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N e p r nlaimesite, Tik 
Retežius, o lilaimčaite

Sovietų Sąjunga 1932 metais 
medžių gamyboje jau užėmė pir
mą vietą pasaulyje. 1927 me
tais pagamino 27,000,000 kūbiš- 
kų metrų medžio, 1931 metais 
jau 129,000,000 kūbometrų. O 
1932 metais pralenkė visas kitas 

• šalis ir atsistojo pirmpn vieton.
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1928 metais i medžio pramo
nę, jos gerinimą ir techniką bu
vo įdėta 13,000,000 rublių. Gi

Anglija “Neduos”
Amunicijos

LONDON.-—Anglijos val
džia nusprendė uždrausti iš-1932 metais įdėta—146,700,000: v. ..... . .

rublių. Medžių gamyba meeha- ve21m^ amunicijos 'ir kito- 
nizuota. kių ginklų kaip Japonijai, 

taip ir Chinijai. Tai tiktai
1928 metais miškų industri-'figos lapas. Anglijos impe- 

joje buvo: 126 traktoriai, 7 mo
toriniai pjūklai, 1 motorinis ve
žimas, 1,624 kilometrai lentinio 
kelio, 20 kilometrų pakabinto ir 
38 kilometrai siaurų gelžkelių.

1932 metais buvo: 1,100 trak
toriai ; 386 motoriniai pjūklai, 
29 motoriniai vežimai, 47 gar
vežiai, 1,118 automobilių ir tro-, 
kų,1 150 mašinų rauti kelmus, . . . ,v ,
469 mašinos apipjovimui sielių, rinkas bei išnaudojimo 
295 mašinos malku pjovimui, teritorijas.

rialistai kaip rėmė, taip ir 
rems Japonijos grobikiškus 
žygius, ant kiek tas padeda 
smaugti revoliucinį judėji
mą Chinijoje. Iš kitos pu
sės Anglija rems chinus,. kur 
Japonijos veržimasis palies 
Anglijos kapitalistų pelnus

mašinos malkų pjovimui, teritorijas.
358 kilometrai plačių gelžkelių;
ir 1,023 kilometrai siaurų, štai 
kaip persikeitė medžio industri
jos mechanizacija.

ĮVAIRIOS žinutes
London. — Japonijos ir 

Chinijos atstovai 'susitikoVokietijoje baigia išnykti 
trockistų grupės. Badene jie' amunicijos gaminimo fabri- 
turėjo kelias organizacijas, da-^ko raštinėje. Jie abu išvien
bar jų nariai paliko Trockį ir; 
ateina į Komunistų Partiją. 
Tas patsai atsitiko ir Bruksda- 
le, Geidesfielde, Bratene ir ei
lėje kitų miestų. Apgauti dar
bininkai praregėjo, kad Trockis 
yra niekas kitas, kaip buržua
zijos agentas. Laikas darbinin
kams atsirubežiuot nuo Šnipiš
kes ir kontr-revoliucinės Prūsei- 
kos-Butkaus linijos, kurią dar ją 
seka, nes ir šie yra buržuazijos | shekas rengiasi karan ne 
agentai. H ’ v ’ ”

reikalavo pigiau pagaminti 
amuniciją ir gavo ant 40 
nuošimčių. Viso jie užsa
kė 1,000,000 kanuoliu kulku 
ir 35,000,000 šautuvų pat
ronų. Štai ką reiškia “drau
dimas” išgabenti ginklus.

Shanghai. — Chang Kai-

Sovietų Sąjungos pietų kraš
te, Turkmėnijoje, lOJd. vasario 
prasidėjo sėja. Sovietų Sąjun
ga yra plati, kada šiaurėj šalčiai 
ir pusniai, tai tuom kartu pie
tuose jau sėjama javai.

prieš Japoniją, kuri grobia 
Chiniją, bet prieš ' Sovietų 
Chiniją.'

Shanghai. — Gumos fab
rike įvyko sprogimas. 1 17 
darbininkų, iš jų 16 mergi
nų, užmušta ir 30 sunkiai 
sužeista.Franci jos spauda šaukia, kad 

jai padarė didelį “surprizą” SS 
SR atstovas d. Litvinovas Gene- 
voje, numaskuodamas Francijos 
“nusiginklavimo” planą. Fran- 

t cija geresniam apsiginklavimui 
ir paslėpimui savo darbo buvo 
pasiūliusi tam tikrą “nusigink
lavimo” planą. Bet d. Litvino-Į 
vas varde SSSR pasiūlė prak- 

/ tiškus žingsnius, tada Franci- 
ja subliūško su savo planu. Ple
pėti apie “taiką” ir apgaviiiėti 
darbininkus jie -gali, bet kada 
pasiūlyta sugriauti tvirtumos ir 
sunaikinti kaunolės, tai jau ki
tas klausimas.

Havana. — Kuboje lau
kiamas sukilimas prieš Ma
chado valdžią. Sukilimo or
ganizavime kaltina komuni
stus.

Perth Amboy, N. J.—He
len Biega, 38 metų moteris 
mirė. Ji peiliu susibadė 
sau krūtinę ir persipjovė 
gerklę. Vis tai vargo išda
vas.

Visą žiemą Leningrado prie
plauka laivams atdara, nes So
vietų ledlaužiai, priešakyje su 
“Jermak”, ledus raižo ir laivus 

\išleidžia į jūras.

Sovietų Sąjunga turi garlaivį, 
kuriam duotas vardas “Vąnzet- 
ti.” Amerikos buržuazija nužu
dė sąmoningą darbininką, bet jį 
gerbia Viso pasaulio darbinin
kai, o SSSR net laivui turi jo 
vardą.. '

SSSR iškilmingai rengiasi 
prie minėjimo Karolio Markso 
50 metų sukaktuvių. Jau per
eitais metais prisirengimas pra
dėtas. Dabar SSSR išleidžia 
krasaženklius su K. Markso at
vaizdą. Jie pasieks viso pasau
lio kampus.

Apteikėme “Priekalo” No. 12, 
1932 metų. Tai labai geras ir 
turtingas žurnalas. Jo kaina 
tiktai 15 centų. Daug raštų 
apie Sovietų Sąjungą, Lietuvos 
ūkį, eilėraščių; yra paveikslų, 
labai interesingų pasakaičių, 
kritikos ir kitokių raštų, ir visa 
tai tiktai už 15 centų. Tuojaus 
kreipkitės į “Laisvę” ir gausite?

MMWMi

Drg. Kalininas, SSSR prezidentas, kalbasi su 
kolektyvų atstovais apie būsimą sėją. >

JAU TIK KELIOS DIENOS IKI KOVO 4
Ar Prisirengėt Masinėms Demonstracijoms Už Savo Reika

lus? Kovai Prieš Badą, Vargą Ir Skurdą?’ Demonstruo
kite Kovo 4 Keną

ir kitos darbininkiškos or
ganizacijos šaukia jus į gat
ves! Reikalaukime, kad fe
derate valdžia paskirtų kiek
vienam ' bedarbiui $50.00 ir 
po $10.00 del kiekvieno jo 
šeimynos nario. Reikalau
kime, kad visi pinigai, ku-

Kiekvienas darbininkas ir monstracijų. K o m u n istų 
darbininkė privalo dalyvau- Partija, Bedarbių Tarybos, 
ti kovo 4-tą dieną masinėse! Darbo Unijų Vienybės Lyga 
demonstracijose už duoną ir 
kitas gyvenimo reikmenis. 
Išnaudotojų valdžia bilionus 
dolerių išleidžia karo ruoši
mui, gi tuom kartu šalyje 
yra apie 40 miliomj gyven
tojų susidūrę su bado ir 
mirties veidu. Bedarbė dar
daugiau plečiasi, jeigu jūs rie yra skiriami gaminimui 
dar dirbate, tai greitai gali- Į kanuoliu, karo laivų, orlai- 
te atsidurti bedarbių eilėse.! vių ir kitokių žudymo įran- 
Kovokime už tuojautinę be- ‘ kių, tuojaus būtų atiduoti 
darbiaųis pašalpą ir\ darbi-1 bedarbiams—duonai ir ki- 
nirikij dMųd’im’ą.' Kovokirriė 
prieš bado'sistemą! ( ‘
Ne\y Yorko, Chicagos, Phi- 

ladelphijos ir kiekvieno ki
to miesto darbininkai ir dar
bininkė^1 ruošiasi prie de-

SSSR Smarkiai Rengiasi 
Prie Sėjos

MASKVA. — Visa Sovie
tų Sąjunga smarkiai rėhgia- 
si jjijiei pavąsar^nių pasėlių. 
Valdžia suteikia šimtus tūk
stančių tonų geriausių grū
dų kolektyvams. Grūdai 
specialiai parūpinti. Tech
nikiniai padaryta daug, pri
sirengimo. Imperialistinio 
užpuolimo pavojus verčia 
dar daugiau apsėti laukų, 
kad būtų pakankamai duo
nos karo metu. Sovietų Są
jungos valdžios žmonės tik
ri, kad daugelis kūlokų yra 
paslėpę daug grūdų ir del to 
vietomis stoka jų.

