo laivus, orlaivius ir 
gamina kitus karo ginklus.

ja ir Tolimi Rytai yra tas 
patsai, kas buvo Mandžuri- 
ja ir Jehol provincija.”

“Izviestija” rašo: “SSSR 
pasiūlymas parduoti savo 
dalį Chiniško Rytinio Gelž
kelio iššaukė Japonijos dar
bo masių gerą atsinešimą, 
nes tas patvirtina mūsų tai
kos politiką.” Toliaus atžy
mi, kad Sovietų -Sąjunga 
yra pakankamai .galinga, 
kad apgynus savo teritori
jas nuo imperialistų užpuo
likų.

kurį jų turtai bus t konfis
kuoti- ir jie pavaryti iš dar
bo.

Berlynas. — Užviešpata
vus fašistams ir j. pradėjus 
pulti < darbininkus, darbo 
žmonių gyvenimas baisiai 
pablogėjo,- algos kapojamos, 
o gyvenimo reikmenys neiš
pasakytai brangsta.

Danzig. — Vokietijos fa
šistai pasiėmė miesto galią 
į savo rankas. Miesto val
dybos rinkimai įvyksta šeš
tadienį, fašistai teroro pa- 
gelba juos laimės. '

Kiel. — Hitleris suruošė 
jūreivių parodą. Jis, kaip 
savo metu kaizeris, apžiūri
nėj oka r o laivus dr karinius 
prisirengimus.

Drg. Litvinovo Balsas

PARYŽIUS.—Sovietų Są- 
jungos užsienio reikalų ko
misaras, drg. Litvinovas, 
prisiuntė pasveikinimą bu
vusiam Franci jos premje
rui Herriot už jo pasidar
bavimą del sudarymo SSSR 
ir Franci jos nepuolimo su
tarties. Jis atžymi, kad mi
nėta sutartis suartina Fran- 
cijos ir Sovietų Sąjungos 
gyventojus.

Nuskirta Sovietų Są
jungos Delegaciją į

Ekon. Konferenciją
MASKVA. — Sovietų Są

jungos valdžia oficialiai pa
skelbė, kad ji dalyvaus Pa
saulinėje Ekonominėje Kon
ferencijoje, kuri įvyks Lon
done. Drg. M. Litvinovas 
yra paskirtas delegacijos 
pirmininku. V. I. Mežlauk 
—pagelbininku. Kiti komi
sijos nariai bus: Ivan M. 
Maiski, dabartinis SSSR at
stovas Anglijoje ir A. V. 
Ozerski, pagelbininkas už
sienio prekybos komisaro. 
Visi delegatai gerai vartoja 
anglų kalbą.

6,000 Oficieriu j Girias
WASHINGTON. — Roo- 

seveltas įsakė karo depart
ments, kad tuojaus mobi
lizuotų 4,000 armijos oficie- 
rių del girių kirtimo kem
pių, kur suvaro jaunuolius 
bedarbius. Jau dabar yra 
apie 2,000 oficierių ir 19,000 
jaunuolių išsiųsta į girias. 
Prie to dar 8,000 kareivių 
pastatyta mokinti ir saugo
ti jaunuolius. Roosevelto 
vergijos kempėse įvedamas 
pilnas karinis režimas! Jau
nuoliai yra mokinami kari
nio mankštymo ir net gink
lų vartojimo. Tai priren- 
gimas kanuolėms mėsos.

Sėkminga Pavasarinė
SSSR Grudų Sėja

* MASKVA. — Sėkmingai 
baigiami pavasariniai pasė
liai po visą Sovietų Sąjun
gą. Pavolgėj ir, , Totorių 
respublikoje planas praves
tas daugiau 100 nuošimčių. 
Pasėliai sėkmingai sudygo 
ir gražiai auga. Iš visų pu
sių siunčiama pasveikinimai 
Sovietų valdžiai ir Stalinui 
už didelę pagelbą pasėlių 
reikale. Virš 50,000 valstie
čių šį pavasarį stojo į ko
lektyvus.

Laimėjo Streiką Islandijoj
REYKJAVIK, Islandija. 

—Akureyri miesto darbi
ninkai laimėjo pilną perga
lę prieš valdžią, kuri buvo 
pasimojusi nukapoti jiem 
algas. Streiką vadovavo 
Komunistų Partija ir revo
liucinės unijos. Valdžia pri
spirta pripažinti darbininkų 
uniją. •

JAPONAI UŽIMS PUSE CH1NIJOS
nams užimti šiaurinę Chini-TIENTSIN. — Japonijos 

armijos jau prie Peipingo 
vartų. Bile valandą jos už
ims šį miestą. Užėmimas 
Peipingo ir Tientsino su
teiks į jų rankas labai svar
bius centrus ir didžiausius 
miestus Azijoje. Japonų or
laiviai numetė 20 bombų ant 
Lutai miesto. Japonų armi
ja užėmė Tungchow, kuris 
yra priemiesčiu Peipingo. 
Japonų generolas Kukiaki 
Koiso sako, kad jie nenori 
užimti miestą, bet chinai 
priešinasi, ir todėl japonai 
juos turi nubausti. Kitas 
jų generolas—Kotaro Naka
mura sako, kad japonai už
ims ne tiktai Peipingą ir 
Tientsin, bet jie varys chi- 
nus iki Geltonosios upės, 
kuri yra nuo Peipingo vieto
mis 200, o vietomis iki 350 
mylių į pietus. Tas reiškia, 
kad japonai yra pasirengę 
užimti visą šiaurinę Chini- 
ją ir pussalį Shantung.

Ties Lutai miestu eina di
delis mūšis: orlaiviai laksto 
ir kanuolės baubia. Peipin
go srityje chinai turi labai 
daug kareivių, vien ant gelž
kelio tarpe Peipingo ir Tien
tsino yra 100,000 chinų, bet 
jie jau traukiasi ir leis japo-
........................................................   4------ L_u—

Taika ant Molinių Koją

VARŠAVA. — Italija, 
Francija, Anglija ir Vokie
tija pasirašiusios' dešimts 
metų taikos sutartį. Fran
cija tikrina, kad ir jos tal
kininkės Lenkija, Belgija, 
Rumunija, čecho-Slovakija 
ir Jugo-Slavija tą taiką pa
laikys. Lenkijos valdžia pa
reiškia, kad ji nesutinka su 
sutartimi, ir kad ji prisilai
kys tik tų sutarčių, kurias 
pati padarys.

Karo Veteranai Skirstosi

WASHINGTON. — Per- 
eito karo veteranai po atlai
kyto kongreso pradėjo skir
stytis, kad liepos menesį su
grįžus dar didesniame skai
čiuje. Rooseveltas, norėda
mas pakirsti veteranų vie
nybę, pradėjo juos kalbinti 
į darbo “kempes.” Kaip ka
pitalistinė spauda praneša, 
keletas šimtų veteranų pa
klausė ir nuėjo į girių dar
bus. -

Argentina Sulaikė Tavoms

BUENQS AIRES. — Ar- 
gentinos valdžia sulaikė 
3,000 maišų su miltais ir 
5,000 žibalo dėžių, kurios 
buvo siunčiama Bolivijai. 
Bolivija pradėjo puolimą 
ant Paraguay. Ją remia 
Jungtinių Valstijų imperia
listai, o Patguay palaiko
mas Anglijos. Minėti reik
menys buvo siunčiama Boli
vijos armijai.

jų-
Peipingo mieste (prasidėjo 

mūšiai tarpe chinų ir japo- 
.nų. Ten yra japonų kon- 1 
cesijos ir armijos dalis. Ma- ; 
tyti, japonai tiksliai išpro
vokavo mūšius, kad gavus 
geresnį pateisinimą užėmi
mui miesto. Jie sakys, kad 
chinai užpuolė jų koncesi
jas ir japonai eina ginti.

Iš viško matyti, kad pa
darytas suokalbis tarpe Ja
ponijos imperialistų .ir 
Chang Kai-sheko valdžios. 
Chang Kai-shekas atiduoda 
Japonijai pusę Chinijos ir 
už tai jis nori gauti jos-pa
gelbą prieš Sovietų Chinijos 
Raudonąją Armiją. Jeigu 
japonai eis iki Geltonosios 
upės, tai jie greitai pasieks 
centralinę ir pietinę Chini
jos dalį, kur yra Sovietų 
Chinija. Japonijos imperia
listų atstovas Matsuoka jau 
senai nurodinėjo, kad jeigu 
Japonija neužims Chiniją, 
t*ai ji pavirs Sovietų Chini
ja.

Japonijos dabartiniai žy
giai paliečia Amerikos ir 
Anglijos imperialistų reįka- 
lus, bet visi jie neapkenci V 
Sovietų Chiniją ir todėl tyli.

Finlandija Rengiasi Karan
HELSINGFORS.—Finlan- 

dijos išnaudotojų valdžia 
rengiasi prie karo. Laikra
ščiai, judžiai ir kitos įstai
gos varo agitaciją už būda
vo j imą orlaivių ir kitų karo 
pabūklų. Tatai daroma at
virai prieš Sovietų Sąjungą. 
Buržuazija šaukia, kad ją 
išgąsdino Sovietų Sąjungos 
karinės parodos laike Pir
mosios Gegužės apvaikščio- 
jimo.

EXTRA!
PEIPING. — Gegužės 23 

dieną Japonijos armija ūž- 
emė Chinijos per ilgus lai
kus buvusią sostinę Peipin
gą. Miestas turi 1,300,000 
gyventojų. Japonų armija 
įėjo į miestą. Chinijos ka
reiviai pabėgo į pietus, kaip 
praneša žinios.

Chinijos Gyventojai Bėga
/SHANGHAI. — Chinijos 

gyventojai bėga iš karo sri
ties į pietus nuo Peipingo. 
Tientsino mieste pabėgo 
apie 150,000 chiniečių į už
sienio imperialistų koncesi
jas. Į tris dienas 50,000 chi
niečių subėgo į japonų kon
cesiją, nes jie mano, kad ten 
nebus mūšių. Minios chi
niečių grūdasi į Francijos 
imperialistų koncesiją.

Santiago. — Chile valdžia 
prisipažįsta, kad šalyje yra 
stoka maisto. Chile bus 
priversta pirkti apie 1,000,- 
000 bušelių kviečių.
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PARAKU ATSIDUODA!

Pereitą pirmadienį, nusiginklavimo konferencijoj, Ge- 
nevoj, išstojo kalbėti Roosevelto asmeninis “ambasado
rius,” Norman H. Davis. Washingtono valdžios varde 
jis pareiškė, kad Jungtinės Valstijos atsisakysiančios nuo 
tarptautinės izoliacijos, kurios jos laikėsi per ilgus lai
kus,- jei Europa “sutiksianti eiti prie taikos.” Davis pa
reiškė; kad Amerika norintį “panaikinti užpuolančio po
būdžio ginklus” ir netgi “pasirengusi nusiginkluoti iki to 
laipsnio, kad palikus tiktai policiją.” Visas kalbos, tonas 
buvo Roosevelto nelabai senai padaryto pareiškimo tonas.

Visų imperialistinių kraštų atstovai labai gražiai atsi
liepia apie Mr. DavisO kalbą. Daug sentimentalistų 
minkštapadžių net gali apsiverkti džiaugsmu. Juk tai 
einama prie taikos! Ar ne?

Nieko toliau nuo tiesos! Jungtinės Valstijos šiandien 
ginkluojasi smarkiau, negu kada nors. Būdavo jame nau
ji šarvuočiai, taisoma naujos kanuolės, gerinama orlai- 
vynas; išrandama vis nuodingesni ir baisesni gazai. Šim
tai milionų dolerių išleidžiama tam tikslui pinigų!

Tas pats su Anglija, Francija, Italija, Japonija. Pasta
ruoju laiku tą patį, sakoma, daranti ir Vokietija (slapta). 
Balkanų šalys eina ton pačion linkmėn. Lenkija neatsi
lieka.

Ir va,t akyrėgyj to fakto, Genevoj kalbamasi apie nusi- 
ginklavimą’si. .Tik nelabai senai žymus francūzų impe- 
rialjstų diplomatas, Jules Cambon, pareiškė:

“Niekuomet nebuvo tiek daug kalbama apie taiką, kaip 
šiąndien, bet reikia pripažinti, kad taikos išsilaikymas 
yrh labiau abejotinas, negu kada nors buvo.”

ilungtinių Valstijų atstovo “taiki” kalba reiškia tai, 
kąid Washingtonas yra pąsirengęs atvirai diktuoti savo 
“sėsutėm”: šalini Europoj. ’ ’ ’

besiartinąs, naujas imperialistinis karas verčia Ame
rikos kapitalistus paruošti sau kelią įsivelti į jį ne per 
/‘Užpuoliko” duris, better “taikos šalininko/’; Taip buvo; 
.1917 metais.

jbarbininkai, todėl, tai privalo gerai įsitėmyti ir jie turi 
oįfcanizuoti kovą prieš artėjantį* imperialistinį karą!

y VYTI FAŠISTŲ AGENTĄ!
^Ketvirtadienį, t. y. gegužės 25-tą dieną, New Yorkan 

pribus Vokietijos fašistinės valdžios atstovas Hans Wie- 
dėinann. Jis čia atvyksta paskleisti juo daugiau propa
gandos už Hitlerį, kruvinąjį Vokietijos darbininkų, inte- 
lejįtualų ir žydų, kaipo tos tautybės žmonių, mėsinėtoją.

