
Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

KRISLAI >
Ir Galima ir Reikia. / 
Darbininkų žeminimas.
Naujas Presas, tai Reikia

Darbų.
Remkime Savo

Spaustuves.
Rašo Komunistas

Pirmas* Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

“Laisvės” kovo 23 d. korės 
pondencijoj rašoma iš Elizabe; 
tho apie lošimą “Moteris Gat
vėje”. Vaidino Aido Choro 
Dramos Grupė. Koresponden
cijos autorius nurodo kai ku
rių aktorių trūkumus lošime ir 
pagaliaus pareiškia: “Bet iš 
darbininkų nėra ko nei. norėti!”
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AUTO PRAMONĖS DARBININKŲ KOVA
9 PRIEŠ FEDERACIJOS PARDA VYSTI;

Sulaikė Anglą Mokytoją, 
Primeta Komunizmą

Amerikos užsienio 
Prekyba Sumažėjo

DETROIT, Mich. — Roo- 
sevelto valdžia jau oficia
liai paskelbė, kad arbi trači
oj os taryba susideda iš seka
mų sutvėrimų: Nicholas Ke-. 
lly, už darbdavius, Richard 
J j. Byrd, už “darbininkus”, 
r Wollman, už valdžią, kai- 

'po “bešališkas”. Bet visi ši
tie trys sutvėrimai yra tos 
pačios valdančiosios klasės 

ui agentai. Į jų rankas paves- 
i tikėtis negali-i automobilių pramonės 

darbininkai negali geriau | darbininkų interesai.
darbininkai nemokai rpUQ į-arpU darbininkų ei

lėse garsėja nepasitenkini- 
imas šita Amerikos Darbo 
Federacijos vadų pardavys- 
te. Tie vadai net bijo pasi
rodyti prieš darbininkus su

Nežinau, kaip aktoriai lošė. 
B rook lyne, rodosi, jie sulošė vi
dutiniai gerai. Tačiaus leiski
me, kad viršminėtos korespon
dencijos kritika yra teisinga. 
Tai kodėl tuo nepasitenkinti? 
Kokiems paraliams išniekinti 
visą darbininkų klasę tik todėl, 
kad vienas kitas Brooklyn© dra
mos grupės aktoriuš neatliko 
savo rolės, kaip turėjo atlikti? 
Ir taip jau nebe pirmas sykis/ 
mūsų spaudoje pasirodo visai; 
neleistinas pasakymas “iš dar-\ 
bininkų geriau 
ma,” “< 
atlikti,” “darbininkai nemoka 
geriau padaryti” ir tam pana
šiai. I

O darbininkai ir gali ir mo-i 
ka geriau atlikti. Ir mes turiį 
me reikalauti iš savęs geresnio 
atlikimo. Jeigu kiekvieną nepa\ 
sisekimą, kiekvieną neišmokimąl 
rolės bei gramatikos suversime 
ant darbininkų klasės, tai pa- į 
skui neliks vietos pas darbi-| 
ninką samprotavimui, kad rei- 

reikia 'stengtis 
geriau 
ir t. t. 

deda
įkalbėti dar

bininkams, kad iš jų niekas ne
išeis, kad jie niekam kitam, 
kaip sunkiam darbui, netinka
mi. Mes prieš tokį supratimą 
vedame kovą. Mes nurodome,! 
kaip ir kokius milžiniškus darJ 
bus atliko ir atlieka Sovietu 
Sąjungos proletariatas. \_y

savo raportu iš tų pardavi- 
kišlįų derybų. '

Auto Workers Union'mo
bilizuoja darbininkų bend
rą frontą prieš Federacijos 
vadų, darbdavių ir valdžios 
bendra frontą. Atsišaukia 
į eilinius narius Federacijos 
ir Mechanikų Draugijos, 
kad visi išvieno kovotų 
prieš savininkus už algų pa
kelinių, už unijos pripažini
mą ir darbo sąlygų pageri
nimą. Auto Workers Uni
jos įtaka smarkiai auga tar
pe Detroito automobilių 
darbininkų. Jinai platina 
lapelius dirbtuvėse ir iškelia 
aikštėn tas pardavystes, ku
rios tapo atliktos Washing
tone.

TOKIO, Japonija. — Čio
nai valdžia suareštavo ang
lą W. M. Bickerton, moky
toją Tokio augščiausios

WASHINGTON. — Va-! 
I 

sario mėnesį Jungtinių Vai-! 
stijų eksportai buvo verti! 

mokyklos ir kaltina komu- tik $162,805,000, tuo tarpui 
nizmo skelbime, 
policijos kalėjime ir laukia net $172,224,000. 
formalio teismo.

Smūgis Prezidento Roosevelto Dik-
! taturai, Kongresas Sukilo prieš Jį, 

Ginčai Valdančiosios Klasės Viduje

kia lavintis, 
geriau rašyti, 
geriau kalbėti 
ra, juk buržuazija 
sas pastangas

lošti, 
Ant- 

vi-

Bet turjme’ pavyzdžių fir pas 
save ir toj pačioj meno srity j. 
štai “Laisvėje” kovo 24 d. me
no skyriuje Jonas Kaškaitis ra
šo apie Newarko Sietyno Choro 
Dramos Grupės suvaidinimą 
veikalo “žalias Triukšmas.” Jis 
gi ve kokią išvadą padaro: “Ir 
reikia gryna teisybė pasakyti. 
Sietyno Dramos Grupė šauniai 
sulošė!” Jo paties ir šauksma- 
ženklis.

Matotė, du pavyzdžiai. Vie
loje vietoje “iš darbininkų nė
ra ko nei norėti,” o kitoj vie
toj darbininkai iškirto tikrą 
šposą ir atliko savo roles taip, 
kaipo tikri, lavinti artistai!

Pakele Algas, kad Sulaikyt Darbininkus 
nuo Uni jos ir nuo Kovos

CLEVELAND, O. — Šio 
didmiesčio plieno pramonės 
savininkai pamatė pavojų 
savo interesams iš augančio 
d a rbininkuose sentimento 
už streiką ir už revoliucinę 
uniją., Kad pastojus kelią 
tam sentimentui, štai Cor
rigan - McKinney Steel 
kompanija padarė praneši
mą, kad savo darbininkams 
pakelia algas ant 10 nuoš. 
Pakėlimas įeis galion su ba-

Palies 4,500 
Spėjama, kad

Auklėja Lietuvių 
Partijines Spėkas

P h i i a delphijos lietuviai 
komunistai pradėjo rimtai 
rūpintis didinimu savo eilių. 
Frakcijos sekretorius rašo, 
kad jie dai* gavo du nauju 
lietuviu darbininku į parti
ją, taip pat turi keletą kan
didatų. Tas parodo, kad 
galima gauti į Komunistų 
Partiją7 narių, jeigu tiktai 
draugai tuom reikalu susi-

WASHINGTON. — Ge- džios tarnautojams nukapo- 
supykęs tų algų.

Iš karto buvo manyta, 
.važiavo Floridon žuvauti. į kad gal senatas nedrįs bal- 
! Jaučiasi prastai po to<smū- jsuoti prieš prezidento valią. 
;gio, kurį aplaikė jo politinė Bet Rooseveltas ir jo kole- 
karjera kongreso rankose. 'gos nustebo, kada senatas 

i Iki šiol visas kongresas šoko 63 balsais prieš 27 atmetė 
; pagal jo muziką, bet, mato- jo “veto” ir antru kartu pri
tinai, kongreso nariai prade- ėmė tuos du įstatymu. Rei- 
I jo’rūpintis savo politine įkėjo dviejų trečdalių balsų, 
•duopa, nebegalėjo iškentėti | o gauta dar trim balsais 
to spaudimo, kurį ant jų da-į daugiau, negu du trečdaliai, 
re juos išrinkę žmonės. To-1 Kaip jau buvo rašyta 
del jie sukilo ir atsisakė šok- j “Laisvėje,” atstovų butas 
ti pagal Roosevelto muziką nubalsavo 310 balsais prieš 
ir nubalsavo už veteranų j 72. ‘ Dabar abudu įstatymai 
pašalpos padidinimą ir už įeina galion be Roosevelto 
sugrąžinimą federalės vai- pasirašymo.

Laikomas sausio mėnesį ju vertė siekė ra* išvanotas ir
Importai Preziaentas Rooseveltas iš-j 
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taip pat buvo'mažesni.

DAUGIAU PASVEIKINIMŲ PARTIJAI
Drg. A. Gudauskas iš 

Georgetown, Ill., prisiuntė 
nuo ALDLD 144 kuopos pa
sveikinimą Komunistų Par
tijos^ 8-tai konvencijai ir 
tris dolerius aukų. Jisai ra
šo, kad nesenai kuopa tapo 
atgaivinta tik iš 5 narių, o 
dabar jau turi 9 narius. Ma
tote, tie draugai darbinin
kai įstojo j apšvietos drau
giją ir tuojaus nutarė pa
sveikinti Komunistų Parti
jos konvenciją. Pagirtinas 
ir gražus jų darbas.

Mūsų seni veikėjai ir ko
votojai draugai Krasnitskai 
iš Waterburio siunčia Ko

landžio 1 d. 
darbininkų, 
kitos plieno kompanijos pa
darys tą patį. Pakėlimas 
algų apimtų apie dvyliką 
tūkstančių darbininkų.

TaČiaus kaip tik šitas 
kompanijų žygis dar dau
giau turėtų paakstinti dar
bininkus organizuotis ir ko- 
voti už savo interesus. Pa-! na dešimties kūdikių. Yra 

. Vyras 
! tebegyvena. Savo laiške 
motina kruvinomis ašaro
mis verkia, kad jos vaikai 

ja ir vaikštinėja pus
nuogiai. Už visos šeimy
nos darbą gauna tiktai po 
35 centus į dieną/ Ir iš tų 
35 centų turi pragyventi šei-

munistų Partijos konvenci
jai pasveikinimą ir vieną 
dolerį aukų. Yra daug 
draugų, kurie ištesėtų su 
doleriu kitu pasveikinti bol
ševikų konvenciją.

Great Necko ALDLD 72 • •
kp. taipgi neatsilieka. Jinai 
siunčia pasveikinimą ir do
lerį aukų.

Kurios organizacijos bei 
draugai norėtumėte pasvei
kinimus ir aukas pasiųsti 
tiesiai konvencijai, galite 
siųsti sekamu adresu: Com
munist Party Convention, 
151,4 Prospect Ave., Cleve
land, Ohio.

Cleveland© Draugai Gerai Pasitiks Komu 
nisty Partijos Aštuntąją Konvenciją

BALSAS VARGDIENES NEG. MOTINOS
“Daily Worker” (kovo 29 

d.) talpina laišką tūlos ne
grės motinos iš Alabama 
valstijos. Jinai yra moti-

sirodp, kad darbiniūkai gali i pusininko žmona, 
laimuti. !' '

Kaip Šelpė New Yorko badauj

Miesto Bedarbius

,myna iš dvylikos narių!
■Tokia padėtis pietinių 

valstijų juodveidžių var
guolių. Sunki ir baisi pa
dėtis. Tos motinos balsas, 
atstovauja milionus kitų 
motinų. Tie varguoliai pra-

Komunistų Partijos lietu
vių frakcijos sekretorius iš 
Clevelando rašo, kad tenyk
ščiai draugai nuoširdžiai 
darbuojasi pasitikimui par
tijos 8-tos konvencijos. La
bai gerai, kad draugai yra 
įtraukę lietuvių darbininkų 
masines organizacijas. Sa
ko, kad organizacijos ir pa
vieniai draugai jau yra su-

dėję virš $50 aukų partijos 
konvencijai ir mano, kad 
sukels visą šimtinę.

Reikia dabar paraginti 
lietuvius darbininkus, kad 
jie skaitlingai dalyvautų 
partijos konvencijos atida
rymo masiniam mitinge, ku
ris įvyks balandžio 2 d., pir
madienį vakare, Public Au
ditorium.

BOSŲ TERORAS PRIEŠ KOMUNIZMU
t) oro-am. “Dai IR PRIEŠ DARBININKŲ JUDĖJIMĄPartiją, ir jos organą Dai- T C
ly Workerf^r Komunizmo 
idėjos , pasieks ir išjudins 
tas skriaudžiamas milioni- 
nes mases pietuose į kovą!

i pagrobė Dr. Irvine, darbi
ninkų simpatiką ir jojo po
dukra Lenora Hardin. Ir
vine tapo išvežtas į laukus 
ir bjauriai nuplaktas. Har
din tapo išdeportuota į EI 
Centre. Tie patys chuliga
nai pasigrobė ir sumušė El
lis O. Jones, laikraštininką, 
kuris simpatizuoja darbi-

LOS ANGELES, Calif.— 
Čionai bosai ir valdininkai 
yra susiorganizavę atvirai 
teroristinę o r g a n i z a ei ją 
“Imperial Valtey Anti-Com- 
munist Association.” Ji pa- 
sistočius už tikslą neprileis
ti prie streiko ir kovos fruk- 
tų ir daržovių farmų dar-

Į bininkus.
Bosų teroristai nesenai ninkams.

NEW YORK. — Miesto 
Emergency Work and Re
lief Administracija rapor
tuoja, kad paskutiniais tri
mis krizio metais valdžia iš
leidus $150,000,000 šelpimui 
bedarbių. O New Yorke 
yra virš milionas bedarbių. 
Tuo būdu ant kiekvieno be
darbio per metus išėjo po 
$50. Ar gali darbininkas 
pragyyenti metus iš penkių 
dešimtų dolerių? Gi reikia/ 
atminti, kad beveik kiekvie
nas bedarbiu turi užlaikyti 
šeimytią. štai kodėl daų-

Sovietų Konsulato Štabas 
Nusirandavojo Buveinę

Žmogaus Kūnas Sistemačiai 
Išleidžia Energijos Bangas

Well, tai “Laisvės” spaustu-. rūpintų ir darbuotųsi, 
vėje naujas,1 automatiškas dar- ■'--------- ------------
bams presas jau .įtaisytas iri 
dirba—dirba gerai. Lęšavo ' 
nemažai pinigų ir dar reikės 
po $70 kas mėnuo mokėti, kol 
bus visai išmokėtas. Bet rei- WASHINGTON. — Pri 
kia, kad šitas dvidešimto šimt- buv0 delegacija iš Bethle- gl'ma ,^edarbi’Į badauja, ne- 
mečio "stebuklas” nestovėtų h y dirbtuvgs 
Tiitirma ir twnnvtii Jia mrk- 1

Į Eiliniu Nariu Suvienytas 
Plieno Frontas

NEW YORK. — Sovietų 
Sąjungos generalis'ko^sulis 
draugas Leonid Tolokons
ky ir jo štabas jau nusirau
davo buveinę ir tuojaus su
sikraustys ten. Namas ran
dasi po num. 7-9 East 61st

33 ' kambariai. Jame bus 
ofisai ir gyvenami kamba- 
nai.

tuščias ir nerūdytų. Jis pirk-1 . .’__n .
tas tam, kad pagelbėtų ir “Lai- J Sparrows Point, Md., n Pa“
svei” ir visam darbinihkų judė- smerkė streiklaužišką Wag- 
jimui. O stovėdamas tuščias,‘ nerio bilių. Labai svarbu, 
jisai tiktai nuostolius neš- įstai- kad delegacija 
gai ir judėjimui.

pos, kurią jie gauna iš val
džios.

