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Prūseikos ir Butkaus susaidė 
“Lietuvių Darbininkų Draugi
ja” į tris metus vos išleido vie
ną knygą. Ten pat jie garsina 
savo susaidę ir šaukia darbinin
kus į ją stoti. Narys moka 25 
centus įstodamas, kas metai po 
dolerį, ir už tris metus gavo

vietų Sąjunga ir supliekti Jung- 
tinių Valstijij imperialistus. 
Perdidelis kąsnis.

kitų ligų nuodų. Smegenų 
pasipriešinimą, * t a č i a u s, 
įveikia gyvatės ^kobros ir di- 
senterijos nuodai.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

Japonijos imperialistai dūks-t 
ta. Jie vis daugiau ir daugiau j 
gula ant Chinijos, siekdami ją 
pavergti. Vykina gyveniman 
Tanakos planą, pagal kurį turi Į svarbiausias Barthou atva- 
užkariauti Chiniją, sumušti So- šlavimo tikslas bus kariška 

mobilizacija prieš Sovietus.

KRISLAI
Los Angeles ir Auburn.
Japonija Dūksta.
Už $3.25 Gavo 75 Centus.
šiaurių Polius.
Traktoriai ir Mašinos

Rašo D. M. šolomskas

ALDLD 145 kp. Los Angeles, 
Cal., susivienijo su vietos LDSA 
buvusios kuopos draugėmis ir 
centro reikalams prisiuntė per 
drg. J. G. Savis $6. ALDLD 
207 kp. Hart, Mich., mūsų far- 
meriai draugai per drg. J. 
Česnius prisiuntė $1 aukų cent
ro reikalams.

Drg. A. Kaulakis, sekretorius 
ALDLD 31 kuopos iš Auburn, 
Me., prisiuntė duokles už 30 
narių, ir jų tarpe yra 9 nauji 
nariai. Prie to draugas rašo, 
kad jie dar daugiau gaus narių. 
Tai puikus darbas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

Francuos Ministeris Lenki
joj “Stiprina Draugiškumų”

Varsa va.—Atvyko Fran- 
cijos užsienio reikalų mini
steris L. Barthou, kad su
stiprintų i m p e r ialistinius 
ryšius su Lenkija. Pirmiau 
padaryta Lenkijos sutąrtis 
su Vokietija suteikė Fran- 
cijai rūpesnio. Dabar Len- 

jkai Franci jai pritaria, kad 
l nebūtų leidžiama Vokieti
jai labiau ginkluotis. Bet

Prakeikė Jūrininku 
Reikalavimą Roose

velt© Sekretorius
tik vieną knygą, kurios kaina j Washington. Balandžio

21 d. atmaršavo pėsti 72 lai
vų darbininkai ir jūrininkai 
iš Baltimorės; pasiuntė sa
vo delegatus pas preziden
tą Rooseveltą reikalauti, 
kad neuždarytų Marinių 
Bedarbių Pašalpos Projek
tą, kur gaunamą iš valdžios 
pašalpą jie patys kontrolia
vo ir skirstė. Delegatus 
priemenėj pasitiko Roose;

75 centai.. Reiškia, narys su
mokėjo $3.25, o gavo grąžon tik 
75 centų vertės. Ir tai dar ne 
viskas :l už kiek metų ta knyga 
duodama, yra ateities klausi
mas, nes ji išėjo tik po Trijų 
metų ir gal būti, prabėgs kiti 
trys metais pirm, negu pasiro
dys kitas jų pamfletas.

Prūseika garsindamas savo 
susaidę sako: “Jums rodosi, 
kad lietuviai darbininkai ^Va 
dalimi šios šalies darbininkų velto sekretorius Marvin H. 
klasės ir todėl privalo dalyvauti McIntire, kuris tik suriko:
bendra jame tarptautiniame 
skriaudžiamų j ų judė jime?” 
Taigi, taigi. Kada ir kur 
Prūseįkos LDD susaidė daly
vavo darbininkų judėjime? 
Buvo prisidėjus prie Brookly- 
no Lietuvių Darbininkų Orga
nizacijų Bendro Fronto kovai 
už bedarbių reikalus, bet pabė
go, ir dar kitas 
padėjo fašistams 
tams vadams iš 
Tai taip LDD 
tarptautiniame darbininkų ju
dėjime.

organizacijas 
ir socialfašis- 
ten ištraukti.

“dalyvauja”

VAJUS UŽ FAŠIZMĄ ANGLIJOJ JAU 
VIEŠAI PRADETAS--PRIEŠ KOMUNIS

TUS IR KITATAUČIUS

Smegenys Apsaugoti nuo 
kai Kurių Nuodų?

Londonas..— Buvo mano
ma, kad difterijos ligos nuo
dai nuodija ir galvos sme
genis. Bet Vokietijos dak
tarai-tyrinėto j ai UI. Fried
mann ir A. Elkeles atrado, 

r x i - v • v .r . . i . . v t v. kad smegenys neprisileidžiaJis Saukė Kovon prieš Komunistus, Žydus ir pries įvezi- difterijos, tetano ir penkių 
mus Tavory iš Užsienių; Paleido Šūvį ir prieš Jung. Valst.

10,000 .Juodmarškiniu Sušaukta į Mitingą; Buržuazija 
Smarkiai Plojo Fašistų Organizatoriui Mosley’ui, Kuomet

Londom 
listaujantis”' 
Oswald Mosley sušaukė 10,- 
000 juodmarškiniu fašistų 
reitingą didžiausioj Londo
no svetainėj,. Albert Hall. 
Nors reikėjo už įžangą mo
kėti, bet svetainė užsipildė 
buržujais ir jų įrankiais.

Mosley užtikrino, kad jo 
fašizmas bus ištikimas ka
raliui ; piktai > deklamavo 
prieš žydus; perspėjo, kad 
jie visų pirma turi stoti už 
Didžiosios Britanijos, “o ne 
už žydi jos reikalus.” Sako, 
jeigu žydai panaudos savo 
tarptautinius finansus prieš 
Angliją arba jeigu jie vado
vaus komunistams, tai fa
šistai žinos, kaip su jais pa
sielgti. Žydai, girdi, “kaipo 
klasė yra priešiiįgi mums” 
(anglams); ‘todėl jiems ne-

— Buvęs “sočia- gali būt vietos fašistinėse 
darbietis Sir eilėse.

Mosley pareiškė, kad jo 
fašistai reikalauja nieko ne
pirkti iš užsienio, ką Angli
ja gali pasigaminti arba 
gauti savo šalyje bei savose 
kolonijose. Jis šūktelėjo ir 
apie reikalą pasiliuosuoti 
nuo Amerikos Wall Stryto 
piniguočių. Apie visas sve
timas šalis bei tautas Mos
ley kalbėjo su neapykanta.! tas Rooseveltas bal. 22 d. at- 
Anglų ponija jam smarkiai sišaukė į 
delnais plojo. •

Amerikos darbininkams 
yra primintina, jog beke
liant galvą fašizmui Angli
joj, jis tuo sparčiau bus vy
stomas Jungtinėse Valstijo-! žadėjus NRA, sulig kurios

Ruošdamiesi į Pirmo- jiems buvo nustatoma $4.60 
sios Gegužės demonstrači- dienai. Dabar tą žadėjimą 
jas, todėl, darykime jąsias Rooseveltas su. savo genero- 
galingiausiais niasiniais žy- lu Johnsonu ir bosais taip 
giais prieš fašizmą ir karą. .<

se.

SUSTREIKAVO 10,000 AUTOMOBILIŲ 
DARBININKŲ CLE VĖL ANDE, ST. LOUISE 
DEL 30 NUOŠIMČIŲ DIDESNES ALGOS
Clevelande Streiką” Iššaukta 7,000 Fisher Body Kompanijos 

Darbininkų; St. Louise—3,100; Milwaukee Seaman Body 
Kompanijos Bosai Laužo Sutartį su Darbininkais, Palai
kydami Skebus Darbe; Darbininkai Rengias Kovon Išnaujo
Cleveland,’ Ohio. — Nuo 

pereito pirmadienio ryto 
paskelbta streikas 7,000 dar- 

_ < • • bininku, dirbusiu FisherRooseveltas Atvirai Body kompanijai. Streikie- 
riai reikalauja pridėt 30 

Laužo Alaba mos ?u“ių uždarbio>zmt uniją ir pagerint Įvai- 
Mainuwm irias sąlygas- Tuo pačiu sykiuHldlHlCl JU emy I streikan išėjo 3,100 L. Chev- 

-------- jrolet ir Fisher Body darbi
ninkų St. Louise, Mo., kurie 
stato panašius reikalavi
mus.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm. 
Green išleido pareiškimą, 
nupeikdamas R o o s e v eito 
Automobilių Darbo Komisi-. 
ją, kad jinai negana spar-

i Washington. — Preziden- 
' 4-nn D taI 4-n n 1\o 1 OO rl nK,

i 50;000 mainieriu, v f ir '

streikuojančių Alabamoj, 
Georgijoj ir kitose pietinė
se valstijose, kad grįžtų 
darban, nors ir negaudami 
algos pakėlimo, kokį buvo

čiai taiko darbininkus su 
fabrikantais. Ponas Green, 
vadinasi, ragina roosevelti- 
nius komisionierius vikriau 
laužyti ne tik gimusius 
streikus, bet dar pirm gim
siant juos pasmaugti.

Antra vertus, kuomet au
tomobilių pramonės darbi
ninkai diena iš dienos ver
žiasi į masinę kovą prieš ne- 
panešamas sąlygas, tai toks 
“progresyvis” darbininkų 
suvedžiot ojas Matthew 
Smith Detroite taipgi krik
do auto, mechanikų streiką.

Bruzda Milwaukee j Sea
man Body darbininkai prieš 
streiklaužių laikymą darbe, 
nepaisant sutarties.

“Prakeikti jūs patys ir jū
sų reikaląvimas, jeigu jūs 
to norite!” ir pasiuntė dar
bininkų delegatus laukan. 
Su jais buvo ir vienas Bal- --------
timorės smulkiųjų biznierių t Madride, Ispanijos sosti

nėj, buvo paskelbtas visuo
tinas darbininkų streikas 
bal. 21 d., kaipo protestas 
prieš 40,000 klerikalinių 
jaunų fašistų parodas. Su
sikirtimuose tarp darbinin
kų, iš vienos pusės, ir poli
cijos bei fašistų, iš antros 
pusės, užmušta keli asme
nys.

Generalis Madrido Strei
kas prieš Fašistus

atstovas, kuris rėmė darbi
ninkų reikalavimą, o Balti-| 
morėj penkių laivų darbi
ninkai dvi valandas strei
kavo, remdami tą reikalavi
mą.EXTRA!

Eagle River, Wis.—Bal. 22-

Šiaurės polių mokslininkai 
pradėjo bandyti pasiekti su 
“DeLong” 1879-81 metais; Nan
sen ant “Fram” laivo 1893 me
tais; Kanii 1900 metais. Robert
Perry pirmasis sėkmingai pa- 23 nakti policija ir valdžios 
siekė ir grįžo atgal 1909 metais. 
Rusų mokslininkai su G. J. 
Sedow priešakyje išvyko 1912 
metais; ekspedicijoje dalyvavo 
Sovietų profesorius V. J. Vize 
ir dailininkas N. V. Pinegin, 
bet ta ekspedicija neteko savo 
vado ir po didelio vargo 1914 
metais grįžo. 1912 metais dar 
dvi rusų ekspedicijos buvo (iš
plaukę, viena po vadovyste V. 
A. Rusanovo laivu “Herkules”, 
o antra po vadovyste G. L. Bru- 
silovo laivu “šv. Onos.” Abi 
ekspedicijos žuvo, iš jų vos iš
liko du žmonės. Amundsenas 
1925 ir 1926 metais atliko dvi 
sėkmingas keliones. Italijos 
balionas vadovybėje Nobile su
sikūlė 1928 metais, ir išskridęs 
jo įgulą ( gelbėti Amundsenas 
žuvo. Vėliaus amerikiečiai Wil
kins ir Byrd atliko sėkmingas 
keliones, bet nepilnai pasiek
dami šiaurės polių. Dabar So
vietų mokslininkai 1 sėkmingai 
vis daugiau ir daugiau nugali 
šiaurės keblumus.

agentai su kulkasvaidžiais ir 
nuodingų dujų bombomis už
puolė Little Bohemia užeigą 
palei kelią, kurioj slėpėsi gar
sus plėšikas ir
John Dillinger su savo šaika.
Užpultieji gynėsi atsišaudy

dami iš dviejų kulkasvaidžių. 
Per kovą vienas valdžios a-

Jugoslavijos Kasykloje 
Užmušta 146 Mainieriai

Negras Teisėjas Bau
džia Negrus Darbinink.

Philadelphia, Ra. — Bur
žujus negras magistratas 
Henry nuteisė negrą T. D. 
Apsigynimo distrikto sekre
torių James Watsoną 30 die
nų kalėj iman ir užsimokėti 
$13 pabaudos; sykiu pasky
rė augštas parankas kitiem 
dviem negram darbininkam. 
Visi trys buvo areštuoti už 
dalyvavimą demonstracijoj 
prieš kankinimą Scottsboro 
negrų jaunuolių. Pas tokius 
ponus kaip Henry savo tau
tiečiai nieko nereiškia prieš 
buržuazijos reikalų gynimą.

IŠSKIRIA Iš OLYMPIA- 
DOS ŽYDŲ SPORTUS 
Berlynas. — Žydų sporto 

organizacijoms neleidžiama 
, viešose- vietose 

146 mainieriai, i bet veikiau- mankštintis < ir rengtis prie 
per pačių agentų klaidą; keli šia daugiau. . Nuodingos tarptautinės sportų Olympi- 

dujos trukdo gelbėjimą ki- ados, kuri skiriama 
tų. . . įvykti 1936 metais. •

žmogžudis
Sarajevo. — Ištiko baisi 

eksplozija Kakanj anglįak- 
sykloj. Vyriausybės ap-

I ei VlUllcib vai U /JUb rt- • • v i . i .

gentąs užmuštas plėšikų kul- skaitliavimais bus žuvę bent jokiose’.
komis, kitas tapo nušautas

sužeisti. Bet Dillinger vėl pa
bėgo.

30 Pėdų Augščio Pakilusios 
Marių Bangos Nice

Nice.—Šį madingą Fran- 
cijoj ponijos pajūrį užliejo 
Viduržemio Jūrų bangos, 
kurios pakilo net 30 pėdų 
augštyn. Manoma, kad jū
rų dugnas staiga susijudi
no.