Areštavo V. K. Partijos 
Vadus

tiems'reikmenims. Atmin
kime, kad tiktai per kovą justų 
galėsim pagerinti ,savo gy
venimą, tik per kovą išsigeL 
besime iš bado ir kapitalisti
nio išnaudojimo.'-! /

Japonai Sulaikyti 40 Mylių Fronte
CHlįNCHOW, Mandžuri- armijos k o n c ė ntruojamos 

etvirta japonų armi- fronte tarpe Chifengo irja.—
ja sulaikyta ant 40 mylių Wukungfu miestų, kur bus 
ilgio karo fronto. Chinai labai didelis mūšis.
apsidrūtino ant .kalnų ir ski-1 --------------------

' T' * II * J 4 zx Bedarbių ReikalavimaiJiems j pagelbą pribuvo 19- n • i >
tos armijos pulkai, kurie pė- n^rnSDUrgC 1;
reitais metais mušėsi su ja
ponais prie Shanghajaus. .? HARRISBURG, Pa.—Ko-
Baisūs šalčiai mūšių srityje.' mitetas iš septynių darbi- 
šaltis siekia 22 laipsniu že- ninku, atstovaujantis Penn- 
miau'zero. Pusniai ir $nie- sylvania valstijos bedarbius, 
gas trukdo japonų puolimui, i įteikė gubernatoriui i Pin- 
Apie ! -300 japonų kareivių' chot bedarbių reikalavimus, 
pasiuntė karo Užpakalin su! ' 
'nušalusiomis -rąnkomis ir 
: kojomis. Japonai traukia 

vimui cninų apkasų. China! 
turi ten taipgi 30 karo orlai
vių, , vėikiabsiai būs '■ didėlis 
brb.'^husis., ' ■ ■'
'Iš Chinijos ateinh žinios, 

kad 5,000 Marichukuo k'arėi- 
vių,’kurie ėjo išvieri su ja- 

I ponais po komanda ‘gėriero-
-...... 1

chinų pusę. Japonų orlai- 
via! vijūši juos ir bombar- 

IBaltimore, Md, — 400 lai- davo, norėdami ' sulaikyti, 
vų krovėjų kovoja prieš ai- Prie Naimawangu miestelio 
gų kapojimą ir vergiškas są- 2| valandų ' mūšyje chinai 

sumušė japonus. Bet kitos 
japonų armijos, būtent pir
ma, antra ir trečia eina ne
sulaikomai pirmyn, ir jos

London. — Atšno ir pra
dėjo leistis sniegas. Vieto
mis vandens yra po kelias 
pėdas gylio. Pavojus pbtyi- 
niu. 1v

Vancouver,! W&sM U- Keli 
šimtui briedžių mirė iš ba
do,4 kiti °rbadauja/ 1 Labai 
daug priversta sniego, ir jie 
negali gauti maisto.

Santiago, Chile. — Išnau
dotojų valdžia rengdamos! 
karan pradėjo- puolimą , ant 
komunistų, kad sukriušinus 16 Yahg Ying-pu perėjo I į 
darbininkų judėjimą. . ėhinų‘pūsę. Japonų-orlai-

į! Jie reikalavo maisto, švie^ 
sos, šilumos, sulaiky ti bedar
bių •. pardavinėjimą.. namų, 
metimą bedarbių iš namų, ir 
piniginės paramos. .Uuber* 
natprįus ;atsisake i ką: pageb 
bėti be seimeli d susirinkimo! 
Bedarbiai! rengiasi prie ma
sinių demonstracijų kovo 4 

dieną. : 1 ! >

lygas.

Akron, Q. — 2,000'darbi
ninku apgynė nuo policijos,! sulaikomai pirmyn, ir jos 
kuri jau antru kartu norėjo t gali apeiti chinus iš užpa- 
išmesti iš r narnų bedarbį kalio,, kurie nulaikė, japonų 
darbininką. / ketvirtą armiją. Chinijos

SSSR Partija i Valosi ?
'LENINGRADAS. — Sep- 

tyni Komunistų Partijos na
riai/ kurie pirmiau' buvo sa
vininkais keptuvės, išmesti 
iš komunistų eilių. Tardy
mai parodė, kad jie yra de
šinieji elementai ir vogdavo 
visuomeninį turtą. Devy
niolika kitų išmesta už >ne- 
mokėjimą duoklių ir astuoni 
padėti ant pasitaisymo listo. 
Komunistų f čPartija ’-valosi 
nuo netinkamo reiemento/:

BJAURI FAŠISTŲ PROVOKACIJA 
VOKIETIJOJE

Sudegė Reichstago Namas. Fašistai Bėdą,Verčia Ant Ko
munistą. Tą Daro Tiksliai, Kad Pakenkus Komunistams 
Busimuose Rinkimuose ir Kad Paskelbus Komunistą Part 
tiją Nelegale. n

BERLYNAS. — Fašistai, 
pasinaudodami provokacija 
gaisro Reichstago namo, 
medžioja komunistus. Are
štavo draugus E. Thaelma- 
ną, W. Pieck, E. Targlerį ir 
keletą kitų žymiausių vadų. 
Jiems gręsia mirtis nuo įdū- 
kusių fašistų. Hanoverio 
mieste jau suimtą 140 komu- 

‘ į. Vdkiętijoje paskel
biamas karo stoyis., ( Berly
ne policija apginkluota šau- 
tuvais ir kulkasvaidžiais 
pilola aritkomųųistų ir soci
alistų. Ąreštudtas Van Der 
Lyebbens yra hollandas. 
Buržųązija skalbę, kad jis 
yra komunistas, ir jis būk 
pądęgęs Reichstago namą.

Atmetė Farmeriams
Paramą V ’

WASHINGTON. — Buvo 
įnęšta bilius, kad paskirti pi
nigų fondui, iš kurio galėtų 
gauti pasiskolinti farmeriai. 
Bilius atmestas, nes dauge: 
liuį senatorių pasirodė, kad 
tai jau “Sovietų” įvedimas. 
Jie skiria bilionus- dolerių 
bankierių pagelbai, - bet u nie
ko bedarbiams darbininkam 
ir vargingiem farmeriąm.

Daugiau Karui Suokalbiai! ja
• jj ' T *.»• --’J i’i- * j .... ' ! i J j

. .VĮĘNNĄ, Austriją, — 
Daugiau riiovynių dąl. Itali
jos, . Vengrijos ir Austrijos 
karinio,, suokąlbię. Frakci
ją ir jos talkininkes kulti
ną jas, kad jos suokalbiauja 
prieš Jugo-Slaviją, Cecho- 
Slovakiją, Franciją ir jos 
talkininkes. . Viešpataujan
tis krizis gįmdo vis daugiau 
imperialistų tarpe nesusi
pratimu ir stumia juos į ka
rą- .. .

■■ Chattanooga, Tenn. — 
Peerless Woolen Mills Co. 
dirbtuvėje 1,000 darbininkų 
sustreikavo prieš algų ka
pojimą. n / : '

BERLYNAS. — Krūvi- ti bjaurius užmetimus... Jų 
nieji fašistai, kurie maudo-1 oficialis . organas “Rothe ’ 
si Vokietijos darbininkų ; Fahne” uždarytas iki 15 d. 
kraujose, atliko bjauriausią balandžio. Kiti dienraščiai A 
provokaciją. Vokietijos par- uždaryti bei konfiskuojami, 
lamento Reichstago rūmai Bandė atvežti savo laikraš- 
supleškėjo. Tai buvo gra- čius iš Munich į Berlyną, fa- 
žus ir didelis namas. Ten šistai areštavo vežėjus , ir 
buvo dideli knygynai ir konfiskavo trokus, o Mųni- 
daug istorinių dokumentų, che uždarė tą laikraštį. Ko- 
Galėjo atsitikti nelaimė, bet munistų centras uždarytas, 
viskas rodo, kad tai bus fa- Susirinkimai uždrausti. Ko- 
šistų provokacija prieš ko- munistams neleistina dary- 
munistus. Dabar Vokieti- ti jokias rinkliavas. Fa^is- 
jos fašistinė valdžia skelbia, 
kad jie turi areštavę tūlą 
L-urgg, kuris būk sakosi 
esąs komunistas. Tai bus 
bjaurus melas!