Dideli Streikai

auto- 
labai 
dide-

Klausimas štai kame: 
matiškas presas dirba 
smarkiai. Jis reikalauja 
lių darbų, kad apsimokėtų. Sy
kį jį darbininkas užtaisė, pa
leido darban ir eina sau: keli 
tūkstančiai plakatų į valandą! 
Dabar mūsų draugų pareiga 
stengtis gauti tam presui dar
bų. Pasidarbuokite kolonijose. 
Organizacijos savo darbus pri
valo duųti savo įstaigai, kuri 
atliks groitai ir gerai.

atstovavo 
dirbtuvės darbininkų bend
rą frontą—;du delegatai bu
vo nuo Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos ir du dele
gatai nuo Plieno ir Metalo 
Darbininkų I n d u s t r inės 
Unijos. Delegacija NRA 
ponams nurodė, kad Wag- 
nerio siūlomas bilius įvestų 
prieš darbininkus arbitra- 
ciją ir pagelbėtų kompanič- 
noms unijoms pažeboti dar
bininkus kapitalistų naudai. | oficierių

-s..

Didina Oficieriy Štabą
------- , I.......... .

WASHINGTON. — At
stovų buto laivyno komisija 
rekomenduoja tuojau padi
dinti Amerikos karinio lai
vyno oficierių štabą. Tai vis 
žingsnis prie prisirengimo 
kąrui. Šiandien laivynas 
turi 5,898 oficierius. Komi
sija siylo, kad .tas skaičius 
būtų padidintas iki 6,700

BUFFALO, N. Y.—Du 
tūkstančiai Curtis orlaivių 
kompanijos darbininkų išė- 
,jo į streiką už geresnes są
lygas.

CAMDEN, N. J.—Trys 
tūkstančiai New York ’Ship
building kompanijos darbi
ninkų paskelbė bosams ko
vą. Streikas, prasidėjo su 
pakilusiu darbininkų ūpu.

(

Russell Sage Foundation 
mokslininkai ilgai tyrinėjo! 
apie žmogaus kūno energi-! 
ją. Dabar jie skelbia, kad| 
žmogaus kūnas sistemačiai 
į visas puses leidžia energi
jos bangas, panašias į radio 
bangas. Kūnas išduoda 
tiek energi j os-šilumos, kiek 
duoda 40 žvakių jėgos elek
trinė lempa. Akimis tų en
ergijos bangų negalima ma
tyti, bet yra tam tikri inst
rumentai, kurių pagelba ga
lima energijos bangas jau
sti.

4 Policistai prieš
14 Metų Vaiką

Ragnar 
vaikas, 
teismo

Naujas Užpuolimas ant Pogromai prieš Žydus 
New Yorko Taksimeny ! Vokietijoje

NEW YORK. — 
Anderson, 14 metų 
bandė pabėgti iš 
kambarių, ir keturi tvirti 
policistai turėjo darbuotis 
sušilę, kol jį suvaldė. Rag- 
nar yra šešių pėdų augščio 
ir sveria 170 svarų!

New Yorko Taksimeny į
NEW YORK. — LaGu- 

iardijos policija nepajėgia 
brutališkos, spėkos pagelba 
sulaužyti taksimenų streiko. 
Darbininkai laikos vienybė
je. Jų unija Taxi-cab Dri
vers Union of Greater New 
York pujkiai streikui va
dovauja. Jos vadai gerai 
saugo darbininkų reikalus.

Valdžia griebiasi naujų 
būdų streiko sulaužymui. 
Jinai areštuoja kovingus 
darbininkus ir atima iš jų 
važinėjimo leidimus. Tuo- 
mi bando išgąsdinti darbi
ninkus, nes atėmimas teisės mus pianistas, du metu be 
važinėti reiškia atėmimą 
duonos- kąsnio. Bet šitas 
bjaurus LaGuardijos trik
sas vargiai išdegs, nes dar
bininkai laikysis vienybėje 
ir privers valdžią sugrąžin
ti leidimus. •

fi E RL YNAS. —Bavari
joj, mieste Gunzenhause- 
ne kovo 28 d. fašistai laikė 
pogromines demonstracijas 
prieš žydus. Pasekmėje tų 
užpuolimų, vienas žydas mi
rė nuo sužeidimo, o kitas 
persigandęs kančių pasiko
rė.

Nusižudė Pianistas

(Daugiau žinių 5 pusi)

NEW YORK. — Richard 
Cohn, 53 metų amžiaus, žy-

darbis, nusižudė, užsitroš- 
kindamas gazu. Badas pri
verta parduoti pianą ir su 
tuo nutrūko paskutinis pra
gyvenimo siūlas.

r
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Keičiasi Dviejų Pasaulių 
Paveiksiąs!

Nekalbėsime čionai apie dviejų pasau
lių—proletarinio ir kapitalistinio—padė- 

' tį apskritai, kadangi apie tai buvo ir bus 
savu [laiku parašyta. ‘Priminsime tiktai 
“mažus incidentus”, kurie tačiaus labai 
reikšmingi ir dar ir dar kartą parodo, 
linkui kur jie, žygiuoja.

Imam štai dvi korespondencijas, tilpu
sias New York “Timeso” špaltose už ko
vo 28 d. laidoj. Viena iš Maskvos—So
vietų Sąjungos, kita—iš Berlyno, fašistų 
valdomos šalies, kur, pasak hitleriečių, 
jie “laimingai pravedė revoliuciją visų 
klasių naudai...” Iš Maskvos p. Duran-

pį;

Sovietų pamatinėje pramonėje gamyba 
rodo žymėtiną pakilimą per pirmąjį metų 
beriami, kuris, aišku, dar neapima viso ko
vo rnėnesio.

Antai anglies gamyba pašoko nuo 200,000 
tonjų į dieną pernai, iki 240,000 tonų į dieną 

! šiemet: aliejaus-žibalo nuo 30,000 tonų į die
ną pernai, iki 50,000 tonų į dieną šiemet; či- 
gūno (pig iron) nuo 15,000 iki 26,000 tonų 
dienai; plieno—nuo 15,000 iki 24;000 tonų 
dienai'rokuotos geležies—nuo 11,000 iki 
17,000 tonų dienai; koksų—nuo 25,000 iki 
35,000 tonų dienai; geležies rūdos—nuo 30,- 
000 iki 48,000 tonų dienai, ir t. t.

Korespondentas toliau pažymi, kad 
kas metai šituo laiku, apskritai, Sovietų 
Sąjungoj del šalčio ar kitų priežasčių, 
gamyba sumažėdavo, gi šiemet ji vis au
ga. Tolydžio jis pastebi, kad pastarųjų 
šešerių mėnesių laikotarpiu Sovietų Są
jungos darbininkų gyvenimas žymiai pa
gerėjo ir jis vis gerėja. Nors tūlose pra
monėse dar tebėra trūkumų gamyboje, 
be to, važiuotoje dar vis nepasiekta rei
kiamo augštumo, vistiek kiekvienoj pra
monės šakoj Sovietų Sąjungoj rodo nuo
latinį augimą, bet ne puolimą.

Kita giesmė iš Berlyno. Minėto stam
baus kapitalo korespondentas iš ten ra
šo, kad Vokietijoj ekonominė padėtis da- ’ 
rosi vis sunkesnė ir

... valdžios banko rezervai laike pastarų
jų dvieji; mėnesių vis traukiasi ir šalis, ap
skritai, randasi sunkiausio ekonominio kri- 
zio glėbyj, kokį |<ada nors premjeras Hitle
ris ir nazių partija yra mačiusi.

Tik diena pirmiau tas pats laikraštis 
rašė apie Vokietiją, kad hitleriečiai susi
rūpinę didesniu kapojimu darbininkų al
gų ir bendru žeminimu jų gyvenimo lyg- 
malos. Tuo būdu naziai mano kaip nors 
išbristi iš krizio.

Bet tolydžio revoliucinis darbininkų. ' 
judėjimas auga, ir taš, žinoma, fašistus 
labai nervina. Todėl Hitleris, pasiaštri
nęs kirvį, kerta komunistams ( savo mir
tiniems priešams) galvas. , Užvakar vėl 
buvo nukirstos ’ galvos trim komunistų 
darbuotojam. Kelias dešimtis.tūkstančių 

I komunistų darbininku ir jų vadų laiko 
kalėjimuose arba koncentracijos stovyk
lose. ' ' * į ! ’ 5 ’ f

Tai, kas yra Vokietijoj, yra visam-ka
pitalistiniam pasaulyj. Vienur tasai kri- 
zis pasireiškia žiauriau, kitur lėčiau, bet 
jis naikina kapitalistinę sistemą iš visų 
pusių.

Akyregyj tų faktų, tūli lietuviški (šiuo 
tarpu klerikalų ypatingai) laikraščiai vėl 
pradeda skelbti, kad “Sovietų Sąjungoj 

"ia

toj bus stipresnė, negu šiandien. Po
draug su gamybos augimu, gerėja darbo 

, žmonių buitis. Darbininkai pasekmingai 
stato socializmą.

Kapitalistinis pasaulis šiandien stovi 
silpniau, negu jis stovėjo v^kar. Rytoj 
jis stovės silpniau, negu šiandien. Darbo 
žmonių buitis vis blogėja ir blogės. Jie 
todėl kairėja ir kovingėja; jie ima pavyz
džius iš Sovietų Sąjungos proletariato. 
Jie paseks SSSR proletariatą!

Permainos Prieškarinėj
Sąjungoj |

Taip vadinami socialistų lyderiai kai- 
riasparniai, kurie buvo įėję į bendrą 
frontą su komunistais ir kitais revoliuci
niais darbininkais, pasitraukė iš Ameri
kinės Sąjungos Kovai Prieš karą ir Fa
šizmą (American League Against War 
and Fascism). Tokiais buvo J. B. Ma
thews, užėmęs Sąjungoj pirmininko vie
tą, ir Mary Fox, taipgi Francis Henson.
Jų pasitraukimo iš bendro fronto moty

vu buvo neva incidentas Madison Sq. Gar- 
dene laike Austrijoj įvykių, tačiaus, ži
noma, tai tiktai išsisukinėjimas. Faktai 
rodo tai, kad tięms žmonėms socialistų 
partijos lyderiai įsakė iš ten pasitraukti 
dar keliom savaitėm prieš Madison Sq. 
Gardeno įvykius.

Taigi minėtos Sąjungos komitetas pri
siėjo perorganizuoti ir visas darbas ge
riau sustiprinti, sucementuoti. Vietoj pa
sitraukusių socialistų “kairiasparnių” at
sistojo eilė žymiiį Amerikos liberalų, pa
sižadėjusių energingai kovoti su darbi
ninkais prieš karą ir fašizmą.

Harry F. Ward užima vietą J. B. Ma- 
thews’o, kaipo hacionalis pirmininkas; 
Robert Morss Lovett, Chicagos Universi
teto profesorius, ir Lincoln Steffens, pa- 
skilbęs žurnalistas-rašytojas—vice pir
mininkais. | I. į

Be to, papildytas visas: Sąjungos vei
kiantysis komitetas. Columbia Universi
teto profesorius, George S/Counts, ir eilė 
kitų profesorių bei žymiiįį veikėjų Ame
rikos viešame, gyvenime apsiėmė būti na
riais veikiančiajame komitete.

Taigi social-fašistų bandymas išardyti 
bendrą frontą neišdegė. Vietoj jų trijų, 
įstoja į aktyvį darbą visa eilė žymių 
žmonių, žinoma, ne komupistų.
Apie spalio'mėnesį manoma turėti ant

rą prieškarinį kongresą.
Pastiprinimui 'prieškarihio ir priešfa- 

šistinio darbo New Yorke yra ruošiamas 
didelis masinis darbininkų mitingas, ku
ris įvyks balandžio 6 dieią, St. ^Nicho
las Arena, New Yorke.

Kova su karo pavojum, kova su fašiz
mu yra šių dienų vyriausi darbai. Visi 
sąmoningi darbininkai pravalo tuo susi
rūpinti; visos darbininkų organizacijos 
turi prisidėti prie šito darįo kiekvienam 
mieste ir miestelyj.:

-tiktai jį rems, už jį kovos, bet podraug 
jo užsilaikymas fašistų teisme, kaipo dar
bininkų vado, bus pavyzdžiu milionams 
kovotojų ateityje. Todėl jis nepaiso apie 
savo likimą, o žiūrėjo tiktai to, kaip ge
riau pasitarnauti proletariatui.

ĮDOMUMAI
i 4,300 Metų Senumo 

Moliniai Užrašai
Surasta svarbi molinė’ 

lentelė, kurioj surašyta var
dai ir metai viešpatavimo 
95-kių Assy rijos karalių, 
siekianti atgal nuo 746 me
tų pirm krikščionių gadynės 
iki 2400 metų. Taigi se
niausias iš jų ‘ karaliąvo 
apie 4300 metų atgal’ nuo 
dabar. Ši lentelė “rašyta”

' Ir Jurgi^Dimitrovas neklydo! Jo drą
sa ir dvasia pasiliko milįonųoše darbinim , 
kų. Jo patsai vardas užžavi juos. Jo 'iš Vienos Pusės Gerai, iš Ki- 

j vardu pavadinamos gatvės. Jo vardu tos—Ne
i bus pavadinami miestai, nes tai svarbus ' Rašoma> kad Rochestcryj So. 

n leikalingas prisiminimo vairias! vietų Sąjungos auksinių bonų 
----- ‘pirkėjai gausiai aukojo “Lai

svės” preso fondam Tas, žino
ma, gerai ir reikalinga. Bet. 
kad' draugai su tuom pasigiria, 

ikad čia yra gražus veikimas, 
ren" tai daug perdėta, čia tokio gra- 

; tokios žaus veikimo nėra, kaip kad bu- 
diskusijos įvyko kovo 25 dieną, vo rašyta Krisluose “Laisvės” 
šiose diskusijose kalbėta apie num.48. žinoma, tai negalima 
tai, ar karas panaikins bedarbę, už tai peikti Krislų rašėją, nes 
Tema labai svarbi ir yra labai (jisai gavo tokias informacijas, 
daug kas joje kalbėti. Bet dar-. Sakoma, kad buvo D. M. šo-

Minimo daktaro padaryti 
tyrimai ant gyvulių parode, 
kad pats anglies viendeginis 
nėra savaime taip nuodin-

HARTFORD, CONN

t

ALDLD 68 kuopa dabar
Igas, kaip buvo iki šiol ma-[gia diskusijas. Vienos 
noma. Bet šiai dujai užplū- ' 
dus, žmogui pritrūksta de
guonies (oxygeno), ir jis to
dėl apserga arba dažnai 
miršta. ‘ 
gyvulių smegenyse kiekvie
name atvejyje buvo deguo
nies stoka. ;

Pirmiausias čia vaistas
tai pumpuoti žmogui deguo-, u (fe) toklu dalyks]ių 
nj ir athuosuoti visokį spau-1 •
dima nuo smegenų. O iki I Sekančiose diskusijose

“ • . , o v i tema: kuri partija geriausiai
gina darbininkų klasės reika-, 
lūs? Tai labai svarbus klausi
mas. Reikėtų visiems darbi
ninkams dalyvauti šiose disku-' 
sijose. Visi tėmykite “Laisvę,”, 
kuomet bus paskelbta diskusi- j 
jų laikas ir vieta.