Į pirmuosius tris mėnesius 
1934 metų Sovietų Sąjungos fa
brikai pagamino 16,073 trokus 
ir automobilius. Planą išpildė 
100.7%. Per tą patį laiką trak
torių gaminimo fabrikai paga^ traktorius.

mino 20,795 naujus traktorius, 
naujų traktorių in mašinų. Tai 
išeina, kad kiekvieną dieną pa
gaminta po 180 naujų, automo
bilių ir trokų ir po 234 naujus

čia

Radio Koncertai iš Sovietų Sąjungos ✓ 
Skleidžiami Kiekvieną > Sekmadienį

Kiekvieną sekmadienį, nuo 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30, tai 
yra per pusę valandos, yra 
duodama koncertai iš Mas
kvos per galingiausią pa
saulyje radio stotį. Iš Mas
kvos stoties paima muziką 
National Radio Broadcast
ing radio sujungtuvas ir lei
džia iš New Yorko WEAF- 
660Kc. stoties. Jau du sek

madienius buvo duodama iš 
Maskvos koncertai, ir tas 
bus reguliariai kiekvieną 
sekmadienį virš nužymėtu 
laiku. Kartais radio stotis 
paima iš Minsko ir kitų So
vietų Sąjungose didmiesčių 
ir perduoda muziką ir dai
nas į WEAF—660Kc stotį. 
Kas turite radio savo na
muose, pasiklausykite.

sudirbo, kad teduoda $3.80 į 
dieną pietinių valstijų mai- 
nieriams ir liepia tuojaus 
grįžti ir dirbti.

Hitlerininkai Pasisavino net Kū jį ir Pjau
tuvą Apgaudinėt Darbininkus 1 Gegužės

Berlynas. — Vokiečių Ko
munistų Partija išplatino 
desėtkus tūkstančių mani
festo, kuriuom šaukia dar
bininkus į revoliucines de
monstracijas Pirmojoj Ge
gužės prieš tą dieną ruošia
mas fašistų demonstracijas, 

lei Scottsboro negrų jau- Ragina iškelt raudonas vė- 
nuolių paliuosavimo. Perei-' Havas ant dirbtuvių, orga- 
tą savaitę prezidentas Roo
seveltas neva “paliuosavo” 
Haiti nuo Amerikos; bet 
Haiti prezidentas St. Vin
cent klauso Washingtono 
ponų lygiai kaip ir pirma.

HAITI SALOJ UŽDRAUS
TA KOVA Už SCOTTSBO

RO JAUNUOLIUS

Haiti salos valdžia už
draudė bet kokį veikimą de-

nizuoti kovingus Pirmosios 
Gegužės darbininkų komite
tus, agituoti darbininkus,

kad nedalyvautų hitlerinėse 
parodose ir t. t.

O fašistai, norėdami su- 
mulkinti darbininkus, deda 
ant savo Pirmosios Gegužės 
vėliavų net ženklą Kūjo ir 
Pjautuvo sykiu su savo 
kreivu kryžium ir poeto 
Goethe paveikslu. Bet jau 
pats fašistų pasivogimas 
Kūjo ir Pjautuvo ženklo 
liudija, kiek yra pakilęs re
voliucinis ūpas Vokietijos 
darbininkuose.IŠ LIETUVOS

Valdininkai “Bėgo Kaip 
Velniai” nuo Demonstrantų

Minneapolis, Minn — Pre
kybos Rūmas kreipės į mie
sto valdybą, kad neleistų 
Pirmosios Gegužės Demon
stracijų. Pašalpos skyriaus 
pirmininkas priminė, jog 
“mes, džentelmanai, bėgome 
kaip velniai” nuo CWA 
demonstrantų bal. 6 d. Sako, 
neturime todėl leist jokios 
demonstracijos. Bet darbi
ninkų masės ruošiasi pla
čiau negu bet kuomet čia 
demonstruoti Pirmojoj Ge
gužės.

Ispanijoj Paliuosuoja tiktai 
Monarchistus
/Madridas. — Paskiausio

mis žiniomis, Ispanijos sei
mas nubalsavo paliuosuot 
9,000 monarchistų iš kalėji
mų; bet darbininkams poli
tiniams kaliniams paliuosa- 
vimo nėra.

Juodašimčiai Darbuojasi kad policija buvo padarius 
KAUNAS. - Slapta juo-!^tą Pas J?kūbą S?.di.ką?5 

dašimčių grupė yra išleidus i bukl?dus komumstines h* 
bjaurią brošiūraitę prieš' teratu.ros’ Tarnus Sudikas 
žydus. Joje tvirtinama, i UasPe^s Paslėpti ir pabe- 
kad “žydams reikalingas;^8 i SovletlJ S^un^ 
krikščionių kraujas” ir to
dėl žydai krikščionis gaudo 
ir žudo. . Ta brošiūra yra 
platinama Kaune ir Šiau
liuose. Policija neva j ieško 
tų juodašimčių, bet nesu
randa, Matomai, bus pa
čios smetoninės policijos 
pritarimo darbas.

KAUNAS. — Per Velykas 
Kauno mieste buvo 24 va
gystės ir įsilaužimai. O 
pirmą dieną velykų susimu
šė Jonas ir Bernardas Kuli
kauskai su Vincu Dovydai
čiu. Pastarasis tapo užmu
štas.

Kunigų Prietaruose Išauk
lėti žmonės

Laike velykų prietaringi 
ir tikinti seni žmonės nešė 
nudažytus kiaušinius ir dė
jo ant savo vaikų kapų. 
Kiaušiniai įkasami į žemę 
ir pramušamos pučkos.

Indijonai Valgo Karininkus?

Darbininkas Pabėgo nuo 
Smetonos Policijos

Kauno laikraščiai rašo

Geneva. — Tautų Lygos 
komisijai atėjo skundas, 
kad indijonai, išreikšdami 
priešingumą karui tarp Pa- 
raguyaus ir Bolivijos del 
Gran Chaco srities, užmušė, 
išsikepė ir suvalgė kelis Bo
livijos oficierius. Tie ofi- 
cieriai buvo atvykę imt in
di j onus į armiją.
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Kur Apgavystė, o Kur 
Tikra Apdrauda

Už bedarbių “apdrauda” pradeda kal
bėti ii* darbo ministerė Frances Perkins; 
ji pritaria senatoriaus Wagnerio biliui 
“aprūpinti” juos nedarbo metu; o minis
terė Perkins kalba taip, kaip diktuoja 
Rooseveltas. Bet Rooseveltas kiek pir
miau pareiškė, kad bedarbių apdrauda 
yra “nepakenčiamai priešinga ameriko
niškiems idealam^ ir žmogaus pasitikėji
mui savimi.”

Kas gi tad priverčia Roosevelto val
džią dabar mainyti savo nusistatymą? 
Ne kas kita, kaip padidėjęs masinis judė
jimas, kur darbininkai reikalauja tikros 
bedarbių apdraudos sulig Darbininkų Be
darbių Apdraudos Biliaus (H. R. 7598). 
Juk nekalbant apie kairesnes organiza
cijas, jau ir šimtai tūkstančių Amerikos 

■ Darbo Federacijos narių reikalauja išlei
sti bedarbių ir socialės apdraudos įstaty
mą sulig šio biliaus; ir jie nepaiso, kad 
prieš tai piestu stoja Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green, vadindamas jį 
“prieškonstituciniu ir netinkamu.”. Ko
munistų Partijos ir revoliucinių darbo 
unijų pagamintam socialės apdraudos bi
liui išreiškia vis daugiau pritarimo; iii ėL 
liniai Socialistų Partijos i; į; J U

Štai kodėl dabar darbinjnlęb priešai,1 
pradedant Roosevelto mįnj^fįais ir bai
giant Socialistų Partijos'} vadais, perša 
darbininkams tokius monus, kaip Wag
nerio sumanymas ir panašus apgavingi 
įnešimai valstijų seimams. Jų tikslas 
yra atitraukti bedarbius ir dirbančius 
nuo kovos už tikrą apdraudą; ir tuom 
pasisekė jiems apmulkinti dalį darbinin
kų; tūliems jau įkalbėta, kad Wagnerio 
bilius yra “lygiai geras.” Taigi pažiūrė
kime, ką Wagnerio padarytas kongresui 
įnešimas ištikrųjų žada bedarbiams, bū
tent:

mažins jam taksų; o valdžiai turės su- 
moket darbininkai ir vargingieji farme- 
riai. Reiškia, ta apdrauda kapitalistams 
nelėšuos nei cento.

Wagnerio bilius, jeigu ir būtų dabar 
priimtas, įeitų į galių tik 1935 m. liepos 
mčn.> o veikti pradėtų net 1936 metais. 
Bet kad jis nėra siūlomas sykiu visoj ša
lyj įvesti, o tik valstijų seimams atskirai 
priimti, tai reikėtų dar daugelio metų, 
kol ta bilių valstijos įrašytų į savo įsta
tymus.

Be to, bedarbiams būtų mokama pašal
pa tik tol, kol tam užtenka kapitalisto 
įmokėtų į tą fondą pinigų. Jeigu jis išei
na iš biznio arba pakeičia savo biznį, jo 
buvę darbininkai lieka be jokios apdrau- 
dos.

Tai tokią apgavystę žada Roosevelto 
politikieriai po bedarbių apdraudos prie
danga; ir tą prigavystę visomis pastan
gomis remia Socialistų Partijos vadai 
Norman Thomasai, Waldmanai ir kiti 
prieš Darbininku Bedarbiu Apdraudos 
Bilių (H. R. 7598).

Tikros Darbininkų Apdraudos Dilius

Šis gi bilius (su tūlais pakeitimais 
kongresui įneštas kongresmano Dunde
no) reikalauja:

Visiems bedarbiams ir visu nedarbo 
laiku mokėti vidutinę toj vietoj moka
mą algą, bet jokiame atsitikime ne ma
žiau kaip po $10 savaitei, pridedant dar 
po $3 kiekvienam šeimynos nariui, kurį 
darbininkas bei darbininkė turi užlaiky
ti. Dalį laiko dirbantiems turi būt dapil- 
doma alga iš bedarbių apdraudos fondo.

Šis bilius reikalauja tokios jau pašal
pos sergantiems, sužeistiems, nusenu- 
siems darbininkams ir motinoms, sergan
čioms sąryšyje su kūdikių gimdymu.' Ir 
visam tam lėšas turi sumokėti kapitalis
tai taksais nud'palikimų, dovanų ir nuo 
pelnų,, siekiančių $5,000 bei daugiau per 
metus. Apdraudos gi fondo pinigus turi 
kontroliuoti if skirstyti komisijos, sūsi-i 

. ’Dz’ u darbininkų ir. fermerių >or-i madncfes iš
' ganizacijų ^eilinių narių. • * • - H /i- ,;j. '» 

‘ Ar gali tad būti palyginimo tarp Wag
nerio apgavikiško sumanymo ir Darbi
ninkų Bedarbių Apdraudos Biliaus? '

Kiekvienas darbo žmogus turėtų su
prasti, jog žmonišką pašalpą jam užtik
rintų tik šis R. H- 7598 Bilius. Tatai gi 
suprantant, visos darbininkų organizaci
jos privalo išnešti rezoliucijas, reikalau
jančias išleisti ištisai šaliai įstatymą su
lig Bedarbių Darbininkų Apdraudos Bi- 
liaus ir vis energingiau kovoti už jį ma
siniais mitingais, demonstracijomis ir 
streikais

Wagnerio Diliaus Turinys

Samdytojas mokės į bedarbių fondą 5 
nuošimčius tos sumos, kurią išmoka savo 
darbininkams; jis mokės tiktai už savo 
darbininkus. Vadinasi, 16 milionų da
bartinių bedarbių taip ir liks be jokios 
pašalpos.

Sulig Wagnerio sumanymo, visai nėra 
pašalpinės apdraudos lauko ūkio darbi
ninkams, naminiams darbininkams bei 
tarnautojams, mokytojams', gelžkelių ir 
kitokios važiotės darbininkams, slau
gėms, valdžios tarnautojams ir tų dirb
tuvių darbininkams, kur dirba mažiau 
kaip 10 žmonių- Taigi daugiau kaip pu
sė visų darbo; žm^nių paliekama- bę rtną-

Naujas Imperialistų Susikirtimas

Komunistę Partijos Tikslas Laimėti Atei 
vię Darbininkę Daugumą del Komunizmo, j 
Pareiškė Draugas Brown Savo Raporte

; . ' J ; v J • ; i s F '■ , T! > f j ’ p
j krypimo, kur bandoma partijos paliegėlį arba iškraipytais

Komunistę Partijos Aštuntai Konvencijai
Ateiviai Darbininkai Sudaro Mases Sunkioje Pramonėje; Jie 

Organizuoti j Masines Organizacijas, Kurias Turime 
Stengtis įtraukti į Amerikos Proletariato Kovas

\ (Iš K. P. 8-tos Konvencijos)
; Labai svarbų raportą kon
vencijai išdavė draugas F. 
Brown, vedėjas Komunistų Par
tijos kalbinio department*), ku
riam pavesta rūpintis pravedi- 
tnu partijos linijos ir planų tar
oje ateivių darbininkų. Atviras 
Partijos Nariams Laiškas, sa
ko d. Brown, nurodė, kad Ko- 
munistų ’ Partija turi laimėti 
dąugumą sunkiosios pramonės 
darbininkų del komunizmo. 
Prie to mes einame. Prie to 
musų partija siekia. Bet turi
mu nepamiršti,kad anglies, plie- 
nb, automobilių ir kitų sunkiųjų 
pramonių mases daugumoje su
daro ateiviai darbininkai. Ar 
galime mes kalbėti apie laimė- 
j/imą,' tų masių, jeigu mes nesi
rūpinsime partijos darbu tarpe 
ateivių darbininkų? Ne, nega-

se
žiausios apdraudė; •’ »

Jeigu darbininkas dirba magiau negu 
penkis metus vienoje įmonėje, jiš prara
dęs darbą tegali gauti tik po’ minimum 
$7 pašalpos į savaitę per 10 savaičių;’ku
rie išdirba toj pačioj kompanijoj 5 ar 
daugiau metų, tiems gali būt mokama 
pašalpa per 15 savaičių ir ne po daugiau, 
kaip $7f iki $15. Pirm pašalpą gausiant 
jis turi laukti desėtką savaičių.