Viskas rodo, kad, nepai
sant fašistų puolimų ant ko
munistų, komunistų įtaka 
augo ir fašistai bijojo pra
laimėti rinkimus kovo 5 die
ną. Jie atliko šią provoka
ciją, kad pulti komunistus 
ir kiršinti prieš juos mases. 
/Fašistinis ministeris Goęr- 
ingas jau davė įsakymą 
areštuoti 100 komunistų, ku
rie buvo Reichstago nariais. 
Tai pasimojimas ant veik
liausių komunistų vadų.

Komunistai negali atrem-

tai puola komunistus net na
muose. Nesenai jie sudegi
no devynių komunistų gy- 
venamius. Ir ve šiuom mo
mentu fašistai atliko bjau
riausią provokaciją veikiau- > 
šiai patys, sudegindami 
Reichstagą. Tai jau ne pir
ma fašistų provokacija. Tai 
jau ne pirmas buržuazijom 
žygis, kad uždavus komumįsr •
tams ir abelnai darbinin
kams smūgį. Fašistai laks
to, kaip žvėrys, ir puola dar
bininkus. Jie uždraudė eilę 
socialistų surinkimų. Visą 
tai daroma, kad galėtų lai
mėti būsimus rinkimus,, ir 
dar tvirčiau užsisėsti dar
bininkijai ant sprando.

’į-'®

Hull Ruošia Karą Derasi Del Chinijos
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto paskirtas valstybinis 
sekretorius, ponas C. Hull, 
dar neužėmęs tos vietos, jau 
ruošia karą su Japonija. Im
perialistai, varžydamiesi už 
rinkas ir pelnus, ruošia dar
bininkijai naują skerdynę. 
Budėkime ir kovokime prieš 
karą! Kovo 4-tą dieną de
monstruokime ir reikalauki
me, kad visi pinigai skiria
mi karo reikalams, tuojaus 
būtų perduoti bedarbių 
pimui.

i ELIZABETH, N. J.

šėl-4

Mire Duktė Antano Pociūno
Vasario 27 d. mirė Felici

ja Pociunaitė, turėdama tik 
10 metų amžiąus, palikdama 
didžiajam nuliūdime savo 
tėvelius, brolį ir dvi seseles. 
Kūnas pašarvotas po N. 65 
Pine Št. baidos ketvirtadie
nį, 2 d. kovo, 2-rą vai. po 
pietų, ant Rosehill kapinių, 
be jokių religinių ceremo
nijų. Visi draugai kviečia
mi dalyvauti, atidavimui pa
skutinio patarnavimo.

D. K.

Atlantic City, N. J.
degė ' tiltas ant Absecon 
Blvd. ‘ Tiltas buvo 50 pėdų 
ilgio. i -

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto nuskirtas valstijos 
sekretorius ponas Hull buvo 
pas Anglijos ir Francijos at
stovus Washingtone. ir su 
jais derėjosi kas liečia Chi- 
nijos-Japonijos karą. Im
perialistai derasi, kaip ge
riau suderinti savo grobikiš
ką veikimą Chinijoje, ir 
kaip iš jos pasidaryti karo 
bazę prieš Sovietų SąjŪri- 
ga. ;

Washingtone “nusidžiau
gė” del Anglijos ir Franci
jos padarytų nutarimų ne
duoti ginklų ir amunicijos 
Japonijai ir Chinijai.; - Bet 
tuom pat kartu pilni laivai 
amunicijos ir kitokių žudy
mo įrankių nuolatos plaukia 
į Japoniją ir Chiniją .

Prisiruoš^ Karai

/H-'

MANILA, Philippinai. — 
Įsakyta Amerikos karo lai
vynui nevykti į Chinijos 
vandenis, kadangi dabar ei
na Čhinų-Jappnų karas. Tas 
daroma, kad išvengus nesu
sipratimo su Japonija. Bet 
tuom pat kartu Amerikos 
karo laivynas, kuris randa- j 
si Philippinų prieplaukose, 
yra pasiruošęs bile karo 
veiksmams.
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Motina Ir Jos Šeši Kūdikiai Išmesti
5. Į Gatvę Šalti Ir Badauti

Tūkstančiai Motinu Ir Vaikų Jau Gatvėje: Kitus Toks Pat 
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Fordo Agentai
K 1 * I I

Tūkstahčiai Detroito au
tomobilių darbininkų strei
kavo, o kiti dar ir dabar 
streikuoja Briggs kompani
jos dirbtuvėse prieš algų 
kapojimus.. Jiems algas nu
kapojo po 20 centų ir dau
giau. Su streiku Briggs 
dirbtuvėj surištas ir Fordas, 
nes jo automobiliam ten re* 
mus darydavo. Fordas sa-

voti už ūmią—žmoniškesnę 
pašalpą ir bedarbių apdrau- 
dą kapitalistų ir valdžios lė
šomis. ' f

lyginas Laukia; Užteko Kentėti; Laikas Kovoti Prieš Ba- dai.bininkam algas nuka-
d^įlr Mėtymą Iš Stubų; Ruoškitės Prie Kovo 4 d. Bedar- }pojo,< kad darbininkai ir 
bi^Demonstracijij; reikalaukime Bedarbiams Pašalpos 'bdami badauja. :,
IrApdraudos

* .X A

Tačiau fašiitu 1 “tūrva
’ I . . •< •* . , • . .

SeJlce Romakienė, 36 metu amžiaus, parėjo su duktė- 
ria jg ligoninės, kurioj randasi Romakas, šeimynos tėvas 
ir gStfva. Tai buvo vasario 27 d. Bet kuomet priėjo prie 
to nSmo, kur jie gyveno, persigando. Ji pamatė, kad ant 
šaljį^atvio išmesti visi jos rakandai ir visi vaikai. O šal
tas 3^jas, nešdamas dulkes ir popieras, žiauriai siaučia, 
tartįjSm norėdamas .paskandinti Romakienės vaikų 
kjiksmą. •

Motina šešių kūdikių gatvėje’—be duonos kąsnio, be 
centb kiseniuje, be pastogės! Jos vaikai taip pat! Tai 
ne pasaka, ne išmislas! Tai atsitiko Brooklyne, po num. 
1,083 Broadway.

ši;šeimyna išmesta laukan iš stubos už nepajėgimą už
simokėti randos, $20 į mėnesį, už namą, kuris priklauso 
£)iWię Savings Bank. Ją laukan išmetė Roosevelto parti-1 
jos-'demokratų valdžia.

Keturi vaikai visi maži. Vyriausia mergaitė 15 metų, 
sūnūs .19 metų. Abu bedarbiai. Tėvas irgi buvo bedar
bis,-nuo vargo ir klapatų neteko proto ir atsidūrė 
beprotnamyje. Motina ir penki kūdikiai nuvežti į “flop-, 
auz$.” Šeimyna ištaškyta. Vyresnioji mergaitė ir, vy
resnysis sūnus palikti “dievo apveizdai!”

l£ne šis vienas toks atsitikimas. Tūkstančiai šeimynų 
jaujsugriauta tik New Yorko mieste. Tūkstančiai moti
nų eu savo vaikais jau randasi gatvėje.

Tai Amerika. Tai Roosevelto valdžios žygiai!
Šiandien gatvėn tapo išmesta Romakienė su šešiais vair 

kai$ rytoj tu, lieiuve darbininke motina, ten atsidursi! 
Bedarbe nesibaigia.' Vargas didėja. Vis daugiau ir dau
giai darbininkų šeimynų nebeturi iš ko randos užsimo
kėti! Nei duonos, nei pastogės!

Ėet dejavimas ir raudojimas nepagelbės. Kentėjimui 
irgrturi ateiti galas. Reikia kovoti. Reikia mobilizuo
tis įmovai už pragyvenimą bedarbiams—už greitą pašalpą 
ir ųž apdraudą.

Štai kame didžiausia reikšmė kovo 4 d. bedarbių de- 
motfetracijų. Laike rinkimų Rooseveltas sakė, kad jei
gu »jis bus išrinktas, tai “nė vienas nebus alkanas, nė 
vienas neturės šalti.” Bet štai Roosevelto partija išmetė 
laukan darbininkę motiną su vaikais į alkio ir šalčio nas- 
rus$ Vadinasi, rinkimų kampanijos prižadai buvo veid
mainingi.