Šitaip numarintų bininku į šias diskusijas atsi- Tomsko mokyklėlės pasekme to ,_ ______  i ‘ ' y •, ■

kylio pavidalo įspaustais šiol dažnai kito žmogaus

lankė nedaugiaupia. Tai reiškia gražaus veikimo, 
nelabai gerai. Kitas peiktinas Aš manau kitaip. Vieton gra- 
dalykas, tai kad kartais bedis- žaus veikimo, mes turime ma- 
kusuodami užsigauna Ueni k i- žesnį veikimą. Kas tam paken- 
tus. To reikėtų vengti ir neuž- kė? Seniaus čia mes turėjome

Bedarbių Tarybą, kuri gerai 
veikė. Joje dalyvavo lietuviai| * j V VAJrkC* vVJv UcujVUW

,__ ._ Į darbininkai nr lankė susirinki
mus. Dalyvavo bedarbiai ir lai- 

! kinai dirbanti darbininkai.
Kai kurie dar ir pinigų tu- 

! rėjo, bet veikė su bedarbiais, 
nes jie manė, kad pinigai gali 

• bankose žūti. Tačiaus sužinota, 
i kad Sovietų Sąjunga pardavi
nėja auksinius bonus ir moka 

|dar 10 nuoš. Tuomet tie, kurie 
<j uioną, ■* » cw. pv uivi vuicjv pinigu, vai įįiviucil

pietų, Angora Hall, 320 Ann St. , ėmėsi pirktis tuos bonus, kad 
ALDLD 3 Apskritys rengia Į apsaugoti pinigus. Jie pamatė, 
labai gerą koncertą, šiame kon-kad šiaip jie gali, išgelbėti savo 
certe dalyvaus chorai, bus vai
dinimai ir daugelis kitų daly- 

| vių.
Visi darbininkai turite da

lyvauti parengime, nes juo bū
site visi patenkinti. Įžanga tik 
50c. Tikietai jau dabar gali- 

; ma pirktis.
ALDLD Narys.

ženklais-raidėmis; ji yra 
panašaus dydžio, kaip stam
baus vyro plaštaka.

Ją surado Chicagos Uni
versiteto Rytinio Instituto 
mokslininkai, bekasinčdami 
vietą, kur kadaise* buvo ka
raliaus Sargono II didis pa-, garp priepuolyje reikia ne- 
locius. Lentelė iškasta iš po ^dudt nei vandens ir dar įvai- 
palociaus knygyno šiukšlių ’ riais būdais išpumpuot sky- 
vietoje, kuri dabar vadina- istimus iš kūno, net kraują 
si Chorsabad, ties Tigro nuleidžiant bei nugarkaulį 
upe, apie 15 mylių nuo Mo- žemai praduriant. 
šulo miesto. i Daugiausia minimų dujų j

Sargono sūnus Sennache-! Pagamina automobiliai, nors 
ribas yra miniiųas biblijoj l^os atsirandarii iš bile kokio 
santikiuose su žydais. [nepilnai perdeginto kuro. 

1 Iki šio atradimo istorija i K. D.
težinojo tiK ąpie tuos Assy-j 
rijos valdovus, kurie viešpa
tavo 1,000 iki 746 metų pirm I 
krikščionių gadynės. Da- Į 
bar ;tos> istorijų^ lapas atsi- [ 
skleidžia dar 1400 metų to-' 
liau atgal. į,

Senovės Vaistas Arkliams 
ir Karaliams

Antras atradimas iš se
novės istorijos,'; šiuo laiku 
padarytas, liečia Phoenici- 
ją, arba Finikiją. Iškasinė- 
jimai jūros pakraščiuose 
ties Ras Shamra davė eilę 
molinių kylinių raštų, meta
linių lėkščių ir kt. Šie doku
mentai siekia 1400 metų 
pirm krikščionijos.

Juose, be kitko, yra ir pa
sakojimai apie Adomą, Ab- i 
faomą ir jo pačias. Matyt,, 
pas šią tautą, kaip ir Pas [Antri ‘ ’
žydus, buvo įsigyvenę tosineatitropiju’gyduoli 
pat rūšies padavimai.

Vienoje lentelėje yra re-! 
ceptų, kaip arklius gydyti. 
Iš figų vaisių pagamintas 
tepalas buvo laikomas vais- pama odos liga, 
tu jų paviršiniams skaudu- vabaliuhai įsiyeisia odoje, odos 
liams. Įdoniu, kad biblijos '-k- - - - 
pranašas Isajas pataria tą ginasi, perisi, k 
arklinį vaistą ir žydų kara-i lyg tie kurmiai.

• • *V*V* "••••*! • 1 I « a • t • •

kraują pumpuodavo į tais 
garais aptroškusio žmogaus 
kraujagysles. Pasirodo, jog 
tuom pablogindavo dalyką, 
padidindami spaudimą ant 
smegenų.

©r. Sayers patyrė, kadį » .
Balandžio 8 dieną, 4 vai. po. dar turėjo pinigų, tai greitai

JI
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DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. 1.,

Telepht^ne: Humboldt. 2-7964 t ,

sunkiai uždirbtus centus ir dar 
gauna tokius didelius nuošim
čius. Už tai juos negalima peik
ti.

Bet tolinus ve kas atsitiko. 
Jie pamatė, kad jų pinigai jau 
apsaugoti, tai tie darbininkai 
pasitraukė iš Bedarbių Tarybos 
ir paliko vienus bedarbius veik
ti. Mat, jiems jau negręsia pa
vojus. Na, o obalsis buvo ke
liamas, kad bedarbiai ir dirbau-, 
ti turi bendrai veikti už bedar
biams apdraudą, už pašalpas ir 
tt.

Tai ve, draugai, reikia ne tik 
pasigirti, bet ir veikti organi
zacijose. Tada bus visokeriopa

I nauda.
Žiūrintis Į Realybę.

ozs.” cn&tilt eidami, išsitepkite 
gražiai ta mosčia: ir burną ir 
galvą ir kitas vietas, kur tik 
Jums labiausia niežti. Apsi
vilkite kokiais naktiniais marš
kiniais ir eikite gulti. Ant ry
tojaus galvą galite sau nusi
mazgoti, dėl gražumo, dėl pa- 

O vakare ir vėl taip
apsitepkite. Taip darykite 
kąs vakaras prieš gult eisiant, 
keletą kartų, gal kokią savai
tę. Ir jums niežai išnyks. Per 
tą keletą dienų gerai yra dra
bužiai dažniau mainyt. Pa
nešioti skalbiniai, baltiniai ge-! 
rai yra pavirinti.

EASTHAMPTON, MASS.

z

Niežai.

Aš esu vyras 32 m. amžiaus. 
Nežinau, kur užsikrėčiau nie
žais. Turiu galvoj ir ant bur
nos. Buvau pas kelis gydyto
jus,—nieko nemačijo. Jie vi
sai nieko nežino apie niežus. 
Tai vienoj knygoj radau apie[togumo. 
niežus. Liepė pusę svaro vap-' 
nos ir vieną svarą sierkos su
dėt ir virint, kad susivienytų. 
Visas išsitepiau, tai pradėjo 
sutraukti burną, ir negaliu 
šmėruot. Galvą ir gi bijau 
šmėrupt,—gali plaukai nueit.

;i metai, kaip gydau ir
_ _ _ ių. Prašau j Dienos metu, kad niežėjimą

i pranešti man per “Laisvę”, i apmalšinus, galėtute vartoti da 
Ikaip gydytis.

Atsakymas.

Niežai yra parazitinė lim-
Mažulyčiai

Streikas čia prasidėjo kovo 
19 d. ir išėjo apie 900 darbi
ninkų į kovą. Darbininkai 
streikuoja, kaip ir daugelyje 
dirbtuvių kituose miestuose, 
kad jų gyvenimas jau nebuvo 
galima ilgiau pakęsti. Algos 
taip sumažintos, o gyvenimo 
kainos pakilę, kAd darbininkai 
negali padaryti gyvenimą.

Iš visų darbininkų (apie 
900) pasiliko darbe tik apie 
50. Tai reiškia, kad darbi
ninkai gerai atsiliepė į strei
ko šaukimą ir pasisakė už ko
va. Reikėtų ir tiems darbinin
kams suprasti, kad šita kovai 
yra ir jų pačių kova. Todėl; 
reikia visiems stoti į kovą.

Darbininkų reikalavimai yra 
sekami: Mokestis audėjams 

o___  ... i būti nemažiau kaip 18
Sumažina'dol. į savaitę ir pripažinti uni- ... ! • T •• * • V — XX

I ir šito mišinio:
“Carbolic acid, 1 drachm;
Zinc oxide1, 1 ounce;
Lime water, 6 ounces.”
Niežinčias vietas galite vii-J turi 

ifyti šituo mišiniu. 1 
niežėjimą, bet pačius niežus 
išgydo sieros mbstis, vakarais, 
ant nakties tepama.* • *

Reikšmingas Įvykis
Sofijos miesto (Btjjgarijoj) alderma- 

nų taryba didžiuma balsų nutarė pava
dinti vieną iš didžiausių gatvių—Rena- 
sanso Bulvarą—Jurgio Dimitrovo vardu! 
Pranešimai vienok skelbia,: kad veikiau
siai Bulgarijos vajdžia naudos visas prie
mones neprileidimui tą nutarimą įvykin
ti gyvenimam

Nesvarbu, kaip bus su pravedimu, bet 
svarbu pats faktas, kad taip įvyko. Bul
garija valdoma monarchistinių fašistų, 
kurie visaip persekioja revoliucinius dar
bininkus. Betgi toji valdžia negali pa
šalinti revoliucinės dvasios iš miesto tary
bos narių! Komunisto Jurgio Dimitrovo 
vardas, kuris šiandien žin 
plačiam pasaulyj, užžavi ki 
pelį, kur yra išnaudojamųjų. Jurgis Di
mitrovas, tasai narsuolis ir 
visai nesfenai, stovėdamas thirties priean
gyj, fašistų nelaisvėj, budelių teisme, de
gino nenaudėliams akis' revoliuciniais žo
džiais, kurie nuaidėjo per visą žemės ka-

Vokietijoj ir

sluogsniuose, ir jie padaro tą 
įkirų'niežėjimą. Jie ten dau- 

i, knaisosi po odą, 
. Sunku tie va

liui Hezekijai, kuris, matyt, j baliukai išganabyti, jei neži-l 
buvo nušašęs. inai T) papročių. Apie tuos jų j

(papročius, labai svarbu žinoti,! 
kad dienos metu visi vabaliu- J 
kai ir jų išperėti vaikai riau- 
siasi sau giliai odoje. B)?t!
nakčia jie išeina j viršų, lyg, 
sakytum, pasišvaistyt po plyną 
odą^ oru pakvėpuot. Tai va,

Automobiliu ir Kiloki
Pavojingi Smalkai

Kada žmogui sugaruoja akurat tuo metu ir yra leng- 
• iviausia tie vabaliukai užklupti 

ir išnaikinti.
Jeigu vartotumėt kad ir ge

rą vaistą, mostį, teptumėtes ja 
dieną, tai tų parazitų vis vie
na neišnaikintumėt, nes jų

AIDED 6-to Apskričio 
Kuopoms

'ją. Į uniją jau susirašė 800 
darbininkų. Vadinasi, darbi- 
nipkai- labai gerai stoja į or
ganizaciją.

Darbininkų laimėjimas veik 
užtikrintas. Dabar žvarbiau
sia,’tai kad vadovai neparduo
tų darbininkus kovos lauke. 
Tad darbininkų pareiga tėmy- 
ti savo, reikalus. Reikia ko
voti prieš išdavikiškus vadus 
ir bosus. Visi turi dalyvauti 
susirinkimuose ir tėmyti, ką 
vadai veikia.

F. S- Balch.

Apie menuo laiko atgal bu- j 
vo išsiuntinėta laiškai visoms ! 
kuopoms, raginant, kad pri
siųstų atstovus prie prisirengi
mo būsiančiam “Laisvės” pik
nikui. Tokis susirinkimas tu
rėjo būti balandžio 1 dieną, 
1 vai. po pietų, 995 N. 5th St., 1 
Phila., Pa.

Kadangi “Laisvė” nesuspė
ja atspausdinti tikietų, tad 
susirinkimas nukeltas į balan
džio 8 d., 12 vai. diena. Bus 
toj pačioj .vietoj. Tad visos 
kolonijos prašome atsiųsti sa
vo atstovus balandžio 8 d., vie
toj 1 d;

drąsuolis, tik

kais. i KOMITETAS.

omas visame 
ekvieną kam-

muc^į. '
Jisai* žinojo, kad pačioj 

visam įiasaulyj milionai darbininkų ne

išgelbėta nuo “apsinuodiji-kartu, 
mo” anglies viehdeginio giaziaL 
(carbon monoxide) ' smal- Parsineškite i

mosties:

bedarbė ir skurdas auga...” 
tam, kad neprilėidus savo pasekėjų—su-, 
klaidintų katalikų darbininkų—prie re
voliucinio judėjimo.
t Nepaisant to,* Sovietų Sąjunga^ šian
dien stipresnė, negu ji buvo vakar, o ry-

galvą, jo smegenys patins
ta. To fakto iki šiol neži
nojo gydytojai. Jį tik da
bar surado Dr. R. R. Sa
yers, tarnaujantis Public 
Health bervice įstaigai. Jei-jmostis tada negali pasiekti..
gu‘tatai būtų buvę pirmiau'Bet, jeigu tepkitės kad ir ta 
žinoma, daug gyvybių būtų pačia mosčia ant nakties, per 

“ ’ įaį išsigyclysit
gražiai.