To penkių metų darbo laikotarpio nu
statymo tikslas, yra padaryt darbininkus 

‘aklais fabrikantų vergais bei streiklau
žiais, kad užsitarnauti pašalpos.

Wagnerio bilius nereikalauja jokios 
apdraudos ligai, senatvei nei motinystei.

Jis yra siūlomas išleisti kaštais pačių 
darbo žmonių. Nes kiek minimais 5 nuo
šimčiais kapitalistas sumokės į savo be
darbių apdraudos fondą, tiek valdžia su-

Jungtinių Valstijų valdžia' ir buržua
zija jau senai šeria Chinijos Chiang Kai- 
sheko valdžią. Jai skolina pinigų, siun
čia jos armijos lavinimu^ ekspertus^ ir tt. 
Tas nepatinka Japonijai. Jinai bijo Chi
nijos sustiprėjimo. Jinai bijo netekimo 
savo globos ant Chinijos. Ji mato, kad 
Jungtinių ..Valstijų imperializtnas ima 
globon Chinijos marketą.;' h A

'Ta^ vedą prie naujų ir aišįtrių<dųsikif&j 
Japorfjii' vaidžiaf'jaii ' pastel^) 

i AfrierikSį^ ;kad Jinai |iaųgi'aų nėbeteiįtų 
« ^a»<<|lpB.VNankingo valdžiai * jeigu 

Chiarig Kai-shekas ndri pinigų; tąi tegul 
; dedasi su Japonija. Tai ėtvirąs Įšstoji-’ 
, mas pries Amerikos imperializmą.

Washingtono valdžia klausia,'argi jau 
Japonija mums uždaro duris į Chiniją! 
Argi Japonija jau turi pasiglemžuą visą 
Chiniją ekonominiai ir politiniai, kad ji
nai turi teisę ir drąsą mums diktuoti, ką 
mes turime daryti, arba ko neturime da- 

. ryti ? '
Ką į tuos ginčus atsakys Anglija? Ji 

irgi paliečiama. Šiandien Amerikai už
darys duris, rytoj Anglijai. Mandžuri- 
jon jau nebegali įkelti kojos kitų kraštų ' 
imperialistai, apart Japonijos. Japonijos 
imperialistų apetitas neprisotinamas. 
Taip pat neprisotinamas Anglijos ir Am
erikos plėšikų apetitas. Naujo karo pa
vojus didėja. Imperialistai dantį grie
žia vieni prieš kitus.

La Roosevelto valdžios progra
ma, keturių metų baisus krizis, 
nurodo d. Brown, užgulė ant at
eivių darbininkų ir privertė 
juos pakairėti, daugiau dėtis į 
abelnas proletariato kovas. Iš 
antros pusės, keikia nepamiršti, 
kad ateivių smulkioji buržuazi
ja, prisidengus visokiais patrio
tiniais nacionalistiniais obal- 
siais, yra Amerikos buržuazijos 
įrankis if stengiasi ateivius 
darbininkus sulaikyti nuo klasi
nių’; kovų. TįJ rasime tarpe 

. kiekvienos tautos ateivių darbia
.mi.

Koks Buvo Mūsų Tikslas?
Nepaprastojį Partijos Kon

ferencija nutarė, veikti taip, kad 
(1) partijos vadovybėje esanti 
ateiviai darbininkai nukreiptų 
savo dėmesį į laimėjimą savo 
tautos darbininkų del komuniz
mo sunkiųjų pramonių didžiuo
siuose fabriįp|e ir (2) ener
gingiau pravesti bendro fronto 
liniją, kad įtraukus į kovas a L 
eivių darbininkų masines orga
nizacijas. Tas darbas turi bū
ti paremtas tuojautiniais darbi
ninkų reikalais: kova už bedar
bių reikalus, prieš algų kapoji-, 
mą, prieš karą ir fašizmą ir tt. 
Tada prieš mus buvo klausimas, 
kaip nugalėti dešinįjį nukrypi
mą tose masinėse organizacijo
se, kuris pasireiškia nacionalis
tinėse tendenęijose, atsitrauki
me nuo Amerikos proletariato 
abelnų kovų. Tai buvo klausi
mas patraukimo masinio atei
vių revoliucinio judėjimo arčiau 
prie partijos, prie revoliucinių 
kovų.) . į ' . V , '■ .

Komunistų Partija turi net 
20 kalbinių frakcijų .b,ei grupių 
—lietuvių,. lenkų,’ rusų, graikų, 
fihVJ W^ainU* italų, latvių; ar- 
menų, / skaųdinavų, žydų, veng
rų, chinų, estų,, vokiečių, bulga
rų, jugoslavų, techoslavų :ir ja
ponų. Laike jjąftlįo^J-'tdŠ kon
vencijoj j.930 me
tais, buvo rapeįt'udta; kad -mūsų 
partijos vadovybėje bpvo apie 
48,000 ateivių darbininkų, orga
nizuotų į visokias masinefe Orga
nizacijas. Gi šiandien, pasire
miant kalbinių biurų raportais, 
tokių orgaizuotų ateivių darbi
ninkų jau turime 133,000. Va
dinasi, mūsų įtaka gerokai pa
augo. Neužtenkamai; žinoma, 
bet paaugo.

I Paskui d. Brown perėjo prie 
analizavimo komunistų frakci
jų veikimo tos,e masinėse orga-, 

s nizacijose, kulias kontroliuoja 
klasiniai priešai—fašistai, so- 
cialfašistai, klerikalai, naciona
listai ir t.t. Tąme darbe ypa
tingai gerai, pasidarbavo arme- 

. nai, čeęho*slavai, rumunai, lietu
viai, Ukrainai ir vengrai komu
nistai. Pav.„ pernai slavai ,ko-

į rolė ir kampanijos visai pa
slėpti. Prieš abu nukrypimu 
reikia kovoti. Būtinai teikia 
budavoti partijos frakcijos vi
sose masinėse organizacijose. 
Gyvuojančias frakcijas reikia 
stiprinti. Reikia atminti, sako 
d. B., kad komunisto darbas to
se masinėse organizacijose yra 
bolševikiškas darbas, kad nelei
stina sekcijoms ir distriktams 
kreivai atsinešti linkui 'to dar
bo, arba į tuos draugus, kurie 
tam judėjime aktyviai dalyvau
ja.
-"Jis pabaigė savo raportą tuo 
(pareiškimu, kad mes negalime 
pasitenkinti pereitų kelių metų 

(laimėjimais savo veikimu tarpe 
ateivių darbininkų, kad atsie
ksimai yra permaži, kad ateityje 
turime energingiau ir geriau’ 
darbuotis. “Mes turinio paver
sti mūsų partijos simpatingas 
masines organizacijas j galin
gesnius įrankius pasiekimui at
eivių darbininkų masių, įtrau
kimui tų masių į kovą prieš fa- 
šizmą ir karą. Tos organizaci
jos turi būti įrankis del suvie
nijimo ateivių darbininkų su 
amerikonais darbininkais kovo
je prieš NRA.” Ateivių orga
nizacijos turi energingiau ko
voti prieš ateivių persekiojimą, 

. už ateivių teises, prieš diskrimi- 
, naciją ateivių darbininkų gavi- 
|me pašalpos bedarbiams, dirb
tuvėse ir t. t.. Tik tuo keliu ei
dami mes laimėsime ateivių 
mases kovai už komunistinę re
voliuciją Amerikoje.

A. Bimba.

munistai laimėjo vadovybę ant 
masinių organizacijų, kurios tu
ri apie 40,000 narių. >

Su spauda taip pat turime 
šiokių tokių laimėjimų, nors) 
mažų. Jeigu mūsų kalbiniai 
laikraščiai (čionai lietuvių pri- 
skaitoma tik dienraščių skaityl 
tojai, nes Liet. Centro Biuras1 
nepridavė savo vadovybėje skai
tytojų dvisavaitinio laikraščio 
ir žurnalo) turėjo 110,000 skai
tytojų, tai 1934 metais jau turi 
apie 137,000. Išskyrus žydų, 
finų ir lietuvių dienraščių skai
tytojų skaičių, šiaip ateivių 
spaudos skaitytojų armija žy
miai paaugo—ypatingai graikų, 
ukrainų, italų.

Taisymas Orientacijos
Drg. Brown pažymi, kad vis 

daugiau ir daugiau kalbiniai 
frakcijų biurai kreipia atydos į I 
traukimą ateivių masių į kovas. 
Jis cituoja iš įvairių raportų, 
kuriuose sakoma, kad nuo pasi
rodymo Atviro Laiško ateiviai 
komunistai rimtai susidomėjo 
tuo klausimu. čechoslovakų 
biuras sako, kad jų vyriausias 
darbas yra budavoti bendrą 
darbininkų frontą prieš karą ir 
fašizmą ir už socialę ir bedar
bių apdraudą. Skandinavų biu
ras raportuoja, kad • draugai 
pradėjo panaudoti masines or
ganizacijas traukimui jų tautos 
darbininkų į revoliucines unijas. 
Graikai komunistai taip pat su
sirūpinę revoliucinių unijų bu- 
davojimu. Italai draugai bėda- 
voja, kad jie dar neišmoko nu
kreipti visą judėjimą tarpe 
italų darbininkų į einančias 
Amerikoje kovas. Lietuvių 
Centro Biuras raportuoja seka
mai :

“Mums atrodo, kad iki šiol 
revoliucinės unijos neišnaudojo 
ateivių masinių organizacijų ir 
jų kontaktų organizavimui dar
bininkų į unijas. Reikia atmin
ti, kad tų organizacijų 95 nuoš. 
narių yra darbininkai iš sun
kiosios pramonės—anglies, plie
no ir t. t. Taip pat iš mūsų pu
sės nebuvo dedamos rimtos pa
stangos, kad įtraukti šitas ma
sines organizacijas į budavoji- 
mą revoliucinių unijų. Ta pa
dėtis tuvi būti pataisyta. Kiek
viename mieste partijos komite
tai turi rūpintis vadovavimu 
kalbinių frakcijų darbo masinė
se organizacijose, gauti ryšius 
su tomis organizacijomis ir 
[įtraukti jas į kovą už revoliu
cinį unijizmą.”

Mes esame turėję nemažai 
streikų. Mes dedame pastangas 
organizuoti revoliucines—nuro
do d. Brownas—,bet mes nesi
stengiame įvelti svetimkalbių 
darbininkų madines organizaci
jas į tuos streikus. , Už pavyzdį _ 
paima Youngstowna, kur plieno [ 
darbininkai beveik išimtinai yra Į 
ateiviai,, kur partijos sekcija i 
susideda taip pab daugumoje iš i 
ateivių. Silpnybė ten mūsų ju
dėjimo, buvo ir yra tame, kad 
khlbinis masinis judėjimas yra 
atskirtas nuo plieno darbinin
kų streiko ir nuo mūsų pastan
gų juos suorganizuoti į revoliu
cinę Plieno ir Metalo Darbiniu-I minavo: nieko negalėjo atras- 
kų Uniją. | viskas pasibaigė. Pra-

Savo raporte draugas Brown j ^jo metai, po to dabar atsira- 
plačiai nurodė, kaip tankiai mū- j 
sų kalbinės frakcijos gyvuoja 
labai silpnai ir veikia gana pra
stai, nemoka taip darbuotis, kad 
masės darbininkų, organizuotų 
į visokias draugijas, ateitų ar
čiau prie Komunistų Partijos 
programos. Iš vienos pusės, 
draugai bando mechaniškai par
tijos liniją pravesti, neišaiški- 
ant darbininkams jos prasmės; 
iš kitos pusės, yra dešiniojo nu-

kaulais. Tačiaus ir papra
stas suminkštėjimas ėda 
sveikatą. Dantys pradeda 
pūti, kitokios kaulų nelai
mės atsiranda.

Garsioji žuvis “cod” (tre
ška) ateina civilizuotam 
žmogui pagelbon. Tyrinėta 
ir surasta, kad šios žuvies 
aliejus talpina savyje daug 
vitamino “D,” kuris nors 
dalinai pavaduoja saulės 
spindulius.

Pasirodo, kad “cod liver 
oil” jau nuo labai senai var
tojama kaipo gyduolė. Eu
ropoje’ šis aliejus jau buvęs 
vartojamas prieš ą 1800 , me
tus. O 1826 melais gydyto
jai galutinai pripažino jį už 
gyduolę nuo kaulų suminkš
tėjimo ligos. O dar pirmiau 
šitas dvokiantis aliejus Eu
ropoje būdavo vartojamas 
dažymui odų geltonai-rudai. 
Šiandien gi “cod liver oil” 
paverstas sveikatos šaltiniu. 
Kapitalistai daro puikų biz
nį, nes už aliejų plėšia ne
svietišką kainą.

ĮDOMUMAI
Kauly Suminkštėjimo Liga i> 

Vaikai

Šaukštukas Vandens 
50 Oderiu

’ London.—šaukštukas va
dinamo “sunkaus” vandens, 
gaminamo Imperial Chemi
cal įmonėje, parsiduoda po 
50 doleriu. Svarbiausia to 
vandens ypatybė, tai kad jo 
vandenilis (Hydrogen) yra 

i antra tiek sunkesnis, nekaip
“Scientific Ame r i can”! vandenilis paprastame van- 

'kad denyje. Sunkusis vanduo 
yra naudojamas gydytojų 
ir^mokslininkų bandymuose. 
Jis gaminamas elektroliti
niu būdu.

Tyrimai parodė, jog sun
kusis vanduo stabdo auga
lų augimą ir kenkia bent 
tūliems mažiems gyviams. 
Tokio vandens yra, tik bai
siai mažai, ir paprastame 
vandenyje. Kai kurie žmo
nės daro spėjimus, ar tik 
tos sunkiojo vandens dale
lės nesendina žmogų.

žurnalas apskaito, 
Jungtinėse Valstijose apie 
pusė vaikų serga kaulų su
minkštėjimo liga (“rick
ets”). O ta liga pareina 
nuo stokos saulės spindulių. 
Nurodoma, kad šiltuose 
kraštuose, kur vaikai plonai 
apsirengę leidžia laiką ant 
saulės, kaulų suminkštėjimo 
.liga yra labai didele reteny
bė. Gi šaltų kraštų did
miesčiuose ta liga naikina 
mūsų vaikų sveikatą.