įJViedemanno misijos tikslu bus baltinimas visko, ką 
Hitlerio valdžia padaro Vokietijoj. Wiedemannas yra 
adgštas valdininkas fašistų propagandos ministerijoj, ku
rios diriguotbjo pareigas eina Joseph Goebels.

jungtinių Valstijų Komunistų Partija šaukia darbi
ninkus vyti laukan nenaudėlį fašistų agentą. Komparti
joj Antrojo Distrikto Veik. Komitetas,.savo išleistam pa
reiškime, šaukia:

;į‘Wiedemanno. pribuvimas į New Yorką yra mirtinas 
pdžeminimas visiems New Yorko darbininkams, visiems, 
ištikimiems intelektualams ir visiems žydams. Mes šau
kiam visus organizuotus ir neorganizuotus darbininkus 
padaryti vieną didžiulę /, masių pasipiktinimo išraišką’ 

' prfe kruvinąjįjn^sių terorą 'Vokieti jo j j
!/Mes y pačiai; j šaukiame Socia|istų, Partijos kuopas, 

Ai nrikos Darįb.! Fpdera.bijos lokalud,tSoęialistų veik.: mie
stu ^komitetą, žydų suvienytų amatnihkų komitetą, stoti į 
bępdrą frontą ■ |ui revoliucinėm darbininkų organizaci
jom—į galingą demonstraciją, kuri įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 25-tą cjjeną, ties prieplauka (Pier) 4, palei 58 
gatvę, Brooklyne, kuomet pribus laivas “Columbus.”

jpStatykit sekančius obalšius: Laukan budelio Hitle
riu kruviną atstovą iš Jungtinių Valstijų..; Laisvė Tha- 
eltįannui, Torgleriui, Dimitrovui ir vifeieihs darbininkams 
irilzydams, sukištiems į fašistų kalėjimus! Šalin Hitle
riu fašistinis teroras ir anti-semitižmas! Šalin rankas 
nųp Vokietijos darbo unijų ir politinių darbininkų orga
nizacijų!” * ' ’ ; '

Visokių pažiūrų darbininkai šaukiami vienan bendran 
ddfcban: kovoti prieš fašizmą Vokietijoj, padėti Vokieti
joj darbininkams. Reikalavimas išvyti laukan iš šitos 
šajfies Hitlerio kruvinąjį agentą kaip tik ir bus didele pa- 
gqjba Vokietijos darbininkams. ;x ’ ,

{Lietuviai darbininkai, dalyvaukit minctoj demonstra
cijoj! '

buvo patal- 
“Pravdoje.” 
kitko, savo
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Del Zįnovjevo ir Kamenevo 
ApEkacijy

Šiomis dienomis Zinovje- 
vas ir Kamenevas, kuriuodu 
nelabai senai buvo pašalinti 
iš Sovietų. Sąjungos Komu
nistų Partijos, padavė Cen
tro Komitetui prašymus pri
imti juos atgal į Partiją. 
Abiejų laiškai 
pinti Maskvos 
Zinovjevas, be 
laiške sako:

I

Aš turiu atvirai ir teisin
gai prisipažinti, kad mano nu- 
sistatymaš linkui draugo Sta
lino buvo klaidingas višoj md- 
no agitacijoj. ; > t . .

Puolimai Ant Stalino buvb 
ištikrųjų paskubinti tuo faktu, 
kad jis yra patsai žymiausias 
teoretinis ir politinis leniniz
mo atstovas, ir, tuo būdu, pa
vojingiausias priešininkas visų 
bendros Partijos linijos priešų:

Puolimai ant Stalino yra 
puolimais ant visos Partijos 

vadovybės, ant viso Komunistų 
Internacionalo, kuris yra susi
jungęs aplink draugą Staliną 
panašiai nedalinamai ir pasi
šventusiai, kaip kad jis buvo 
susijungęs aplink Leniną.
Kamenevas taip jau prisi

pažįsta, kad jojo politinis 
veikimas, esant pastaruoju 
laiku Partijoj, buvo tokis, 
kuris suteikė priešams • ir 
net kontr-revoliucininkams 
pamato skaityti jį jiems pri
tariančiu.

Taigi, kaip matome, abu
du tie žmonės ir vėl prisipa
žįsta prie savo klaidų ir ne
švarių vestų Komunistų 
Partijoj darbų, kurie tarna
vo kontr-revbiiUcijM te dėl’ 
kurių jie buvo pašalinti iš 
Partijos eilių.

Kuomet Zinovjevasybuvo' 
išbrauktas laukan, tuoj aus 
po to, atsimenam,, buržuazi
nė spauda rašė, būk jis, Zi
novjevas “netikėtai numi
rė,” būk jis buvęs.nunuo- 
dintas, etc. Jei tame laiko
tarpy j būtų bile vienas iš jų 
numiręs, tai kontr-revoliuci- 
nė spauda būtų tą viską, ži
noma, kaip paprastai, suve- 
tusi ant d. Stalino. Bet jų 
Abraomas nepasiėmė. Šian
dien jie ir vėl klabina Ko
munistų Partijos duris, iš 
kurios jiedu jau du kartu 
buvo pašalinti.

Ar Komunistų Partijos 
Centro Komitetas juodu 
priims, liekasi palaukti ir 
pamatyti. Mums čia svar
bu tik štai kas pastebėti:’ 
kuomet ši tiedu negarbingi 
rieieriai buvo pašalinti iš 
Partijos, tai Pj’ūeįeil^įųp- 
ftiet smarkiai Jį&išfe|)e < (jis 
ne kAfią tai/pa4ar|/bet tuo
met laba) rūsčiai) įpriėš Ko-į 
mun. >Pai'tiją; šmef^ė nie
kino ją, garbindamas Išme
stuosius rZinovjevą ir Kanie- 
nevą. 0 šiandien tiedu 
žmųnės prisipažįsta tarnavę 
k o h t r -revoliucijai. - Jiedu 
prisipažįsta tarnavę (sūži- 
niai ar ne) priešui !

Na, o Prūseika juodu gy
nė kaipo nekaltus! Už tai 
jis smala spjaudė ant 
munistų Partijos!

Ko-

Kaip Moksliškai!
Kuomet andai mes para

šėme, kad Grigaitis, ąpjąkęs 
komunistų neąpkentimu, ne
mato skirtumo • tarpą f ašįsti-
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nės Vokįetijo^ ; ir proletari
nės Sovietų Sąjungos, tai jis 
taip įtūžo, jog pripleškino 
net suvirš tris špaltas apgy
nimui savo pozicijos. La
biausiai Grigaitis supyko 
ant mūs už nurodymus, kad 
jis .apjakęs komunistų neap- 
kentimu ir kad jo protavi
mas neri ’ blaivus; ’todėl jis 
rašo tokias mali-mūlienes^

Šis i to žmogaus ( įgėlimas 
dar kaltą parodo,, jog mes 
sakėme tiesą. Dar . labiau 
save tas i žmogus išsiduoda, 
kuomet jis už tai bando sut- 
versti kaltę ant- d.. Vidiko* 
Tauroj Čia tėnka priminti 
tai, kad Grigaitis daugelį sy
kių bando pasirodyti: nepap
rastu spėjiku, bet, 99 iš 100 
atsitikimų j jis suklumpa ir 
tai dar labiau pastato jį 
skaitytojų akyse nepavydė- 
tinesnėj padėtyj. '

Ir Grigaitis toliau palei
džia savo , mensevikiškas 
(gerokai nudėvėtas) girnas, 
aiškindamas, kad bolševikai 
“negeri,” o buržuazija, gir
di, “nėra tokia dilina.”

Norėti, kad Grigaitis gir
tų bolševikus-komunistus,; o 
smerktų buržuaziją,; pas 
mus minties nebuvo ir ne
bėra. Mes vieną žinome, 
kad daug švaresnių buržujų 
labai dažnai pagiria Sovietų 
Sąjungą ir, tame skaičiuj, 
visus komunistus, o npsmer- 
kia buržuazijos terorą, bet 
Grigaitis, kuris skaitosi sa
ve “darbininkų reikalų gy
nėju,” to niekuomet nepa- 
Cdarie \įf į h.ėįitįkįm, •' kad jis' 
kada nors padarytų. Per 
pastaruosius beveik 16-ka 
■metų jis kiekVibnd: dieną 
keikė ir niekino ne tik So-' -i ' *vietų Sąjungą^ bet visą ko
munistinį judėjimą te tebef 
niekina. Kas kart vis griež
čiau ir žiopliau. Todėl mes 
ir drįstame tikrinti (ir tai 
patvirtins kiekvienas, sekąs 
jo nusistatymą), kad tasai 
žmogus serga/komunistų ne- 
apkentimo liga. Esam linkę 
manyti, kad jam komunistų 
baubas neduoda: net ramiai 
snustelėti!

Tiek apie tai!
Niekindamas bolševikus ir 

keldamas į ./padanges buržu-’ 
aziją, 'tasai žmogus štai prie 
ko dasikalba: ;

Buržuazija jau seniai supra-: 
to (beje, dar he visa), kad 
sėkmingiausias <įrankis kovoje 
.su idėjomis y ta laisva kritika. į 
Ji žino, kad smurtu teisingą; 
.idėją ū^mįjpiįn^alima. štai 
/Sžlkb net fįiįn^istams, kurie! 

■ nėpripažįstijį > Iriems laisvės, 
: buržuazija !^u'|beveik visur 
į leidžia laisvą! jagituoti už savo 
idėjas. Tik;kuomet buržuazija 
petsigąsta te įįpupla i despera
ciją, ;tąi ji /gni^iusi prieš “pą- 
vpjiiįgas” idėjas {smurto.

Begindamas ■} buržuazijį,. 
Grigaitis keligpįė sakiniuį- 
sė padaro nę^ąųiones. Vie
nur jis sako “dar ne visa” 
buržuazija leidžia “laisvą 
kritiką,” o kitur “buržuazi- 
j'a jau beveik visur leidžia 
laisvai agituoti ųž savo ide-

Ar gali--žųiogus, blaiviu 
protu (net įr.buržujus!) to< 
kins nesąmones plepėti? 
Ne ! Kodėl? Tbdęl, kad tai 
melas! Kur Šiandien buržut 
ązįja lęidžia /‘beveik vjsųi}
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Jaįsvai agituoti už savo ide- 
•jąp?” Gal Lietuvoj? Ne! 
Nėužgihčys td nei Grigaitis. 

;0ąl Kanadoj:? !' N.e ’ Ten 
Komunistų Partija pavary
ta palėpių; ten komūnistai 
sukišti į kalėjimus. Gal 
Meksikoj ? Ne! Ten p£omu- 
nistų Partija y$į|da slapta! 
Gal Gentraiihėj ar Pietų 
Amerikoj? Ne! Japonijoj? 
Ne! Chinijoj darbininkai 
laisvai gali veikti ■ tik ten, 
kur jie turi išsikovoję sau 
galią, Sovietus! Europoj gal 
surasim kelias šalis, kur 
Partija dar nėra slapta, kur 
marksizmas-leninizmas lei
džiama (iki labai’ aprėžto 
laipsnio) studijuoti. O kaip 
Amerikoje? Te'gul Grigaitis 
parodo mokyklą,1 kur lei
džiami dėstyti marksizmas- 
leninizmas. Tegul jis paro?' 
do valdišką knygyną-biblio- 
teką, kur rastų Lenino riš-f 

;tus. Nereiks tų baikų!
. To neužtenka! Štai,; tik 
virš savaitė laiko atgal Co
lumbia Universiteto studen
tai (jų tūkstančiai) buvo su
rengę protestą del išvijimo 
iš tos mokyklos kairesnių 
pažvalgų profesoriaus, Do
naldo Hendersono; nesenai 

j New Yorko Kolegija už tą 
patį išvarė iš mokytojavimo 
prof. Oakley Johnson! Tik 
prieš metus laiko iš Colum
bia Universiteto buvo išme
stas gabiausias studentas 
už radikališkumą, nors jis 
labai toli stovėjo savo idėjo
mis komunistams. Prof. 
Scott Nearing jau keliolika 
■metų išvarytas iš Pa. Uni
versiteto ! '

Tai Grigaičio “laisve dis
kusijoms 1 ;/ ' . _ t

IŠ LAIKRAŠČIU
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Akyrėgyj ‘ 16/ Grigaitis no
ri, kad Sovietų Sąjunga lei
stų I kontr-revoliuciniųkams 
sįausdirįti, sąyo! knygas So
vietų Sįjuhgoj Į 1 Jis, vei
kiausiai, trokštų, kad So
vietų Sąjunga išleistų tokias 
knygas darbininkų lėšomis! 
To jis nesulauks! *

Bet Sovietų Sąjunga su 
tuo neuždaro durų raštams 
ir žinioms, kurios yra nau
dingos socialistinei kūrybai, 
iš kurių galima ko nors pa
simokyti, nepaisant, kad to
ki raštai gali būti parašyti 
net buržuazijos rašytojų! 
Daugybė medicinos, techni
kos, ir kt. klausimais žurna
lų ir knygų, pagamintų bur
žuaziniam pasaulyj Sovietų 
Šąjungoj. studijuojami. Tas 
pats su bėgama politine li
teratūra. ' Mokyklos, orga
nizacijos, trokštančios susi
pažinti su dalykų stoviu 
buržuaziniam pasaulyj, par
sitraukia iš atatinkamų kra
štų buržuazinės literatūros 
(laikraščių, knygų) ir juos 
seka. Tos pačios mokyklos 
susipažįsta net ir su kontr
revoliucininkų raštais. So
vietų Sąjungoj gyveną drau
gai labai puikiai žino net ir

,Bet norėti, kad tokią 
■nusigyvenusią mazgotę, 
kaip “Naujienos,” Sovietai, 
darbininkų lėšomis, spaus
dintų pas save, tai reiš
kia norėjimą,i kad ten būtų 
sugrąžinta tokia išnaudoji
mo ir grafto sistema, kokia 
yra Amerikoje, kurią “Nau
jienos” palaiko ir giria! To, 
pakartojam, Grigaitis1 nesu
lauks! . < ! ’
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Bolševikiškai“ Sėjai 
Prasidėjus

Rašydamas apie šio pava
sario sėją Sovietų Baltaru
sijoj, “Raudonasis Artojas” 
savo įžanginiame nurodo:

Sovietų Baltarusija įrengė į 
masinės sėjos ruožą. Balandžio 
15 d. daugely BSSR vietų ko
lektyviečiai ir pavieniai darbo 
valstiečiai išėjo į laukų dar
bus.