Štai kaip, Drauge, darykite, 
iš vaistinės sieros 

Sulphur ointment, 4

WASHINGTON. — Speku
liuodamas savo kompanijos (Ci
ties Service Co.) Šerais, tos 
kompanijos prezidentas Henry ■ 
L. Doherty pasidarė $19,000,- 
000, .kuomet tuo pačiu sykiu 
šimtai tūksančių profesionalų, 
įdėję pinigus per jo agentus į “ 
tuos Šerus, prakišo. Tatai iški
lo į viršų kovo 25 d., laike ve-" 
damo Federal Trade Commis
sion tyrinėjimo.



Penktadienis, LAISVE . - Trečias Puslapis

šiomis dienomis vis “Lai
svėje” matosi teisingų apra
šymų apie kapitalistinių ša
lių ginklavimąsi ir prisiren
gimus karui. Fašistų vado
vaujamos šalys, rodosi, juo 
aršiau ruošiasi. Prieš ką? 
Ogi pirmoj vietoj prieš Dar
bininkų Tėvypę, Sovietų Są
jungą, taigi ir prieš visą 
darbininkų klasę, kovojan
čią už savo reikalus.

“Laisvėje” diena iš dienos 
telpa žinių, kiek pinigų ski
riama karo reikalams, kiek 
statoma kariškų lėktuvų, 
laivų ir t. t. Man rodosi, 
taip pat svarbu žinot, kiek 
yra priruošta jaunų ir apy
jaunių vyrų ateinančiai 
pl’agariškai skerdynei. Šičia 
aš, todėl, paduosiu kapita
listinių šalių armijų skait
lines, pirmon vieton imda
mas Japoniją, kuri varo di- 

. džiausiąs provokacijas prieš
Sovietų Sąjungą. Japonų į 607,000 kareivių, 
imperialistai turi priruošę 
225,000 ginklus nešiojančių 
kareivių užpulti Sovietus.
Be reguliarės armijos, Ja
ponija turi 1,952,000 rezer
vų, arba lavintų atsarginių 
kareivių, kuriems gali bile 
diena įbrukti ginklą į ran- 
ka. f

Antroje vietoje statau 
Hitlerio fašistinę valdžią 
Vokietijoj. Jinai turi 100,- 
500 kareivių po ginklu ir 
didelę daugybę rezervų, iš
lavintų karo amatui.

Čia pažymėsiu kitų šalių 
Ikariškas jėgas:

Jungtinės Valstijos—turi 
132,069 veiklios kariuome
nės; 307,120 lavintų rezer-

Lietuva—19,466 k.; 52,000 
'rezervu. „ i ' “

Ir visi tie milionai vyrų 
' gali būt kapitalistinių ša
lių nukreipti prieš Sovietų 
Sąjungą. Todėl ir • Sovietų 
Respublika, nujausdama, 
kad ją gali imperialistai su 
savo talkininkais bile dieną 
užpulti, taipgi turi būti pri- 
siruošus apsigynimui. Gel- 
bėjimuisi nuo kapitaįistiflįų 
priešų, todėl, Sovietų Sąjun
ga turi 848,600 (oficialiai 
S. S. S. R. daviniai sako 
562,000 — Red.) reguliarių 
kareivių ir 18,025,000 lavin
tų ginklą vartot darbinin
kų ir valstiečių, kaip rezer
vų. Be to, yra ir. kiti milio
nai darbininkų pasirįžę ap
gint savo sovietinę tėvynę.

~ padirbėti tik
tarpais, štai, kaip dabar yra:

Nazareth Cemęnt Ko. ne
dirba. Į metus laiko dirbo 
apie penkis mėnesius. Maši
nos taip sutaisytoš, kad gali su
stabdyti ii* paleisti sulig reika
lo ir tomis mašinomis gali pri
malti cemento į parą iki dvi
dešimt penkių tūkstančių bač
kų su šimtu darbininkų. Pir| 
miau kompanijai daug kaštų 
būdavo sustabdyti visą mašin
eriją, bet dabar mašinos išto
bulintos labai augštai ir kom
panijai neša gražų pelną. La
bai keista atrodįo prie durų 
pakabintas mėlynas aras su 
žodžiais: “We Dp Our Part.” 
Dirbtuvė uždaryta.

Penna. Dixie No. 4, po šešių 
mėnesių “vakacijų,” pradėjo 
dirbti. Taipgi No. 6, stovėjus 
penkis mėnesius? Kompanija 
įtaisė eleveitorius; keturių my
lių ilgio ir pristato akmenis

si į 'darbininkiškas organizaci
jas. Tuo pačiu kartu parsi
kvietė iš AF of L. organizato
rių ir iškepė uniją, kurion rei
kia mokėti dolerį į mėnesį. 
Kaip ilgai bosams seksis, tai 
klausimas, nes

Bal. 1, vakare, L. 
tainėj, 142 Orr St., 
bus rodomi judami 
“St. Petersburg©

Nors lietus dalį žingeiduolių 
sulaikė, bet dalyvaujant gra
žiam būreliui newhavenieciu, 
rengėjams pagelbėjo ' pasek
mes gerojon pusėn pasukti.

Jau kelintas metas tarpe
nepasitenkini-j New Haven ir Bridgeport© 

mas pas darbininkus gana ryš- teatro mėgėjų susidarė arti- 
sąmoningų mas draugiškumas fr susimo- 

tik keletas ir šie dar neturi kinę veikalus vieni su 
drąsos vadovauti; laukia
laukinės pagelbos. TUUL pri
valėtų į tai atkreipti domę.

Eastonoi KB 3.

kus. Bet klasiniai

BRIDGEPORT, CONN.

karei-

karei-

karei-

Franci j a—607,000 regu
liarių kareivių; 6,328,000, 
lavintų rezervų.

Anglija-—403,192 
viu; 711^453 lavintų rezer-

j v^‘
Belgija—89,224 kareivių; 

495,000 rezervų.
Čechoslavija—138,000 ka

reivių; 1,489,000 rezervų.
Italija—457,000 kareivių; 

6,017,500 rezervų.
Lenkija—332,100

vių; 1,645,000 rezervų.
Rumunija—244,850 karei

vių; 1,485,550 rezervų.
Jugoslavija—138,934 kar.;

1,447,724 rež.
Austrija—21,200 ka.; (re

zervai nepažymėta).
* Bulgarija—33,000 
vių.

Danija—8,100 kar.; 65,700 
rezervų.
500 rez.

Esti j a—13,533 kar.; • 30,-
Finija (Suomija)—31,975 

kar.; 345,000 rez.
Vengrija—35,800 k.
Latvija—23,000 k 

000 rez.
Holandija—28,500 k.; 330, 

000 r.
Graikija—85,87a k.; 495,- 

507 r.
Norvegija—15,100 k.; 350 

000 rezervų. •
Portugalija — 39,800 k.; 

380,000 r.
Šveicarija—494 k.; 629,- 

596 r.
Ispanija—209,500 k.; 2,- 

115,000 r.
Švedija—33,500 k.;

400 r. -

190,-

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

Tuojau įsigykite ir valgyki
te medų. Jau nekartą esate 
skaitę Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus naudoti medų vietoje
cukraus. Dabar turite progą 
per “Laisvę” įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, ‘kiek tik norėsite.

kiau-
Pra-»
Ren-

Juda-

D. D. sve- === 
Pittsburg, 
paveikslai 
Pabaiga.”

Taipgi bus kiaušinių vakarie
nė. Turintis stipriausi 
šinį laimės $5 dovaną, 
džia 7:30 vai.- vakare,

kitais-gia ALDLD 33 kuopa, 
agirti- nij paveikslai gaminti Sovietų 

Sąjungoj. Jie parodo, kaip | 
Rusijos darbininkai nugali 

i buržuaziją ir įsteigia savo val- 
jdžią. ’ Svarbu kiekvienam pa- 

Kovo 17 d. pas drg. Jasiu- 'matyti. Įžanga 25 centai.
na, Devon, Conn., susirinkus , , ,
gražiam draugų būreliui pa- Bal. 5, ketverge, Carnegie 
žymėti Juozapų varduvės, vie- Music Auditorijoj, N. S. Pitts- 
nas iš dalyvių paprašė paau- jburgh, (Ohio ir Federal St.) 
koti pagal išgalę del S. Kreige- Tarptaųtjnis Darbininkų Apsi- į 

gynimas rengia protestą prieš - 
fašistų terorą Vokietijoj ir lin- 
čius Amerikoj. Kalbės gar- i 
sus advokatas Leo Gallagher, 1 
gynęs Tom. Mooney ir dabar j 
tik ką sugrįžęs iš Vokietijos;' 
taipgi Ada Wright, motina!

jaunuolių, i 
sugrįžo iš I 

advokatas 
Pradžia 8 

Įžanga 15 ir 25 
Kviečiami visi daly- i

iš- pasikeičia. Tas/ labai n;
na ir toki santikiai reikėtų už- 
mesgti su kitų kolonijų drau
gais.

Kovo 18 d., š. m., New Ha- 
>ven’o teatralė grupė sulošė 2 
vaikaitis: komediją vieno ak
to “Kunigo Meilė” ir dviejų 
aktų tragi-komediją “Susipra
to.” ‘

Lošėjai' savo užduotis atliko 
gerai. Pertraukose jaunos

I j šapą No. 4 iš p-to, pro šalį I mergaitės, Ausukatytės, pa- 
No. 5 šapos, nes pastaroji'sto-Į deklamavo ir lietuviai jaunuo-

Dabar Hitleris, kaip gai
dys, šokinėja. Prieš ką? Ar , 

(prieš Franciją, kuri turi 
1......................... , 6,328,000
rezervų ir 5,000 kariškų lėk
tuvų, beveik geriausiai į- 
rengtų pasaulyje? Visai ne. 
Jis stengiasi karingomis 
šnekomis palaikyti miniose, 
patriotišką ūpą, kad žmo- j 
nės prieš fašizmą nesukiltų; i 
antra, tai jis ruošiasi prieš i giuma, 
Sovietų Sąjungą.

A. Serbentą.
PASTABA: Galima būtų 

pridurti, (kad visi buvusio 
pasaulinio karo jaunesni 
kareiviai yra faktini rezer
vai naujam karui. Taigi at
sargos kareivių imperialistinės 
šalys turi kelis kartus dau-. 
giau, nekaip šiame straips
nyje, sulig oficialių skaitli
nių, pažymėta. Vokietija 
taip pat turi nepalyginamai 
daugiau . žmogiškos karo 
medžiagos, nekaip oficialiai 
paduodama. Nežiūrint Ver- 
salės sutarties nusakomų 
suvaržymų, Hitleris šimtais 
tūkstančių muštruoja nau
jus ginklų nešėjus, be kit-■ 
ko, tam panaudodamas ir 
bedarbių stovyklas. Mirtin
iausių dujų dirbimas ir 
naujausių karo pabūklų iš- 
radinėjimas bei tobulinimas 
Vokietijoj eina visais ga
rais. Nauji gi nedičkiai, 
sulig Versalės apribojimų, 
šarvuotlaiviai taip moder
niškai įrengiami, kad galė- 
tų išlaikyti mūšį su kur kas 
stambesniais kitų šalių ka
ro laivais. Tie naujieji vo
kiečių šarvuotlaiviai yra net 
kitų imperialistų kopijuoja
mi, kaipo paskiausias “žo
dis” jūriniame apsiginkla
vime. Pagaliaus, kad ir 
prieš Franciją, Hitleris su
sirastų talkininkų, nors, 
kaip drg: Serbentą visai 
teisingai pabrėžia* dabarti- 

' niai kariški prisirengimai.
yra vyriąusiai 
prieš 
Red.

kreipiami
Sovietų * Sąjungą.—

NAZARETH, PA.

Bal. 5, ketverge, Carnegie

838,-

Truputis Žikių iš Cemento 
Išdirbystės 

t
Šioj apielinkėj, pradedant 

nufy Stockertown, kuris randa
si nuo Eastono apie penkios 
mylios į vakarus, iki Bath 
miestelio, tame ruošte, randasi 
ištisa, eile cemento dirbtuvių. 
“Prosperity” laikais tose dirb
tuvėse dirbo tūkstančiai darb., 
bet dabar beliko tik desėtkai

vi uždaryta labai senai.
Herkules Cement Ko. pirmą 

dieną kovo sustojo dirbus, jau 
atliko “savo dalį.” Visur ny
kus vaizdas, darbininkai taip 
vadinamais gerais laikais sun
kiai dirbdami cemento dulkė
se prarado savo sveikatą, kiti 
ir gyvastis, o kurie buvo kiek 
susitaupę, tai dabar liko be 
nieko. Pradėjo dairytis, jieš- 
koti išeities, grupuotis kovai, 
bet bosai greitai tai pajuto 

' Stockertowne ir įsteigė vaka- 
| rinę mokyklą amerikonizuoti 
j ateivius, kurių čia didelė did- 

, idant juds užbovinus 
ir sulaikius nuo organizavimo-

rio teismo reikalų ir kitų drau
gų, kurie buvo suareštuoti lai
ke demonstracijos prie City 
Hali, 5 d. kovo, paliepus ma-> 
jorui, soc. McLevy. Draugai 
suaukavo $3.43. Aukos per
duota Tarpt. Darbininkų Ap
sigynimui. Reikia pagirti to- ' 
kius 
kalų

(dviejų Scottsboro 
draugus, kurie savo rei- |kuri irgi nesenai1 liai iš New Haven sudainavo 

kėletą dainelių. Be to, Bridge
port© Lietuvių Jaunuolių Or
kestrą davė muzikos kavalkų.

Visa programa atlikta pa
girtinai gerai.

Priimta 2 rezoliucijos: už
ginanti darbininkų bedarbės ir 
socialės apdraudos bilių, ži
nomą, kaipo H. R. 7598; pro
testo rezoliucija prieš arešta
vimą ir teisimą Sam Kreigerio 
ir kitų* dviejų draugų, suaręs-■ 
tuotų ] 
prie City Hali, kada sniego ka
sėjams nebuvo algos mokamos. Pittsburgh, Pa. Prasidės 2 vai. Kiekvienam svarbu pamatyti.

Rezoliucijos pasiųsta atatin
kamoms įstaigoms.

neužmiršta.
Dalyvis.

PITTSBURGH, PA

Europos; kalbės 
Alex Shullman. 
vai. vakare, 
centai, 
vauti.

MONTREAL - CANADA

J, M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Parengimai—Susirinkimai

Komunistų Partija šaukia 
masinę konferenciją prisiren
gimui prie apvaikščiojimo ge-

Bal. 6, pėtnyčioj, Carnegie 
Lecture Hall, Schenley Park, 
bus rodomi nauji Sovietų pa
veikslai “Storm Oyer Asia.” 

sgužės pirmos. Konferencija į-j Tai vieni garsiausi paveikslai, 
laike demonstracijos 4yks bal. 1, nedėlioj, Century Parodo kovas su Kolčaku ir 

Bldg. svetainėj, 231 Sevent St. kitais kontr-revoliucionieriais.

po pietų. Visos draugijos Įžanga 
-kviečiamos siusti delegatus.