Pats aštrusis kaulų su
minkštėjimas palieka vaiką

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

ant operacijos paguldyt ir iš- 
skapint. Bijau eiti ir bijau 
nejti. Aš labai nervupta, pik
ta ir visada bijau.

j ti. Ir viskas pasibaigė. Pra-

Bijo Eiti, Bijo Neiti ant 
Operacijos

Drauge gydytojau, malonė
kit ir man patarti per mūsų 
“Laisvę.” Aš esu moteris 55 

įmetu senumo, pusšeštos pėdos 
| aukštumo, sveriu 140 sv; Man 
j ahtdrapanės pasibaigė 5 me- 
i tai atgal ir tonziliai išimti 5 
metai atgal. Ir nuo to laiko 
pradėjo man galva suktis^ Pra
deda suktis naktį prieš rytą, 
tai negalėdavau nei atsikelti 
nei apsiversti. Nuvežė į ligo
ninę, palaikė savaitę, išegza-

Atsakymas.

Kiek galiu Spręsti iš Jūsų 
laiško. Jums ant gimtuvės au
ga koks naujikas-; svetima mė
sa. Kad tiktai kartais nebūtų 
vėžys. Jus du gydytojai ap
žiūrėjo ir pripažino “tumerį.” 
vadinas, naujiką, ir liepė eiti 
ant operacijos. Man rodos, 
Drauge, kitokio čia išėjimo 

šnera. Moteriai Jūsų amžiaus, 
jei pradeda iš apačios krau
juoti ir skaudėti, reikia apsi
žiūrėti išanksto.. Jei būtų taip 
sau koks nepiktas, nežalingas 
naujikas (“fibroid”) tai kar
tais jis būtų galima prašalinti 
ir be peilio J radijam arba 
X-spinduliais. Bet, sulig vie
tos gydytojų patarimu, išeina, 
kad Jums be operacijos nega
lima., Tai Jūs, Drauge, ilgai 

belaukiant,

do £azų arba dujų kairiam šo
ne, daugiausiai po valgio, ir 
širdis muša tankiai, apstoda
ma. ‘ Gydytojas davė kokių 
miltų, tai biskį buvo geriau, o 
dabar ir vėl tas pats.

Ir da kas. Bus jau kokie 6 
mėnesiai, po susinešimų su vy
ru, 'pradėjo kairę pusę skau
dėti tarp Vartų, ir kraujo po ir nelaukite, nes, 
biskį rodos. Du daktarai ap- naujikas perdaug jau gali iš
žiūrėjo, sako—-turn oris, ir nori sišaknūti.
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Ten dabar drg. R. Mizara; nau prisiųsti tą auką, bet 
J.“ geriau vėliau, negu niekad.

Viso gero visiems laisvie- 
čiams. Draugiškai, J. Bru
kąs.”

veda marksizmo-leninizmo 
mokyklą, ir va kokį laišką 
gavome nuo jo:

“Drauge Buck: Čia įdedu 
ant $13 money orderį—tai 
aukos “Laisvės” presui, ku
rias sudėjo vakar vakare 
south bostonieč;ai laike Pi
liečių Kliubo vakarienės. 
Aukojo sekančiai: J. Buze- 
vičia $115. Po $1: M. čei- 
kus, J. Reina rd, K. Balčiū
nas, P. Kubiliūnas, F. Pa- 
kalniškis, J. Yurčius, J. Ga- aukų iš Philadelphijos nuo I 
vinačius; po 50c: K. Kalio-1sekamų draugų: Petras Ra-]

draugas K. Bekaczius, užsi
mokėjo už “Laisvę” $7.50 o 
preso fondan aukojo $2.50. 
Per draugą J. Valatką ga
vome $1., kurį aukojo Juo-, 
zas Bereika iš Great Neck, 
N. Y. Bethlehem, Pa., 
draugas J. Kumpauskas atl

iko jo 50c preso išmokėjimui. 
Skillman, N. J; J. Mitchell 
užsimokėjo p r e n u m eratą 
$5.50 ir aukojo presui $1.50.

Viso aukų šiuo kart gavo
me $36.50. Iš anksčiau bu-

M* ivo $869.64. Viso aukų pre- 
i so fonde yra $906.14. Sko- '“'I —

Philadelphia, Pa.
“Draugai: Prisiunčiu $6.- 

50, kurie dalinasi sekamai: 
$6 už prenumeratas ir B. 
Baranauskas 50c aukojo 
presui. Draugiškai, 
Zald.”

Draugas Bimba parvežė !įos dar turime $1,043.86.
Sekančiam “Laisves”

Tik iš kitų prakaitoįdarbo vai- duktus turėtų duot bedarbiams'j pat gerai. Ypatingai jauni- šaulio darbininkai išeina į gat- 
mas pasirodė vaidinime gerai 
Jie gerai vartoja lietuvių kai-j protesto 

kaip katali- bą, tai už tai verti pagyrimo

šių pertekliuj gyvęn.Į ir turtus j sunaudoti, o ir tuos, kuriais už- 
/kraujasi. Tuomi jie tiesioginiai ' kimšti dideliausi sandėliai.
pildo skriaudų nuodėmes. Ta- • - 
čiaus jie yra atsakomingi ne tik i ' 
už save, bet ir už visa išnaudo- 1 . . 
jimo—skriaudų sistemą. Nes 
jei jie ją būtų negynę, netarna
vę jai per amžius ir iki šių die
nų, jei minias darbininkijos ne
būtų laikę religinėj tamsybėj, 
tai jau senai būtų išgyvendinta 
skriaudos ir visokios neteisybės. 
Jau šiandien klestėtų lygybė, 
brolybė ir tikroji meilė artimo 
visam pasaulyje! :

Pavyzdžiui, tik daleiskime, 
jeigu dabar kunigija, vieton 
ginti tą begriūvančią sistemą, 
imtų agituot-ragint savo tikin
čius organizuotis ir vienytis su 

į jau kovojančiais už visos darbi
ninkijos teises; lieptų reikalauti 

So reikalu, jie griežtai nu- j iš kapitalistų ir jų valdžios dir
bantiems augštesnių algų, be
darbiams ganėtinos pašalpos: 
maisto, drabužių, del užlaikymo 
pastogės bei randų ir kitų rei
kalų ; stotų už socialę apdraudą 
bedarbėje su lygia mokėsčia vi
dutinės algos apielinkėje dir- . ]ima : tik*bendru komu- 
bančių—matytume, tuojaus su- j nis^nį0 judėjimo frontu bus ga- 
siorganizuotų tokios milžiniškos į pma nustumti turtuolius nuo to 
spėkos, prieš kurias valdančioji1 beSąžiniško darbininkijos išnau- 
išnaudotojų klasė būtų bejėgė ( ąojimo—nuo pildymo tų didžių-

nu
meryje tilps atskaita iš

šis, J. Matulevičius, J. Bal- šinskas, S. Mankus, Jonas newarkiečių darbuotės pre- 
čiūnas, P. Tamulevičia, P. Lastauskas po $1, viso $3.
Žukauskas, J. Zeimis ir Ag
nes Tamulevičienė; po 25c.: | 
V. Valaikiene ir Valaitis.

smulkiomis—$13.
Be to. Joe Butkus užsisa

kė pusmečiui “Laisvę”, o P. 
Tamulevičius — atsinaujino.
Viso susidaro $21.50, ’ku
riuos čia įdedu.

Beje, d. K. Kaliošis kadai
se sakė buvo atsinaujinęs 
“Laisvę” ir aukojo preso 
naudai $1, bet auka nebuvo 
paskelbta. Veikiausiai tai 
pasidarė per klaidą.

Taigi ir So. Bostono drau
gai gerai pasirodė preso rė
mimo reikalu.

Draugiškai,
R. Mizara.”

Brooklyn, N. Y
“Gerbiama ‘Laisvės ’ Ad

ministracija: Čia rasite $2 
delei automatiško preso au
ka. Taipgi, nuoširdžiai at
siprašome, kad taip ilgai ne- 
aukojom, nes šios kapitaliz
mo sistemos gyvenimo ap
linkybės nepavelino. Bet, 
prisižadam ir ant toliau pa
remti. Su širdingais linkė
jimais ir gera laime, Ednu- 
kč, Elzbieta ir August Hin- 
tzai (Yumplot).”

A. Gugis, taipgi brookly- 
nietis, aukojo $1 preso fon- 
dan. Kitas brooklynietis,

sistatę pralenkt Rochesterį.
Darbuodamiesi preso iš- 

.mokėjimui, atsiminkime, 
j kad jau skubiai turim reng
tis prie sekamų “Laisvės” 
naudai piknikų: Maynard, 
Mass., kuris įvyks 4-tą d. 
liepos, Shenandoah, Pa., 29 
d‘ liepos, o Brooklyno 1-mą 
dieną liepos.

Draugai philadelphiečiai 
paėmė 30 serijų Massachu
setts pikniko ir skubiai pla- tos naikinimas ir kitos baisios 
tina juos. Jie yra pilni vil
ties, kad massachusiečiai 
tuom pačiu atsilygins jiems, 
nes philadelphiečių piknikas javų, mėsos, pieno, bo-
įvyks 2 d. rugsėjo.

P. Buknys.

I Bet dvasiški ja, 
i kų, taip ir kitų'religijų, niekuo- 
Į met nepagelbės darbo žmonių 
klasei virš suminėtais dalykais. 
Jie nestos už skriaudžiamąją 
varguomenę, o eis, kaip ėjo ran
ka rankon su skriaudėjais—su 
kapitalistų klase.

.Taigi, kurie* tiki jų vilionėms 
arba gązdinimams, klauso jų 
draudimų nuo organizavimosi į 
tas kovingas spėkas, tuomi pa
tys (tikinti darb.) palaiko tur
čių daromas didžiausias skriau
das; kas ypač dabartyje juos 
pačius (tikinčiuosius) ir visą 
biednuomenę gramzdina į pra
žūtingumo gelmes! Taigi ne rū- 
goti, ne aimanuoti, ne keiktis 
del tos kritiškos padėties, o at
sikratyt nuo tų veidmainių— 
kapitalo agentų, neklausyt jų, 
nes jie visų varguolių nepriete
liai !

Reikia visiems darbo žmo
nėms masiniai vienytis ir kovo
ti už savo klasės viršminėtus 
reikalus. Ir tik per tai bus ga-

ves ir ruošia demonstraciją, 
itingus. Darbininkai 

j kovoja prieš valdančiąją klasę
Veikalas yra labai pamoki- . ir stato savo reikalavimus, 

nantis. Iš jo galima pama
tyti, ką duoda darbininkams 
karas. Ypatingai dabartiniu 
laiku, kuomet kapitalistin. pa
saulis eina artyn karo, kuomet 
vėl rengiamasi prie darbinin
kų skerdynės, tai šis veikalas 
yra labai tinkamas momen
tui.

Bet negana tik veikalus ma
tyti. Reikia veikti ir kovoti su 
darbininkais kitų tautų ir ra
sių. Dabar reikia gerai ruoštis 
prie paminėjimo Pirmos Ge
gužės ir dalyvavimo jos de
monstracijoj. Mūsų organiza
cijos turėtų sušaukti susirinki
mą delei prisirengimo prie 
Pirmos Gegužės. Apie tai rei
kėtų pasitarti kuopų valdy
boms ir imtis Veikimo.

Jei mes nebandysime su
traukti kuo daugiausiai darbi
ninkų į Pirmos , Gegužės de
monstracijas, tai ijeatliksime 
gerai ir tinkamai savo parei
gas. Todėl veikime dabar, 
kuomet laikas veikimui.

Eastsaidietis.

Wilkes-Barriuose šiais me
tais įvyks masinis susirinkimas 
Kirby Parke. Į šią vietą reikia 
rinktis visiems darbininkams 
ir jų simpatikams. Bus įvai
rūs kalbėtojai, kurie išaiškins 
dabartinę padėtį Amerikos 
darbininkų ir kitų šalių. Pas- 
kiaus šioje darbininkų demon
stracijoj bus keliama ir kova 
už bedarbių apdraudos bilių— 
H. R. 7598. Todėl visų lietu
vių darbininkų pareiga daly
vauti, nes mes taip pat ken
čiame nuo tos padėties.

Reikia raginti ir kitus dar
bininkus dalyvauti ir išgirsti 
mūsų kalbėtojus ir reikalavi
mus. Ypatingai reikia eiti prie 
tokių darbininkų, kurie dar 
iki šiol nedalyvavo mūsų judė
jime, ypatingai katalikai dar
bininkai reikia pasiekti.

Vienas Iš Komisijos.

Užėjo Brangakmenių 
Laukus

Kalba ir Worcesteris
“Draugai: — Prisiunčiu 

čekį ant $12. Už mano pa
ties prenumeratą $5.50 ir 
aukoju į preso fondą $1. Už 
prenumeratą J . Raulinaitis 
$5.50. Viso $12. Draugiš
kai J. M. Lukas.”

Kitas worcesterietis rašo: 
Gerbiama “Laisvės” Adm.! 

Šiame laiške randate money 
orderį ant $6. Už “Lais
vės” prenumeratą, kuri dar 
baigsis su No.105 š.m. $5.50, 
o 50c aukoju automatiško 
preso išmokėjimui. Drau
giškai, Andrius Naruševi
čius.
Žiupsniukas gražių laiškų:

Clifton, N. J.
Draugai: Čionai prisiun

čiu money orderį ant $6.50, 
kuriuos skiriu sekančiai: 
$5.50 bus prenumerata me
tams už dienraštį “Laisvę”, 
gi vienas doleris lai bus au
ka preso fondan, tai bus 
kaipo bausmė, kad nepri- 
siunčiau laiku prenumera
tos, kuri pasibaigė su 60-tu 
numeriu. Todėl, ačiū drau
gai, kad nesulaikėte dien
raštį. Draugiškai, P. Den
nis.”

pri-

SKRIAUDA NEATLEISTINA NUODĖMĖ
žmogaus padarytos skriaudos 

kitam žmogui', niekas negali at
leisti, jei nebūna atlyginta, arba 
persiprašant nuskriausto dova
nota. Tą pasako ir kiekvieno 
teisingo žmogaus sąžinės jaus
mas! Tai teisybės ir doros 
principas, kas turėtų apimti vi
są žmoniją.