Pasiruošimas šių metų pava
sario sėjai praėjo žymiai geriau, 
kaip praeitais metais. Savo lai
ku atremontuotas traktorių par
akas ir žemės ūkio inventorius. 
Kolektyviečiai ir pavieniai dar
bo valstiečiai pamate apsirūpi
nę sėklomis. Pravestas' didelis 
darbas apvalymui kolektyvų 
nuo klasiniai priešingų elemen
tų. ■ ■..

Mūsų partinės ir sovietų ęr- 
ganizacijos ir.kolektyviečių ma
sė^, šiais metais laike javų pa

dengimo praėjo t didelę revolįu- 
I cinės klasių kovos mokyklą, kur 
i budžių kenkėjų1 .sabotažui buvo' 
užduotas griežtas femūgis. že
mės ūkip produkcijos parengi
mai ’padidino revoliucinį parti
nių ir sovietinių organizacijų 
budrumą, padėjo kolektyvie- , 
čiams žymiai apsivalyti nuo buo- 
žiškų ir ■ kenkybos gaivalų.

Pastaraisiais metais žymiai 
politiniai išaugo ir organizaci
niai ūkiškai sustiprėjo mūsų 
kolektyvai. Išsiskyrė ir organi
zavosi skaitlingas nepartinis ko
lektyvų aktyvas. Dabar jau 
mes drąsiai galime pasakyti, 
kąd šimtai Jr tūkstančiai kolek
tyviečių, kurie, dar taip nese
nai svyravo,'šiandien galutinai 
įsitikino, kad vienintelis teisin
gas kelias—tai kolektyvų ke
liąs. Jeigu praeitų metų pava
sarį mes’turėjome nemaža iš
ėjimų iš; kolektyvų, tai šiemet . 
ne tik nėra jokių svyravimų

į pas kolektyviečius, bet. priešin
gai, didelis darbo valstiečių ver- 

- Ižimasis ? kolektyvus.
O svarbiausia tai, kad mūsų 

kolektyviečiai vis labiau ir la
biau įsitikina tame, kad pakė
limas jų pelningumo, pagerini
mas jų gyvenimo priklauso nuo 
jų pačių, nuo sąžiningo ir do
ro darbo, nuo teisingo darbo or
ganizavimo, nuo kovos su buo
žėmis, dykinėtojais ir tinginiais. 
Tai dar kartą patvirtino ir vi
sos Baltarusijos kolektyviečių- 
udarninkų suvažiavimas.

BSSR partinės, sovietinės ir 
profesinės organizacijos neša 
didžiausią atsakomybę už tinka
mą šių metų pavasario sėjos 
pravedimą. Remiantis tuo di
džiuliu -darbu, kuris buvo pra
vestas sėjos priruošimui,' re
miantis tuo darbo entuziazmu, 
kuris yra pas kolektyviečius, ir, 
pagalios, remiantis revoliucinio 
budrumo pakėlimu,—šios orga
nizacijos privalo dar labiau su
spiesti kolektyviečių ir pavie
nių mases udarriam pavasario 
sėjos praVedimui.

SaHtą^ka; riūsiraminimas (da
bar labiau negu kada pors pa
vojingi pasekmingam, pavasario 
sėjos pravedimui. '‘Partija da
bar privalo paimti kolektyvų va- 

■ dovgyimą į [Sųvas rankas, paim
ti ant sc^vęs. atsakomybę už dar
bą ir padėti k.olektyvieėiams ve
sti savo Ūkį pirmyn, Remiantis 
mokslo ir -technikos daviniais.” 
(Stalinas).'

Paimti aht savęs atsakomybę 
už darbą, už pasekmingą sėjos 
pravedimą—rštai kame visa es
mė. > O atsakyti už sėją mūsų 
vietinės partinės organizacijos 
galės tik tuomet, jeigu jos įsi
gilins tj'sioginiai į visas kolek
tyvų gyvenimo smulkmenas, 
įdbmausis ne grynomis skaitli
nėmis, atskirais rodykliais apie 
išartos ir užsėtos žemės kiekį, 
o: žinos,;ant kiek< savu laiku 
kiekvienam kolektyve, kiekvie-

no j brigadoj, kiekvienam selso-‘ 
viete įdirbta dirva Ič pasėta ja
vai, kokiais įrankiais ir kaip □ 
giliai išarta žemė, kokiomis sė- □ 
klomis pasėta,’ kokia norma, at- £ 
sižvėlgiant į dirvos charakterį, 
sėjos laiką ir kitas sąlygas. Mes 
turime gerai žinoti, kas dirba 
kolektyve, kas valdo traktorių, 
kokia darbo disciplina kolekty
ve.

Sėjos pasekmingumas randasi ' 
mūsų rankose. Tai turi atmin
ti visos mūsų organizacijos, 
pradėdamos sėją.

Mes turime visas galimybes, 
kad pasekmingai pravesti sėją 
trumpiausiu laiku. Taip pa
reiškė visų mūsų kolektyviečių 
vardu pirmasis visos Baltaru
sijos kolektyviečių-udarninkų 
suvažiavimas. Ir mes šias vi
sas ' galimybes sugebėsime pa
versti tikrenybe, 1 jeigu mūsų 
partinės, sovietinės ir profesi
nės organizacijos sugebės konk
rečiai, operatyviai šiam visam 
darbui vadovauti. 1

Iki balandžio 25 d. BSSR 
tur būt užsėta 500 tūkst. ha. 
avižomis. Kiekvieną dieną mes 
privalom apsėti po 50 tūkstan
čių ha. BSSR bolševikai, BKP 
(b) CK vadovaujant, su drg. 
Gikala priešakyje, turės tikre
nybėje parodyti, kad šis planas 
realus ir išpildomas.

Taigi mobilizuokime visas 
jėgas pavasario sėjos planų iš
pildymui.

WILKES-BARRE, PA.■7 I

Aido Choro Piknikas
Aido Choras rengia savo 

pirmutinį pikniką geg. 30 d.,. 
Decoration Day. Piknikas 
prasidės 12 vai! dieną, kada 
choras sugrįš nuo Nanticoke 
kapinių, kur programą1 pildys. 
Pirmiausia 10 .vai. iš ryto Ai
do Choras dalyvaus progra-; 
mos pildyme , ant, Wyoming 
laisvų kapinių 12, vai. Nanti
coke kapinių. (Šis sakinys drg. 
k ore s p o h dehto suveltas.-1— 
Red.)

Po programų visi draugai 
yra širdingai ‘kviečiami ne- 
grįžt namo, bet traukti tiesiai 
į pikniko vietą; ten bus 
pietūs pagaminti—visokių 
gių ir gėrimų. Bus geri 
zikantai. Vakare apie 5
Aido Chorai duos programą— 
dainuos naujausias dainas, 
taipgi dainuos Merginų Okte
tas.

Visi vietiniai ir apielinkės 
draugai turėtų atsilankyti į 
pikniką ir padaryt jį vienu iŠ 
did.žiausių, pradedant vasaros 
sezoną. Vieta puiki prie pat 
Susquehanna upės, ant kranto, 
tarp Plymouth 
bet Lynwoodo 
abiejų tiltų.

Vieta galima
privažiuot — Plymouth Street 
Car ir išlipti, privažiavus prie 
tilto, bet nepervažiuot per 
tiltą, ir eiti keliu pro mokyk
lą, iki prieini pikniko vietą. 
Karais, kurie, atvažiuos reikia 
važiuoti tiltu kitu (Nelabai 
aišku.—Red.) ; Breslau pusei 
tad nuo tilto yra keliai tiesiai 
į vietą. Nuo tilto matyti pik
niko < vieta i netoli nuo stubų,. 
naujai pastatytų, ir tarpe me
džių, kur yra gražus pavėsis. 
Tad, draugai, nepamirškite 
vietą, ir kviečiam atsilankyt.

Kviečia Aido Choras.

geri 
val- 
mu- 
val.

ir Lynwood, 
pusėj, tarp

gatvekariais

Drąsiai Gynė Draugą

BARCELONA, Ispanija. 
—Kiek laiko atgal metalo 
rūdos kasyklų išnaudotojai 
iš darbo pavarė vieną ko
vingą darbininką. Jo apgy
nimui 170 darbininkų pa
skelbė bado streiką: jie už
sibarikadavo kasykloje ir 
nėjo į . viršų. Tik po dvyli
kos ęlienų badavimo ir visiš
ko rjųsilpnėjimo jie pasida
vė.

f
f
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TreČiad., Gegužes 24, 1933

■ Pritz Heckert

Kas Dabar Dedasi Vokietijoj?
(Tąsa)

Jei fašistinė Vokietija mano, kad ji
nai išlys iš josios izoliuotos padėties tik
tai su Italijos pagelba, kuri nepasitenki
nančiai žiūri į Vokietijos imperializmo 
nusistatymą linkui Austrijos, kas atida
rytų duris į Balkanus, tai greit ji nusivils. 
Nepasisekimas Keturių Valstybių pakto, 
kurio projektą patiekė Mussolini ir Mac
Donald, parodo, jog taikiomis metodomis 
Versailės sutartis nenugalima. Galimas 
daiktas, kad Vokietijos imperializmas 
gaus kelias koncesijas, bet tai nenumes 
Versailės sutarties naštos. , ,

Nieko nesakau apie tą faktą, kad pri
ėmimas Keturių Valstybių pakto, taiko
mo prieš Sovietų Sąjungą, turi neišven
giamai pabloginti santikius su Sovietų 
Sąjunga, kuri, suėmus viską, negali pasi
likti neutrali, kuomet Vokietijos fašis
tai skelbia karą pasaulio bolševizmui ir, 
tolydžio, Sovietų Sąjungos statybai, ku
rią veda bolševikai.

Kelias į karą yra panašiausias kelias 
fašizmo plėtimosi Vokietijoj; juo labiau 
todėl, kad visa Europos politinė atmos
fera paraku garuoja.

Kokią įtaką fašistų pagrobimas galios 
Vokietijoj turės ant persigrupavimo spė
kų darbininkų judėjime, kaip tarpe so
cial-demokratų ir komunistų?

Atviras social-demokratų partijos pasi
davimas fašizmui turės padaryti spren
džiamą svarbą sumažinimui socialdemo
kratijos įtakos darbininkų masėse. Ir 
tai bus ne tiktai Vokietijoje.

Nuo rugpjūčio 1 d., 1914, Vokietijos 
Social-Demokratų Partija tęsė nusista
tymą už reakcinį bendrą frontą su bur
žuazija prieš proletariatą. Jinai, skirtin
gom buržuazijos diktatūros Vokietijoj 
stadijom, dirbo su įvairiom buržuazijos 
frakcijom. Darydama tai, jinai visuo
met stovėjo už gynimą kapitalizmo ir ko
vojo prieš proletarinę revoliuciją. Šitam 
reakciniam fronte, netgi reakcingiausi 
rateliai, vienas po kitam, iš buržuazijos 
ir dvarininkų tarpo, įskaitant Prūsijos 
junkerius ir Hindenburgo tipo monar
chists, patapo social-demokratijos tal
kininkais. Tas parodo socialdemokrati
joj padidintą palinkimą linkui reakcinio 
nusistatymo.

Social-demokratija rėmė Bruningo val
džios nepaprastus patvarkymus ir jo pa
čią valdžią, kuri pradėjo apkarpinėti 
reichstago teises. Laike prezidentinių 
rinkimų, jinai sudarė susivienijimą su 
monarchist Hindenburgu, nes būk tai 
Hindenburgas priešinąsis Hitleriui ir būk 
Hindenburgas esąs gynėjas Lapkričio re
voliucijos ir Weimaro konstitucijos. Ji
nai rėmė Papeno-Schleicherio valdžią, 
kuri paskui liepos 20 dieną, išvijo social
demokratus iš Prūsijos valdžios. Jinai 
paruošė kelią Hitlerio galios pagrobimui, 
skelbdama, kad geriau bus, jei Hitle
ris pasiims galią konstituciniais būdais 
be darbininkų opozicijos, negu tai pada
rytų pasėkoje kruvinų mūšių.