35 centai. Pradžia
8 :30 vai. vakare.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Liktai Viduriniai Lapai... Jie Yra Lengviausi Lapai

uckies Visuomet yra malonūs

UR tiktai puikiausias tabakas auga — Jung
tinių Valstijų pietuose, Turkijoj, Graikijoj—

tabako derliaus grietinę. Ir tai reiškia tiktai 
Ne viršutinius lapus—kadangi

visame pasaulyje, mes surenkame del Lucky Strike 
pačią
vidurinius lapus.
anie yra nedasivystę—nenunękę. Ne apatinius lapus
—kadangi anie yra prastesni kokybėje—jie auga 
arti prie žemės, stambūs, purvini, smėlėti: Vi
duriu iai lapai yra lengviausi lapai — turi geresnį

skonj ir ūkininkams mokama aukštesnes kainos už 
juos. Tie viduriniai lapai yra vieninteliai naudo* 
jami išdirbime Luckieš. Be to, “It’s toasted”—del 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lucky yra pilnai 
prikimštas šiuo rinktiniu tabaku—padarytas*apva- 

; lūs ir kietas, laisvas nuo liuosų galų—štai kodėl 
Luckies neišdžiūsta. Suprantama, Luckies visuomet 
ir visais atvejais yra malonūs jūsų gerklei.

“It’s toasted”
y Luckies visuomet yra malonūs jūsų, gerklei

NE viršutiniai lapai—jie yra nedasivystę— 
jie yra Šiurkštūs!

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
• T*

Copyright, 1834, The American Tobacco Cempanjr.

Jie turi geresni skoni

NE apatiniai lapais—jie yra žemesnės kokybes 
, stambūs ir smėlėti!

’
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LENINAS M. Gorki j
Vertė V. J. Senkevičius

(Tąsa)
Trumpas Fedor Danas kalbėjo tonu 

.. žmogaus, kuriam tikra teisybė skaitosi 
tikrąja dukra, jis ją pagimdė, išauklėjo 
ir dar vis tebeauklėja. Gi jis pats, Fedor 
Danas, statosi pilnu pasekėju Karoliaus 
Markso, o bolševikai—nebaigę mokyklos, 
nesumanūs vaikai, kas ypatingai aišku 
iš jų atsinešimo link menševikų, tarpe 
kurių randasi—“visi pirmaeiliai mark
sizmo teoretikai,” jis pasakė.

—Jūs—ne marksistai,—atkartotinai 
jis kalbėjo,—ne, jūs ne marksistai!—Ir 
kilnojo į orą, dešinėn, geltonu kumščiu. 
Kažkas iš darbininkų perkirto jį:

—O kada jūs vėl eisite arbatą gerti su 
liberalais? t

Nepamenu, ar kalbėjo pirmoj sesijoj 
Martovas, šis nepaprastai simpatingas 
žmogus kalbėjo it jaunuolis, karštai, ir 
rodėsi, kad jis ypač giliai jaučia skilimo 
dramą, skausmą minčių pasidalinimo. r

Višas krūpčiojo, vyniojosi, tankiai 
graibstėsi už apykaklės sukrakmolytų 

L marškinių ir atseginėjo, mosikuodamas 
rankomis; mankietai, išlysdami iš ranko
vės, dengė jo ranką; jis augštai pakel
damas ranką kratė ją, idant nukračius i 
mankietą į prideramą vietą. Man atro- ! 
dė, kad Martovas neįtikinėja, bet—mal-. 
dauja, prašo: būtinai skilimą išgyven
dinti, partija perdaug silpna, kad skelti 
į dvi, darbininkas visų pirma trokšta 
“liuosybių,” reikalinga palaikyti ūpą. 
Kaip kada jo pirmoji prakalba skambėjo I 

• veik isteriškai, daugelis žodžių darė ją 
nesuprantamą, o pats oratorius sudarė 
slegiantį vaizdą. Baigdamas prakalbą ir, 
lig be surišimo, vis taip pat “karingu” 
tonu, jis ^karštai pradėjo rėkti prieš ka
ringas grupes ir abelnai darbą, atkreiptą 
prisirengimui prie ginkluoto sukilimo. 
Gerai pamenu, kaip bolševikų eilėse kas 
tai riktelėjo: •

—Štai tau kad nori!.
O, rodosi, M. P. Tomskis užklausė:
—Gal mums ir rankas apkapoti delei 

to>, kad d. Martovas nusiramintų?
Pakartoju: nesu tikras, kad Martovas 

kalbėjo pirmoj sesijoj, priminiau apie jį 
todėlei, kad papasakoti’ kaip kalbėjo.

Po jo prakalbai darbininkai, gale sve
tainės kalbėjosi:

—Ot, jums ir Martovas! O—“įskris
tas” buvo!

—Eina kreivai dd. inteligentai!
Gražiai, grūmojančiai ir aiškiai kalbė- „• 

jo Rožė Luksemburg, pagirtinai valdy
dama ironijos ginklą; Bet štai skubiai 
užėjo ant pastuolio Vladimiras Iljičius, 
papustoj formoj pradėjo “draugai.” Man 
pasirodė, kad jis kalba prastai, tačiaus 
už minbtės jau aš, kaip ir visi, buvau 
“pagautas” jojo prakalba. Pirmu kartu 
girdėjau, kad apie sudėtiniausius politi
kos klausimus taip paprastai galima kal
bėti. Šis nebandė sudaryti gražias fra- 

^zes, bet paduodamas kiekvieną žodį ant 
; 4 delno, lengvai, suprantamai jo tikrą 
•reikšmę. Labai sunku perduoti tą nepa- 

s prastą įspūdį, kurį jis padarė.
Jo ranka, ištiesta priekin, ir kiek pa

kelta viršun, kuri tarytum svėrė kiekvie
ną žodį, išsijodama priešų frazes, apmai
nant jas tikrove, prirodymais teisės ir 
būtinumą darbininkų klasės eiti savo

• keliu, o ne užpakalyje ir net ne greta su 
» liberališka buržuazija,—tas viskas buvo
• nepaprasta ir Leninas kalbėjo, kaip tai 
; ne nuo savęs, bet, tikrai, pagal eigą is-
• tori jos. Sudėtingumas, išvadų užbaiga,
• paprastumas jo kalbos, jis visas ant pas-
• tuolio,—it tvarinys klasikinio meno: vis-
• ko yra ir nieko nereikalingo, nei jokių pa- 
: gražinimų, o jei jų ir buvo—jų nesimato, 
’.jie taip pat būtinai reikalingi, kaip dvi 
<akys kaktoje, penki pirštai ant rankos.

Pagal laiką jis trumpiausia kalbėjo už 
kitus oratorius, kurie pirm jo kalbėjo, 
bet įspūdį padarė žymiai didesnį; ne aš 
vienas tą jaučiau; užpakalyje manęs 

"džiūgaujančiai kuždėjosi: • . \

—Tirštai kalba...
Taip ir buvo; kiekvienas jo įrodymas 

savaime išsirituliuodavo, spėka, jame 
įmaišyta.

Menševikai atvirai parodė, kad Lenino 
prakalba jiems nemaloni, o jis pats— 
daugiau, kaip nemalonus. Kuo daugiau 
įtikinančiai jis prirodinėjo būtinumą par
tijai pakilti į augštumą revoliucinės te
orijos tam, idant visapusiai patikrinti 
praktiką, tuo pikčiau pertraukinėjo jo 
prakalbą.

—Suvažiavimas ne vieta filozofijai!
—Nemokykite mūs, njes — ne gimna

zistai ! .
Ypatingai stengėsi vienas augštas, 

barzdotas, krautuyninko veidu, kuris 
pašokdamas nuo sėdynės iit, užspringda- 
mas, rėkę: *; te

—S-suoka-albininkai.. į. s-suokalbinin- 
kų rolę’lošiate! B-blankistai!

Nuostabiai dairėsi Rožė Luksemburg; 
ji labai gerai menševikam pasakė viena
me iš sekamų susirinkimų:

—Jūs nestovite ant marksizmo, o sėdi
te, net — gulite ant jo.

Pikta, karštos atmosferos arzumo, iro
nijos, neapykanta kabojo svetainėje, šim
tai akių įvairiai buvo atkreipta į V. IIji- 
čo figūrą. Negalima buv'o pastebėti, kad 
pikti užmetimai jį jaudina, kalbėjo karš
tai, bet lygiai, ramiai; už keletos dienų 
sužinojau, ant kiek jam atsiėjo tas iš
viršinis ramumas. Buvo labai keista ir 
gailestinga matyt, kad j dm sudaro kenk
smingumą tokia esanti mintis: tik iš te- į 
orijos augštumos partija gali pamatyti 
priežastis įvairaus nusistatymo jos viduj. 
Pas mane susidarė tokis įspūdis: Kiek
viena suvažiavimo diena y. Iljičiui teikia 
vis naujas ir naujas spėkas, daro jį at
sargesniu, tikresniu, su kiekviena diena 
jo kalba skamba dar kiečiau, ir visa bol- 
ševistinė dalis suvažiavimo narių priši- 
rengdinėja daugiau nusistačiusiai, aš
triau. Apart jo prakalbų, mane veik 
taip pat sujaudino puiki ir aštri prakal
ba Rožės Luksemburg prieš menševikus 
ir sukriušinanti, it kūju mušama prakal
ba M. P. Tomskio prieš sumanymą 
“darbininkiško suvažiavimo.”

Liuosas minutes, valahdas praleido 
tarpe darbininkų^ išklausinėjo jų apie 
pačias gyvenimo smulkmenas.

—Na, o kaip moterys? 
kankina? Visgi—mokinas

Hyde Parke keletas darbininkų, kurie 
pirmu kartu matė Leniną, užvedė kalbą 

' apie užsilaikymą suvažiavime. Vienas 
| .iš jų charakteringai pasage:

—Nežinau gal būt čia, Europoj, pas 
darbininkus yra ir kitas, tokis protingas 
žmogus,—Bebelis, arba dar kas. Tačiau, 
kad būtų kitas žmogus, kurį aš išsyk pa
mylėčiau, kaip šį-r-netikių!

Antras darbininkas pridūrė, šypsoda- 
i masis: ,\

SCRANTON, PA.
Bedarbių Taryba ir C.W.A. 

darbininkai čia rengė demon
straciją kovo 29 d. Taip pat 
darbininkai veikia, kad išsiko
voti geresnę pašalpą ir dau
giau darbų.

Jau keliuose susirinkimuose 
darbininkai užgyrė B[.R. 7598 
bilių ir pasiuntė atstovams rei
kalavimus, kad jie stotų už 
tą bilių. Ir Lietuvių Piliečių 
Neprigulmingas Kliubas užgy
rė bilių ir pasiuntė reikalavi
mo rezoliucija, kad bilius būtų 
priimtas.

Balandžio 7 d. čia darbinin
kai rengia antrą demonstraci
ją. Šioje demonstracijoj bus 
reikalaujama įvairių bedar
biams reikalavimų, kurie nėra 
išpildyti dabartinių valdinin
kų. Daugelis darbininkų ne
gauna jokios pagelbos iš val
džios, o jiems ji labai reika
linga.

C. W. A. darbai jau pasi
baigia su kovo 31 d., tai reiš
kia, kad darbininkų, kurie dar 
ir dirba šiose įstaigose, padė
tis pasidarys dar blogesnė. 
Todėl reikia visiems darbinin
kams veikti ir dalyvauti de
monstracijose.

S. P. s.

SCRANTON,. Pa.—Tai jau 
ir vėl pas mus “gerlaikis 
dėjo. Dar pirmiaus, kaip bu
vo streikas, tai buržuazija sa
kė, kad nedirba darbininkai 
tik todėl, kad yra streikas. 
Bet streikas pasibaigė. Pas- 
kiaus užėjo dideli šalčiai, i 
Darbininkai ir vėl pradėjo 
šiek tiek dirbti. Kai kurie dar 
dirbo bent kiek ir prie C.W.A. 
darbų, o dabar jau tie visi 
darbai pasibaigė.

Reiškia, kad vėl daugelis 
darbininkų paleista iš darbo. 
Nėra kas veikti, nėra nei pini-1 
gų gyvenimui. Todėl darbi-| 
ninkams reikia organizuotis į! 
Bedarbių; Tarybas. Bedarbiui 
Tarybą įaiko savo susirinki
mus kiekvieną penktadienį.

p ra- i

Pastebėjau, kad jaunuoliai 
rašinėja į “Laisvę.” Tai labai 
gerai, kad jaunuoliai pradeda 
dalyvauti judėjime ir spaudo
je. Reikėtų, kad ir į jaunuolių 
skyrių kaip kada parašytų iš 
mūsų apielinkės jaunuoliai. 
Kol kas, tokių žinių dar nesi
mato iš mūsų apielinkės.

S- B.

taipgi galėsite atsiimti
“Šviesą.”

Sekr.

žurnalą

(76-77^

NEWARK, N. J.
PARSIDUODA saldainių ir minkštų 

gėrimų krautuvė už prieinarąą 
kainą, prie krautuvės yra ir ketup 
kambariai del gyvenimo, rauda ne
brangi. Geroj apielinkėj, apgyventa 
lietuvių ir vokiečių. Del tolimesnių 
informacijų kreipkitės sekamai: T. 
Žilionis, 93 Ann St., Newark, N. J.

(76-78)

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia linksmą vaka

rėlį su šokiais ir programų, kuris 
įvyks balandžio 1-mą dieną, (April 
1, 1934), 3600 W. Vernor. Aido 
Choras kviečia visus, jaunus ir se
nus, kad atsilankytumėt ir praleistu- 
mėt velykų vakarą prie muzikos ir 
juokų. Bus valgių ir gėrimų, kur 
visiems patiks. Įžanga tik dešimts 
centų (10c).

Korespondentė.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks pirmadienį, balandžio 
2 d., Liaudies name, 995 N. 5th St., 
7 vai. vakare. Draugai ir draugės 
išklausykim Centro atsišaukimo. Pa- 
simokekit narines duokles, pagelbėsit 
išleist Centrui knygas. Taig-i atli
kim savo pareigą, pasimokėkime 
duokles ir kitus pakalbinkim, kad pa- 
simokėtų. Taipgi nepamirškit ir 
naujų narių gauti.

Sekr. Potienė.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp.' susirinkimas jvyks 

penktadienį, 30-tą dieną kovo, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 180 
New York Avė. Visi kuopos nariai 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų na
rių. Taipgi draugai pasirūpinkite 
ateit ir užsimokėt savo duokles už 
šiuos metus; turim daug svarbių rei
kalų aptarti, ir kitokių klausimų ap- . i « •*-» t r v* .v* i _ • !

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. ir buvusi LDSA A' 

kp. rengia vestuvių vakarienę Šeš
tadienio vakare, 7 valanda 3Ima die
ną kovo, Gedemino svetainėje, 575 
Joseph Ave.