Kbvo 4 d. bedarbiai, tie “užmiršti žmonės,” išsijudins. 
Jie pakels protestą prieš mėtymą bedarbių iš stubų, prieš 
badu marinimą darbininkų šeimynų. Jie pareikalaus, 
kad'Roosevelto valdžia suteiktų pragyvenimą bedarbiams, 
kacį apūiokėtų randas beddrbių šeimynoms, kad sulaiky
tų ©ėmimą iš darbininkų jų namelių.

Lietuviai darbininkai ir darbininkės! Atminkite kovo 
4 d*c Ruoškimės prie bedarbių demonstracijų! Ruoški
mės prie visuotino ir bendro bedarbių reikalavimo pašal
pos! ir apdraudos!

pasakoja:
j “Fordas tiki įx aukštas 

: Detroit, Mich. — Automobilių 
: iišdirbėjas Henry Ford sako, 

kad darbininkai turėtų gauti 
didesnės algas' ir kad, kaip 
tik prasidės kilimas biznių rei
kia pradėti greitai kelti algas. 
Kam kitam gali parduoti au
tomobilius ar ką kitą jeigu ne 
tiems kurie dirba už algas, sa
ko Ford. ;

Kiek fašistai gauna nuo 
Fordo už atvirą agitavimą, 
kad Fordas yra darbininkų 
draugas net tuo momentu, 
kada darbininkai streikuo
ja? Darbininkai grumiasi 
prieš policiją ir paties For
do reakcines spėkas, o čia 
Clevęlapdo lietuviški fašis
tukai išlenda garbinti For
dą, kad jis tiki į dideles al- 
$4* . '.' z

Bedarbiai! Ar Žinote Kas Ger- 
laikj -Grąžins? .

•Ne juokai, 17,0t>0,d00 be- 
darbių randasi skaudžioje 
padėtyje. Tūkstančiai be
darbių, kurie seka įvairių 
religijų ‘ kunigų ’ pasakoji
mus, turėtų pasiklausyti,, ką 
kunigų laikraštis, “Drau
gas,” sako apie gerlaikio 
grįžimą: > -

Kad grąžinti geresniuosius 
laikus, t. y. kad riustelbti Šian
dieninį ekonominį .slėgimą, yra 
reikalinga ne bile kokia ąkci- 
ja, bet griežta akcija. Tos rū
šies darbą gali, daryti ne.'kas 
kitU, kaip tik pati krašto vy
riausybė. ,

Ar vyriausybė .imsis tokios 
akcijos, tas priklausys nuų 
naujo prezidento F. D. Roose- 
velt’o. Kun. dr. Ryan sako, 
kad busimojo prezidento tuo 
klausimu., nusistatymas nėra 
aiškus. Tad krašto gyvento
jai privalo melsti Dievo, kad

Imperialistą Puolimai
' ' • I ' ...
Visų šaiių imperialistai 

ruošiasi į naują ,karą. Kad 
karo gaisro kuriuią nesulair 
kytų revoliucinis .judėjimas, 
tai žiauriausiai triuškina 
darbininkų judėjimą ir pir
moj vietdj’žddo 'komunistą1 
vadus. Lietuvių darbininkų 
laikraštukas': (‘Rytojus//, ei
nantis; Argentinoj; rašo: ’

Eudosio (Rąvinez, ( aktyvus 
. revoliucinis. yeikėjas, Peru Ko
munistų Partijos sekretorius, 
yra nuteistas mirti.

šiame mofnente, kada tarp 
Peru ir Kolombijos konfliktas 
įeina į sprendžiamąjį karo taš- 
karegį, toks nuteisimas tikro 
prieš imperialistinius karus 
kovotojo ir. Ąntikarinio Konti- 
nentalio kongreso organizato
riaus, turi pagrindinės' svar
bos.
Karas tarp Bolivijos ir 

Parąguajaus jau eina senai. 
Dabar vėl susikirtimas tarp 
Peru ir Colombijos. Kada 
darbininkai ruošiasi prie 
Amerikos Kontinento Prieš
karinio Kongreso, tai puola 
komunistus, kaipo atkaklius 
karo priešininkus, ir pa
smerkę nužudyti Peru Ko
munistų Partijos sekrętorių 
drg. Eudosio Ravinez. Kon
gresas Prieš | Imperialisti
nius • karus [ įvyko Montęyį- 

• deoj, vasario 28 d. f • ., .

Spirgučiai
“Laisvės” No. '45 atsipra

šoma už žodį ' “bestija.” 
Draugai, tų laikų nebuvo, 
kur sakoma: “Kas mės į ta
ve akmeniu, mesk į jį duo
ną.”

Funkcionierių susirinki
me, kuris įvyko Webster 
Hall, vas. 23 d. vakare, nuo 
lietuvių organizacijų nesi
matė. Pasirodo, kad mūsų 
kuopų valdybos daugiau 
“žino” ir už Kompartijos 
Distriktą. Gerai, draugai, 
bet žinojimą nereikia už 
ančio nešioti.

Po funkcionierių susirinki
mui dar suspėjau į ALDLD 
1 kpk susirinkimą. Apie pa- 
,tį susirinkimą nėra ko sa-,

Roosevelt’as ištikrųjų paskelb- kyti, bet kad mūsų susirin- 
tų^atkaklų karą ekonominiam Simuose būna bereikalingų

i HBA&ETH, N. J!

Lai Šitie 1933 Metai Bus Mūsų Rugiapjūtės Metai. Centro 
Komitetas Yra Pasiryžęs Nugalėti Visus Keblumus ir Su
teikti Nariams Bent Porų Knygų Ir Nors Vieną Brošiūrą. 
Reikia Suglausti Eiles Ir Tuojaus Visiems Užsimokėti Na
rines Duokles

>
, Netenka abejoti, kad 
Amerikos Lietuvių . Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos nariai jąu susipažino su 
(Centro Komiteto atsišauki
mu, kuris tilpo mūsų: abie
juose dienraščiuose. Tame 
Atsišaukime: suglaustoje for
moje buvo atžymėta mūsų 
nuveikti darbai 1932 metais 
ir taip ■ pat, fkdkįdse sąlygo
se pradedame 1933 metus. 
Pereitais* mėtaisj nepaisantį 
kad tai buvo sunkiausi me
tai mūsų Draugijai, ne tik 
iš priežasties krizio, bet ir 
puolimo -— draskymo mūsų 
organizacijos per kontr-re-

na dvigubos ir trigubos 
vertės knygomis,' iš kurių 
apsišarvavus Markso-Leni- 
no mokslu galima kovoti su 
darbininkų klasės priešais 
pasekminghi1 praktikoje.

Iki ' šiol, kaip1 žinome, 
ALDLD Sulošė labai svarbią 
rolę. revoliuciniame ’ judėji
me lietuvių tarpe, ateityje

Pirm iausia klausiama: 
“Ar jūs, radio savininkai, 
mokėsite peną savaitėje už 
klausymą operos dainų o- 
ru?”

Jeigu milionas iš keturių 
—penkių milionų, kurie gir
di šeštadieniais radio bango
mis leidžiamą operą,—įmes
tų po peną centinėj baaku
tėj vėlesniam jų išrinkimui,- 
tai susidarytų $10,000, kas 
Veik tiek kaštuoja išpildy
mas programos. Tada1 vis- • 
kas, kas: įplaukia iš klausy
tojų operos name, būtų tik
ras pelnas.

Tai da ne viskas. Yraprieš mus stovi dar didesni < • ..... ...L 1 prašoma publikos aukų, ne•uždaviniai. Krizis vis1 '__
didėja, bet lai nebūna tūme 
priežastis, kuri sulaikytų 
mūsų organizaciją nuo plė- 
.timosi, atbulai, meskimės 
darban su padidinta energi
ja, budavokime ALDLD, su-

voliucionierių Prūseiką ir siriškime tampriau su abel- 
Ko., mes išlaikėme poziciją, nu. revoliuciniu judėjimu 
t. y., kas liečia narių skai- ši°j šalyj; kuriam vadovauja 
čių, o politiniame fronte net Komunistų Partija. Lai šie

daug, tik $300,000, užtikri- 
■ nimui ateinančio operos se
zono, kuris bus vėl trumpi
namas nuo šių metų šešioli
kos savaičių, kitaip bus vi
siškai uždaryta.