Žingsnis po žingsnio social-demokrati
ja galbėjo Hitleriui tuo būdu, kad jinai 
tramdė darbininkų visokius būdus ir no
rus organizuoti masines prieš fašizmą 
kovas. Juo labiau fašizmo pavojus auga, 
juo didesnės social-demokratų darbinin
kų masės jaučia, kad jų vadovybė veda 
darbininkų klasę į pražūtį. Dar smar
kiau jie reikalauja, kad social-demokra
tija ir darbo unijos turi priimti Komu
nistų Partijos pasiūlymus sudarymui 
bendro fronto prieš fašizmą. Social-de
mokratija gina savo reakcinį frontą su 
buržuazija. Socialdemokratija skelbia, 
tikslu, kad apgauti darbininkus, jog ji
nai pasirengusi kovoti su fašizmu, tiktai, 
žinoma, parankiu laiku. Metalistų unijos 
pirmininkas Urich reikalauja darbininkų 
nepradėti kovos su Hitleriu, iki šis pažeis 
konstituciją ir pradės naudoti prievartą. 
-Tai jis sako tuo metu, kada fašistų štur- 
mininkų armijos jau užpuldinėja ir pūsti- 
ja darbininkų kvartalus ir žudo ir kan*
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kiną ne tiktai komunistus darbininkus, 
bet ir kitus.

Sausio 30 d. Hitleris pagrobia galią ir 
visa valstybės mašinerija, įskaitant štur- 
mininkų armijas, užgriuva ant darbinin
kų. Kad užtroškinti pirmuosius pasiprie
šinimo žygius, kuriuos darbininkai pra
dėjo, social-demokratai prašo darbininkų 
“laikytis. konstitucijos” ir atsakyti Hit
leriui savo “balsais.” Kuomet Komunis
tų Partija pasiūlė sudarymą bendro 
fronto paskelbimui politinio- streiko, tai 
“Vorwaerts” rašė, jog dalyvavimas to
kiame streike reikštų šaudymą iš šautu
vų į orą, kuomet tie šautuvai bus rei
kalingi rimtesniam laikotarpiui. Vasa
rio 28 dieną fašistai suorganizavo pade- . 
girną reichstago budinko, po kuriam. se
kė nesuvaldomos: orgijos ir teroras, at
suktas prieš darbininkų klasę. Kovo 1 
d. social-demokratai paskelbė, kad jau 
pervėlu pasipriešinti fašizmui, kad rei
kia palaukti, iki fašizmas atsineš pats 
sau suirimą.

Ką šitie visi neginčijami faktai, įvykę 
prieš darbininkų akis, rodo? Pirma, jie 
parodo, kad social-demokratų partija pa
siliko ištikima reakciniam bendram su 
buržuazija- frontui iki paskutinių dienų; 
antra, kad social-demokratija sistemačiai 
tiesė kelią fašizmui ir privedė jį prie ga
lios pagrobimęT; trečia, kad jinai sistema- 
tiškai ardė darbininkų klasės kovas prieš 
fašizmą ir kad visais būdais ji trukdė su
darymą bendro darbininkų klasės revo
liucinio fronto prieš fašizmą; ketvirta, 
kad social-demokratų reakcinio bendro 
fronto nusistatymas paskubino nuėjimą 
pas fašizmą Welso ir Leiparto.

Ar Vokietijos Komunistų Partija ir 
Komunistų Internacionalas numatė ne
išvengiamumą social-demokratijos vysty
mosi į sociaLfašistiją? Ar jie persergėjo 
apie tai darbininkus? Taip, jie numatė 
tai ir išleido savo .perspėjimą! Taip ank
sti, kjaipv 1924 metais, draugas Stalinas 
patiekė apsklembimą socialdemokratijos 
vystymosi į fašizmą. Savo teisinga ir aiš
kiai numatančia definicija, dfg. Stali
nas suteikė pagrindą Komunistų Inter
nacionalui ir nusistatymą Vokietijos Ko
munistų Partijai:—

Fašizmas—sakė draugas Stalinas—yra 
kovojanti buržuazijos organizacija, organi
zacija, rymanti ant aktyvės social-demokra
tijos paramos. Social-demokratija yra ob
jektyviai nuosaikusis fašizmo sparnas. Ne
galima manyti, kad kovojanti buržuazijos 
organizacija gali pasiekti laimėjimų savo 
kovose arba savo šalies vadovybėje be so
cial-demokratijos paramos. Tolydžio ga
lima mažai tikėtis, kad social-demokratija 
gali pasiekti sprendžiamą laimėjimą savo 
kovose arba šalies vadovybėje be aktyvės 
paspirties iš^ buržuazijos kovojančios orga
nizacijos. šitos organizacijos ne priešta
rauja viena antrai, bet papildo viena antrą. 
Jos yra ne viena kitai priešingos, bet dvy
nukai ... 1 -
Viskas, kas atsitiko Vokietijoj, pilniau

siai patvirtina draugo Stalino pasakymo 
teisingumą. Hitleris neatmeta social-de
mokratijos paramos. Socialdemokratai 
jau rodo savo pasiruošimą dalyvauti vi
sose kruvinose fašizmo . piktadarybėse 
prieš darbininkų klasę (Šį dpg. Hecker,to 
pasakymą patvirtina kad ir atsitikimas 

• gegužės 17 d., kurią Hitleris buvo sušau
kęs Vokietijos reichstagą—fašistų ir so
cial-demokratų atstovus. Išklausę bjau
rios Hitlerio prakalbos, social-demokra
tai atstovai, podraug su fašistais, balsa
vo už jos užgyrimą. šalę to, jie plojo, 
po draug su fašistais, kėlė ovacijas ir 
dainavo “Deutschland uber Alles”!— 
Vert).

Nepaprasta social-demokratijos išda- 
vybė sukėlė tarpe visų kraštų darbinin
kų pasipiktinimo audrą. Bet social-de
mokratija surado sau talkininką. Juo 
yra Trockis. Kaipo politinė figūra, jis 
darbininkų klasėje neturi nieko prarasti, 
tad jis seilėjasi aplink fašistinius batus, 
rokuodamas, kad tuo būdu jis privers 
žmones šnekėti apie save, tikslu, kad 
išėjus iš savo politinės pamiršties kam-

laisvi-- Puslapis (trečias A
t AH,)'.!' f---------------------- Į,J į l'f

pelio nors' valahdžiūkei. ’' Kaipo Sfnūlkūš ’ 
plėšikas, jis landžioja ten, kur dąrbinin-, 
kų kraujas yra liejamai, tikslu, idant iš
rausti kokią nors politinę padlieną. Vo
kietijos darbininkų klasė aukoja kruvi
nas aukas, šimtai komunistų tapo už
mušta, tūkstančiai komunistų, tarpe ku
rių ir geriausias darbininkų klasės va
das, draugas Thaelmannas, yra įkalini 
Tuo pačiu sykiu Welso ir Leiparto talki
ninkas Trockis teisina social-demokratus, 
būk jie nekalti del fašistų pagrobimo ga
lios ir jis meta kaltę prie komunistų 
durų. .

Laikraštyj “Manchester Guardian”, iš 
kovo 22 d., social-fašistas Trockis pa
reiškė, jog Hitleris todėl pasigrębęs ga
lią, kad Komunistų Partija nesudarė ben
dro fronto-su social-demokratija išimti
nai pasiremiant socialdemokratijos plat
forma, būtent:1 “Apgynimas parlamenta
rinės valdžios ir darbo unijų.” . Tikslu, 
kad įbrukti savo šitą bjaurią platformą, 
kurios net Welsas nedrįso- komunistams 
pasiūlyti, netgi po to, kuomet Hitleris 
paėmė, galią,. Trockis informuoja Vokie
tijos darbininkus Daudeto Totorio (Dau- 
det—19-to šimtmečio francūzų novelis- 
tas; Totoris—personašas jo novelėje.— 
Vert.) nuobodžia kalba, daugžodyste. 
kad “negalima suprasti social-demokrati
jos be parlamentinės valdžios ir be masi
niu darbo unijų.” ir kad kain tik šitie du 
dalykai social-demokratija skiria nuo fa
šizmo. : ’

Tūkstančiai Darbininkų 
Dar Duodasi Nuodyti 
Buržuaziniais Nuodais
WINDSOR, Ont. — Vietinis 

didlapis, “The Border Cities’ 
Star” per keletą dienų išbūb- 
nijo, kad miesto majoras ren
gia 16 gegužės Jackson par
ke mitingą paraginimui pro
vincijos ponų, kadi leistų par
davinėti koteliuose,. kliubuose, 

Į restoranuose alų stiklais. Dar
bininkų, dar neprasiskynusių 
politiniai, suplaukė, jų suskai- 
tliavimu, 7,000.

Jeigu tik tame būtų daly
kas, darbininkiškame laikraš
tyje nebūtų reikalo skirti tam 
vietos. Bet štai kas slepiasi 
už tos scenos: provincijos 
ir miestų valdininkų naujos no
minacijos, nauji rinkimai. Be 
tam tikro skymo nėra kaip pra
dėti prašyti atiduoti balsą, kuo
met taip blogai nugaspadoria- j i I
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DAINŲ DIENA
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS TREČIAS APSKRITYS

Sekmadieni, 28 Diena Gegužfis-May, 1933
MEADOW GROVE, (ANT VAIČIONIO FARMOS) 

ĮŽANGA 25 CENTAI CRANFORD, NEW JERSEY PRADŽIA 10-tą VALANDĄ RYTO 
(Jeigu lytų—Piknikas Įvyks Liutvino Svetainėje, 69 S. Park St., Elizabeth, N. J.

Elizabeth’o Bangos Choras, vadovaujamas V. Žuko.

Programoje dalyvaus keturi Trečio Apskričio chorai: Aidas, Sietynas, Pirmyn ir Banga. Kalbės 
Drg. MIZARA. Programa bus du sykiu: 3 vai. po pietų ir 6 vai. vakare. Pelnas eis išleidimui dainų.

KELRODIS: Iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti 
gelžkelį ir eiti iki North Ave., pasisukti į dešinę vieną bloką iki Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, 
į dešinę iki Brookside Hospital ir čia bus Division Ave.; čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Paris.

Su automobiliais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią ir važiuoti iki Garwood Station.
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' ' Trėčkis siūlo pirmu jįuiįkth! savb “ben
dro fronto” programos gynimą “parla-j 

1 rųėntarinės valdžios.” Tuo pačiu laiku 
, social-demokratai Hitlerio reichstage, 
aiškindamiesi Trockio, pasiūlymą, pripa
žįsta fašistų banditus, darbininkų klasės 
mirtinus priešus, kaipo “konstitucinę ir 
parlamentarinę valdžią.” Trockis išsta
to antru savo programos punktu sudary
mui tarpe komunistų ir social-demokratų 
bendro fronto—“darbo unijų _• gynimą.” j 
Tuo pačiu sykiu, Leipartas, Trockio tal
kininkas, atiduoda Hitleriui darbo unijas, 
paskelbdamas, kad social-demokratai su
tinka reorganizuoti darbo unijas sulygi 
italų modelių ir rašo, kad uždavinys, kurį1 
darbo unijos turi atlikti, turi būti išpil
dytas, nepaisant, kokios formos v 
binis režimas. < 
unijos ' visuomet pasirengę bendradar
biauti su darbdavių organizacijom; kad 
jos, darbo unijos, pripažįsta valstybės 
kontrolę ir valstybinę arbitraciją (tarpi
ninkavimą) ; kad jos siūlo valdžiai ir par
lamentui (t. y., Hitlerio reichstagui) pa
gelba iš savo pritylamo ir žinojimo!

/ Taigi, faktai, šiurkščioj formoj numas- 
kavo kontr-revoliucinę “platformos” 
prasmę, kurią patiekė social-hitlerietis 
Trockis, kuris bandė įrodyti, būk social
demokratija ir fašizmas yra ne dvynukai, 
bet du skirtingi dalykai.

(Bus daugiau)

'ku.siiD.Jamįas tiVj ekonominis 
[klausimas.” Visa eilė patri
otiškų “didvyrių”1 tik eina per? 

) majoro šerengą ir visi tik 
i alaus, alaus. . . !

Gerai tylėti konservatoriam, 
dabar - jų rankose galia. Bet " 
kaip iškęsti liberalams tokios 
publikos akyvaizdoje? O juk - 
yra ir už ką kritikuoti. Vie
nas liberalų ir išlenda su savo 
trigrašiu, kad “alus dar nereiš- 

iį kia gerovės; reikią geresnės 
bendros gaspadorystės, o ji ga
li būti tik išbalsavus. . . ”

Majoras čia ir sustabdė.
Be abejo, tolimesniuose mi

tinguose konservatoriai nau
dos alų, kaip gera sumanymą, 

už 
Bet 

esmėje .jie yra brolis su sesu
te.; Jie vienijasi, kad atsilai- 
kyt nuo pavojaus, iš komunis
tu pusės. Mat, darbininkų su
vienytas frontas kol kas pa
sekmingas Windsore. Tas tik 
iššaukia tų ponų demagogiją.
. Atsižvelgiant į ekonomines 
sąlygas, rodosi, šiomis dieno- 

I mis darbininkams nereikėtų 
pasiduoti bent kokiom pana
šiom apgavystėm; o betgi po
litikieriai užbovija dar dange- •• 
lį su menkniekiais.