Visi nariai ir ne-nariai dalyvaukite 
šiami parengimę nes bus vienas iš 
didžiausiu, nes sujungtos dvi didžiau-

svarstyt, gal Dr. Kaškiaučius, kuris sjos kuopos, visų turi būt priederme 
lankosi mitinguose, duos sveikatos Į daiyvaut.
patarimų. Kp. Pirmininkas.1

Greičiausia Kelione į Lietuvą

BREMEN
I

EUROPA
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš CIO/? f) fl
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL 1 OO.UU

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bremer- 
havehe ir užtikrina patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ.

Gaspadorystė 
skaito ? PRANEŠIMAI Iš KITUR

Nuo Sustingusių .Sąnarių
* Niekai taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expclleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrenkite Pain-Expclleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

, Pain-Expelleris yra ' labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš EA
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL $ A

_ . . 1 1 Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais 
kabinimais laivais.

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš flf)
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL Z UU
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg 

Del Informacijų Kreipkitcs i Vietini Agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY, NEW YORF - -

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ 
Saugioj Organizacijoj

Lietuvių Darbininkų Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašaipa ir Apdrauda Reikalitiga

Štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 
kitur apsidrausti:

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdrauda ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokesti, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialūs apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

mūsų

Jam kiti pareiškė:
—Ir Plechanova^—mūsų.
Nugirdau ant td tinkamą atsakymą:
—Plechanovas^-mūsų mokytojas, mū

sų ponas, o. Leninas—vadas ir 
draugas.

Kokis tai jaunai vaikinas su pašaipa 
pastebėjo:

—Plechanovą žijionėlis varžo.
Buvo tokisxatsilikimas: einant į val

gyklą V. Iljičių susistabdė menševikas 
darbininkas, ko ta klausdamas. Iljičius

1 • V • . _ |» • • i ••

nuėjo. Atėjęs valgyklon už kokių pen
kių minčių, jis, susiraukęs, papasakojo:

—Keista, kad tokis naivus vaikinas pa
teko į partinį suvažiavimą! Manęs klau
sia: kame gi tikroji priežąstis įvairaus 
nusistatymo? Tai, 
gai trokšta sėdėti į 
si tikrinę, kad darbininkų

MONTELLO, MASS.
TDA 44 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 1 dieną balandžio, 
10:30 vai. ryte, Lietuvių Tautiškam 
name. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes yrą labai daug svarbių rei- j 
kalų apkalbėjimui ir daug neužbaig
tų reikalų. Valdyba.

(76-77)

HARTFORD, CONN.
Kopiunistų Partija ir Lenkų Dar-j 

bininkų Kliubas bendrai rengia di- j 
delį balių, kuris įvyks šeštadienį, 31 j 
dieną kovo, 7:30 vai. vakare. Lais
vės Choro svetainėje, 57 Park St. 
Visi darbininkai atsilankykite, bus 
gera orkestrą del šokių ir kitų pa- j 
silinksminimų. Įžanga tik 25c. 1

Komisija.
(76-77)

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta, darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yra palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:

$150, $300, $600 ir $1,000

Mokesčių yra dvi sistemos: “level rato’’ .ir “step t ate“; mokama 
pagal narid*amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9, $12 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus.
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, j LDS 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaiku apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150.

DABAR ĮSTOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutaupanti nuo $1*00 iki $2.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite 

kreipkitės prie vietinės LD^ kuopos. Del 
rašyti:

DĖTUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 
dieną balandžio, 1 vai. po pietų, 

Draugijų svetainėje, 3600 Vernor 
Highway. Visi dalyvaukite, nes bus į, 
balsavimas į LDS Centro komitetą ir j 
bus rinkimas delegatų j LDS seimą i 
ir daug kitų neužbaigtų dalykų.

Sekr. J. Alvinas. Į 
(76-77)

z HARTFORD, CONN.
TDA kuopos susirinkimas ‘ jvyks ... . . ■ ( 

vai. vakare. Visi dalyvaukite, nes 
į reikės prisirengt prie pirmos gegu

žės šventės, visų darbininkų prie
dermė dalyvaUt ir išpildyt savo už

duotį. A. Kondrotas.
(76-77)

1

palengvino Žingsnius, gi jo kompanija , pirmadienį, . 2 dieną balandžio, 7:30

LDS nariu! Savo kolonijoj 
platesnių informacijų galite

Manęs klau-

u, jūsų drau- 
te, o mes per- 
klasė privalo 

reųgtis į mūšį. Rodosi—suprato....

ot, sakai 
arlamen

(Daugiau bus)

GREAT NECK,, N- Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ‘ antradienj, 3-čią dįeną 
balandžio, 7:30 vai. vakare, pas drg. 
Marcinkevičius, 27-9 Bruer Avė. Vi
si nariai dalyvaukite ir LESA 64-tos 
kuopos narės dalyvaukite, nes bus 
labai svarbių reikalų aptarti, kai ku
rie dar nėra pasimokėja duokles,
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Kolektyviečiy Delegacija pas Draugus

1933 m., 23 d. gruodžio, ko- 
lektyviečių delegacija, kuri su
sidėjo iš 50 asmenų, atlankė 
vadus netik Sovietų Sąjungos, 
bet viso pasaulio proletariato, 
d. d. Staliną ir Kaganovičių. 
Kolektyviečių delegacija su 
džiaugsmu širdyje papasakojo 
įdomių žinių savo vadams. De-

lų, o transformatorius pas mus 
yra geras. Tuomet mes apšvie
sime savo apielinkės laukus.

Delegacija pabriežė, kad yra 
didelis kultūros augimas kai
muose, bet ir didelis kultūros 
reikalavimas.
kad duonos pas mus yra daug, ^as y 
ūkiai stiprėja. Dabar visi ko-

- —— —-. ... .. ------- -
dar pusa vyrai žmonas? [portuoti, ka*d visi nariai žino- [ minties bausmę amžinu ka- 

Drg. Grina iš pradžios nesu- tų apie Apskričio' valdybosIĮėjimu. Tie draugai buvo 
teį klausimo, vėliaus dasipro-j darbuotę. Bet jeigu kuopos I suare§įuoti dar 1932

[rinkti, tai bloga. O tikreny-1 laike darbininkų 
Į bei, tai vietinės kuopos, kur j kirtimo su fašistais.

i pra
Ųėjo ir atsakė, kad pastaruoju [susirinkime nėra iš ko atstovus [ 
laiku ^kolektyvuose to nėra 
prieš revolhiciją tas buvo. . , t

Draugas Stalinas ir Kagano- i įvyksta konferencijX neproša-1 ------ ----- =---------
viČiuš buvo nępatenkinti, kad’lį būtų atsilankyti ir visiems j)n|]fnQe Pafįsta ShVO 
mažai moterų delegačių'; iš 50 nariams su patariamu balsu. '
J 1 X- » - X. - 1 _ 1 f       J.     _ Am VA ZA !/•  VA 1 1Y 1 1 1 1 1 ZA * VA-A 4" 1 V-A livoiirme Line Polium

me- 
susi-

mazai moterų delegačių; is 50 nariams su patariamu baisu. 1
delegątų, tik kelios moterys de- Ar nors prisiklausius, imti pa- | Draugus, Juos raiiuosuoja 
legates. Tą pripažino ir patys mokas, kokiu mums stokuoja. ---------
delegatai, kad moterys ir jų į

Delegacija sako, darbai neužtektįnai įvertihama, t ! i i
oavu > ClUCVlIlO. x/v UA.161 OVipiCJd. UaUaL Viol nil- oOV 

le^acija atstovavo tokius kolek-' lektyvų gyventojai traukiasi į i sa ge-
tyvus, kuriuose, kolektyviečiai 
uždirba po 12-15-20 kilogramų 
duonos, taipgi ir pinigais po 
2-3-7 rublius į dieną. Yra ir to
kių kolektyvų, kuriuose kolek
tyviečiai uždirba nuo 400 pūdų ! 
rugių iki 800-1000 pūdų šeimy
noms, nepriskaitarit kitų įvai
rių produktų, kuriuos kolekty
viečiai gauna. Taipgi ir pini
gais—nuo 1000 rublių iki 2,000 
ir 3000 rublių į metus.

\ Draugas Stalinas klausė: ' 
“Ar yra tokių 
kurie gauna 
kilogramus duonos į dieną?

Delegacija atsakė: 
apielinkėje šįmet nėra 
kurie gautų mažiau, kaip 3 ki
logramus.“

Burokų Kolektyvo 
papasakojo, kad jų 
vidutinis kolektyvietis gauna po dabar ar geriau gyventi, ar vis | 
50 centnerių rugių, po 20 Iplo-----------------------------------------
gramų cukraus; yra ir tokių, • wri • • g
kurie gavo net po 8 pūdus cuk-' 1)^1191^1] i
raus į metus. _

Drg. Papov, “Raudonojo Bo- I 
gatiriaus” kolektyvietis, papa- ■ 
šakojo, kad jų kolektyve yra Į 
4,500 avių, puiki pieno farma I 
ir 204 arkliai.

Draugas Milstein (žydų ko- > 
lektyvas “Fraihait”) sako, kad 
kuomet kolektyvas organizavo- Į 
si, 1931 m., pas juos absoliu
tiškai nieko nebuvo, o dabar 
yra farma iš 200 karvių, ir 
Jcick’/ienas kolektyvietis turi 
karvę ir šiaip mažesnės vertės 
gyvulių. ' Taipgi kolektyviečiai 
uždjrba į dieną po 5-7 kilogra
mus duonos ir po 
nigais.

Dar įdomesnis 
kolektyvas, kuris 
47 kiemų. Kolektyvas turi 240 
karvių, apart to, kiekvienas ko
lektyvietis turi po k<Crvę. Kiek- i 
vienas kolektyvietis vidutiniai I 
gauna į metus 50 centnerių ru-' 
gių. " 
rijus, nieks negauna.

“3-čio Internacionalo
vas d. KisniakA papasakojo, kad ]įas yra> ^urį pravedė pirmiau 
jie netik su elektros' energija 'paryžiaUS komunarai.
kulia javus ir lieja laukus, bet [darbininkų užduotis 
ir 300 kiaulių tvartą apšildą.

Drg. Stalinas su linksma šyp-Ina ir tie 
sa paklausė: ‘r
lės jaučia tą šilumą?“ Drg. Kis-.iyėse, 
niak irgi šypsodamas atsakė: Į Francijos buržuazija, su 
“Dar ir kaip jaučia.“ Drg. Kis- gelba Vokietijos budelio Ęis- 
niak aišktna dar daugiau, kad markio?
mum reikalinga motoras ir vie- ikomunanj dienos būtinai tu-

kultūrinį gyvenimą.
Didelė didžiuma delegatų pa

žymėjo, kad kuomet mus rinko 
delegatais, tai prašė, kad mes 
jum, drauge Staline, pasakytu- 

i me, kad daugiau reikalinga kul
tūros kaimuose: kaip tai kru
tamu paveikslų, mokyklų, gerų 

! knygų, radio, agronomų, na, ir 
daugiau prekių.

Draugas Stalinas ir Kagano- 
vičius. buvo užinteresuoti mote
rų kolektyviečių darbais; klau- 

kolektyviečių, : sė: “Ar daug yra moterų ko- gos v 
mažiau, kaip 3 , lektyvuose brigadieriais ir ko- įvairias 

1 lektyvų pirmininkais?” Atsto- 
‘Mūsų 1 vai atsakė, kad moterys pilnai I 
tokių, i ir. aktyviai atlieka tokius pat

1 darbus, kokius ir vyrai. Tai I 
patvirtina deelgatė d. Grina 

atstovas Dorogd.
kolektyve1 Drg. Stalinas paklausė, na,

MINERSVILLE, Pa. • 
vo 18 d. pripuolė laikyti susi- 

[ rinkimas ALDLD 14 kuopos. 
; Nariams, rodos, žinoma, kad 
i kiekvieno mėnesio po 15 pir
mą sekmadienį įvyksta susi
rinkimas, 
žinoma ir 
sirinkitnus 

[draugams
Bet visgi pamiršta; tai apsilei
dimas.
^Klasiniai susipratusiems 

darbininkams diena buvo svar
bi dalyvauti susirinkime, nes 
ta diena sukako 63 metai nuo *■ * I
Paryžiaus Komunos įsteigimo, j 
Šiandien viso pasaulio prole
tariatas ir valstiečiai darbinin
kai užimti klausimu, kaip iš- 

Ieiti iš-šiandieninio bado ir 
■skurdo, iš kapitalizmo vergu- 
ivės ir krizio. O iš to krizio 
išėjimui kapitalizmas krauna 

Mažiau, kaip 25 centne- vįSą sunkumą ant mūs, dar
bininkų, sprando. Nusikraty- 

atsto- Įį ta sunkumą, tai vienas ke-

ležinkelio ir pagimdė trau
kinio nelaimę. Trys žmonės 
užmušta ant vietos, o aštuo
niolika sužeista.

mažai, taip pat nieko nesu
žeidė.

Bomba Sprogo Pašte

Draugai, toks mūs apsileidi
mas ir trukdo masinį įtraukimą 

'ra didelė [klaida. [darbininkų į organizaciją ir į
Sovietų Sąjungos priešai vi- 

rkle šaukė, .kad Sovietų !
goję kolektyviečiai badu taisyti, kad ant toliau neatsi-1 Tandler

VIENA, Austrija.—Doll- 
fusso valdžia paleido iš ka-

I Jau Keturi Mirė
: KANSAS CITY. — Ko- 
[vo 28 d. dar du žmonės mi
rė nuo kruvinu susikirtimu 

Ko- laike paskutinio sekmadie- 
ryte nio valdžios rinkimų.

sprogo ' miau mirė du.

HAVANA, Kuba'. — 
vo 28 d. 11 valandą 
centrahniam pašte sprogo’miau mirė du. Vadinasi, 
bomba. Nuostolių padarė bus žuvę keturi.

Pi r-

abelną veikimą behdru frontu.! lojimo Socialde mokratu 
šitas klaidas būtinai turim i Partijos vadus profesorių 

ir ponią Freund- 
! lich. Abudu buvę p aria-; 
į mento nariai ir savo laiku i 
I tarnavę social demokratų 
[valdžioje. Ypatingai prof. 
Tandler pasižymėjo tuom, 
kad nesenai buvo Chinijos 
Nankingo valdžios užkvies
tas padėt Chiang Kai-she-i 
kui pasidarbuoti prieš ko- i 
munistus. Jis ten išbuvo še- 

' šis mėnesius ir ėjo Chiang 
CHICAGO, Ill.—Chicago sky- ■ Kai-sheko valdžios patarėjo 

r____ ( i Kovai į pareigas.
ir pavienius i Prieš Karą ir Fašizmą planuo- 

gyventojuš išlavinus po-|ja surengti suvirs 50 masinių 
ir technikiniai. Taipgi, [ prieškarinių mitingų po visą

Sąjur _ 
miršti, kad pusė Sovietų Sąjun- .kartotų. 

|gos gyventojų badu išmirę. Iri 
ve pačių kolektyviečių gryni | 
f akta, parodo, kad jie daugi 
daugini gauna-f-uždirba, negu j 

valdžia de- į

kad gali sunaudoti.
Sonetų Sąjungos

J« Ramanauskas.