Kunigija mokina tos doros 
tik žemutinę klasę, ypatingai 
darbo žmones, 
pavergus dvasiniai. O apie tur
čių klasę, į kurią įeina ir kuni
gų luomas, kurie visaip besąži- 
niškai pildo skriaudas, tai kuni
gai gudriai nutyli arba savotiš- ■ 
kai numulkina. žvelgiant į Ja-

skriaudų sistemos gynėjams. 
Jie irgi vaduojasi “dievu”, gir
di: “varguoliai ir turčiai yra 
todėl, kad dievas taip surėdė.” 
Ir “kas priešinas tam surėdy- > 
mui, priešinas dievui.” O dar 
del didesnio apgaudinėjimo jie 
pripasakoja, kad “dievas labiau
siai myli varguolius; kuriems 
prirengęs danguj vietą su gau
siausiais atlyginimais. O tur- 

kuriuos ji laiko1 čiai to negaus, nes jie šiame 
j gyvenime gerai turi.”

Kunigai Veidmainiauja
Kada kunigas giria varguolių 

gyvenimą, tai jis veidmainiau- 
’ . Jei parapijonai tad pasta-j 

skriaudų klausimą, pirmiausia i tytų jam tokį klausimą: o kodėl 
mums metasi į akį kunigijos ne-’ Patys kunigai nenori ir nebūna 
sąmonės apie jų pramanytą Je- varguoliais, .kad dievas ir juos 
zų Kristų. Jie pasakoja, kad mylėtų bei danguj atlygintų? 
Jėzus, gyvendamas ant žemės,1 Matytumėt, kaip jis raitytųsi ir 
nei krisleliu nuodėmės nepapil-' negalėtų atsakyt. Nes visi žino 
dė. Na, o apaštalų evangelijo- 
se parašyta, kad Jėzus darė 
žmonėms skriaudas. Skaitykit 
Mateušo evengelijoj skyr. 8, 
matysite, kokią skriauda Jėzus 
padarė žmonėms, “suvarydamas 'slėpti negali, 
velnius” į jų didelę kaimene j 
kiaulių, taip, kad jos visos iki 
vienai susimetė į mares ir nu
skendo. Del to visas miestas 
išėjęs—protestavęs prieš Jėzaus nušviečia kelią į pasiliuosavimą 
tokį pasielgimą. O Jėzus jų ne- iš imperialistinės vergijos — 
atsiprašė ir žmonės jam nedo- kas išnaudotojų klasei rimtai 
vanojo. Tos pačios evang. skyr. 'grūmoja, kada didžiausia pa- 
12-tam rašo apie kitą skriaudą, į šaulio šalis, Sovietų Sąjunga, 
tai kad: Jėzus su pulku savo 
mokytinių vaikščiojo po javus, 
traukė varpas ir valgė. Kada 
javų savininkai užprotestavę, 
tai Jėzus atsakęs: “Ar neskaitė
te: kad ir Dovidas 
kada su savo būriu 
vo.”

Tik įsivaizduokit, 
nesąmonės: į du žmones tiek1 
xyAlm'n Fviixyrx nvilinrlo Vari iii

ir mato, kaip jie parapijonus 
skriausdami kraujasi turtus ir 
per tai turi dangišką gyvenimą 
ant žemės. Jau šiandien kuni
gija tas savo veidmainystes pa-

štai, kuomet kapitalizmas jau j 
privestas prie paskutinio laips
nio supuvimo, kada pasaulio ko
munistinis judėjimas vis labiau

sėkmingai budavoja socializmą 
—kas reiškia tikrą teisingumą, 
tikrą doringumą, kur bus gali
ma ir tikra meilė artimo, tai 
jeigu kunigija ištikro būtų do
ros nešėja, kaip save skelbiasi, 
tai ji pirmutinė būt stojus ir 
stotų už tuos kilnumo idealus 
vykdyme socialistinio gyvenimo 
ir jį gintų! Bet, deja, visokių 

velnių buvo prilindę, kad jų' religijų kunigai ir ji) viršinin- 
užteko. didelės kaimenės visom kai yra atkakliausi tų idėjų 
kiaulėm! Ir kun., vadinami mo-j priešai. Jie nesidrovi ir per 
kytais, dar ir 20-tam šimtmety- akis meluoti, bjauriausiais pur- 
je nesigėdi tokius niekus paša- 'I vais—šmeižtais drabstyti ant 
kot ir mokint į juos tikėti, kuo-!tos šalies—SSSR, kur būdavo
me! mokslas ir technika jau jama ir tobulinama lygybės-tei- 
taip plačiai atidengė gamtos pa-1 sybės-doroS gyvenimas, kad tik 
slaptis, jog viršgamtybei vietos 
visai nebeliko! -

Minėtoj evangelijoj pasakos 
apie Jėzaus darytas skriaudas, 

lapie nepaisymą protestų prieš 
'tai, vaęlavimasi Dovido darbais,

taip dare, 
išalkę bu-

kokios čia

Lockport, N. Y.
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:

Čia prisiunčiu money orderį 
ant $4. $3 atnaujinimui
'prenumeratos ant pusės me
tų ir $1 “Laisvės” preso 
fondui. Draugiškai, F. Ku- 
dro.”

Plymouth, Pa
Draugai: — Šiuomi

siunčiu money orderį $2, au
ka nuo ALDLD 97-tos kuo- 
pos išmokėjimui naujo pre
so. Draugiškai, M. O. Ra
čiene, sekr.”

Detroit, Mich.
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 

Prisiunčiu money orderį 
penkių dolerių vertės. Tai,

•.bus mano auka preso fon-l
*dui. Atleiskite, kad suveli- kaip tik atatinka išnaudojimo—Įdirba, ypač katalikų kunigija.

labiaus tam pakenkti, kad tik 
ilgiaus palaikyt nežinystėje sa
vo tikinčiuosius ir pasilaikyt 
ant skriaudų paremto paraziti
nio gyvenimo.

Jie produktyvio naudingo ne-

ir turėtų tą visą išpildyti. Tuo 
būdu šiandieniniai vargai, skur
das, kentėjimai, del to sveika-

pasekmės būtų pašalinta! Juk 
tai yra galimybes: yra iš ko, 
kad valdžia dar ir milionus dol. 
išleidžia del sunaikinimo pro-

velnos ir kitų. Ne tik tuos pro-

Bill!

■Sb

■4-t

jų skriaudų nuodėmės.
A. Arbačauskas*

WILKES BARRE, PA

HAMTRAMCK, MICH
d.,Subatoje, balandžio 14

Čia buvo perstatytas veikalas 
“Karo Aukos.” Publikos buvo 
nemažai, vaidinimas išėjo taip

Darbininkai Visi Dalyvaukite 
Pirmos Gegužes Demonstra

cijoj

Vietiniai ir apielinkės dar
bininkai. Visi jau veikiausia 
žinote, kad Pirmoji Gegužės 
yra netoli. Tą dieną viso pa-

Sovietų Mokslo Akademi
jos ekspedicija į Kzyl-Kum 
pūstynes davė puikių pa
sekmių. Užeita labai daug 
visokių brangakmenių lau
kų. Taip pat rasta lieka
nos išnykusių gyvūnų, ku
rios prisidės prie gyvybės 
išsivystymo mokslo pakėli
mo.

fM-n ■ 
<- Sau.

GERO SKONIO AUKŠTUMAS
.uckies yra padaryti tiktai iš šva

rių vidurinių lapų — lengviausio
geriausio skonio tabako. Ir be to,
“It’s toasted del gerklės apsaugos.

"It’s toasted” Kiekvienas Lucky Strike yra apva-

y Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Tiktai Viduriniai Lapai — Šie Yra Lengviausi Lapai

lūs, kietas, pilnai prikimštas — be 
Štai kodėl Luckiesliuosų galų.

gerai
Luckies visuomet visais atžvilgiais
yra malonūs jūsų gerklei.
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Del Aiškumo Lietuviams 
Katalikams Darbininkams

J. RAMANAUSKAS '

Netikėtai man pateko j rankas Boston, 
Mass., špitolninkų organas “Darbinin
kas”, laida sausio 26 d., 1934 m.

Pirmiausia man puolė į akis garsusis 
Shenandoah, Pa., kurį pirm 45 metų pir
mu kartu pasiekiau J. Valstijose, čia 
buvo pradžia mano proletarinio gyveni
mo* Todėl man ir yra pilnai žinoma lie
tuvių darbininkų prabėgusio laiko istori
ja Shenandoah’ryje ir šiandieninės jų tą
sytės po valstybės teismus už nepasida
linimą bažnyčia, kas ją turi valdyti. Ar 
tie žmonės, kurie savo kruvinais dole
riais, iškrapštytais iš po skalos, pasista
tė? Ar tas kunigas Karalius, kuris ne
prisidėjęs nė vienu sudilusiu centu, ir da
bar atsikraustęs ant darbininkų sprando, 
nori pasiimt visą galią ant jų nuosavy
bės, nepripažindamas jokio parapijinio 
komiteto, gali lupt parapijonams kailį be 
jokio pasigailėjimo, iki kraujo?

Šitokios tąsynės parapijonų arba reli
ginių darbininkų už bažnyčias su kuni
gais J. Valstijose labai paprasta. Ir tik 
vienas kelias pasiliuosavimui iš jų, tai vi
sai likviduoti pinigų mokėjimą jų palai
kymui. Tada visi Karaliai ir jiem pana
šūs nešis iš bažnyčių skvernus susiėmę, 
ir tik tokiu būdu darbininkai pasiliuo- 
suos nuo išnaudotojų.

& * *

Aš visai nebūčiau kreipęs domės, ką 
rašo tas klerikalų lapas, nes labai gerai 
žinau, kad jų spauda ir palaikoma yra 
darbininkus laikyti dvasinėj (protinėj) 
tamsybėj, gint nuo klasinio susipratimo; 
nes susipratę darbininkai, kurie rūpinasi 
savo klasės reikalais—kaip pagerint bū^ 
vį, kaip prašalint skurdą, apsigint nuo 
bado save ir savo šeimyną—toki jiems 
negeistini. Todėl susipratusiems darbi
ninkams ir jų (klerikalų) tas šlamštas 
nereikalingas. Bet kad šičia yra pakel
tas istorinis klausimas, nuo 40 metų at
gal, apie kuriuos nuotikius mažai težino 
arba ir visai nežino netik Shenandoah-’ 
rio, bet ir abelnai visi religiniai lietuviai 
darbininkai, o tą būtinai reikia žinoti, 
todėl aš ir pasiėmiau • už tikslą plačiau 
tai paaiškinti.

Pradžia Lietuviškos Parapijos

1891 m. susiorganizavo dabartinė lie
tuviška parapija. Kun* P. Abromaitis 
buvo už kleboną, valdė dvi parapijas kar
tu, Mahanoy City ir Shenandoah’rio, ėmė 
dvi algas ir iš abiejų parapijų įeigas, ku
rios tuom laiku gausiai plaukė, kad kaip 
tik spėdavo nešti pinigus į banką. Bet 
komitetus palaikė abiejose parapijose. 
Kodėl? Todėl, kad jie buvo reikalingi 
kolektuot iš parapijonų pinigus, ką vie
nas negalėjo atlikti. Bet abidvi parapi
jos, bažnyčioSfir jų turtai buvo užrašyta 
ant Philadelphijos arcivyskūpo. Ir pri
vatiniuose išsikalbėjimuose jis, kun. A., 
tiesiog prisipažino, kad jis nesiskaito su 
jokiais komitetais, nes viskas priklauso 
vyskupui. Sako: “mane vyskupas paskyrė 
ant jo turto gaspadoriaut, aš tik jo tu
riu klausyt”. Ir prie to dar visuomet 
pridėdavo: “Reikia kantrybę turėt”; 
laiškia, pinigus imt iš parapijonų ir 
kj’aut į banką, ir su ta ja kantrybe mul
kint darbininkus, kaipo nieko nežinan
čius tos politikos, kad jų visas turtas ir 
jie patys priguli airio Raino kontrolei, o 
privatiško parapijos turto, kuriuo para
pijonai didžiuojasi, absoliutiškai jokio 
neturi.

Bet jie (darbininkai) to nežinojo ir už 
veidmainingą kantrybę kun* P. A. zisuo- 
męt gyrė. O kun. Abromaitis buvo už
sitikrinęs, kad jam jokis piniginio šalti
nio išsisėmimo pavojus negręsia bent ka
da, kol jis gyvens. '

Bet jo planai suiro. Kun. A. Milukas 
viską sugadino. ' Nors kun. Abromaitis 
pats jį rekomendavo arei vyskupui Rai- 
nui priimt į seminariją, kaipo būsiantį 
gerą kunigą, bet Milukas būdamas vika

ru pas Abromaitį, matydamas gerą pini
ginį “biznį”, pavydėjo seniui, pats norė
damas užimti jo vietą. Todėl čia ir rei
kėjo pavartot gudrią politiką. O kada 
kun- Milukas gerai žinojo, kad arcivys- 
kūpas Rainas godus ant pinigų, tad ir 
nurodė, kad visus senuosius kunigus iš 
didžiųjų parapijų reik permainyt į ma
žesnes, o jaunesnius sudėt į didesnes; 
tie daugiau pinigų duosią vyskupui.

Tas planas kun. A- Miluko išsipildė: Ii- | 
ko paskirtas klebonu į Shenandoah’rio 
Šv. Jurgio bažnyčią. Tik, ant nelaimės, 
negalėjo ilgai būti, nes parapijonai jo ne
kentė. O dar labiau sukiršino svarbes
nius parapijomis (biznierius), kurie su 
seniu sutiko, o jis (kun. Milukas) jį iš
ėdė. Tad visai nenorėjo leisti nė į klebo
niją susikraustyti parapijos komitetas. 
Nors su prievarta įsispraudė Milukas už 
kleboną, bet visgi negalėjo ilgai užsilikti, 
kuomet parapi j onus beveik visus ant tiek 
įkiršino, kad visi nekentė ir reikalavo 
vyskupo, kad jis jį atsiimtų. ’ Prie to, su 
juom besitąsant, atsidūrė parapijonai su 
kun. Miluku net Pottsvillės pavieto’ teis
me. Teismas, tyrinėjant bylą, rado kal
tu kunigą, o parapijonams pripažino baž
nyčią už jų savastį, ir kad jie (komite
tas) turi teisę finansines įeigas kontro
liuoti, o ne vienas kunigas. Reiškia, baž
nyčia ir jos visas turtas yra parapijos 
nuosavybė, o ne vyskupo.

Ar Davė Vyskupas Kunigą į Jam Nepri
klausančią Bažnyčią?