Jeigu esi darbininkas, atėr. 
jus rinkimams balsuok už dar-, 
bininkų bendro fronto išstaty

rąlsty- o liberalai juos kritikuos 
Jis skelbia, kad darbo kitus jų blogus darbus.

Platformą apsėdę dvi bro- 
liškos> politinės familijos — 
konservatoriai ir liberalai, per 
vieną dūdą už alų. Pirminin
kauja patsai miesto majoras 
Croll. Uždraudžia užsiminti 
apie politiką, esą: “čia dis-

tus kandidatus, už užgirtus 
Komunistų Partijos kandida
tus.

Bedarbis.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Į DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA i
I čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug
i ptieinamesne kaina, negu Jcityr dabartiniu laiku. <

A. M. KISTION. Aptiekorius Savininkas
i 8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M.ICH.
I ■ 1 - i- - .■imi J. >1—m. m ■■ Mimu
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKĄS.

(Tąsa)
Glėbas užsidėjo kastuvą ant peties ir, 

atsitolinęs njio Paulinos, nuėjo į kalną.
—Kalk, drauge Savčuk, kalk, nesigailėk

—Dirbu, tu mano drauge, di?Q)u. Rasi
me kuro ir fabrikui.

—Oho, draugai. Imame kalnus į nelais- 
, .vę, kad jie mums dirbtų.

Dirbo skaitlinga armija, apsiginklavusi 
kūjais, kastuvais, pikiais ir kitokiais įran
kiais. Nuo kalno Glėbas matė, kaip visoje 
pakalnėje judėjo ir dirbo darbo armija. 
Paulina Mechova ir čia buvo su Glėbu ir 
maloniai žiūrėjo jam į akis.

Jau paskutinius bėgius prikalinėjo prie 
špalų, elektros jėgos perdavimai pravesti...

Raudonarmiečiai tarpkalnėje, pasirėmę 
ant šautuvų, stovėjo sargyboje. Aplinkui 
juos ir virš jų žaliavo krūmai. Raudon
armiečių nuvalytos plieninės kepurės, šau
tuvai, ir jie atydžiai žvalgėsi ir prisižiūri- 
nėjo į krūmų tankumą.

Sergiejus neteko spėkų; jis išėjo iš dar
bo eilės, priėjo prie Paulinos ir atsigulė 
ant akmenų.

—Na, ką, mielasis inteligente? Ar 
pasakysite 
munistinis

Paulina maloniai patraukė Sergiejų už 
rankovės.
kaito lašai nuriedėjo per jo veidą, o jis kie
tai suspaudė jai ranką.

jūs, kad ne visada saldus 
darbas ?

ne- 
ko-

Sergiejus nusišypsojo, ir pra-

Užpuolimas
Darbas prie pabaigos visada pasmarkė-

perduotas Luchovo perspėjimas. Tratėjo 
šūviai, bet del darbo dundėjimo iš pradžios 
jie nebuvo girdimi. Raudonarmiečiai su
judo tarpkalnėje: bėgiojo, gulė už akmenų 
ir greitai šaudė.

—Draugai, prie tvarkos!—iš visų jėgų 
šaukė Luchovas.—Visi būkite savo vietose! 
Banditai pradėjo puolimą iš kitos puęės 
kalno! Darbą nepertraukti! Prie tvarkos, 
ir jokio nusiminimo!

Šūviai tratėjo. Darbas staiga apsisto
jo, ir tūkstančiai žmonių nuo viršaus iki 
apačios sujudo. Prasidėjo panika: pradė
jo minia ristis nuo kalno, šokinėjo per ak
menis, bėgo pavieniai ir tankiomis krū
vomis. Bėgo į dešinę: ir kairę, bėgo, par- 
puldinėjo, kėlėsi ir vėl ritosi į klohį. Gle- 
bas užsilipo ant uolos, pradėjo, mosuoti pi
kiu ir šaukti:

—Sustokit! Sustokite ant vietos! Bai
liai ! Draugai komunistai, eikite šian prie 
manęs! Sulaikykite! Muškite bailius!

Komunistai puolėsi prie Glėbo grupėmis' 
ir pavieniais. Iš čia tvarkiai į visas puses 
šaukg: ■.

—Sustokit! Sustokit!
Žmonės vis dar ritosi į pakalnę. Tratėjo 

šūyiai, tartum sproginėjo kalnai. Glėbas 
numetė pikį ir davė komandą:

—Drauge Savčuk ir tu, Gromada, ir Da- 
ša bėkite apačion ir nuraminkite ten susi
rinkusius. Grąžinkite juos atgal!

Savčukas, Gromada, Daša ir dar eilė ko- 
i munistų puolėsi pildyti įsakymą.

—Draugai komunistai, prie manęs! Drau
gai, imkite šautuvus ir stokite apgynimui 

elektros perlaidų. Greičiau!—Glėbas pat
sai pirmasis nubėgo prie šautuvų. Jį pase-

ja: paskutiniai smūgiai yra galingesni, kad kė komunistai, o juos ir bepartyviai. 
greičiau baigus darbą. Nuo kalno buvo (Daugiau bus)

ALDLD 5-to Apskričio Kuopoms i 
Ir Nariams Kanadoj
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“kių . Susivienijimo Amerikoj 
įrąn^asi tik dvi kuopos ir tų 
pačių veikimas šlubuoja. So
vietų Sąjungoj darbininkės ly
giai su vyrais stoja darban 
budavojimui socializmo. Ka
pitalistiniam pasaulyj nemažai 
darbininkių grumiasi klasių 
kovos fronte su kapitalizmu. 
Lietuvės darbininkės irgi turi 
organizuotis ir stiprinti darbi
ninkišką veikimą. Kur (ik 
randasi ALDLD kuopos, reiš
kia ten randasi sąmoningų lie
tuvių darbininkų; tatai tų 
draugų pareiga traukti darbi
ninkes į organizacijas ir suor
ganizuoti LDSA kuopą. Kaip 
vyrai, taip ir moterys, darbi
ninkai ir darbininkės, turi or
ganizuotis, šviestis ir bendrai 
dirbti už darbininkų klasės 
reikalus.

Gynimas Politinių Kalinių
.Kanados, Darbininkų Apsi

gynimo Lyga stengiasi ginti vi
sus darbininkus, kurie, kovo
dami už darbininkų klasės rei- 

,kalus, patenka į buržuazinės 
valdžios nagus. Nepasitenki
na Kanados kapitalistinė val
džia sugrūdimu į kalėjimą as
tuonių Kanados darbininkų 
vadų, bet vėl padarė naują 
“frame up” prieš draugą Tim 
Buck, norėdama primesti pra
eito rudenio Kingstono kalėji
mo sukilimo kaltę, kad dar 
padvigubinus jam bausmę; 
pasmerkti gyvam supūti kalė
jime. Kad atmušti buržuazi
jos pasikėsinimą ant darbinin
kų vadų, sėdinčių kalėjime, 
tam tikslui buvo .sušauktos ke
lios konferencijos, kuriose da
lyvavo šimtai atstovų nuo įvai
rių darbininkų organizacijų. 
Kanados Darbininkų Apsigy
nimo Lyga atsišaukia į visas 
darbininkų organizacijas, kad 
prisidėtų finansiniai ir mora
liai ,pravedimui kampanijos 
apgynirąul draugo Tim ; Buck 
ir paljuosavimui visų darbinin
kų klasės kovotojų, sėdinčių 
kalėjime.

ALDLD
protesto rezoliucijas prieš 
“frame up”, už paliuosąvimą 
visų politinių kalinių. Siųski
te rezoliucijas: vieną To the 
Minister of Justice, Ottawa, ir 
kitą To the Warden, Kingston 
Penitentiary, Ont.

Ne tik Kanadoj, taipgi ir 
Jungtinėse Valstijose- nekalti 
darbihinkai po ilgus metus sė
di kalėjime. Tom Mobney jau 
16 mėtų nekaltai sėdi, Scotts
boro jaunuoliai jau treti me
tai laikomi mirties kameroj, 
nuteisti ’.Alabamos kapitalistų 
sudeginti elektros kėdėj; Ma
sinis darbininkų veikimas ir 
protestai išgelbėjo tų darbi
ninkų gyvybę ir iškovojo nau
jus teismus. Dabar darbinin
kai turi; su justi, kad priversti 
kapitalistus juos visai paliųo- 
ąųoti. .^š.ųę.šHįt protesto rezoliu- 
,ciją, reikalaujančią paliusuo- 
ti Tom Mpqney ir siųskite To 
Gpv. Rolph, Sacramento, Cal., 
ŪSĄ. „Už paliuosavimą Scotts
boro jĄūnupilu siųskite rezoliu- 
ciją To Gov. filler, Montgome- 
,ry, {USA. į'
; ’ svarbesnių . šių,

jįą, \ kurias reika- 
fHnga igeril aMsyąrstyti ir vyk-

vakare’; " Bus ir “mūžikalą programa.n. i u

> Draugės i? Draugai: j
Mes turime jau kelius šim-

• tus lietuvių darbininkų Kana-
• doj, kurie priklauso ALDLD.
• Taipgi randasi šimtai šių dar- 
; bininkų vaikučių. Tačiaus, 
.’ iki šiol mažai tebuvo kreipia

ma domės į vaikučių ir ben
drai jaunimo organizavimą.

^Jaunimui priklauso ateitis. 
Darbininkų jaunimas ateity 
turės pakeisti senesniuosius 
darbininkus organizacijose' ir 
jų vadovybė tolimesniam tę
simui klasių kovos. Nuo 
darbininkų jaunimo išauklėji- 

.mo ir klasinio jų susipratimo 
priklauso klasių kovos laimėji
mai ir visa darbininkų klasės 
ateitis.

Ilgiau vilkinti negalima. 
Tuojaus reikia griebtis darbo 
jaunuolių organizavimui. AL 
DLD kuopos susirinkime pa
dėkite ant dienotvarkės jau
nuolių organizavimo klausimą. 
Apsvarstę imkitės darbo, kad 
suorganizavus jaunųjų draugų 
būrelį prie ALDLD kuopos.

X Jaunuolių organizavimui ir 
jų vadovavimui yra sekami 
būdai: .reikia išrinkti komisi
ją arba paskirti vieną drafigą, 
kuris jaunuolių organizaciją 
vadovautų. Sudrganižavus, tuo
jaus reikia duoti jaunupliams-

- vaikučiams darbo. Mokinti-
- klasinio supratimo/ duodant
- lengvaus turinio pamokas, mo- 
2 kinti lietuviškai skaityti ir ra- 
» šyti, mokinti vaidinti veikalu-
* kus, deklamacijas, žaislus, dai- 
2 neles, sporto, muzikos ir ben- 
« drai auklėjimo darbą vesti
• darbininkiškoj dvasioj. Mo-
* kinti to, kas galima ir prieina-
* ma. Kur randasi bent keletas 
C lietuvių darbininkų vaikučių, 
C bandykite organizuoti jaunuo-

lių draugiją. Draugai, dėkite 
pastangas, o pasekmės bus ge-

* ros. -
Iš ALDLD penktoVapskričio 

4 komiteto yra paskirtas vienas

Dės pa-

draugas, kuris teiks nurody
mus visoms jaunuolių organi
zacijoms, kaip jas reikia tvar
kyti ir vadovauti.
stangas pagaminti jaunuoliam
scenos veikaliukų, žaislų ir kt. 
Visais jaunuolių organizavimo 
reikalais kreipkitės į 5-to aps
kričio komitetą.

Priešfašistinis Komitetas
Fašizmas yra didžiausias dar

bininkų neprietelis.
Lietuvoj, Vokietijoj, 
fašistai terorizuoja

Ne tik 
Italijoj 

ir žudo 
darbininkus, bet ir visam ka
pitalistiniam pasaulyj fašizmo 
banga kyla (tuo pačiu sykiu ir 
Kanadoj), kaipo paskutine 
besmunkančio kapitalizmo ap
sigynimo priemone. Pasekmin- 
gesniam vedimui kovos prieš 
fažizzmą, prie 5-to ALDLD ap
skričio tapo įsteigtas priešfa- 
šistinis komitetas. Visos ĄLD 
LD kuopos Kanadoj sustiprin- 
kit priešfašistinį vęikimą ir 
paremkite priešfašistinio ko
miteto atsišaukimus ir jo . ve
damas kovas prieš fašizmą.
ALDLD Suvažiavimo Reikalai

Visos ALDLD kuopos gavo 
laiškus nuo centro, sekreto
riaus, kad prisiųsti atstovus i 
ALDLD susivažiavimą, 
B-čią dieną, Brooklyn, 
Kurios kuopos išgalite, 
atstovus į suvažiavimą
tai praneškite apskričiui. Jei
gu kuopos negalės, tai siųsim 
iš apskričio bent vieną draugą 
į suvažiavimą. Kurios kuopos 
nesiųsite atstovo, tai, sulig iš
galės, stengkitės prisidėti fi
nansiniai prie pasiuntimo at
stovo nuo apskričio. Laikas 
jau trumpas,- skubiai priduo- 
kite žinias, kaip nutarsite.