Vedimui to darbo ir rin
kimui aukų, jau yra susitve
ręs komitetas iš vadovau
jančių operos dainininkų. 
Jie sako, kad uždarymas 
operos būtų ne tik smūgis

1933 metai bus mūsų rugia
pjūtės metai, idant gale me
tų su^edaYt atskaitą, galėtu-į kultūriniam gyvenimui, bet 
me pasakyti: dvigubai pa-j išmestų 770 augštai specia- 
augome. i . j , \ 11 ’ ’ 1

Kad reikalinga plėsti, kitur negalės gauti darbo, 
budavoti. ALDLD, dviejų 
nuomonių negali būti,, kiek
vienas jos narys tuomi’ rū
pinasi, bet kaip tas padary
ti, kokie planai būtų geriau
sia, randasi pasidalinimai- 
skirtingoš i nuomonės. Kad 
.subendrinus taip kad priėjus 

('priĮe vieno geriausio plano,.

padaryta žymus žingsnis 
pirmyn. Kiekvienas įvykis, 
šioje paaštrėjusioje klasių 
kovoj, kuris sudarė reika
lingumą ' vieningos atsparos 
prieš kapitalistų ’klasės pa- 
simojimą, surado atbalsio 
ALDLD orgahizacijoj. To
kią tai išvadą galima pada
ryti imant visą ALDLD 
abelnai,; tačiaus kuomet pa
imsimo atskirai perkratinė
ti kiekvieną kuopą bėi ap
skritį, tai .surasime .šen.įr( 
ten trukumu. Nepiažai yrą 
vietų, kur. kuopos prisilaiko 
senos veikimo metodos, ap- 
sirubežiavimo siauruose rė
muose prie technikinių pa
čios kuopos, reikalėlių. To-

’ ’ ’ ’ se ALDLD reikalus, daryti
sumanymus suvažiavimui, 
tokius- sumanymus, kurie 
atneštų kuodaugiausia nau
dos visai Draugijai ir abel- 
nam revoliuciniam judėji
mui.

Taipgi yra svarbu nevil- 
I kinti mokesčius, bet užsimo
kėti ir siųsti Centro sekre
toriui. Narių ir kuopū ko
operacija su • Centru yra 
svarbu tuo klausimu. Cent
ro Komitetas yra užsibrėžęs 
šiemet išleisti tris leidinius, 
o išleidimas priklauso nuo 
finansų, tad užtikrinkime 
save gavime trijų knygų 
šiaiš metais, pasimokėdami 
duokles tuojaus.’ ■ , j

Centro Komiteto Pirm. '
V. J. Senkevičius.

lizuotų darbininkų, • kurie

/’Še tau, kad nori! Pir- 
miaus skaitėsi augštais pro
fesionalais, o ne darbinin
kais. Ir jeigu kokia darbi
ninkų organizacija ~ rengė 
koncertą, i kvietė ponus dai
nuoti,—užgiedodavo tokią
kainą, kokią • buržuazija 
jiems mokėjo, Toki žmo- »

Cehtro Komitetas šiais įes, kaip darbininkai, jiems
tais šaukia suvažiavimą,lie
pos 3-4 dd. Jau dabar lai
kas išanksto rengtis prie su
važiavimo, svarstyti kuopo-

'buvo svetimi. Dabar *• gi, 
buržuazijai \ subliuškus ir 
nubiednėjus, tiek pinigų ne- ’ 
gaunama, tai reikia aplan
kyti ir to vargšo stubelę ir 
pažiūrėti, ar pas jį kurkia 
kokis radio ,ar ne. O jeigu 
taip—centas ubagiškam po-' - 
nui. Suruktum, su tokiai - 
diplomatija.

' Del užsidarymo minimos' 
operos darbininkų klasei 
bus nei šilta, nei šalta. Jie 
vis tiek mažai ją lankydavo, 
tai viena; antra, kas tikėjo
si, kad krizis jau stovi prie 
durų, ateis jo vieton svečias- 
—“gerlaikis,” tai tegul pasi
žiūri, kaip buržuazija tam 
tiki, prie ko ji rengiasi.

Pagaliaus,.jeigu nėra pel
no operai; teprasmenga .ir 
visa dailė. Ar ne graži <kuL 

! tūra? • . . ,in • .

kis apsirubežiavimas veda 
prie laipsniško merdėjimo.

Kas reikalinga daryti, 
idant sudrūtinųs ALDLD 
kaip skaičiumi, taip ir klasių 
kovos fronte? Paprastai, 
prisilaikoma tos nuomonės, 
kad pirma reikia išaugytiį 
skaitlingas kuopas, o jau tik 
paskui bus galima kas nors 
veikti. Tačiaus nevisai taip 
yra. Net galima sakyti, 
kaip tik atbulai yra. Paty
rimai mums rodo, kad kur 
tik kuopa ima daugiau da
ly vumo klasių kovoje ir re
zultatai to dalyvavimo pa
sidaro apčiuopiami kiekvie
nam darbininkui, nepriklau
sančiam prie mūsų organi
zacijos, toji kuopa neturi 
vargo/ suverbavimų. naujų 
narių,<nes darbininkas iftato,, 
kąd ALDLD. tikrai kovpją 
ųž’jo reikalus ir ten jo vie- 
RąJ Tuomet ir ’mėk'estis ne
sudaro tą Užtvarą nuo1 dar- 
.bininkų, nes tai antraeilis 
.klausimas, Ir ' tikrenybėje 
ALDLD yra pagrįsta ant 
klasių kovos pamatų, kaipo 
-dalis darbininkų klasės, ko
vai prieš kapitalistinę sis
temą. Kad vesti kovą pa
sekmingai, rėikalinga's žino
jimas. Tą mes įgijąme kny
gose, marksistinėse, knygo
se. Kuomet mes prieiname 
prie išvados, kad reikąlinga 
mums tokios knygos Tr ąp- 
švieta, tai" surandsime, kad 
ALDLD /yra nepūvaduoją- 
ma organizacija tuo klausi
mu,-•” “ *“'Jl ” v - ■Si< • 
find

slėgimui:”
i ĮtTaigi, jūs, milionai będar- 
darbių, nieko nedarykite, sa
ko “Draugas,”’ o tik rankas 
lydėję jiielškįtėš dievo, kad 
jis-duotų dvąsįą šventą Rop- 
šįyeltui1 ir paskelbtų “eko-

delegatus į šaukiamą konfe- ; 
tenciją., . , . ..

Kadangi ši draugija darbuo
jasi darbininkiškame veikime, 
tai kad ir bedarbės laiku smar 
kiai auga naujais nariais. Pa
vyzdžiui, pastarajam .susirin
kime įstojo net trys nauji na
riai- Kitam susirinkimui .ma
noma pristatyti ir keletu narių- 
Paskutinį sekretą man/isdavė 
mūsų veiklus draugijos^ sekre
torius, d raugas’ J. Būrkaųkkaš.

Šios Aušros, draugijos 'Susi
rinkimuose svarstoma nė tik 
draugijos bizniškus reikalus, 
bet ir kitus klausimus. Pas
kutiniame susirinkime tapo pa
kelta klausimas apie prisidė
jimą prie, Lietuvių.' Darbininkų - 
Susivienijimo; draugijos na
riai labai rimtai diskus °ši i 
klausimą iš Visų Iš tų
diskusijų pasirodė labai pa^ 
vyzdingas sentimentas linkui- 

tprteiclėjftnč" btie JaDS .'Darbininkų Sųsivįenjjimę.
neatsisakė, nes išrinko triszacijos. Galima tikėtis, kad

!» Aušros Draugijos 
Susirinkimo ,

Del stokos laiko negalėjau 
parašyti < apie šios draugijos 
velkamą. O rašyti yra daug 
ko, Jrpač iš pastarojo draugijos 
susifinkimo.

* Aušros draugija, turinti apie 
200‘narių, labai daug pasidar
buoja darbininkiškame veiki
me/ 9 d. vasario susirinkime 
štai', kaip pasidarbavo: Para
mai. “Daily Worker” aukavo 
$10’, ir išrinko du delegatu į 
šaukiamą vietinę konferenciją. 

į Į Nįw Jersey valstijos konfe- 
į ren^iją, kuri įvyks 5 d. kovo, 
K. irgi;išrinko delegatas.
L Kada nuo vietinės Eliząbe- 
| tho Lietuvių' Komfrakcijos atsi- 
. šaukė į Aušros draugiją su- 
| rengimui bedarbės klausimu 

prakatttiį ftaį ’ jis nArfei ir-
t K'!

ffro, tąi jūs,; biedni žmo- 
3|s, mirkite badu maldas 
įkalbėdami.