Taip, davė tokį, kurio norėjo parapijo
nai. Atsiuntė kun. S. Pautienių. Tas 
nekreipė domės į tai, kad. yra komitetas 
tvarkyt parapijos reikalus, o tik su “kan
trybe”, kaip jo pirmtakūnas Abromaitis, 
ėmė pinigus ir dėjo į banką, iki pailsęs 
nuo sunkaus darbo persikėlė pas Abrao
mą. Ant jo vietos atkėlė kun. Joną 
Dumčių. Šitas taip pat nesigriebė išvai
kyt komitetą, o tik žiūrėjo į savo gerą 
“biznį”, kad daugiau kapitalo susikraut, 
o ne erzintis su parapijonais, kurie buvo 
pilnai duosnūs jam. Dumčius apskaitlia- 
vęs, kad jam jau bus pakankamai kapi
talo, atsisakė nuo klebono vietos, tijj- 
sprendė važiuot į Lietuvą, pasitikėdamas 
geresnį gyvenimą turėti.

Shenandoah’riečių Gerieji Kunigai
Pažiūrėsim, ką.gi jie gero padarė?
Pirmiausia paimsim kun. Petrą Abro

maitį. Jis turėjo net tris dideles farmas 
(ūkės) nusipirkęs, kad tokios farmos ir 
vienos nusipirkt darbininkas negalės vi
są savo amžių dirbdamas ir taupydamas x 
pinigus, nes darbininkas tik tiek uždirba, 
kiek ir skūpėdamas pragyvenimui turi 
sunaudot. Susiorganizavus bankui She- 

. nandoah’ryj, kurį žmonės vadino “kun. 
Abromaičio Banka”, ten jis vienas pusę 
Šerų turėjo. O kiek abelnai jis turėjo pi
nigų surinkęs iš vargšų darbininkų per 
37 metus jo su “kantrybe” tarnavimo pa
rapijonams, niekas nebūtų, galėjęs pasa
kyti. Bet kada jis sirgo, tai pasišaukė 
brolį, Dr. J- Abromaitį, kuris tada buvo 
Jungtinėse Valstijose ir gyveno ant jo 
farmos. Tada pasišaukė advokatą ir 
padarė raštus, kad jeigu jau jis numirtų, 
tai broliui'. Juozui palieka visą turtą. 
Taip ir atsitiko. Dr. išvažiavo atgal ant 
farmos, kun. į antrą ar trečią dieną nu
mirė.

Būtų ir iki šiai dienai niekas nežinojęs, 
kiek jis paliko turto- Bet po valdiško 
peržiūrėjimo dokumentų, atsiėmus val
džiai priklausomą nuošimtį, ir advoka
tams, ir teismui už darfyą, tai Dr. Juozas 
Abromaitis, susitvarkęs visą kapitalą, iš
sigabeno į Lietuvą 2,000^000 rublių (du 

j milionu rublių). Taip paskelbė kunigų , 
leidžiamas Vilniuje laikraštis “Viltis”, 
1912 m-, “kad mirusio kunigo P. Abro
maičio, Amerikos Jungtinėse Valstijose 
brolis Dr. J. Abromaitis likusio turto 
parvežė 2,000,000 rublių į Lietuvą.”

Taigi čia turi būti užtikrintas faktas, 
kad tiesa, nes pačių kunigų spauda pa
skelbė kunigo likusį turtą. Dabar gali 
būt aišku darbininkams, kiek reikėjo tu
rėt “kantrybės” kunigui surinkt iš varg
šų darbininkų tiek turto! Na, o dar ir

l X

(Daugiau bus)

PATERSON, N. J.

Patersono Lietuviu Kunigo 
Laukia Bėdos

Vienas parapijonas man pa
sakojo šitokį atsitikimą: Vie
ną nedėldienį kunjgas Lau
kis laikė pamaldas, o za
kristijonas jam patarnavo ir 
viskas būtą buvę gerai. Kuni
gas pradėjęs giedoti, bet var
goninkas užgriežęs ir choras 
užgiedojęs ne pagal kunigo 
melodiją. Kunigas pradėjo 
su ranka moti, kad sustotų 
vargoninkas vargonais dūduo
ti. Kunigui į pagelbą atėjo 
zakristijonas, net pasišokėda
mas pradėjo mosikuoti su ran
kom, kad vargoninkas sustotų. 
Bet įsismaginęs vargoninkas 
tolei nesustojęs, kol nepabai
gė pradėtą melodiją. Nors 
kunigas paskui vargoninką iš- 
koliojo, bet vargoninkas da
bar sakosi, kad vistiek jis ant 
savo pastatęs ir kunigo ne
klausęs.

Sakau, vienas iš jų turėjo 
būt girtas. Parapijonas at-1 
sakė : “ne vienas, bet gal visi 
trys buvo girti.”

TOliaus parapijonas pasako
jo, kad Pvooseveltas įvedė Nau
ją Dalybą ir viską daro pagal 
planą, tad Rooseveltas yra 
“mandrus” žmogus. Tad ir • 
mūsų kunigas irgi ne geldoj i 
yra vežamas. Jis ve ką su
galvojo. Na, sakau, tai ką jau 
jis čia tokio gudraus sugalvo
jo?

I čią ateina. Galui metų atėjus, 
| viešai paskelbs.

Tai, sakau, jūsų kunigas su 
jumis elgiasi, palyginamai 
taip, kaip bankoj, kur nema
tant nutraukia nužiūrimų žmo
nių paveikslus, kad paskui ko
kiam atsitikime galėtų sugau
ti. Na, tai ką, kibą kunigas 
mano, kad mes kokie žulikai? 
Sako* parapijonas. Nežinau, 
kaip jis apie jus mano, bet aiš
ku, kad jis jum nepasitiki. Ki
taip, tai kokiem galam jis tą 
aparatą būtų įtaisęs?

Na, tai, girdi, aš pakalbė
siu su kitais parapijonais apie 
tą aparatą - ir gal mes jį pa
naikinsime. Sakau, ne tik tą 
aparatą panaikinkite, bet ir 
bažnyčios duris uždarykite. 
Tai tuomet kunigas su abiem 
gaspadinėm bus priverstas eit 
duoną užsidirbti.

Laisvamanis*

gražus 'Vakarėlis. Galėsite smagiai 
l&iką praleisti. Bus gera orkestrą 
kuri grieš lietuviškus ir ameriko
niškus kavalkus šokiams. Įžanga tik 
15 centų. Kviečia visus ir visas va
karėlio komisija. (97-99)

CLEVELAND, OHIO
Cofletto ALDLD 57-ta kuopa ren

gia labai puikų koncertų ir šokius 
nedėlioję, 29 d. balandžio, Kliubo sve
tainėje, 4015 E. 141st Street. Pro

grama bus įvairi, kurią, išpilčlys Jau
nuolių Choras po vadovyste Tillie 
Raulušaičiutės. Bus duetų ir kvar
tetų. Atsilankę visi būsite patenkin
ti, nes bus puiki orkestrą, kuri grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Užkandžiai ir gėrimai bus skaniausi. 
Durys atsidarys 5 vai., programa 
prasidės 6 vai. Įžanga 25 centai ypa- 
tai. Kviečiame visus atsilankyti kuo 
skaitlingiausiai. Komitetas.

(97-98)

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopa rengia diskusi

jas karės klausimu 26 d. balandžio, 
Liet. Darb. Svetainėje, 920 E. 79th 
St., 7:30 vai. vakare. Prelegentai 
bus A. Keršis ir K. Romandienė. 
Visi ateikite‘ir atsiveskite savo kai
mynus. Įžanga veltui. (97-98)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ir LDS Jaunuolių 

Vanguards kuopa rengia puikų šo
kių vakarėlį, nedėlioję, 29 dieną ba
landžio (April), L. D. P. Kliube, 408 
Court Street. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bangos Choras ir Vanguards

Ogi prikalė prie durų pra- 1 jaunuolės ir jaunuoliai kviečia visus 
nešimą kad Įžanga 10 'centu i ™t0*.lictuvi"“ įr is. “p.iolink6s <«?- 
ypatai. Ir kad sukontrohu.ot, __________________________

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija- sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

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

»

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams
RAŠYKITE; “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

tą, kuris prie įžangos stovi, i 
tai įtaisė tam tikrą aparatą, i 
su kurio pagelba nutraukia i 
paveikslą to, kuris užsimoka Į 
įžangą. Tai tokiu būdu ku- Į 
nigas sužino, kiek dešimtukų i 
surenka ir kuris parapijonas 
kiek sykių per metus į bažny-

Philadelphia, Pa.
■ : ' ’ 1 i

KONCERTAS IR 
PRAKALBOS 

r . •
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugija tu
rės didelį parengimą, kuris 
įvyks nedėlioję, 29 d. balan
džio (April), 2 valandą po 
piet, Lietuvių Svetainėje, 928 
E. Moyamensing Avė,

r - ,
v '

Adėlė Valatkiute
• dramatiškas sopranas v

Programoje'dalyvaus: Rusų 
balalaikų orkėstra; du vaiku
čiai šoks „rusišką kazoką; lie
tuvių jaunuolių grupė suloš 
komediją *‘Oscar Sapp”; Lie
tuvių Jaunuolių Smuikininkų 
Orkestrą. Bus visą' eilė, gerų 
solistų: A. Valatkiute, Špokie
nė ir J. L. Kavaliauskaitė iš 
Brooklyno. Taipgi dalyvaus 
Lyros Choras ir, John Reed 
Kliubas suloš “Darbininkų Gy
venimas.” Prakalbas sakys 
drg. A. Bimba temoje: Kodėl 
Vokiętijoj neįvyko revoliucija 
ir kodėl įjuvo sukilimas Aus
trijoj; kodėl jis likosi sutriuš
kintas. Draugas M. žaldokas 
atsakys į Pruseikos šmeižtus 
leidžiamus ant Komunistų Par
tijos.

Įžanga veltui“ visiems.

i

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Lietuvių Darbininkų Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

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

t
1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 

tinkamą apdrauda ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

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 rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nario 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 savo1 vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, i LDS 

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

DABAR {STOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami i 

LDS galite sutaupinti nuo $1*00 iki ^2*.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 

♦ kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti:

DĖTUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.
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PITTSBURGH!) IR APIELINKES ŽINIOS
Svarbūs Debatai ir Diskusijos Bakanas Rašo, Ką Mato ir

- - - - - - Girdi✓ I

Seredoj, balandžio 25, Lie
tuvos Sūnų Draugijos svetai
nėj, 818 Belmont St., N. S.! žinomas Mr. Bakanas turi ko- 
Pittsburgh, įvyksta labai svar- j M tai užsiėmimą Mayview 

- - - - - * (nepilnapročių) ligoninėj. Su
prantama, tokioj vietoj būda
mas žmogus gauni daug pa
tyrimų, gali prisiklausyti viso
kių kalbų ir matyti visokio 
veikimo. Mr. Bakanas todėl 
ir naudojasi ta proga.

Vieną gražią dieną jis, iš
trūkęs nuo savo užsiėmimo, 
smarkiai patempęs ilgąjį savo 
kaklą, traukia Reedsdale gat
ve. Netikėtas nuotikis pasi
rodo jo akyse: vienas lietuvių 
komunistų veikėjas eina gatve 
su mergina. Kas gi čia galėjo 
atsitikti ? Dar sykį apsidairo 
aplinkui, ar tik jis nesiranda 
Mayview. Ne, tikrai ne May
view, tikrai Reedsdale gatvė 
ir tikrai čia randasi komunistų 
veikėjas su mergina.

*

Kyla Mr. Bakano neramioj 
galvelėj stebėtinai puiki min
tis—parašyti į savo “Pittsbur
gho Naujienas,” kad tas ko
munistų veikėjas jau apsivedė. 
Paseilino paišiuką ir davai ra- 

[ šyti. Bet vėl Mr. Bakanui ki- 
'ta stebėtinai puiki mintis už

Visiems pittsburghiečiams

Pradžia 7:30būs debatai, 
vai. vakare.

Debatus rengia ALDLD 
Ketvirtas Apskritys. Užkviesti 
debatuoti P. Dargis, “Pitts
burgho Naujienų” radakto- 
rius, ir J. Gasiūnas, APLA 
Centro sekretorius.

Debatų tema: Ar fašizmas 
yra skirtingas nuo komunizmo. 
P. Dargis mat sako, kad tarp 
fašizmo ir komunizmo nėra 
skirtumo, tai jis dabar galės 
pilniausiai tai įrodyti. J. Ga
šlūnas tikrina, kad fašizmas 
su komunizmu negalima taip 
sutaikinti, kaip vanduo su ug
nimi. Ir jis tai faktais įrody
siąs. ,Po debatų susirinkusie
ji taipgi turės geros progos iš
sireikšti* savo mintis.F

Kaip matote, labai bus 
svarbu išgirsti tokius svarbius 
debatus ir diskusijas. Todėl 
visi kviečiami laiku susirinkti. 
Įžanga visiems veltui.

ALDLD 4 Apskričio
Komitetas.

ėjo—parašyti, kad tasai veikė
jas jau susižiedavęs ir gegužio 
mėnesy kels vestuves. Be abe
jonės, Mr Bakanas apsilaižė 
kelis sykius manydamas, Kaip 
tai ir jam bus skanu vestu
vėse baliovoti.

Už kelių dienų jau jo raš
tai ir pasiekia skieto akis. Ra
šo Mr. Bakanas, kad tasai ko
munistų veikejęs apsivedė ir 
apsivedęs jisai susižiedavo, o 
susižiedavęs jisai dar syk apst- 
vesiąs gegužio mėnesyj ir ves
tuves iškelsiąs.

Perskaitęs tokias puikias 
mintis nudžiugau ir aš. Ma
nau, jogei ir man, kaipo ge
ram to veikėjo draugui, teks 
jo vestuvėse nors lūpas pavil
gyti. Tuojaus nusiskubinau 
pas tą patį veikėją ir piktai 
išmetinėju: Kaip tu drysti be 
mano žinios apsivesti, susižie
duoti ir dar sykį vestis ir net 
į vestuves nepakviesti. Jisai 
išpūtė akis ir klausia: “Kibą 
tau galvoj kas nors negerai?” 
Jisai tada man paaiškino, jo
gei apie susižiedavimus ir ve
stuvių kėlimus visai nemano 
Kuomet aš jam parodžiau, kas 
rašoma “Pittsburgho Naujie
nose,” tai gavau atsakymą.

Gegužinės Koncertas dalio ilgio tunelis su dvejo- Tai ilgiausias tos rūšies tų- 
mis relėmis traukiniams/ nelis pasaulyj.

norėjo
bet ir

nežiū-

nizuoti. Streiko vadovybė bti- 
vo gerose rankose, todėl jokių 
išdavysčių nebuvo. Amerikos 
Darbo Federacijos viršininkai, 

1 bendrai su bosais ir valdžia, 
bandė streiką sulaužyti, bet 
jiems nepavyko. IhkietavimAs 
buvo masinis. Areštais 
pakrikdyti pikietavimą, 
tas nenusisekė.