ALDLD 5-to Apskričio 
Konferenciją

• 5-to apskričio koihitetas nu
tarė šaukti apskričio konfe-

liepos

siųskit 
ir apie

renciją 1933 m., liepos 23 die
ną, Toronto, Ont. Manome, 
kaip tik tuo laikų bus ■ pato
giausiai suvažiuoti; jau bus po 
visuotino ALDLD suvažiavi
mo, todėl, prisilaikydami vi
suotino suvažiavimų tarimų, 
galėsime gerai sutvarkyti Ka
nados lietuvių darbininkų ir 5- 
to apskričio organizacinį vei
kimą.

Kuopų susirinkimuose ap
kalbėkite pasiuntimą atstovų 
į konferenciją. Praneškite, kiek 
kuri kuopa galės prisiųsti at
stovų, prisilaikant konstituci
joj nurodytomis taisyklėmis. 
Svarbu, kad konferencija’ bū
tų skaitlinga, nes turėsime ap
svarstyti gana daug svarbių 
klausimų. Tai bus pirmas lie
tuvių darbininkų apšvietos or
ganizacijos atstovų suvažiavi
mas Kanadoj. Stengkimės pa
daryti suvažiavimą sėkmingu.

Industrinės Unijos
Kapitalistai kas kart vis la

biau nori suversti didesnę 
skurdo naštą ant , darbininkų 
pečių. Darbdaviai visur ka
poja darbininkams, algąs. Kad 
geriau darbininkams pasiprie
šinti prieš algų Xappjjmą, rei
kia organizuotis į ipdųs(rįnes 
uniją* ir kovoti prješ ąlgų, ka
pojimą. Lietuviai dar.bininkai, 
AI4DLD nąriaj, stengsitės įsto
ti į savo prpfėsųos industrines 
unijas. Daug lietuvių darbi
ninkų d i i’ba siuvyklose, metalo 
dirbtuvėse, anglių kasyklose ir 
kitur, io jų iąnąųdojimąs yra, 
pasiekęs augščiausio laipsnio.

Draugai-ges, ALDLD susi
rinkime pakelkite unijų orga
nizavimo klausimą ir prisidė- 
.kite prie jų organizavimo. 
Taipgi, raginkite, kad ALDLD 
nariai stotų į industrines uni
jas. Juk tai mūsų pačių kas
dieninio ekonominio gyveni
mo gyvas reikaląs, už tai mes 
patys turime rūpintis juo.

.Reikią Organizuoti 
Darbininkes

Kanadoj rąndasi 12 ALDLD 
kuopų, bet Lietuvių Darbinin-

Svarbesni Veikimo Ruožai*}
Gegužės 7 d. ALDLD 145 

kp. perstatė scenoje dviejų ak- , 
tų dramą “Bedarbiai.” Lošėjai i 
savo roles atliko gerai, išsky- i 
rus mažus ir technikinius da- 
lykėlius. Lošime dalyvavo se
kamos ypatos : Juozo—S. Smi
tas, Jono—šelvis, Jurgio—Ch. 
Jakas, Kazio—Griškonis, Kos
to—Miller, Motiejaus—S. Ša
tas, Stepo—J. Stočkus, Moti
nos—Patašienė, Onyfės—Te- 
sie česniutė, Mortos—M. Pau- 
likonienė, Policisto—žiaunis ir 
Inspektoriaus—M. Pūkis. 'Re- 
žisieriavo—J. Stočkus.

Tarpais buvo pamarginimų 
dainomis ir muzika. Visas va
karas gerai nusisekė ir susirin
kusieji likos pątenkinti.

Visos organizacijos atsiliepė 
•į rėmimą Agitacijos Fondo dė
lei organizavimo jaunuolių. Iš 
iždų paaukavo sekamai: LDS 
35 kp. $2; LDSA 66 kp. $2 
ir ALDLD 145 kp. $1. Taip
gi buvo renkama aukos ir nuo 
pavienių. Drg. M. Pūkis, su
rinko $2.10, kur aukavo seka
mos ypatos: P. Repečka 50c.; po: 
25c M. Pūkis, J. Savis, A. Bu
šas, J. Rufienė, S. Petravičius 
ir J. Pociūnas. L. Jozel 10c. 
Nuo kitų rinkėjų dar negauta 
vardai aukotojų, tai tikrai dar 
nežinia, kiek viso bus surink
ta. Abelnai, galima pasakyti, 
kad mes sukelsime netoli de
šimkės tam geram tikslui. Tai 
gi sulig mūsų mažiukės kolo- 

nemaža parama. Dar 
reikia pastebėti, kad ALDLD 
145 kp. aukavo $5 delei palai-1 
kymo Komunistų Partijos mo
kyklos. Tai geras darbas. Mū
sų pritariančios komunistiniam 
darbui organizacijos turėtų 
tankinus paremti įvairius Par
tijos darbus.

Gegužės 13 d. buvo šaunios 
Komun. Partijos, Gbod Year 
sekcijos surengtos įkurtuvės. 
Iki šiolei Los Angelyj tik bu- 

! vo ,viena lekcija, o dabar susi- 
kuopos išneškite j tvėre kita, kuri vadįii^is Gęįod 

Year section, nes jos centras 
gulais }apig didžiulę Gpod Year 
gurno dirbtuvę. ■ ■ : <-

Taigi, nežiūrint didelio per
sekiojimo, vienok pas mus 
skaičius narių sparčiai auga 
pirmyn. Skaitlinės parodo, 
kad Partijos narių skaičius pa
didėjo bėgyje vienų metų ant 
pusės.

|XM> jALt)LD 5 Apsk.
.K. DairiiunaS, ,

Gore Vale Av., 
Toronto, Ont.

■’ 1'

Angliją ląįi pavoja
' I ' ■: , Į‘„ ___ ;

LONDON. - Anglija, pa
skelbus draudimą Sovietų 
Sąjungos prekių įvežimo į 
Angliją, pati daug keneįia. 
Anglijos metalo ir sunkio
sios industrijos fabrikai už
sidarinėja. Tuom metu An
glija tik du trečdaliu Sovie
tų prekių gąĮėjo sulaikyti. 
Ųinųsįr kailius įleidžia, nes 
Anglijai reikalingos tos pre
kės.

* *' i L i

Koresp. M. P.

• Komisija. • 
(121-123) 

J__ į
PITTSBURGH, PA.

ALDLD 4 apskričio konferencija 
įvyks birželio 11, LDK, 1335 Medley 
St., N. S. Pittsburgh, 1 vai. po pie
tų, (dienos taupimo laiku.) Imkite 
karą No. 20 Rebecca ir išlipkite ant 
Manhattan ’St.

Apskr. Org. J. Urbonas.
(121-122)

Liet. Kapinių draugija rengia ka
pinių ąpvaikščiojimą 30 d. gegužės, 
dekoracijų dienoje. Taipgi ant vie
tos bus išvažiavimas. Kviečiame vi
są Pittsburgho apielinkę dalyvauti 
apvaikščiojime ir išvažiavime.

(-121-123)

ALDLD 10 APSKRIČIO 
KUOPOMS

Šio apskričio konferencija atsibus 
d. i gegužės, dekoracijų dienoje, 
visų kuopų delegatai pribūkite.

Detroito Darbininkiškų: Org; Sąry- 
šys rengia didelį .daj*biijin}<iškų 
laikrąščių pafatnai pikriiką. .'Atsibus 
Beechnut Grove darže/ ant’ Middle 
Belt Rd. Iš Chicagos draugai žadė
jo būti ir pasakyti eilę prakal
bų. Taipgi jaunimo chorai padai
nuos mums gerų darbininkiškų dai- 

Rengčjai. nų. Visus kviečiame.
_______  , (120-123)

BALTIMORE, MD.
Yra šaukiamas visų lietuviškų dar

bininkiškų organizacijų specialis su
sirinkimas ant 24-tos dienos gegužės, 
teisto mirtin “electric chair” Scotts-

Tikslas šio susirinkimo yra svar
bus. Komunistų Partijos kalbinių 
Frakcijų Sekretorių susirinkime li
kosi nutarta sušaukti specialius su
sirinkimus broliškų organizacijų, kad 
pagelbėjus Komunistų Partijai ir re
voliucinėm unijom organizuoti ne
organizuotus darbininkus, ypatingai 
plieno industrijoj. Tad visi draugąi 
ir draugės dalyvaukite paskirtu lai
ku.

ALDLD 25-tos kuopos sekr.
28 
tat i EXTRA, EXTRA

Worcesterio Darbininkams
Masini^ mitingas—Torfi■. Mooney 

Kongreso ir delegatų raportai iš 
Washington© apgynimui Scottsboro 
jaunuolių. Kalbėtojai: Ruby Bates, 
Mrs. Janie Patterson, motina nu
teisto mirtin “electric chair”. Schotts- 
boro jaunuolio ir negras Richard 
Moore. Taipgi dainuos Coleridge 
Taylor Negrų Choras. Mitingas 

įvyks gegužės 26 d. 7:30 vakare ant 
j Washburn Hall (Mechanics Hall).

___  ____  __ „___ j Įžanga 15c. Visi dalyvaukite. 
Birželio 4 d. sekmadienį po pietų, 1 Komisija.

NEWARK, N. J.
Draugų Šukių išleistuvių vakare- 

is atsibus penktadienį, 26 gegu
žes, 105 Jackson St., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi vietos ir apielin- 
kės draugai dalyvaukite išleistuvėse 
savo seno veikėjo revoliuciniame 
dėjime.

DETROIT, MICH.
Dįdelis Spaudos Piknikas

ju-

SOCRA
BRAND/, J

StXOY TO 5ERV

gOVAL STU57< °

SOVIETU KENUOTi PRODUKTAI

FAŠISTŲ SAUVALĖ 
ZARASUOS

“Už komunistinį veikimą” 
karo komendantas zara

siečius J. Tauklį, E. Petro
vą, A. Vaškelį, S. Karabel- 
ninką, R. Karbovaitę ir K. 
Bobrovą nubaudė kiekvieną 
3 mėn. kalėjimo ir A. Ulma- 
ną ir A. Šneiderį ištrėmimui 
iš Zarasų apskričio.

PRANEŠIMA! IŠ KITUR

SCHENECTADY, N. Y.
Lietuvių Apšvietos Kliubas laikys 

susirinkijną subatos vakhęe, 8 vai., 
27 gegužes, 333 m., Kliubo kamba
riuose. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbią, reikalų, 1 / ■' \ \ ' A .

Kviečia Valdyba.
. .. •(121-122)

SO BOSTON, MASS.
Teatras, /‘Salamono Sapnas,” bus 

suloštas nedalioj, gegužės 2Š d.;, Lie-j 
tuvių Piliečių Kliubo svetainėj, 376 
Broadway. Pradžia kaip 7:30 vai. I

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAipOTUyiU .DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laido ja, numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijomS, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.;

231' Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

STUFFED PEPPERS
Aukščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:,

AMTORG TRADING CORPORATION
5 New York City

Taipgi Skyriai: 260 California St.,x 
. ( Sail Franpisco, Gal.

261 Fifth A Ve.

, / VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

; SOVIETU KENUOTU ZUVĮJ
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei

kalaukite iš “Laisves”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
kainą, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo piknike 
ar kitokiame parengime jas pardavinės.

< Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skąųų maistu. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
•praranda skonį.
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VIETINES ŽINIOS
Šį Vakarą Visi į Draugą Šukių Prakalbas!

Šį vakarą sakys prakalbas 
ilgai brooklyniečiams laukti, 
senai nematyti svečiai drau
gai Juozas Šukys ir J. Šukie
nė, Royal Manor svetainėje, 
16-18 Manhattan Avė., Brook
lyne. Bus dar ir vietinių kai- reikalus šiais laikais, 
bėtojų. Vakaro pamargini- 1 Visi į prakalbas šiandie 
mui dainuos Aido Choro Mer-j vakare!

j ginų Sekstetas. Įžanga vi- 
Isiems veltui.

Prakalbose išgirsime draugų 
i šukių patyrimus apie bendro 
i fronto kovas ir kitus rūpimiaų- 
isius bedarbiams ir dirbantiems

vakare, A’rhėrikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėj, 80 U- 
nion Avė.’, Ėrooklyrie. Šiame 
susirinkime bus priimta konsti
tucija, kuriai projektą patiekė 
specialė komisija. Taipgi bus 
renkama Centro Pildomasai 
Komitetas ir apkalbėta planai 
ateities darbui.

- r ■ ■ ; ' • < .... / ’

Iš Darbininku Muzikos
Olimpijados •

/ •

MIRTYSI »
LAIDOTUVĖS

Tveriasi Rafciiivin stip,'ii> or«aniiiaci-*i»- LiMkj,i.t0 1 Yvi Idol UCUolUvlŲ einant, nutarta visiems išvien
IT S’ynnlnn pagelbėti Weisman-Sass čeve-U m JŲ Vienas r romas rykų darbininkų streikui ir 

'bendrai dalyvauti kitose kovo- 
i\e.