į Katalikai bedarbiai,. argi 
jūs duositės save ant. juoko 
laikyti ir badų marinti? 
iVįena išeitis, tai įvairių/re
ligijų ir politinių pažiūrų 

'bedarbiai tun Susivienyti, 
dėtis į bendrą’ frontą ir ko-

diskusijų, tai tiesą, išturi
me apsižiūrėti,, kad neįsigy
ventu “kas aš”.

Negerai, kad” kuopų susi,- 
Rinkimuose (v a d(- o y ą u jauti 
draugai veik f nedalyvauja. 
Nejaugi draugai bijote savo 
gabumus mum.perduoti? ,

Ar daug lietūvid dalyvaus 
del Albany ' korifere'ncijoS 
“tag daV” aukų finkifūe?

Aš manau, kad nebus ma
žiau, kaip kad buvo funkcio
nierių susirinkime. ' 1

PHILADELPHIA. PA.
Susirūpinome Spaudos

'' Reikalais ' "

užrašinėti*' laikraščius • “Lais? 
vę”,.-f\Vilnį” ir “Daily Wor
ker;” j i ; ;.

Tie darbininkai, kurie nega
li užmokėti pinigus už laik-

nenustosim

netolimoj ateityj Aušros drau 
gija pilnai < prisidės prie Lietų-

Aušros Koresp. D. K.

Nemokėjimas susi rinki
mus vesti kenkia susirinki-' 
mani. įAr nebūtų,;gerai duo
ti "'nors porą lėkęijų/-tuo< 
klausimu? Tokios pamokos 
būtų galima prikergti prie 
korespondentų mokyklėlės, 
nęrs: po 15. minųtų kas Šven
tadienį.- .qtcr

Korės. . Ml Studentas J. ž.
«

v'M r. •*' ’•> ? vr " j v I - i s ■ j vai suaar.Oi komitetu
,nę mokestį nariui sugYązi-i peštis tur

Vasąrip 19. d., įvyko spau-1 raštį ant syk, imti iŠ jų po bis* 
dos Roųfereii'cija. Lietuvių'kį. Mhsų agentai tokius skai* 
darbiniiikų .organizacijų atsto-;tytojus turi aplankyti dažnai- 
yai susirinko^ apkalbėti, kaip ir išrinkti iš jų mokestis. Taip ' 
pasekmingiau platinti spaudą veikdami, me tik
ir kaip teikti žinias į mūsų | krizio laiku skaitytojų, bet jų 

kiekį žymiai paauginsime.
Buvo kalbėta ir apie sutvė

rimą korespondentų biuro; Iš
rinkta'^ vienas draugas, kuris 
atsikreiptų į organizacijas, , 
kad jos skirtų savo korespon
dentus ir iš jų bus sudarytas 
Biuras.

Buvo diktai kalbėta apie Al
kanų Maršavimą į Harrisbur- 
gą. Mūsų organizacijos ragi
namos pasiųsti delegatus į al
kanų maršavimą ir aukauti iš 
iždų padengijpūi lėšų. .

Deveikis.

laikrąščiuSj
Buvo palčiai kalbėta apie 

spaudos klausimą ir kaip į- 
traukti didesnį būrį darbinin
kų laikraščių platinimui.

Ant vietos buvo išrinkta 
draugė sudaryti spaudos pla
tinimui komitetą- Iš višų ke
turių Philadelphijos lietuvių 
kolonijų turi ' būti paskirtą 
įa vieną darbininkiškų orga
nizacijų agentą. Tad tie agen
tai Sudarys, spaudos: platinimo

. Tot komiteto rū
pestis turi būti, gauti talkos ir



LAISVI

Bežemis

aprašymas)

KAINA $60.00

veike

Kaip Bedarbė Atsiliepė 
Į Darbininko Šeimyną

Portable mašina, tik šį rude
nį patobulinta su naujais paran- 
kumais prietaisais dabar gali
ma ją įsigyti per “Laisvę.”

PER “LAISVĘ" GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

' Kairia 1933 
atskiri ekz. 
—60 centų

ekz^-20 f. 
atskiri ekz

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

buvo jaugiau, negu 
laiko prieš vadinamą 
Street Crash,” kur

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metu metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expelleri ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepimas juonti mo
mentaliai suteiki palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbės. Dabar jau neturiu 
jokitj gėlimų savo sąnariuose.“

J. O.
Buffalo, N. Y.

Visi Pirkit, Skaitykit Ir Platinkit
Baltarusijos Valstybines Leidyklos Išleistas 

Knygas Lietuvių Kalba!

Amerikoj: metams 
.—1.50 m.; S

Darbo” ekz,
SRS—15 kap.

'artijos Darbą’1 
>” adresu.

metai 
“Wall 
vienu ypu nusirito serų ver
tė žemyn—$25,000,000,000.

Darbininkai, Suglauskim 
Eiles-Padidinkim Kovą
Amerikos, kaip ir viso pa

saulio, kapitalistų klasė ren
giasi prig padidinto puolimo 
ant vargingų masių gyveni
mo lygmalos ir ant jų or
ganizacijų.

Kapitalistų klasė ir jų val
džia ne tik nenori kalbėti 
apie įvedimą bedarbių drau
dimo, bet rikiuoja: spėkas 
numažinti ir tą mizerną 
ūmią pašalpą, kokią gauna 
bedarbiai. Jų skymai4 yra 
siūlomi Pennsylyanijoj, Il
linois, New Yorke; ir kitose

L # ' p ’

’industrinėse valstijose.
Valdančioji klasė nujau

čia, kad bus didelis darbi
ninkų pasipriešinimas prieš 
numažinimą jų ir taip men
kų uždarbių ir prieš atėmi
mą pašalpos. Naujom ata
kom ant darbininkų indust- 
rialistai ruošiasi diktatūrą 
vartoti.

Šilko gamybos magnatas 
M. C. Migel, prezidentas 
American Silk Spinning Co., 
Providence, R. L, rašo se
natoriui Borah, kad pada
rytų įnešimą senate, ir kad 
senatas duotų Rboseveltui 
diktatoriaus galę.

Laiko liko n 
vo 8 d. Tačiaus- ne’ visur žy-; 
mu susidomėjimas ir rengi
mas kokių svarbesnių dar
bų atžymėti t'ą dieną. O 
darbininkių masės dar ne* 
įtrauktos į darbininkų judė
jimą, dar nesųpąžindintos 
su mūsų organizacijomis ir 
spauda. Didelis ir sunkus 
darbas mūs laukia. Svars
ty kim greit. Kalbėkim dau
giau ir 1 garsiau. Vęikim 
smarkiau. .. 1 '

■ ; i . .i ■; i ; i • i 1
Reikėtų Daugiau Rašyti

i ■ 1
Darbininkių ’ dienčs kam

panija* labai svarbi, tačiaus 
lig šiol permažai apie ją ra
šėm, tarsi būtų koks maž
možis. Dienraščiams reikė
jo paskelbti specialę Darbi
ninkių Dienos laidą ir ra- 
ginti darbininkes pačias ją 
užpildyti. - Tas nepadaryta. 
Jei redakcijos to nepadarė, 
tai padarykime mes pačios 
—tuojau užverskime dien
raščių redakcijas raštais iš 
darbininkių gyvenimo, veiki
mo ir kovų, reikalaudamos, 
kad būtų D.D. laida ir ji

“Current History,” vienas 
iš dįdesniųjų stambaus ka
pitalo žurnalų, vasario mė
nesio laidoj, apie ekonominį 
krizį rašo:

“Mėnesis po mėnesiui biz
nio puolimas ir krizis Jung
tinėse Valstijose didėja ir 
vis labiau darosi aišku, kad 
artificial^ (dirbtinas) ger
būvis 1929 metų galutinai 
praėjo. Po dviejų metų nuo 
pradžios ekonominio križię 
Amerikos publikai atrodė, 
kad bus sugrįžta prie,pir
mesnės lygmalos ir nereikia 
pradėti eiti prie žemesnio 
gyvenimo laipsnio. Tačiaus 
palengva šitoji viltis išsis
klaidė po nepasisekimu gy
venimą pravesti patiektu 
planu, kad sulaikyti puolimą 
žemyn. Dabar prieinama 
prie supratimo, kad gerlaikį 
gražinti, tai reikia įsteigti 
naują lygsvarą ekonominėj 
sistemoj.” ę

Į du -dalyku, kas viršuj 
pasakyta, darbininkai turi 
atkreipti atydą:

Pirmas, apie gerlaikio grį
žimą ir kalbos negali būti.