Plieno darbininkai,
rint paskelbto 10 nuoš. pakė
limo algų, nepasitenkinę dar
bo sąlygomis ir algomis. J. & 
L. dirbtuvių darbininkai pra
deda smarkiau bruzdėti. A- 
merikos Darbo Federacijos 
viršininkai ir čia tuojaus len
da, kaip nors jų kovas slopin
ti. Amalgamated Association 
šaukia susirinkimus, bet nėra Į 
sėkmingi. Tos unijos vadovy
bė mat daugeliui darbininkų 
žinoma, kaipo pąrdavikiška. 
Jie ir d>bar nekalba apie ko
vas, bet nuolatos perša taiky- 

(mosi taktiką. Plieno ir Metalo 
Darbininkų Unija dabar smar
kiau veikia Organizuodama 
p 1 i e n o darbininkus. Jinai 
kviečia visus darbininkus į 
bendrą frontą, rinkti bendrus 
komitetus įvairiuose depart- 
mentuose ir sudaryti ’bendrą 
vadovybę pačių darbininkų. 
Lietuviai darbininkai turėtų 
daugiau rūpintis prisidėjimu 
prie tos unijos.

Pittsburgho apielinkės mai-

Geg. 5, subatoj, Labor Ly-- 
ceurn, 805 James St., N. S., 
Komunistų Partija rengia pui; 
kų koncertą ir Šokius. Progra
ma bus labai gera: visokių 
tautų ir rasių menininkai da
lyvaus. Taipgi ir lietuvių jau
nuoliai neatsiliks. Dalyvaus 
programoj ir Lietuvių Jaunuo
lių Orkestrą—grieš šokiams | 
vienoj svetainėj, o kitoj So.' 
Slavų Orkestrą. į

Įžanga iš anksto 20 centų, I 
prie durų 25 centai. Visi kvie- i 
čiami rengtis prie šio didelio : 
parengimo ir sykiu iškilmingo ' 
minėjimo gegužinės šventės.

Kom.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Čia

8701

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

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

JOS CAMPAU AVE., * DETROIT, MICH.

Milsii Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy 

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 jaikomės iioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

‘LAISVES’ NAUDAI
PIKNIKAI

Dovanos Prie-Įžangos
------------ LU----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------—--------------- ----------- —------------■------------ - -----------

• -

Prašome Darbininkišky Organizacijy jsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininku ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

sekamos:
10

Dovanos yra

19.
20.
21.

2.
3.
4.
5.
6.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

$100 
75 
50 
35 
25 
20 
15 
10 
10

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

v A L A V AVI CGVUUJlj AllAy

jogei tokie Bakanai, Dargiai nieriai irgi nepasitenkinę to- 
neturi nieko naudingo rašyti, ' - —
nemato darbininkų kovų ir jo- ^ar siūlomos N.R.A. ir anglies 
mis nesirūpina, todėl ir rašo savininkų, bendrai su United 
tai, ką užgirsta nuo kūmučių i Mine Workers Unijos viršinin- 
arba savo galvelėse įsivaizdi- kais- Daugely vietų prasideda

kiomis sąlygomis, kokios da-

griežtos kovos. Lokaliniai uni
jos viršininkai, kurie bando

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. BurnhamLiaudis Badauja, o Bankui 

Stato Puikius Rūmus
Kauno spauda rašo:
“Duonelaičio gatvėj prieš 

Karo muziejų pernai rude
nį pradėti statyti ir tebesta
tomi žemės banko rūmai. 
Tai monumentalinis pasta
tas. Rūmų statyba kaštuo
ja 1,170,000 lt. Viskas lie
jama iš geležies betono ir 
tik neišvengiamais atvejais 
dedama plytos. Rūmai bus 
4 ir pusės augšto. Į rūmus 
įeiti daromos trys angos. 
Interesantai įeis pro rūmų 
kampą: tarnautojams Įeiti 
daroma atskira anga iš 
Duonelaičio g-vės, o iš Vie
nybės aikštės bus anga įeiti 
Į privačius butus. Žemai, 
rūsy, bus keli butai ir ban
ko archyvai. I augšte pus
apvalė patarimų sale: II 
augšte operacijų salė; ope
racijų salė eis per du augš- 
tus, taip kaip Lietuvos ban- 
kė. II augšte aplįnk salę

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai.

Penktadienį iki 5
id ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimu įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.

Tarpe North 41 h ir North 5th Streets
Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
7

Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat
vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

na.
Vot ir visas džiaugsmas nu- .... 

niekais. Maniau savo. endrai. eiti su Lewisu, gi eit 
liežu-[išmetami iš vietų ir renkami 

j tie, kurie griežčiau kovoja už 
mainierių reikalus. Organi
zuojama kovojančių mainierių 
grupės viduj unijos.

Abelnai imant, darbininkų 
kovos didėja. Kuomet tiek 
daug pragyvenimas pakilo, tai 
su tokiomis mažomis algomis 
dirbantieji niekaip negali iš
siversti, todėl ir priversti ko-j galerijos: valdytojo, direk

torių kabinetai ir buhalteri
ja. Viršuje bus 5 liuksusi
niai butai banko valdytojui 
ir direktoriams. .Žemiau tų 
butų bus specialus banko 
seifas su automatine signa-' 
lizacija pavojaus atvejuje.[ 
Fasadas ligi pirmo augšto i 
bus apdėtas natūraliniu, 
granitu atgabentu nuo Obe
lių, o augščiau — dirbtiniu 
granitu. Viduje tinkas mai
šytas su ąžuoliniu apmuša
lu. Grindys daugiausia j 
parketas ir iš dalies terašoI 
plytelių. Rūmuose bus 300 i 
langų. Rūsy, aero kliubui t 
pasiūlius, įtaisoma slėptuvė, 
nuo nuodingųjų dujų. i

ėjo niekais. Maniau 
draugo vestuvėse nors 
vį pavilgyti, o čia nieko pa
našaus nėra. Dabar pilnai su
pratau, jo^ei Mr. Bakano ra
štams gali tikėti tiktai May
view “gyventojai.”'

“Laisvės” Reporteris.

dide-
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JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136

voti.
Komunistų Partija aktyviai 

tose kovose dalyvauja. Jinai 
suteikia visur tinkamą vadovy
bę, kuri be jokių kompromisų 
veda kovas. Mes turime dau
giau remti Komunistų Parti
ją. Lietuviai darbininkai, ku
rie dar nepriguli prie jos, 
kviečiami be jokio atidėlioji
mo stoti ir bendrai prisidėti 
prie darbininkų kovų vadovy
bės.

Bedarbiai Kovoja prieš 
Mėtymus iš Namą

Pittsburghe prasideda 
lė kova prieš bedarbių šeimy
nų mėtymus iš namų. Su pa
vasariu prasidėjo visa eilė mė
tymų. Skelbia 6,600 mes iš na
mų. Bedarbių Tarybos tuo
jaus stojo darban sulaikinėti 
mėtymus. Daugely vietų su- 

| laikė, daugely vietų išmestus 
rakandus sunešė atgal. Ištinka 
su policija ir šerifais susirė- 

imimų, areštų. Gazinėmis bom- 
' bomis vaišina bedarbius.

Bedarbių Tarybos rengia 
[demonstracijas prieš evikcijas 
ir kviečia visus' darbininkus 
bendrai kovoti, kad atmušus 

;tą pasikėsinimą bedarbių šei- 
1 mynas išmėtyti ant gatvių, 
i Gegužės Pirmos demonstracija 
■ irgi prieš evikcijas atkreipta, 
I Prasidės 1:30 vai. po pietų, 
ant Fifth Ave. ir Dinvidie,. 
maršuos per patį miesto cen
trą ir atlaikys programą West 
Parke' Lietuvių Darbininkų 
organizacijos šaukia masinį 
mitingą bal. 29, L. M. D. sve
tainėj, 142 Orr St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi kvie
čiami demonstracijoj ir masi
niame mitinge dalyvauti.

Taipgi turime darbuotis 
tvirtinimui bedarbių tarybų, 
kurios labai svarbų darbą at
lieka. Dabar vėl 
ninkai mažinsią 
šelpą. Prieš tai 
tai kovoti.

Darbininkas

WORCESTER, MASS.

KONCERTAS
“LAISVES'’ NAUDAI

Notary Public » Tel. STagg 2-5043
$10 
$10

5 
5
5 
5
5

. 5
•$' 5
vertės $5

$ 
$ 
$ 
$

MATTHEW P. BALLAS
8.
9.

A. J. Katkauskas
J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50

H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

aukojo drabužių

$

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudensau Park, Shenandoah, Pa. 

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike^ tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.,

skelbia valdi- 
bedarbių pa
turime griež-

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474,00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.
1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $.25

Bedarbis.

Plieno in Viešbučiu
Darbininką Kovos

Išanksto samdykitės busus važiavimui j minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

Šiomis dienomis užbaigtas 
Wm. Penn ir Fort Pitt viešbu
čių ilgas streikas, kuriam va
dovavo kovinga Maisto Darbi
ninkų Unija. Laikraščiai skel
bia, jogei abiejų .viešbučių 
valdybos sutiko priimti strei- 
kierius į darbą ir pagerinti 
darbo sąlygas. Kaip jie laiky
sis ^sutikimo, priklausys, kaip 
tvirtai darbininkai bus suorga-

vi W

K. Menkeliuniute

Leningradas. — Mašinų 
fabrikas vardu Engels pra
dėjo dirbti mašinas net 
turiu skirtingų rūšių del 
verykų pramonės.

(BIELIAUSKAS)

ke-

11 Mylių Naujas Tunelis
Bologna.. — Italijoj per 

Etruskų - Apeninų kalną 
pravestas 11 mylių ir treč-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

šiame koncerte dalyvauja 
garsioji dainininkė K. Menke-
liuniutė ir bus kiti žynius ta
lentai. Dainuos Aido Choras. 
Aido Choro Vyrų ir Merginų 
Oktetas ir grieš stygų grupė.

Atsibus (Lietūvių svetainėje, ' 
29 Endicott St. Prasidės 7 :30 
vai. vakare. i

Skaitlingai susirinkite išgirs- 
ti geros programos ir paremti 
įiėnraštį “Laisvę”, kuris ginaI 
darbininkų klasės rėikalus.

Rengėjai* i

te**?

512

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

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko- 

pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

STOKES
, Rainį). Broadway

JONAS
Marion St.,

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmorfc 5-9467

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. SpecialiŠkai gerai atlieka sekantus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Parengimai—Org. Atydai
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LORIMER RESTAURANT 
lietuvių Valgykla 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkęnišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Liepos 22 dieną įvyksta di
delis metinis išvažiavimas Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
III Apskričio, 
Darže. Jame 
šios apielinkės 
kiški chorai ir
spėjama, idant kitos organiza
cijos prasilenktų—su kitokiais 
išvažiavimais bei parengimais 
tą dieną.

LDS III Apskr. sekr.,
P. B-kas.

Vaičionio 
užkviesti 
darbinin- 

Todel pen'

P. 
bus 
visi 
tt.

įe ir daužys 
Laukiau, kada jie 

mes obalsius už H. R. 7598 
bilių, kuris yra įneštas į kon
gresą ir pagal tą bilių reika
laujama darbininkų klasės 
draudimo. Bet vis to nesigir
di. Tada aš sušukau: “Mes 
nonorime senų LaGuardijos 
pažadų, lai LaGuardia užgi- 
ria darbininkų ir bedarbių rei
kalais įnešta H. R. 7598 bi
lių !’ Tuojaus vienas iš socia
listų vadų pribėgo prie manęs 
ir liepė nutilti, nes kitaip jis 

Kada vėliau 
simpatikai užklausiau vieno socialistų va- 

j kiekvienas dalyvauti do, kodėl jie nešaukia už H.R. 
ne tik šį vakarą, priimtuvių ! 7598 bilių, tai jis atsakė, kad 

. parengime, bet ir rytoj vakare ; darb. jo nežino, o gal ir 
tame svarbiam parengime, ]<u-įnenorū Tas tik parodo, kad 
riame bus lošiama už Jungti- i Socialistų Partijos vadai vi
nių Valstijų Basketball Čam- saip trukdo net tokio biliaus 

Sporto pravedimą, kaip H. R. 7598, 
tas parodo, kad Socialistų 
Partijos vadai yra

torius, šokiams grieš LDS 
jaunuolių orkestrą po vado
vyste A. Balčiunuko. Įžanga 
tiktai 15 centų.

Rytojaus gėmis įvyks 8-tą 
valandą vakare, Kaytee A.C. 
svetainėje, 746 40th Street, 
Brooklyne.

Laimėjimas Nacionalio čam- 
pionato LDS jaunuolių tymui

Reikalinga i aiškia daug budavojime LDS. l
■ - - J Todėl, ypatingai LDS nariai ir.Pavart°s spėką. 

9^ "WW • «• • • • • w J* * * _ I V Y Y * *
parengime, kad galėtume nors jaunimo judėjimo 
dalį kelionės išlaidų padengti turėtų I----- -----
Chicagos draugams.

Šį vakarą bus daug ir pa- į 
marginimų. Dainuos visų my
limas Aido Choro Merginų 
Sekstetas, Vyrų Oktetas ir ki
ti. Taip pat pakalbės drg. 
Richard Heikinnen, 1____
Sports Union nacionalis sekre-

šiandien atvyksta iš Chica- 
gos LDS Jaunuolių “Basket
ball” tymas, šį vakarą, kad 
gražiai ir draugiškai juos pri
ėmus, Brooklyno LDŠ jaunuo
lių kuopa surengė jiems pri
imtuves “Laisvės” svetainėje. 
Raginame visus brooklyniečius 
dalyvauti ir parodyti savo 
draugiškumą.

Dalyvaudami paremsite jau
nimo judėjimą.
sukelti pinigų nors kiek šiame

niais, valandos dienomis nuo 
2 iki 4; vakarais tik trečia
dieniais ir .penktadieniais nuo 
7 iki 8 vai.

M. Dobinis.

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

Welcome Chicago Youth!

National
Committee

Youth 
greet thė

Lithuanian 
and the 
of New 
Roseland 

arrival in 
for LSU 

in

pionątą darbininkų 
Labor Unijos ribose.

Komitetas.