Birželio 3 d. Irving Plaza 
j svetainėje bus susirinkimas 
Bendro Fronto Veikimo Komi
teto, kur kiekviena unija 
! rėš po šešis savo atstovus.

NEW YORK. — Pereitą 
šeštadienį Irving Plaza svetai
nėje įvyko bendro fronto kon
ferencija kelių skirtingų uni
jų, veikiančių čeverykų pramo
nėje. Dalyvavo 116 delega
tų nuo šių unijų : Čeverykų ir
Odos Darbininkų Industrinė j 
Unija, Italų Batsiuvių Federa
cija, National Shoe Workers 
Asociacija, Boot and 
Workers Unija, Shoe
ers Protective Unija ir Good-' 
year Operators Unija, 
imta rezoliucija eiti linkui vi
sų tų unijų sujungimo į vieną birželio (June) 3 d., 7:30 vai. į terius.

tu-

Shoe
Work-

Profesionalų ir Studentu 
Dėmesiui

Susirinkime turi teisę daly
vauti ir Draugijon įstoti nariai 
profesijų, pripažintų šios vals
tijos Regentų Tarybos. Taipgi 
kviečiami susirinkimai! ir 
Draugijon kolegijų bei univer
sitetų studentai, besirengią to
kiom profesijom.

Kuriamoji profesionalų 
Draugija bus ne partinė ir ne 
sektantinė. Ji kuriama gry
nai kultūros ir socialumo tiks
lais. Joje bus pilnateisiais na
riais visokių įsitikinimų asme
nys.

Ne visiem kvalifikuotiem in
dividam pavyko išsiuntinėti 
užkvietimus, nes ne visų turi
me antrašus. Todėl neužsi- 
gaukite, kurie tokių už.kvieti- 
mų negavote, bet ateikite su- 
sirin kiman.

Nepamirškite datos ir vie- j publika karštai 
tos!

“Freiheit Mandolin Orches
tra” atidarė popietinę Olim
pijados sesiją, ši orkestrą 
parodė, ant kiek darbininkai, 
nepaisant stokai laiko lavini
muisi, yra gabūs muzikoje. 
“Freiheit Mandolin Orches
tra” paliko gilų įspūdį publi
koje. Po tam sekė Pierre 
Degeyter Kliubo Sinfonietita. 
ši orkestrą susitvėrė tik šią 
žiemą, ačiū pasidarbavimui 
Pierre Degeyter Kliubo, kuris 
pritraukė į savo eiles daug 
profesionalų muzikų, kompozi
torių ir muzikos teoretikų. Jų 
atlikimas sunkios muzikos bu
vo pirn^OjS rūšies. .

Popierinėj sesijoj dalyva
vo ir du chorai. Pirmutinis tai 
Sietyno Choras iš Newark o į 
Jis gražiai sūdainavo tris dai
neles, pilnai patenkinant pub
liką. Antras choras dainavo 

i žydų Freiheit Choras, iš Phi- 
! ladelphijos. Šis choras sudai- 
I navo visą eilę dainų, kurias 

priėmė. Po
pietinė dalis Olimpijados, kaip 
ir rytinė—vaikų programa— 
parodė darbininkų muzikos 
spėkas, kurios, nepaisant visų 
klinčių, dikčiai išsivystė.

Elsie Bauer, 28 metų; 394 
McDonough St.’ mirė geg. 19 
d. Kūnas išsiųstas į Chicagą 
palaidojimui.

Antanas Šakenas 44 metų, 
46 Hudson Ave., mirė geg. 
20 d. Palaidotas geg. 23 d. 
šv. Trejybes kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

J i * t t ♦ k » i f i • i f t f j r f 
—Lyg jam bus nuo to ge

riau ?
O moteriškę,ąišlrina:
—Kunigėlis įsa^ė, kad- bus 

geriau.
—Taip, bus 

negyvėliui, o 
pridūriau.

—Aa, tai tu
tebusiai jinai tarė, apsisuko ir 
nuėjo savais keliais.

Tai matote, kokių nesusi
pratusių žmonių dar yra 
20-me amžiuje.

ALDLD 87 Kp. Koresp.
A. Simonaitis.

geriau, bet ne i 
kunigams,.—aš !

bedievis,—nūs-

N. S. PITTSBURGH, PA.

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na- 

i mas ant puikaus kalno, aplinkui di- 
1 del i medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upė, tyras vanduo maudytis. 

, Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, Švie- 

i žio pieno ir visokių daržovių apščiai.
Kaina tik $10.00 j savaittę

i
Ypač dabar į pavasarį, kur tik ne- 

į pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma- 
j lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

BLOZNELIS,
R. F. D. No. 2. Catskill, N. Y.

Dr. A. Petriką.
New Yorko valstijos Lietu- ■

Pri- vių Profesionalų Draugija lai-j
kys savo visuotiną susirinkimai užkviečiami atsiust savo repoi

P. S. Visi liet. laikraščiai

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

ATIDARYMAS OLYMPIAPARKO
RENGIA L. S

Gegužės-May 27, 28, 29 ir 30,1933
us Pirmutiniai Šokiai.

Nedėlios Vakare, 28, Dainuos Aido Choras.
Panedęlio Vakare, 29, Bus Puikus Šokiai.
Utarninko Vakare, 30, Bus Kumštynes, Paskiau Ristynės

Subatos Vakare, 27,

■*’<4
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i’as,

KumšČiuošis — JOE KARALIUS su JOE RACHKAUSKU ir PETER KARALIUS su JOHN MAIŠAS.
Rjsis_ LOUIS RANO su PAL NOLLE ir ALEX ALEXANIAN, (armijonų čampijonas) su ANTA^NU

KIŽIU, (lietuvių čampijonu) sunkios vogos. ’
Bus visokių valgių ir gėrimų, tad draugai ir drauges lietuviai, Inalonekit atsilankyti į OLYMPIA PARKĄ 

visas šias dienas. ' Kviečia visus KOMISIJA.

14 d. gegužės ALDLD 87-ta 
kuopa turėjo parengus pikni
ką pas drg. Martinkus parė
mimui dienraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės,” ir buvo susirinkęs 
gražus būrelis darbininkiškų 
liet. Bet kad ne tas lietus, 
tai, dar kita tiek b;ūtų buvę 
daugiau. Bet porą dienų 
prieš pikniką lijo ir tą pačią 
dieną lijo iki trečiai valandai. 
Tai daugelis mūsų simpatikų 
susilaikė, neatvažiavo; ir to
kiu būdu ant žemės miškelyje 
negalėjome užeiti. Tad suėjo
me į kambarius, kurių pas 
drg. Martinkus nestokuoja, o 
vienas, didžiausias—šokiams. 
Todėl iš pikniko padarėme va
karienę; linksmai pasišokome, 
skaniai pavalgėme, nes drau
gės moterys: Bogužienė, P. 
Martinkienė ir P. Norkienė 
moka skaniai pagamint val
gyt. Turėjome ir jaunų smui
kininkų : Norkiuką, šarpens- 
kutį ir Bogužiuką. Nors 
dar jauni, bet “subytina” 
niuš; gerai sugeba valdyti 
vo instrumentus, net link

MOLLYN’S BARBER SHOP
• > ■ 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 “barbemė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos. t -

jie

sa- 
sma 

žiūrėt ir klausyt, kaip tie jau
nuoliai griežia. O tėvai pra
kaituoja, šoka.

Vakarienę pavalgius, pirmi
ninkas pakvietė, kad nekurie 
pasakytų po prakalbėlę. Pra
džią padarė seniai, o paskui 
kalbėjo ir jaunuoliai: Norkiu- 
kas, Bogužiukas. ir Martinkiū- 
tė, ir visi išsireiškė apie sun
kų .darbininkų gyvenimą ir 
kad reikia organizuotis ir ko
vot prieš žiaurų kapitalizmą.

Linksma pažymėt—kuo to
liau, vis naujų gauname sim- 
patikų ir gerų žmonių. Toki 
Gastai tai puikūs draugiški 
žmonės; jau kelintą sykį da
lyvauja mūsų parengimuose ir 
remia mūsų judėjimą. Jau 
pabuvę žmonės, šioj šalyj gi
mę, mažai jau ir lietuvių kal
bą vartoja; bet kuo toliaus, 
vis taukiaus į mūsų parengi
mus su šeimyna atsilanko.

> Taigi nors mažas mūsų bū
relis buvo, bet visi labai drau
giškai pasilinksminom iki vė
lai vakaro ir, paspaudę vienas 
kitam dešinę, išsiskirstėm. 
Visgi liko keletas dolerių pa
ramai mūsų spaudos, “Vilnies” 
ir “Laisvės”.

Dabar keletas žodžių apie 
katalikų nesusipratimą. Vie
na lietuvė pažangi darbininkė 
iš 60-tos kuopos ėjo pas savo 
kaimynus pagelbėti prie ligo
nės, jąją apvalyti ir prižiūrė
ti, kaip sąžiningai pridera. Ir 
ar žinote, ką ta bedarbė dar
bininkė gavo nuo tų žmonių? 
Ogi vietoj užmokėti, tai tie 
katalikai nunešė kunigui ant 
mišių, ir dar jie pasakė jai, 
kad jie “gailisi tavo dūšios,” 
kad nenueitų peklon.?.

Man pasitaikė su kita 
talike pasikalbėti. Jinai 
lė. Klausiu:

—Kaip einasi, misele,
bar, kai likai viena be vyro ?

-ftuok šventą pakajų,—ji
nai atsako:—Va šiąnakt sap
navau savo vyrą, ir nuėjau 
pas kunigėlį klaust rodos.

—Na, tai ką kunigas jums 
sakė ?—klausiu toliaus.

—Nagi, liepė užpirkti mi
šias šventas, tai ir užpirkau.

Toliaus moteriškė (pasisakė, 
kad nuolat užpirkinėja mišias, 
užpirko jas visose vietinėse 
bažnyčiose, net į Lietuvą nu
siuntė 10 dolerių ant mišių. 
Aš, todėl, sakau:

ka- 
naš-

da-

Telephone, Stagg ž-440*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

4C2

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

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

šies kenuotos žuvys.

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

Empire Cornįęe & Roofing Co
jCORNICESANDSKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

TELEFONAS _ ATDARA DIEN4
Pulaski IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

visą nakti 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 išsipčnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei ifisiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IK FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broa'dway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniaotas Graboriuj

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1118 
Keystone--Main 1417
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mėnesiams. O pirmiau 
buvo beplanuoją mušti

NEW YORK. — Mieste 
darbuojasi žiauri šaika, kuri 
priverčia merginas parsidavi- 
nėti praeiviams vyrams. Kaip 
jie veikia matyt iš šitokio at-

m. 
ant

b*

S

4
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Handnilio Klastingas
Čekis Sužiniai Buvo

Banke Išmainytas

Eiliniai Jūrininkai Atsilaikė 
prieš Algų Kirtimą

Kom. Partija Šaukia i Žvėriškais Būdais Ver-
Bendrai Demonstruoti čia Merginas Parsiduot 

prieš Hitlerio Agentą1 Praeiviams Vyrams
NEW YORK. — šį ketvirta

dienį atplaukia Vokietijos fa
šistų valdžios atstovas Haris 
Weideman. Jo laivas sustos 
Pier; Four, 58th St., Brook
lyn®.

Komunistų Partijos newyor- 
kinis distpiktas mušė telegra
mą Socialistų Partijos miesti
niam komitetui, žydų darbo 
unijų centrui ir Amerikos 
Darbo Federacijos vietiniam 
centrui, kad dėtųsi su komu
nistais į bendrą demontraciją 
prieš bučerio Hitlerio atstovą. 
Į demonstraciją ragina taip 
pat visas darbininkų organi
zacijas ir intelektualus.

Ten Eyck Bedarbiu 
Komiteto Susirinkimas
BROOKLYN. — šiandie va

kare susirinkimas 46 Ten 
Eyck St. Bedarbių Komiteto, 

• “Laisvės” svetainėje. Bus 
naujų žmonių, kurie pasižadė
jo bedarbių lankytojams at
eit į šį susirinkimą.

Pas tulus bedarbius, prik
lausančius prie komiteto, jau 
buvo atėję tyrinėtojai iš Re
lief biuro. Bet nereikia pasi
tikėt, kad jeigu atėjo, išklau
sinėjo, tai ir duos žmogui pa
šalpą. Bedarbiai turi spiestis 
į komitetą ir jo vadovybėje 
per kovą išreikalaut, kad ap
mokėtų bedarbių randas 
duotų maisto pašalpą.

'sitikimo.
Jean Meehan’aitė atvažiavo 

iš Pittsburgh o į New Yorką 
jieškoti kokio darbo teatre. 
Jai bevaikščiojant naktį B’- 
way, trys gengsteriai sučiupai 
ją ir grasinančiai ] 
nuo dabar turėsi mums uždar-; 
biauti. Mergina bandė pasi
priešinti. Už tai piktadariai 
jai išmušė du dantis, uždauži 
akis ir pagrūmojo užrišti ją 
į maišą ir įmesti į upę.