bedarbiu, tai labai mažas v 1

nuošimtis organizuotų.
Kovo ketvirta-bedarbių 

kovo diena už bedarbių ap- 
drajidą ir žmoniškesnę pa
šalą, prieš ėvikcijas, prieš 
atiminėjimus iš darbininkų 
namelių ir vargingų farme- 
rių ūkių. Roosevelto inaugu
racijos dienoj visumose mies
tuose susirinkime visi be
darbiai ir dalį laiko dirban
ti darbininkai. Pareikškim 
naujai Roosev'elto valdžiai, 
kad milionai nebadaus, kad 
jie eis pirmyn ir kovos prieš 
šią alkio sistemą.
Ką Kapitalistai Sako Apie 

Gerlaikio Grįžimą
Hooveris, Wall Stryto 

valdžios kapitonas, 1930 m. 
pasakojo, kad gerlaikis grįš 
į 60 dienų; 1931 m., rudenį, 
atidarant kongresą, pasako
jo, kad gerlaikis randasi už 
kampo, o dabar jau kalba, 
kad Amerikos žmonės per- 
gerai gyveno—turi grįžti 
prie devyniolikto šimtmečio

kalba apie] diktatūroj įvfcdL 
mą? Jie nori geležinėm rep
lėm suspausti alkanas mi
nias, ir kuomet jos negalės 
pajudėti, tai dar labiau- pa
bloginti jų gyvenimo sąly
gas.

• Bedarbiai ir dirbantieji, 
suglauskime spėkas ir kovo 
ketvirtą tūkstančiais išeiki
me į gatves grumtis už be
darbių draudimą, už geres
nę ūmią pašalpą, prieš algų 
kapojimus, prieš diskrimina
cijas negrų ir f ateivių dar
bininkų ir prieš imperialis
tinį karą, kuris gali bile die
ną užsliepsnoti visame pa
saulyje. . . -

“PARTIJOS DARBAS”
LKP CK organas paskirtas Parti

jos darbo klausimams.
“Partijos Darbą” privalo skaityti 

kiekvienas LKP ir LKJS aktyvistas, 
kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1933 metams: Lietuvoj: at
skiri ekz. — 25c., 
—75c.; Vokietijoj: met, 
SRS: met.—Ir. 50 kp.

Pavienių ‘^Partijos
kaina Amerikoj—7c.,\.SI

“Komunistą” ir “Pi
galima užsisakyti “Balso

Kapitalistinėj s i s temoj 
kiekvieno darbininko gyve
nimas priklauso nuo jo dar
bo jėgos paršamdymo. Ka; 
pitalistai, turėdami gamy
bos įmones, darbininkus sam
do del pelno, tai ir žiuri, kad 
kuo mažiausia darbininkų 
samdyti ir kad jie kuo dau
giausia padarytų jiem pel-

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams
Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems modemiš

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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

lp<f., . . ...J j.> . .
kitose Valstijose: me- 
6 ’ men.—-60 centų; 1

■2 rub.; 6 m ė n.—1 
■10 kap.

Ką Reikėtų Atlikti?
Atlikite tą, ką išgalite at

likti. Nėra būtina, kad vie
ną ir tą patį visos atliktų, 
bet svarbu atlikti ką nors, 
nepraleisti tą laikotarpį nie
ko neveikus. Demonstraci
jos ir dalyvavimas jose or
ganizuotai, su savo vėliavo
mis ir iškabomiš—puikus 
pasižymėjimas. Gavimas na
rių į organizacijas, užraši- 
nėjimas ir pardavinėjimas 

i laikraščių ir .’kįĮpSiįitdr a tu
rės taip pat yra dideli dar
bai. , < Kova už t pašalpą ir 
apdraudą i bedarbiams ir 
skaitlingas dalyvavimas ko
vo 4 d. demonstracijose yra 
svarbiausiu dienos klausi
mu.

Atlikdamos vieną ar 
kitą darbą, nepamirškim 
visur atžymėti, kad mes vei
kiame kaipo organizuotos 
darbininkės ir pakvieskime 
neorganizuotas darbininkes 
pas save. Ypatingai rūpin
kimės Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimu, už kurį mes 
esame atsakomingos. Ne- 
praleiskime nė vieno susirin
kimo ar parengimo be agi
tacijos už savo organiza
ciją ir spaudą. Tą visos ga- 
lime padaryti. ■ Platinkime 
“Darbininkę” ir. “Working 
Woman”. • •

. “Darbininkė” Išėjo 
Padidinta

• f * 1 . * ’ • ,

“Darbininkėje” už kovo 
mėnesį telpa įvairių raštų: 
Iš Darbininkių’Dienoš Ifeto2 
hijosL-Užūsilių Julijos, Be* 
darbitį GyVenima'š' HooVeh* 
villėj—Eglės, Ar Lietuvos 
Kaimietės Gyvenimas Paki
lo Ant Ąųgšfesųio Laipsnio 
—J. Nąjivąiko^ Moterys 
Socialistinėj Kūryboj—Ks.
B. Karužienės, Materyš ir 
Išpažintis—A. M. Mątelio- 
nio, Apie Pietų Amerikos ir 
Centralinės Azijos moterų 
gyvenimą — J. Bieliausko. 
Yra pora vaizdelių ir kitų 
gerų raštų iš industrijos ir 
iš bedarbių veikimo. Taip 
pat yra paveikslų ir raštų 
atžyminčių mūs organizaci
jos svarbesnius ! darbus ir 
pasirodančias naujas

KOMUNISTAS”
LKP CK Organas

3 metams: Lietuvoje: 
15c.; Amerikoj: metam 

-----------atskiri ekz.—10c.; Vo
kietijoj: metams— 1 markė; atskiri 
ekz.—20 f.; SSRS: metams — Irub.;

20 kap.

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
darbininkų įstaiga 
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujau 
aiais įtaisymais. Keturios bo 
Hų alleys.

r KAINOS PRIEINAMOJI

949-959 Willoughby Ave,
)

Tėi., Stagg III’

Darbdaviai samdydami 
darbininką nepaiso jo šei
mynos. O šeimynos stovis 
remiasi ant dirbančių šei
mynos narių. Kaip greit 
šeimynos maitintojas neten
ka darbo, taip greitai atsi
liepia ir į šeimynos ekono
minę padėtį.

Darbininkus išmeta į be-Į 
j darbių eilės dėl prekių per
viršio rinkoj, del'įvedimo 
naujų mašinų bei skubumo 
sistemos padidinimo. (Na, 
o šeimynos maitintojui atsi
dūrus gatvėj ir palikus be 
darbo, nutrūksta pajamos 
ir bedarbių šeimyną priveda 
prie bado.

Pirmiausia būna įvairių 
gyvenimui daiktų trukumas, 
o paskui pasireiškia skur
das, sveikatos nykimas, li
gos ir pagaliaus mirtis.

Nuo bedarbės niekas taip 
nenukenčia, kaip šeimynos. 
Paprastai yra, kad šeimy
nos užlaikymas priklauso 
nuo vieno bei dviejų, dirban
čių narių, o kada jų išstaty
ta darbo jėga rinkon nėra 
perkama, tai viena proga 
lieka gyventi iškovojant iš 
valdžios pašalpą.

Bedarbės nesikartotų ir 
jų visai' nebūtų, jei darbi
ninkai įsteigtų, savo valdžią 
ir paimtų visas gamybos 
įmenes į savo rankas.

Tai ir turime organizuo
tis ir kovoti už bedarbių 
pašalpą ir rikiuoti darbi
ninkų klasės jėgas, kad nu
versti kapitalistinę tvarką, 
kuri gimdo, bedarbes, ma
sių skurdą ir karus.

J. Smithienč

Darbininkų irt Kaimo Biednuomenes 
Dvisavaitinis Laikraštis

“BALSAS”
kiekvienas Lietuvos darbininkas ir 

daYbo valstietis, privalo skaityti “Bal
są,” Atskiro ekz. kaina Lietuvoj —15 
centų. “Balsą” galima užsisakyti 
Vokietijoj Tilžės mieste šiuo adresu: 
Dėritschl^and, Tilsit Pr., Memelstrasse 
26, “Balso. Redakcija,, Max Laborius. 
Užsakymus galitna daryti ir per'paš* 
tą. ■ < ■ J ‘ 'i H1 i 'i. į į ,

“Balso” kairia 1933 metams
Vokietijoj, Franbijoj, Belgijoj, Liu- 

ksemburg, Latvijoj ir Lenkijoj: me
tams—2 markės; 6 rrien.—1 m.; at
skiras £kz 
■"> Amerikoj ir 
tams—1' <161.; 
ekz. —< 5c. f '

SSRS: metams- 
rub.; 1. ekz

h V 7; P’ [!■

APIE KOLEKTYVIZACIJĄ IR ŽEMĖS ŪKĮ
KAINA:

1) MICKOVAS šeši drg. Stalino nurodymai kolektyvų gam. 30 kap.
2) MASKOLIOV Pieno ūkis vartojančiam ruože ---------------15 kap.
3) ŽURIK Kaip išauginti geri paršai ------------------------------- 8 kap.
4) ŽURIK Kaip silosuoti pašarai -------------------------------------- 5 kap.