The 
Youth 
Lithuanian 
York,
Sparks upon their 
New York to play 
National Championship 
Basketball. Ttys shows that
we have progressed another 
step toward the development 
of sports in our Youth Move- 

. v. . ment which also means the, 
PHesm^i progress, and interest in our i

(VAIRIOS žinios
susirinkti bus 
liau.

Komunistų 
atsišaukimą į
bininkus šaukiant ir 
bendrą demonstraciją.

paskelbta vė-

net reformoms, kurios gerina movement has increased, 
darbininkų reikalus.

išleido Revoliucioniškumas Auga

Ruoškimės prie Pirmos Ge
gužės Demonstracijy

socialistus dar- 
juos ;

Sočia-1 Hali svetainėje, atsibuvo masi- 
listų Partijos vadai bijosi, kad nis darbininkų
nesusiartintų socialistai darbi- kuriame kalbėjo Airijos 
ninkai su komunistais ir todėl 
jie pabėgo su savo 
nes

Pereitą penktadienį, Bryant

Gegužės 27 dieną yra ruo
šiamas taipgi smagus vakarė
lis Lietuvių Radio Valandos, 
kuriai vadovauja J. Tarnas. 
Parengimas įvyks Klasčiaus 
darže, Maspethe; čia bus 
taipgi duodama gera progra
ma. Todėl prašoma kitų or
ganizacijų bei draugijų neren
gti jokių parengimų minėtą 
dieną» v

Reporteris.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Sovietų Judžiai Acmėje

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasika.dėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Acme teatre, ant 14th St., 
i Union Square, New Yorke, 
yra vaidinama du sovietiniai 

. judžiai. Vienas va dinasi 
; “Broken Shoes,” tai veikalas, 
i kuris vaizduoja Vokietijoje 
i kovas darbininkų prieš fašis- 
_  Jame atvaiduojama kaip 
darbininkai streikuoja, de
monstruoja ir tt. Taipgi paro
doma, kaip fašistiniai mokyto
jai ir mokytojos mokina dar
bininkų vaikus, kokis tas jų 
mokinimas kvailas. Vaikai 

i vadovystėje pionierių sustrei- 
, nugali fašistukus ir 

i prisideda prie streikierių, gel- 
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Comrades, we urge every-! 
one to welcome the Chicago 
LDS Basketball team tonight 
at the welcome affair given 
by the Brooklyn Builders' 
Branch at Laisve Hall. •

I 1S.UV
Let us show our solidarity į įus 

with the Chicago team and 
urge them on to victory on 
Wednesday Night.

We also urge all comrades, 
young and old, to see the 
game for the National Cham
pionship which will be played 
Tomorrow Night at the Kay- ' kuoja 
tee A. C. Gym at 746 40th St.,! - - - ’ 
Brooklyn. All comrades from j bedami jiems kovoti už duo- 
the whole vicinity including | nos kąsnį. 
New Jersey are urged to Į 
attend.

Wishing success to the Rose
land Sparks Team in tomor
rows game!

National Lithuanian 
Youth Committee.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

susirinkimas, 
ko

munistas kovotojas Sean Mur- 
Pilnutėlė svetainė prisi- 

ir laikytas
Pirmoji Gegužės, pasaulinė 

revoliucinio proletariato kovos 
dieną jau tik už savaitės lai
ko. Pirmą Gegužės kiekvieno
je kapitalistinėje šalyje darbi
ninkai ir darbininkės demons- 

. truoja ir išreiškia savo reika
lavimus iškeldami protestą j 
prieš kapitalistinį išnaudoji- j 
mą. Kiekvieną metą darbinin
kai iškelia svarbiausius savo 
obalsius atatinkamus tam mo
mentui. šiemet Pirmoji Ge
gužės įvyks metu, kada Jung
tinėse Valstijose NRA sistępia 
galutinai nusimaskavo, visos 
gražios Roosevelto pasakos 
apie panaikinimą bedarbės ir 
grąžinimą “gerų laikų” jau 
nuėjo vėjais. Joms vis ma
žiau tiki darbininkai, nes jie 
praktikoje, savo gyvenime, 
įsitikino, kad tai tik pasakos. 
Šiemet, labiau negu kada pir- 
miaus, grūmoja imperialistinis 
karas. Iš vienos pusės impe
rialistai niaujasi už rinkas ir 
pagatavi įsikabyti vieni ki
tiems už gerklių del Chinijos 
ir kitų rinkų ir išpjauti desėt- 
kus milionų darbininkų, iš ki-' 
tos—jie visi dūksta prieš dar-; 
bininkų tėvynę—Sovietų Są
jungą, kur nėra bedarbės, 
skurdo ir vargo, kur darbo 
žmonių gyvenimas su kiekvie
na diena vis daugiau gerėja.

Vargas ir skurdas akstiną 
darbininkus prie kovos, kas 
matoma ir Jungtinėse Valsti
jose, kur darbininkų streikų 
banga labai įsigalėjo nepai
sant NRA visokių skymų ir 
draudimų, kur darbininkai 
reiškiasi masiniai stoją į uni
jas.

1 • • v • • . • i gio ir neatsargiai kraipėsi ne-zuoti kompaničnas unijas, kaip 1 
ve, dabar, New Yorke ir apie- 
lihkėje gazaunių darbininkus 
organizuoja. NRA tai ir yra, . v
pirmas įžanginis prirengiamą- į Socialistų Vadų Nieksystes

geguži-1 ray.
parengimu į kitą vietą, rinko darbininkų

Visos mūsų masinės organiza- susirinkimas buvo pakilusiame 
cijos privalo dalyvauti 
nizuotai ir pavyzdingai.

orga- ūpe. Visur darbininkų susi- 
j pratimas ir revoliucinis nusis
tatymas auga.

| Motina Žuvo Gelbėdama Savo Kova už H. R. 7598 BiliŲ 
Dukterį'

Pereitą šeštadienį, Central

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
H. Green, 52 metų motina, ! 

gyvenusi 52 So. 71 Dr., išva
žiavo pavasario oru pakvėpuo
ti ir išsivežė 6-šių metų savo 
mergaitę Adną. Jos buvo neto
li Rosedale traukinių stoties. 
Mergaitė b e sivaikštinėdama 
kažin kaip nuėjo ant trauki
nio bėgių. Tuom kartu suzva- 
nino ir motina pamatė,

I c ™
| Opera House, įvyko pašalpinių 

’ organizacijų atstovų konfe-
rencija, kurioje dalyvavo virš 
300 delegatų ir delegačių, ši 
konferencija išdirbo planus, 
kaip išvystyti platų New Yor
ke veikimą, už tą darbininkų 
reikalus ginantį bilių. Dele
gatai pasižadėjo, kad jie 
įtrauks savo * organizacijas į 

kad i masinį veikimą, kurios turi

Jaunųjų Kom. Konvencija

jos mergaitė stovi ant bėgių, §jmįus tūkstančių narių.
o atbėga traukinys. Motina 
žaibo greitumu atbėgo ir sus
pėjo nustumti mergaitę ----
bėgių, kuri išliko sveika, bet 
pati motina buvo traukinio1 
numesta \20 pėdų į šalį ir 
mušta ant vietos.

Iškrito per Langą

Taipgi yra rodomi trumpi 
(įvykių) judžiai, kuriuose at
vaizduojama kaip į Maskvą 
atvyko draugai Dimitrovas, 
Tanievas ir Popovas, kaip jie 
buvo sutikti. Paskui rodo , 
Raudonosios Armijos parodą, 
laike Komunistų Partijos su
važiavimo. čia parodo dide
les tankas, kurios tartum ko
kie sausžemio karo laivai—tai 
Sovietų apsigynimo jėga. Yra 
ir daugiau trumpų paveikslų 
iš Sovietų Sąjungos, šiuom 
kartu tik sovietiniai judžiai 
rodomi “Acme” teatre.

Buvęs.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 8-10494
. Ofiso valandos nuo 1 

nuo 6

NEDĖLIOMIS

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.rytoNuo 10 iki 12 vai. iš
Jaunųjų Komunistų Lygos 

6-ta konvencija įvyks New 
Yorke, 15 dieną birželio. Ji 

susirinkimu 
St. Nicholas Arena svetainėje. 
Tai bus neišpasakytai svarbi 
konvencija, nes po pereito Ko
munistų Partijos suvažiavimo 
bus dedamos pastangos, kad 
Jaunųjų Komunistų Lygą iš
plėtus į galingą organizaciją.

Šioje konferencijoje dalyva- prasidės masiniu 
vo ir kongresmanas Lundeen 

nuoriš Minnesota. < Jis tą bilių įne- 
, še į kongresą, kada bilius bu- 
. vo pagamintas Bedarbių Ta
rybos, vadovystėje Komunistų 

(Partijos. Kongresmanas Lun- 
; deen šioje konferencijoje kal- 
! bėjo,, aiškino biliaus istoriją ir 
j jo reikšmę del darbininkų ir 
savo ‘kalboje pažymėjo: “Šį 
bilių. įvairiai vadina, kaip kas 
jį vadina ‘Lundeen bilius,’ 
bet jis nėra mano bilius, jis

i yra darbininkų bilius.” z
Po kongresmano kalbėjo d. 

'Amter, Bedarbių ^Tarybų sek
retorius ir aiškino ką bilius 
darbininkų klasei reiškia ir 
kaip reikia kovoti jo pravedi- 
mui. Kalbėjo visa eilė dar
bininkų judėjimo vadų. Ši 
konvencija parodo, kad dide
lis darbininkų susidomėjimas 
H. R. 7598 bilium.

Ryt dienos “Laisvėje” tilps 
d. J. Buivydo ilgas ir labai 
svarbus šios konferencijos ap
rašymas.

u z- Lietuviy Radio Valandos 
Smagus Vakarėlis

Ponia Daisy Gross, 30 metų 
amžiaus, iš Huntington, W. 
Va., užsimušė New Yorke iš- 
krisdama iš viešbučio per lan
gą. Ji iškrito nuo 20-to augš- 
to iš Edison Hotel, ant 47th' 

i St. Sako’, kad ši ponia turėjo 
suirusius nervus, čionai buvo 

.ir jos vyras, bet nelaimės me
tu jis buvo išėjęs iš kambario. 
Penktadienio vakare jie buvo 

rr^ , x turčių parėję, tat irjten ta po-
ad tam pastojus ke la, < n^a ^uvo atsisėdus ant prielan-

paisydama, kad langas buvo 
atdaras.

Prakalbos Sveikatos
Klausimu

sis fašizmo laipsnis. .
Pirmą Gegužės darbininkai 

d e iri dnstruos protestuodami 
prieš karą ir reikalaudami, 
kad karo reikalams skiriami 
fondai būtų perduoti bedar
biams darbininkams. Demon
struos U’ž Sovietų Sąjungą, 
prieš pasaulio imperialistų pa
sikėsinimus, uz pašalpą bedar
biams darbininkams ir darbi
ninkų draudimą, už revoliuci
nes kovingas unijas, prieš” te
rorizavimą negrų ir ateivių 
darbininkų ir tt.- Tat visi ir 
visos ruoškitės prie Pirmos 
Gegužės demonstracijų, kurios 
įvyks Union Square, 2 valandą 
po pietų. Į Union Square bus 
maršavimai, bet kur ir kada

vienas“Daily Workeryje 
darbininkas rašo: 
- Penktadienį socialistų kon
troliuojamos darbininkų be
darbių organizacijos buvo su
rengusios demonstracijas prie 
City Hali. Socialistai vadai 
nuėjo vidun pamatyti LaGu- 
ardią. Paskui jie sustojo prieš 
reporterių kameras, kad jų 
paveikslus nutrauktų, kad tas 
tilptų spaudoje ir gal dar ju
driuose bus parodyta. Darbi
ninkai demonstravo. Socialis
tai šaukė vieną po kitam o- 
balsį, kaip tai: “Milwaukee 
vakar, New PYorkas rytoj,” 
jie tūri mintyje/ kad New 
Yęrke bus socialiątas majoras,

Serga Drg. M. Ražanskienė
NEWARK, N. J.

Šiomis dienomis, drg. M. Ra
žanskienė yra Women’s and 
Children’s ligoninėje, kampas 
Central Avė. ir 10th St., New- 
arke. Turėjo sunkią vidurių 
operaciją. Atrodo, kad po 
operacijai pradeda gerėti, ta- 
čiaus vis dar jos gyvybei yra 
pavojaus.

Drg. Ražanskienė yra veikli 
darbininkiškose organizacijo
se, patartina/ draugams ir 
draugėms ją aplankyti. Lan
kymo dienos: trečiadieniais, 
pępktądieniais ir sekmadie-

Balandžio 25 dieną, trečia
dienį, 7 :30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St. Kalbės C. H. Moser kaip 
natūraliu būdu pasigydyti 
įvairias ligas. Antras, Povi
las Baltrėnas, rodys įliustruo- 
tus paveikslus,’ tai yrą žmo
gaus vidurių sudėtį ir abelną 
virškinimo sistemą; taipgi aiš
kins priežastį vidurių užkietė
jimo ir nurodys būdus, idant 
ilgiau būtų ąalima pasilaikyti 
savo jaunatvė. J.\W. Thomp
son kalbės įvairiais sveikatos 
klausimais.

Draugė Albina. Depsiutė, 
jauna mergina, aūgštosiotf pie
šėjų mokyklos, ji rodys gim- 
nastikus laike šių prakalbų. 
Įžanga veltui visiems.

Užkviečia Komitetas.

Ateinantį sekmadienį yra 
ruošiamas smagus margumynų 
vakaras, šį vakarėlį ruošia 
Lietuvių Radio Valanda, va
dovaujant J. Tarnui; naujoj 
Sobenkos svetainėje, 87-91 
Steamboat Road, Great Neck, 
L. L Programas stengiamasi 
sutaisyt įvairesnis, negu kad 
paprastai parengimuose esti; 
pasibaigus programai bus šo
kiai, kurie tęsis iki vėlumai 
nakties. Šokiams grieš smar
ki Hi-Dee-Hi Boys lietuviška 
orkestrą.

Kvįečia Rengimo Komitetas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 diena
Telephonas MEdallion 3-1328 Į

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.

Telephone, EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
9

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW. YORK, N. Y. 

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS ' 

Kalba Lietuviškai

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

Z)/?. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

, Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union 

BROOKLYN, N. Y.

S
 Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamėį Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- 
rumij ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos, 
Skau- 

Skjlvio,

ll iki 1 dienomis 
5 iki 7. vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Av.e. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M,