Kilus trukšmui gatvėje, bu
vo areštuota mergina ii- vie
nas iš jos užpuolikų, Jay Her
man, sūnus drabužių fabri
kanto. Policijoj ir teisme 
Meehan’aitė sakė: Tie gengs
teriai stovi gatvėse ir žiūri, ar 
tu gana užkalbinėji vyrų. 
Jeigu jiems atrodo, kad nega
na, tai paskui gauni į kailį.

l Jie temija, kiek kostumerių 
i mergina gauna, ir ji yra pri- 
I versta beveik visus pinigus ati- 
| duot tiems latrams.

O teismas vis tiek pasiuntė 
; merginą dviem mėnesiam į 
■kalėjimą; sykiu gavo kalėjimo 
ir gorilla Herman, bet tiktai 
tris mėnesius už tokius niek
šiškus darbus.

BROOKLYN. — George 
Handrulis, buvęs kontrakto- 
rius, tapo pirmadienį atvežtas 
iš Sing Sing kalėjimo, kaip 
liudininkas prieš Henry Ham- 
mą, buvusį kasierių Kensing
ton Banko.—Bankas jau 
bankrutuotas.—v-

Handrulis dar 192*7 
atėjo su falšyvu čekiu 
$4,915 ir Hamm jam išmokėjo 
pinigus, nors žinojo, kad čekis 
klastingas. , Paskui, matyt, 
jiedu pasidalino pinigais. Han
drulis už tai buvo nuteistas 
pustrečių iki penkių metų ka
lėjimo. Dabar teisiamas 
Hamm ' prisipažino .kaltu. 
Bausmė jam dar nepaskirta.

1

NEW YORK. — Eilinių na
rių komitetai nepriklausomoj 
Associated Marine Workers 
Unijoj gavo tokią įtaką tarp 
darbininkų, kad mažųjų laivu- 
kų savininkai buvo priversti 
pratęst dabartinę sutartį še
šiems 
bosai 
algas.

60,000 Bedarbiu Šeimų 
Būsią Išmesta laukan

ir

paliepė :i ^ido Choro Piknikas

Šovė Moterį ir Pats 
Nusišovė Poh'cmanas

$100,000 ATLYGINIMO UŽ 
PIRŠTUS?

4

NEW YORK. — Ben. Ro
senberg reikalauja per teismą 
$100.000 atlyginimo už tai, 
kad beplaukiančiam jo sūnui 
Chesteriui Rosenbergui nukir
to keturis kojos pirštus pra
plaukdamas laivukas milio- 
nieriaus Ed. A. Crawfordo.

BROOKLYN. — Policmanas 
J. P. O’Kane tris kartus so

lve į savo pačią bet nepataikė; 
paskui paleido kulką pats sau 
į širdį ir ant vietos krito ne
gyvas. Jiedu su moteria nuo
lat burdavosi už tai, kad jis 
eidavo į policijos orkestrą gra- 
jyti, kaip triubočius, ir žino
ma, tuom instrumentu gadin
davo nervus žmonai.

Wl Wl Wl mxnmmrorr

Bedarbiu Šelpimo Rei
kalais Bendro Fronto 
Konferencija birž. 3 d

2 vai. po pic-

kviečia visus 
neužmiršti šį 

skirtin-

ypatai.
šokių

Sekmadienį, 4 d. birželio, 
Labor Lyceum svetainėje ir 
darže įvyks Aido Choro pik
nikas. Pradžia 
tų.

Aido Choras 
savo pritarėjus
parengimą, nes jis yra 
gas nuo kitų.

Įžanga 39 centai 
Bus gera W. Norriso 
orkestrą, kuri grieš visokius šo
kius, prie to ir dainų gera 
programa: dainuos pats Ai
das ir Jugo-Slavų Darbiuįnkų 
Choras.

Taigi delei pikniko progra
mos užtenka, nes žmonės my
li daugiau pasilipksminti, pa
sišokti ir draugiškai šiaip lai
ką praleisti.

šokiai ir dainos bus svetai
nėje, o visas kitas pasisvečia
vimas, alaus išsigėrimas—prie 
svetainės, darže.

Nebijokite, oro užteks. Pra
šome 
mo.

nepamiršti šio parengi-

Užprašo Aidas.

Nauja Gerovės Pranašė
NEW YORK. — Darbo mi

nister© Frances Perkins, kal
bėdama vietinei Labdarybės 
Tarybai pirmadienį, tikrino, 
kad greitai pakils biznis ir 
gerovė iki augšČiausio laips
nio. Bet atsimenate, kaip 
prez. Hooveris pranašavo ge
rovės sugrįžimą į 60 dienų...

iMMjSVARBIOS PRAKALBOS
Seredoj, 24 Gegužės-May,1933

NEW YORK. — Sustab
džius piestui apmokėjimą už 
bedarbių šeimynų kambarius, 
gręsia greitas išmetimas į gat
vę 60 tūkst. bedarbių šeimy
nų, kaip kad nurodo Daily 
News rašytojas Fred Palsey, 
geg. 23 d.

Raketieriij Pravadyrius 
Prašo 2 Meili Kalėjimo

NEW YORK. — Milionie- 
rius Waxey Gordon, žmogžu
diškų raketierių organizato
rius, prašosi, kad valdžia duo
tų jam dvejus metus kalėjimo. 
Jis sako bijąs, kad kitos šai- 
kos gengsteriai jį nesušaudytų. 
Jeigu valdžia priims jo prašy
mą, tai jis teisme prisipažins 
kaltas, kad nusuko $400,000 
taksų ir atmokės juos valdžiai. 
Bet manoma,. kad jis galėsiąs 
gaut ilgiau kaip dvejus metus 
“apsaugos” ir poilsio kalėji
me.

Aido Choro Pranešimas
Ateinantį sekmadienį įvyks

ta Dainų Dieną Cranforde, N. 
Jersey.

Aido Choras važiuoja busti, 
tad kas norėtų sykiu su aidie- 
čiais linksmai keliauti meni
ninkų parengiman,—praneški
te Aido Chorui ir bus galima 
kartu važiuot.

Aido busas išeis nuo “Lais
vės” 9 vai. ryto; kelionės1 iš
laidos—doleris ypatai į abi 
pusi. Palikti važiavimo užsa
kymą galima ir “Laisvėje.”

Aidas.

ALDLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimas Rytoj

NEW YORK. — Laikinasai 
suvienyto fronto komitetas ko
vai prieš pašalpos kapojimus 
ir bedarbių mėtymus iš namų 
išleido pareiškimą. Ragina su
laužyt miesto valdžios nuta
rimą, kuriuom stabdoma mo
kėjimas už bedarbių kamba
rius iš Relief biurų ir abelnaį 
mažinama pašalpa.
, Išsiuntinėta pakvietimai į 
suvienyto fronto konferenciją, 
kuri bus laikoma birželio 
(June) 3 d. Irving Plaza sve
tainėje, 15th St. ir Irving! 
Place. Socialistų Partija ir jos ■ 
kontroliuojamos organizacijos1 
neduoda jokio atsakymo į 
pakvietimus.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, nežiūrint kokios būtų 
pakraipos, privalo nusiųst sa
vo delegatus į tą konferenciją.

Barbenu Streikas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSI^ 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAl
417 I^orimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

QUEENS. — Jackson Ile- 
ights sekcijoj padaryta įsilau-

■ žimai į dvi vaistines ir- išnešta i 
' dvi dėžės degtinės.

BRONX. — Dar pirmą sykį 
eilinių narių komitetas iššaukė 
barberių streiką; sustreikavo 
600 “džiornimen” barberių ke
turiuose šimtuose barberšapių. 
Streikas paskelbtas nepaisant, 
kad tam priešinosi Darbo Fe
deracijos vadai. Streikieriai 
reikalauja užtikrint po $25 al
gos į šavaitę ir primokėt jiems 
pusę to, ką jie įdirbs • bosui 
virš $35 per savaitę; už vienos 
subatos darbą $8 ir pridėt pu
sę to, ką įdirbs virš $12.

Didėjantis Teroras
prieš Foltis-Fischer 
Valgyklą Streikierius

NEW YORK. — Bosai, po- 
licfia ir teismai daro viską, 
kad sulaužyt Foltis-Fischer 
valgyklų darbininkų streiką. 
Pirmadienį areštavo 20 pikie- 
tininkų, kad jie neklausė teis- 
miško uždraudimo, bet pikie- 
tavO. ’ šeštadienį pirm to buvo 
areštuota irgi 20 streikierių. 
Pirmadienį padaryta policijos 
įsiveržimas į Maisto Darbinin
kų Industrinės Unijos buveinę, 
4 W. 18th St. Areštuota 12 
tos unijos narių. Bet streikie
riai drūčiai laikosi, nuolat pi- 
kietuoja, Tuo
Industrinė Unija išvedė streį- 
kan darbininkus 
kompanijos, 118

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos , susirinkimas 
įvyksta gegužės 25 d.,‘8 vai. 
vakare, .“Laisvės” svetainėje, 

j Visi nariai yra kviečiami at
silankyti. Bus labai svarbių,
reikalų. Bus svarstoma ben- 1 Forest Parke

pačiu laiku

Arrow pieno 
Hudson St.

Iškrito pro Langą ir Tik 
Nikstelėjo Koją

QUEENS. — Josephine Lat- 
erza, betaisydama langą, nu
krito iš antro aukšto ant ša
ligatvio, ir viso labo tik niks
telėjo vieną koją.

Trijų Kuopų Outingas

54-to

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

5 Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza

Gązo Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
penktadieniais. ir, Šventadieniais 

1 ; tik .ąusitarus '

Royal Manor Svetainėje,
16-18 MANHATTAN AVE., BROOKLYN, N. Y.

Kalbės Drg. Šukys ir Šukienė
APART JŲ BUS IR KITI VIETOS KALBĖTOJAI

Dainuos Aido Choras ir Merginu Sekstetas Revoliudn. Dainas
Drugai Šukiai išvažiuoja į Sovietų Sąjungą. Tat svarbu išgirsti jų prakalbas, 

gal paskutiniu kartu šioje šalyje. Jie daug veikia darbininkiškame judėjime ir duos 
mums pamokinimų.

f ' i ■ ' ■ ' * •' ' 1

Pradžia 8 Valandą Vakare; Įžanga Veltui Visiems
Svetainė yra blokas ir pusė nuo Broadway, Jamaica elevatorių važiuojant reikia iš

lipti ant Flushing arba Lorimer stočių. Visą Brooklyno ir apielinkės darbinirikiš- 
ką visuomenę kviečiame atsilankyti. .

Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 1 kuopa.

dro fronto pasekmės, ALDLD 
Antro Apskričio išvažiavimas 
ir ten įvyksiantis pusmetinis 
apskričio sųvažiąvirrias. Turė
sime svarstymui ir kitų svar
bių reikalų.

Sekr. K. D.

Amalgamęitų 54-to Skyriaus 
Susirinkimas Šiandie

Lietuvių Rūbsiuvių 
skyriaus susirinkimas įvyks 24 
d. gegužės, 80 Union Ave.„ 
Brooklyne, 7:30 vai. vakare.

Visi Amalgamęitų rūbsiu- 
viai, būkite susirinkime; yra 
daug svarbių klausimų aptar
ti, nes ateina žiemos darbų 
sezonas, kurį turime apsvars
tyti.

Taipgi bus svarbus rapor
tas iš New York Joint Boardo 
viršininkų teismo, kurį vedė 
Amalgamęitų generalė tary
ba; bus ir ki’tų raportų.

I i

Pirmas šio sezono išvažiavi- 
1

maa (outingas) Forest Parke 
įvyks sekantį nedčldienį, ge
gužes (May) 28 d., po num. 
1. Rengia trys East New Yor- 
ko kuopos. ,

Užkviečiame vietinius ir 
apielinkęs draugus ir drauges 
dalyvauti šiame pirmame išva
žiavime, kur bus skaniausių 
užkandžių ir gėrimų, žaislų ir 
draugiškų pasįkalbėjimų.

Komisija.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda “beer garden”. Savinin
kas išvažiuoja ant farmų—priežastis 
pardavimo. 291 Kent Avenue, Brook
lyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
SiuomI pranešu zavo kostume* 
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jren#ta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puildausL

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

(119-120)

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas ir Beer 

garden, prie didelių dirbtuvių, gerai 
daroma biznis, randa pigi. Pardavi
mo priežastis svarbi; kurią patirsite 
ant vietos. Kreipkitės 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. čia bus nuro
dyta vieta, kur tas biznis.

(116-121)

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio,’ Žarnų 

Ligos, Nervij įde-

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C- A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus) i 
duris, langus ir gonkas. Patys 
atliekame visą dailydčs (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos.

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y. *

Tarpe 185th ir 186th Sts.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

i moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

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

ir MėšlaŽarnės Ligos, Nervij įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. į , . t ' ‘

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

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

Prieinama, Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

DR. ZINS
1WIAST164ST. K T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.4
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “LAISVĘ”

i
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NOTARY 
PUBLIC

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P.,BALLAS 
. (Bl ELG U SKAS) 

G R A BŪRIUS
UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. V.

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINI. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽI A VIETĄ, SAVO 

t . MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' j j . <
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (, MUS, O MES 

' KUOGĘR1AUSIAJ PATARNAŪSIM. ' i t \
MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MŪSlį 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
MjrM/nyfMM>Q(>OtMMXMSO( 
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DR.. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

ryto , ,

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St

Ofiso valaiidos nuo. 1 
nuo 6

NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. H
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