ĮVAIRIOS žinutes
PARYŽIUS. — Francijoj fa-

da visas pastangas, kad kolek-[ šistų grupės mobilizuoja savo 
pakėlus iki augščiausio' spėkas paimti valdžią į savo 

io ir kad [kiekvienas ko- fankasi Darbininkai po Komu- 
; vadovybe veda 

griežtą kovą prieš fašizmą.

tyvus 
laipsn

i lektyvietis darbininkas gyventų nistų Partijos
I n. qQinn. eriežta kova ipasiturinčiai ir Sovietų Sąjun-

tldžia jiems 
mašinas, 

deda visas

davė žemės,
agronomus, 
pastangas, i i’his Amerikos Lygos Po kruvinu mū

šių Vienoj sugrįžo Austin-1 
(jon ir “didvyriškai” pasida
vė Dollfusso valdžiai. Bet 

tų pilnai Aprūpintas tuo, | sueis .. 17 metų nuo Amerikos i Dollfuss kaip matote, nenori 
[įstojimo į pasaulinį karą. i savo draugą laikyti kaleji- 
i . ----- -- . me.
i VIENNA, Austrija. — Aus- j 
• trijoj komunistinis judėjimas 
; smarkiai pakilo; dabar tą judė- L 
!j imą remia : 
[darbininkai, kuriuos išdavė jų Į

kad kplektyviečius 
šalies 
litiniu
kad kiekvienas šalies gyvento- j miestą, balandžio 6 d., kuomet 
jas bū
kas tik reikalinga.

J. Kleiva ė.
/- - - - -

i Maisto Darbininkai 
socialdemokratai Laikė Demonstraciją

— Ko- retų tįūt apvaikščiojami kiek- i vacjaj
.2 ‘ 1 ««« .a %<aaza4-<a IrnitA/A rl G V'Vx m m 1/ 11 '

Taip pat nariams 
laikas, kuriuom su
laiko; senesniems 
neverta pamiršti.

vieną metą, kaipo darbininkų ■ 
'klasės: pagerbimas žuvusiųjų 
komunarų, kurie pirmutiniai 
pravedė kelią darbininkų kla
sei pasiliuosuOtil. Tuom keliu 
einanti po Leniilo ir Komunis
tų Partijos vadovybe, Rusijos 
proletariatas ir valstiečiai dar
bininkai pasiliuosavo, nugriau-1 
darni kruvinąją despotišką, ca-
... i . . v: " i . / i -

NEW YORK. — Spaustuvi
ninkų darbininkų didžiulė uni
ja, Typographical Union No. 6, 
kovo 24 d. savo susirinkime už- 
gyrė Darbininkų Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos bilių H. R. 
7598.

NEW YORK. — Kovo 28 
d. pora tūkstančių' maisto 
darbininku bedarbiu laikė 
demonstraciją ir reikalavo 
darbo arba pragyvenimo. 
Demonstraciją buvo suren
gus Amalgamated Food 
Workers Union.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui AIdniy 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės iioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

Dr. Anthony Stenger
Ur. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

iė ryto iki 9 vai. vakarv. 
valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

i— £— i €-

GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST.. NEWARK, N. J. W

ristinęl valdžią proletarinės re
voliucijos keliu, šiandien toj 
šalyj yra laisva darbininkų 
tėvynė, nes ją į valdo patys 
darbininkai. |

j Ir vįsų šalių (įarbininkų pa- 
siliuosavimas iš į kapitalistinės 
verguvės, iš šiandieninio skur
do, yra tik tuom keliu einant, 
kokiu keliu ėjo Paryžiaus ko- 
munarąi. Tokiu keliu pasi
liuosavo SSSR į darbininkai. 
Todėl tokios brangios dienos 
neturėtų būt pamirštos nei vie
nos ALDLD kuopelės, kaipo 
progresyviai kultūrinės, kuri 
žengia progreso [keliu, nurody- 

Todelltu Komunistų Partijos, sekcijos 
žinoti, 

įkas-gi buvo Paryžiaus komu- 
. _ _  __ ___ komunarai, kurių

Na, argi kiau-[kraujas liejosi Paryžiaus gat- 
, kur 30,000 išskerdė 

pa

7 rublius pi-

yrą vienas
susideda iš

Toki paminėjimai

Audėjai Siunčia Delegatus Į Sovietų Sąjungą
Patersono šilko pramonės darbininkai, po vadovybe 

Sovietų Sąjungos Draugų organizacijos, laikė savo susi
rinkimą kovo 25 dieną ir nutarė pasiųsti į Sovietų Są
jungą savo delegaciją ant 1 d. gegužės. Ta delegacija 
dalyvaus darbininkų iškilmėse, patirs, pamatys, kaip So
vietų Sąjungoje darbininkai veikia ir būdavoja naują 
pasaulį, ši delegacija parveš mums teisingus ir savo 
akimis matytus įspūdžius. "

Kelionei išrinkta trys delegatai. Vienas iš Associated

Kom. Internacionalo.

BERLYNAS.—Hitlerio fašis
tinė valdžia užsimojo pablogin
ti ir taip blogas Vokietijos dar
bininkų gyvenimo sąlygas, kad 
tuo būdu kapitalistai galėtų pa
sidaryti daugiau pelno. Vokieti
jos darbo masių gyvenimas blo
gėja.

NEW YORK. — Balandžio 
6 d. sueina 17 metų nuo Ame
rikos įstojimo į pasaulinį karą. 
Amerikos Lyga Kovai -Prieš 
Kąrą ir Fašizmą tą dieną ren
gia milžinišką masinį prieškari- 
rinį susirinkimą, St. Nicholas 
Arena, 69 W. 66th St., New 
Yorke.

Nesusitaiko del Geležiu-

WASHINGTON. — Dar 
tebeina derybos tarpe gele
žinkelių kompanijų ir gele
žinkeliečių brolijų. Ginčas 
eimTdel algų. Darbininkai 
nori priversti kompanijas 
atsiimti algų nukapojimą 
10 nuoš., o kompanijos nori 
dar daugiau nukapoti 
gas.

al-

Geo. Kaminskas

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE 

DEL SAVĘS, ALE 
KAMBARIAMS.

KAMINSKO D R A B U ž I Ų 
KRAUTUVĖJE YRA PUIKUS 
PASIRINKIMAS DARBINIŲ 

IR ŠVENTADIENIŲ 
DRABUŽIŲ

PARĖ- 
VIEN 
IR

GERB. DRAUGĖS IR DRAUGAI,!
Malonėkite lankytis į George Kaminsko drabužių 

krautuvę, nes čia būsite užganėdinti gerumu prekių ir 
patarnavimu. Jau visi žinote, kad geriausius daiktus 
galima gaut šioje krautuvėje.

Užkviesdamas jus, išanksto tariu ačiū ir prašau įsi- 
tėmykite antrašą.

152 Ferry Street kampas Adam St., Newark, N. J.
Tel.: Mitchell 2-1487 GEORGE KAMINSKAS

Užgrobė 400 Pinigu 
Viliojimo Mašinų

BIRMINGHAM Ala. — Ka
lėjimo viršininkai padėjo į kar
cerius penkis Scottsboro neg
rus jaunuolius, kadangi jie gy
nėsi nuo provokatorių negrų, 
kuriuos kalėjimo viršininkai 

• j [ tyčia padėjo į tas kameras, kur 
'sėdi Scottsboro negrai jaunuo- 

• • . liai. Tokiuo būdu bando tero- 
jr vizuoti Scottsboro jaunuolius.I orgam-1 t---------------- -—~ "

[Dar Trim Komunistam . 
kuopoJ NukapojoGalvas 
apkal-1 

’ svar- j 
bą, pasireiškė visi draugai už-.
ganėdyti turiniu, žurnalo pa-1 
sirodymas labai reikalingas' 
buvo ii- vietoj; dabar tik rei
kia rūpintis jo palaikymu.

Pakeltas klausimas apkal-
1 socialės 

apdraudos bilius H. R. 7598. 
L’ [Užgirta vienbalsiai, su reika- 

[laVimu greitai pasiųsti kongre-i 
su i.. !

Į Išrinkta atstovai į Apskričio 
'konferenciją, kuri šaukiama 

. 25 d., Minersville, Pa. 
eikia pripažinti, kad Čia ir 

‘susitinkam su keblumu iš- 
... ... delegatų ' delei nes
kaitlingo ^dalyvavimo narių su-! 
sirinkime. Gerai žinoma, kad 
ALDLDj Apskričiu suvažiavi
mas yrA gana svarbus, todėl ir 
pilna užduotis kumpoms žinoti, 
ką Apskritys nuveikė per tą 
laikotarpi. Atstovai išrinkti 
turi kuopos nariams viską ra-

ti masinį susirinkimą, tai vis
gi nepateisinamas' 
m as m 
tokias 
diskusavimo svarbos jų. 
rint 46 narius, jeigu mes visi [ 
žinotuiįne savo klasės uždavi- is< 
nius būtų lengva padvigubin- h 
ti narių skaičių kas metas. __ j 
tik tuomet atliktume 
zacijos užduotį. •

apsileidi-
ūs pačių Karių, apleisti 
brangias dienas be iš-

Tu-1

Svarbesni 
susirin 
bėjus

tarimai ... 
rime nuveikta: 
žurnalo “šviesos

PATERSON, N. J. — 
Policija padarė užpuolimą 
ant vieno sandėlio North 
Haledone ir užgrobė keturis 
šimtus taip vadinamų “slot 
machines,” kurios įtaisytos 
visokiais būdais iš žmonių 

[pinigus vilioti. Pirma ne
gu jos buvo paleistos dar
ban, pakliuvo į policijos 
rankas. Matomai, savinin
kas nebuvo spėjęs papirkti

• policiją.

Silk Workers Union (AFL), du nuo National Textile h .. i ir>
TUavVav. n™ ------- a™ a..; bejimui beribes nWorjkers Union (viena mergina). Visi delegatai Ameri
konai, čia gimę. Tokių ir Sovietų Sąjunga reikalauja. į 
Jie yra iš .pramonės organizacijų.

Vienas deelgatas iš jų yra lietuvis, Adam Stupuras, 
kuriam mes, lietuviai darbininkai, turime sukelti kelionės i 
lėšas — du šimtu ir penkiolika dolerių ($215.00). j__ _

Todėl, mes, Delegato Komitetas, atsišaukiame į kitų ko- k6vo"2 
lonijų darbininkus ir draugus pagelbėti sukelti pinigų r( 

del šio mūsų darbo. Laikas jau labai tumpas. Delegacija vėl this ♦V v • -4 j S • t 1 V • Al • 1 . • • A • a 1 ***•išvažiuos 14 dieną balandžio. Aukos reikia gauti iki 10 
dienai balandžio. Todėl prašome visų draugų ir organi
zacijų suskubinti aukų siuntimą.

Aukas reikia siųsti sekamu adresu: Sam Sadauckas, 
115 E. Holsman St., Paterson, N. J.

Delegato Komitetas:
\ Org. J. Lipševičius, 

Sekr. E. Tolckas, 
Tžd. S. Sadauckas.

rinkim

DUESSELDORF, Vokie- | ------------- -—
jtija.—iš dešimties nuteistų!Nelaimėj Žuvo 3 Žmonės 
i miAin komunistų,’ Hitlerio 
'valdžios budeliai trim drau
gam jau nukapojo galvas, i Kovo 28 d. ties Blesle žemė 
Kiti septyni gavo pakeisti nuo kalno nuslinko ant ge-

LEMPDES, Francija. —

JUOZAS KAVALIAUSKAS

5

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist
Laisniuotas Graborius

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi- 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue <

Pennsylvania ir New

tarnavimas bus atatinka- 
miauęias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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balsus, o Hermanas—62 bal-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
i šiemet dar daugiau jų užmu- 
šė, negu pereitais metais 

'šiuom laiku.

Grūmoja Suskaldyti Streikie- j Prisiminė Caro Skolas 
riams Galvas

siunta. Policiją

New Yorko taksių darbinin
kai gerai kovoja. Išnaudoto
jai ir jų valdžia su LaGuardia 
priešakyje 
apginklavo specialėmis buožė
mis. Taxi Drivers unijos pre
zidentas S. Orner ir organi
zatorius J. Gilbert pareiškė, 
kad jiems yra žinoma, kad jie 
jau yra pamarkiuoti ant geng- 
sterių listo, kad išnaudotojai 
pasirengę juos sučiupti arba ir 
nužudyti. Bet Gilbert ir kiti 
streikierių vadai nenusimina, 
jie pasirengę stovėti kovų 
priešakyje iki laimėjimo.

LaGuardijos pagelbininkas 
ponas Deutschs (aldermanų 
prezidentas) grūmoja strei- 
kieriams. Jis pareiškė: “Jei
gu daugiau pasirodys demons- 
tracijosez^sthjeikieriai> tai jų , 
galvos bus suskaldytos ir 1 
Įėjimai užkimšti jais.” Taip ; 
tas kapitalistų bernas siunta, j 
bet kovingi darbininkai turi; 
didelio pritarimo visuose New ■ 
Yorko darbininkuose ir netaip 
bus lengva išnaudotojams su 
streikieriais apsidirbti.

turi
pa-

Tūlas Wolfgram Hill 
;caro Rusijos bonų ir jis 
traukė teisman National City 
Bank ir dar kėlės bankų įstai
gas iš kurių jis gavo tuos ca- 
ristinius bonus. Kaltina ban
kus, kad jie žinojo parduoda
mi, kad laikui bėgant tie bo- 
naį bus negeri, nes bolševikai 
sakė, kad jie nuvertę carą ne
atmokės caristines paskolas.

kijo gaisras 40 E ,7th St., New 
Yorke, tai tas šuo pradėjo la
bai loti. Tą išgirdę kiti tų 
namų gyventojai -suspėjo išsi
gelbėti, bet !jo savininkas žu
vo liepsnoj. Už kelių valan
dų tą šunį rado ant gatvės su 
nulaužta koja, matomai, jis 
iššoko iš namo ir susižeidė. 
Taigi šuo už bravumą gauna 
medalį.

Tą išgirdę kiti tų 
ntoiai /susnėio išsi-

jjo savininkas žu-

Oi, Tos Mergos, Mergos!

Rūkai—Laivų Priešai
Rūkai yra didelis laivų prie

šas. Visi jūrininkai labai ne
apkenčia rūkus. Šiomis die-j 
nomis buvo užgulę dideli rū
kai įvažiavimą į New Yorko 
prieplauką. Keli laivai su ke- • 
liauninkais ir tavoriniai 
sistojo ties Ambrose žibintu
vu. Ant Hudson upės susikū-J M . V VI • X A 1A V V4 j 7 VkJ kj U

ka- lė du perkeliami lavai, bet nie- 
'"’n 'ko nesužeidė.

Jų Turtai Nuolat Auga

Iš Public School No 141

Ko Mokina Viešose Mokyklose
Po naujų metų įsigavau 

šeštą skyrių (grade) ; mokyto
ja pikta senė, mažai mus ko 
mokina. Dėlto veik visą lai
ką praleidžia begirdama 
zidentą Rooseveltą, kad 
esąs labai geras, duodąs 
šiem darbus.

Tik esą daug “trubelio,” 
kad darbininkai organizuoja
si. Jei darbininkai nesiorga- 
nizuotų, tai, girdi, prezidentui 
būtų gerai, bet dabar jam esą’ 
nevisai gerai. Į tokius jos gy
rimus kartą gavo nuo tūlo mo
kinio sukirsti, bet tas jos nu- klasės narių, 
sistatymo neatmaino. Aršiau- -------

pre- 
jis 
vi-

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Prieškarinės Prakalbos
Penktadienį, 6 d. balandžio, 
vai. vakare, St. Nicholas

69 W. 66th St., New 
yra rengiamos prieš- 
prakalbos. Tai bus

8 
Arena, 
Yorke, 
karinės
vienos iš svarbiausių prakalbų. 
Visi darbininkai turi ruoštis. 
Del sekmįngesnio prisirengimo 
yra šaukiamas darbininkų or
ganizacijų atstovų susirinki
mas 2 d. balandžio, 8 v. vak., 
Trying Plaza svetainėje.

jos če-

Corp., 
pelno

Safoway Stores Ine., 1933 
metais, pasidarė gryno pelno 
$4,289,635. t Būtų buvę dau
giau, bet bankų užsidarymai 
palietė ir šią kompaniją, kol 
kas dar geras skaičius

[ kių stovi “užšalę.”
Shenandoah Rayon

į j 1933 metais, pasidarė 
$139,000.

Inland Steel Co., 1933 me
tais, pinigais ir dar turinčio
mis prekėmis turi pelnų $20,- 
081,876;

Crown Cork and Seal Co., 
1933 metais, pelnė $950,528.

Tai matote, kad nuo krizio* 
ne visi kenčia, kada desėtkai 
milionų Jungtinių Valstijų gy
ventojų vargsta ir badauja, tai 
tuom pat kartu kapitalistų 
saujai ė kraunasi sau turtus iš
naudodama dalį darbininkų

Paprastai yra vyrų, kurie 
naudojasi pavažinėjimais mer
ginų. Bet kartais ir merginų 
pasitaiko įvairių, štai tūlas 
Lewis Berger, 743 President 
St., Brooklyn, besivažinėda- 
mas pastebėjo dvi gražias 
merginas Rose Talkenbach 19 
įmetu ir Christina Minchella. 
| Sako, kad merginos tuojaus 
ipa^įprašė pavežti jas. L. Ber- 
j gerį mielu noru pasiėmė ir 
ituojaus susikalbėjo važiuoti į 

aP' namus. Merginos pasiūlė va
žiuoti į apartmentą po antrašu 
227 E. 115tth St. Berger su 
ukvata tas merginas nusivežė 
ten.' Bet kokis apsirikimas! 
Ten! buvo du merginų frentai, 
jie fuojaus parsilupo Bergerį, 
numįovė už $300,00 deimantinį 
žiedą, atėmė $50.00 ir pridėję 
padą prie sėdynės pasiuntė jį 
laukjan. -|

Bergeris pasiėmė slaptą po- 
licistą ir tas merginas sugavo 
kitojįe vietoje. Jas areštavo. 
Sako, kad Christina Minchella Į 
yra vedus, o Talkenbach’iutė [skaitlingai dalyvausite 
mergina, jaM šeši mėnesiai |P°^ylyje- 
kaip atvykus iš Pennsylvania į 
valstijos ir jokio kito darbo 
negaįmh.

Aido Choro Vakarienė
pranešame, kad Ai- 
vakarienė įvyks sek- 

balandžio 15 d.,
svetainėje, Brook-

Šiuomi 
do Choro 
madienį, 
“Laisves” 
lyn, N. Y.

Todėl prašome mūsų drau
gų ir proletarinės dailės mylė
tojų ir rėmėjų, kad tą dieną 
pasirinktu mėt, kaipo išėjimo 
dieną ir pasimatymo su drau
gais Aido vakarienėje.

Bus skanių valgių ir geros 
muzikalės programos laike va
karienės. Prieš ir po vakarie
nei bus šokiai prie smagios 
muzikos. Įžanga ypatai tik 
80 centų.

Užkviečia visus Aido Cho
ras ir tikisi, kad jūs, draugai, 

Aido

Aido Choras.

Protestai prieš Karą

šiai ji puola ateivius, (mat $18500 UŽ IndijoUŲ KapUS
tuomi nori išauklėti tarpe vai
kų neapykantą linkui ateivių). 
Draudžia vaikams namie kai- i 
bėti prigimta kalba, kurie pa
sisako, kad jų motinos prastai 
susikalba angliškai, tai rėkia: 
“Ko jos važiavo Amerikon, 
jei norėjo išmokti angliškai!” 
Toliau, kaip galėdama kanda 
tuos ateivius, kurie reikalauja 
bedarbėj pašalpos, nes būk 
ateiviai neturinti teisės reika
lauti jokios pašalpos. Juos I 
reikia išvaryti ten, kur jie | 
priklauso. To tokių mokinimų 
nors aš dar ir jaunas, bet ne
reikia ilgai galvoti, kad sura
dus, delko tiek daug jaunuo-, 
lių yra visai sugadintų—pusiau 
kvailų, kiti nors ir tėvų duoną 
valgo, bet jų neapkenčia del!Du plėšikai pačiupo juos ir iš- 
to, ikad jie yra ateiviai, o dar 
labiau tų, kurie-, yra organi-

piliečių gauna

Reikia priminti, kad prieš 
šį kriaučių lokalo mitingą, 
menševikai-prūseikiniai turėjo 
savo kokusą, kuriame juos 
laimino ““pats” Prūseika. štai, 
kaip pasirodo, tas “vadas” 
juos nulaimino!

Manąu, kad apie šį susirin
kimą kiti parašys plačiau, tai 
aš baigiu.

Kriaučius

SKĄ1TYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

REIKALAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGAS namų superitenden- 
tas prižiūrėjimui pečiaus (steam 

heater), gera vieta ir ger^i mokes
tis. Atsišaukite greitai. Mrs. Gold
stein, 16 Maujer St., Apt. 16, Brook
lyn, N. Y.

SUCCESS^ DIVIDENDS
Since 187 3

Sdushwick
3 ĮJ SAVINGS BANK
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN
INTEREST FOR QUARTER ENDING
MARCH list AT J '% PER ANNUM

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gamiuami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I
Ii Išbalzamuoja ir laidoja numirusius* 

! ant visokių kapinių; parsamdo du-1 
tomobilius ir karietas veselijoms,| 
krikštynoms ir pasivažinėjimam? |

231 Bedford Avenue I
BROOKLYN, N. Y. j 

>h»—.—.—«—H—«.—«—.—•—.—m—-—>4

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ilmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų iicas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44 th St. Room 302

Kew York, N. Y.
Valandos Pritmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare į

Sekmadieniais nuo II ryto iki 12 dicnq
Telephonas MEdallion 3'1328

156

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5'4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Šiandien ateiki- 
te delei savo svei-

I katos ištyrimo, o 
i jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Į Odos Nušašėji- 
I / mai, Nervų Ligos, 
•Z/ Abel nas Silpnu- 
y mas, Skilvio Žar- 

nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. f
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Spcęįalistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių’ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis
• nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Kunigas Juos Areštavo I
Kunigas Peter Seru d a, 334 

E. l^th St., kada jis atėjo į 
bažnyčią, tai rado jauną porą, 
kurie1, prašė atlaikyti mišias. 
Vyras atsikreipė linkui kuni
go: ‘’‘Aš turiu $10 bažnyčiai, 
ar negalėtai išmainyt man 
čekį už, $50?” Kunigas atsi
kreipė ne pas savo dievą, bet 
per telefoną pas policiją. Pri
buvusi policija areštavo Anna 
Lawlor, 24 metų, ir jos švoge- 
rį. Juos kaltina, kad jie no
rėjo kunigą apgauti. Jie tei- 

Mies- sinas’> kad tą nenorėjo pada- 
tarpe r^‘ Į

nuoEilė
I miesto $18,500 už 126 metų 
senumo 
tas nori padidinti kelią 
Douglaston ir Queens. Tie ka
pai buvo ant eilės žmonių 
“prapertės” ir miestas juos 
turėjo atpirkti.

indionų kapus.

Peršautas Jaunuolis

Balandžio 6 dieną sukanka 
17 metu nuo to laiko, kaip 
Jungtinių Valstijų imperials- į 
tai stojo į pasaulinį karą. Po 
visą šalį bus ruošiama darbi
ninkų protestai prieš naują 
Washingtono ponų rengimąsi 
karau. New Yorke bus su

drengta prakalbos St. Nicholas
I Arena 69 W. 66th St. tos die
nos vakare. Balandžio 2 die
ną yra šaukiamas susirinkimas! 
del geresnio prisirengimo. Šia-| 
me suširinkime privali daly
vauti organizacijų atstovai. Jis 
atsibus Irving Plaza, Irving 
Pl. ir 15th . St., 8 vai. vakare. 
Lietuvių darbininkų organiza-j 
cijos turi pasiųsti savo delega
tus.

110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Vagiliai Pačiupo $2,100
Du ginkluoti vagiai pačiupo 

$2,100 algų pinigų, antradie
nį, 3 vai. po pietų, 1333 Broad-

A. j Constantino, 16 metų 
jaunuolis, 218 E. 119 St., per
šautas ir paimtas į kalėjimo li
goninę, ir Peter Massela, 16 
metų, 108 E. 111th St., areš
tuotas; Jie ir dar vienas jau-1 
nuolis norėjo apvogti grocer- (lietuviii

Kriaučių Unijos Lokalas Su
pliekė Menševikus- Į

Prūseikinius

Piano Lekcijas
DUODA

A. N.Vahnčiutė
92 Union Avę.,

Brooklyn,
Utarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

Apart. 29

Ser odomis
7 vai. vakare

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telcfonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

> ] ii.įf '
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Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Amalgameitų Unijos lokalo 
kriaučių) susi- i 
i pereitą tre

jų čiadienį. Tarpe didžiųjų da
lykų, atliktų jame, galima pa
minėti išrinkimą delegatų į 
būsimą Amalgameitų Unijos 
[konvenciją Rochesteryj. • Kai
trieji kriaučiai supliekė men- 

‘Ląis- | ševikų koaliciją, į kurią įėjo 
kovo, j menševikai ir prūseikiniai, o 

Kalbėtojai buvo keli: p. Mar- taipgi keli aidoblistai.
celė Dwyęr perskaitė kūno la-

way, New Yorke.’ Pinigai, bu- nę, 1849 Lexington Ave. Po- likimas įvyko
vo vežami eleveiteriu ant 12 licija užklupo, 
augšto del G. H. and E. Freyd- frentas pabėgo, 
berg £o. darbininkų algoms. i------------ t

Tik vienas

dūmė.

• • arba šian ten prie orga- j Policija Apginkluota Buožėm 
nizacijų pnklauso. , J r

Užmušė 180,000 Ronių
Pasakoja, kad žvejai ant 

ronių ties Newfoundland į me
tus laiko užmušė 180,000 ro
nių (marių šunų). Sako, kad

MES REKOMENDUOJAM!
• i

Kiekvienas darbininkas—kiekviena 
darbininkė, neturi praleist nepa; 
mate tą SUJUDINANČIĄ dramą 

/ už TEISES VISIEM!

ROYALE THEATRE, 
; 45th St. W. of D’way 

vakarais 8:20, dienom ketvergais ir 
subatom 2:30

of

Iš Sveikatos Prakalbų
Prakalbos ątsibuvo 

vės” svetainėje 27 d.

Pei; tūlą laiką policija lan
kanti darbininkų mitingus ir.vinimosi būdus

ir G. Belinis aiškino mankštini- Kazys Jankaitis—166 balsus, 
kuomet menševikų-prūseikinių 
kandidatai — Michelsonag 74

streiko pikietus neturėjo buo
žių. Tą LaGuardia buvo pa
daręs po daugejio masinių 
darbininkų protestų. Bet da
bar ir vėl ^policiją apginklavo 
buožėmis prieš streikuojančius 
taksių darbininkus. LaGuar
dia „atsisako ir aiškintis, kodėl 
jie įą padarė. Suprantama, ir 

į be jų aiškinimo, kąd policija 
’apginkluota žiauresniam puo
limui ant darbininkų.

Šuo Gauna Medalį
New Yorko Moterų Lyga 

[Pagelbai Gyvuliams * suteikė 
, rudam šuniui medalį. Sako, 
|kad vasario 17 dieną, ■ kadą

Kairiųjų kandidatai, Kazys
P. Baltrėnas Kundrotą gavo 144 balsus, lo

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
* Telefonas: EVergreen 7-1661

mosi vertę, bet pamatinę pra
kalbą pasakė Dr. B. Lust, ku
ris norš ir yra medicinos dak- 
tas, bet kaipo natūralistas jos 
nepraktikuoja. Po prakalbų 
buvo klausimai ir į juos atsa
kymai. Prakalboms 1 pirmi
ninkavo drg. J. W. Thomson.

Ph. Culture.

M M M M M IMI Wl Wl M M flUIJĮA Dr. HERMAN MENDLOWTZ
Pirkite sau vyno ir degtines patikimoj vietoje pas

SUSIRINKIMAI
I I ’

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas 

pirmadienį, 2 dieną balandžio, 8 vai. 
vakare, 'įaisves raštinėje. Visi drau
gai dalyvaukite skaitlingai ir atsi
veskite liauju narių. A. Bakaitis.

\ (76-77)

įvyks

\ Manhattan Liquor & Wine Store
(toj pačioj vietoj, kur buvo Manhattan Hat Stores)

264 GRAND ST., kampas Roebling, BROOKLYN, N. Y.
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų, geriausio išdirbinio 

gėrimų už gana žemas kainas

Russian Vodka iš Sovietų Sąjungos
Viskjė nuo 90c už pantę, vynas nuo 79 centų už butelį

w l Leidimas—License L 886
Mąnhatan Hat St., dabar yra 499 Grand St. B’klyn
WWWWWWWWWtfMWWWWWtfMWtNWWWWWIAt

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
t arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

f
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai., iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.