BELETRISTIKA IR POEZIJA
5) SOVELJEV Kambarys N. 13 (caro valdžios nuvertimas)---- 30 *
6) OLENIKOV Kovos dienos

O y. vjVyXv.iY.JLj -------- — — ------------———— ——jp—-»■»
9) ŽALJONIS Audringosios jėgos, eiles ir poemos (daili tvirtu

viršeliu, su poeto atvaizdu) ----------------------------------------- 2 rub.

ANTIRELIGINĖ LITERATŪRA
10) MATULAITIS Kaip atsirado dievai ir tikyba—--------------35 kap.
11) ” Iš kur kilęs žmogus (su paveikslais)— 50 *
12) ČUDNOVCEV Kas tokie yra šventieji Romos tėvai---------\ 10 ”
13) SEIMAN Dievas ir kapitalas ——-j-__i--------------------------- zfh4*
14) ŠEIMĄN Religine Dora ir proletarinė dora______________ 20 ”
15) BERKAVA Ar yra dūšia ______________________________  15 ”
16) OLIUTIN Kolchozinis judėjimas ir kova su religija---------- 20 *
17) POKROVSKIS Kam reikalingos religinės šventės (Kalėdos) 10 ”

APIE VAIKŲ AUKLĖJIMĄ
18) ZAREČNAJA Vaikai kolchoze -- -------------------------------------  25 *

APIE SOCIALISTINĘ STATYBĄ
19) PRANCKŪNAS Dniepro statyba (dailiu viršeliu, su paveiks.) 35 "

POLITINĖ LITERATŪRA
2!0) LIESKOV Buržuazija eina fašizmo keliu ________________ 15 ”
21) JACIEVIČIUS 15 metų proletarinės revoliucijos ________ 30 ”
22) SKARDŽIUS Nacionalis kultūros darbas Sovietų Baltarusijos

lietuvių darbo masių tarpe--------------------------------40 ”

MOKYKLOMS KNYGOS
23) PETRAITIS Mokykis ir dirbk f elementorius, nauja laida) 40 ”
24) PIGUYLEVSKIJ Bolševikas (pirmoji po element, knyga) 70 ”
25) SINIAVOKA Lenino keliu I dalis------------------- 1 rub. 15 kap.
26) SINIAVOKA Lenino keliu II dalis----- -------------- 1 rub. 60 kap.
27) LOIKA Aritmetikos uždavinynas (1 metams) ---------------- 1 rub.
28) PISARČIKAS Matematika III politechninės mokyklos grupėj 55 k.

Visų šių knygų reikalaukit Baltrusijoj savo rajono knyginuose. Už
sisakyti ir pirkti galima Minske Baltrusijos Valstybinės Leidyklos 
centraliniam knygine Leninskaja 15

Maskvoj M. TVERSKAJA 51 Tkampas Tverskoi ir StrastnogoJ. Už
sienio draugai gali užsisakyti knygas per “Meždunarodnaja knygą” 
Moskva, Kuznetskij most, 18 arba “Amkniga” Corporation, 258 Fifth 
Avenue, NEW YORK, N. Y.

Visi gali užsisakyt per “Raudono Artojo” redukciją—Minsk, Soviets- 
kaja 63 (per dr. šlekį). Arba galima užsisakyti per “Laisvę”, 46 Ten 
Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

BVL NC SEKRETORIUS LIETUVIŲ SEKCIJA.

AR PRISIRUOŠEME PRIE KOVO 4- . 
BEDARBIU KOVŲ DIENOS?

Kapitalistai sako, atsisvei
kinkite, darbininkai, su 
žmoniškesnių gyvenimu. 
Dar daugiau, esą, tas ger
laikis buvo tik dirbtinas, 
tad ir norėti nėra ko, kad 
jis grįžtų.

Antras, įvedimas “naujos 
lygsvaros ekonominėj siste
moj” reiškia dar didesnį al
gų kapojimą ir apskritai 
darbo masių gyvenimo pa
bloginimą. Kapitalistai no
ri įkalbėti darbininkam,kad, 
iš vienos pusės, algų. nuka
posimas ir darbo sąlygų pa
sunkinimas, iš antros, vei
kiausia, dolerio infliacija su
darys .naują ekonominį nu- 
sistovėjimą ir tuomet pra
sidės normalis gyvenimas.

To paties žurnalo kitoj 
dalyj straipsnio pasakyta:

“Ant nelaimes, tie, kurie 
laikė atsakomingas vietas, 
nesuprato p ą p r a sčiausios 
ekonominio mokslo teisės. 
Jei jie būtų supratę, tai ša- 

bet palyginant su ta mase lis būtų buvus išgelbėta nuo 
neišpasakytų kentėjimų, ir 
jau dabar būtume maršavę 
linkui geresnio gyvenimo. 
Amerikos industrijos kapi
tonai ir federale valdžia ne
suprato šitos problemos.”

Iš pažymėto pasakymo 
plaukia tokia išvada: jei val
džia ir fabrikantai būtų su
pratę ekonominio krizio 
kryptį, tai jie būtų puolę iš 
karto darbininkų algas nu
kapoti, staiga pabloginti 
žmonių gyvenimo sąlygas ir 
tuomet jų milionai būtų nė 
kiek nenukentėję. • . i . <;

Komunistų International 
šeštas Kongresas ir" 10-tas 
Plenumas atžymėjo 1928 m., 
kad dalina kapitalizmo sta
bilizacija pasibaigia, kapita
listinės šalys įžengia į grei
tai gilėjantį ekonominį kri-

Didelė nelaimė su mumis 
darbininkais yra tame, kad 
mes nepajėgiam, arba ne
norim suprasti gryną padė
tį, ir kas bus trumpoj atei
tyj. Jei mes pilnai pefsi- 
gertume tuo supratimu, kad 
gerlaikis negrįš, kad eko
nominis krizis eis gilyn ir 
kad turime stoti į kovą gin
tis nuo bado ir iškovoti be
darbiam draudimą, tai visai 
kitaip eitų bedarbių judėji
mas. Nežiūrint, kad yra 
17,000,000' bedarbių, kad 
milionai dirba tik dalį laiko 
ir tūkstančiai badauja kiek
viename mieste, bet plataus 
b e d a r bių organizuotumo 
dar vis nėra. Tiesa, kiek
viename mieste1^ yra bedar
bių tarybos, keletas tūks
tančių jų šen ir ten susiri
šę organizaciniais ryšiais,

balandžio u
ŽEMOS LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Reikalaukite mūsų cirkularo, kur duodama 
smulkmeniški paaiškinimai

WORLD TOURISTS, INC.
175—FIFTH AVENUE NEW YORK CITY

HAMBURG-AMERICAN LINE

Daugelyj vietų kuopos 
rengiasi prie masinių mitin- 

platina po 50 ir Plymouth, gų. Tas pagirtina.
S. S.

BbiWiVW^RHWs 
į < ■ ; —pn" ' f \ ' i i .
edąug iki'ko-į^aš bei kovėtoji is Da‘čios 

organizacijos eiliip 1 -
Dar Galima Užsisakyti r 
“Darbininkės” Kopijų 

Imant atydon tą, kad di
džiuma LDSA kuopų. neui- 
sisakė “eAra” kopijų, o iš 
tų kolonijų, kur nėra LDSA 
kuopų visai negavom užsa
kymų — “Darbininkės” at- 
spiaūsdinom keletą šimtų 
daugiau ir pasiskubinusios 
organizacijos dah gausv Šią 
laidą norime, plačiai pasklei-, 
sti, tad i užsisakiusiems ne4 
mažiau 501 kopijų,’ dudsim 
už pusantro cento kopiją. 
Gera proga pąskleisti laik
raštį ir uždirbti- kuopai ke
letą centų.
; l “ ■ •

“Working Woman’’
Angliškas darbininkių laik

raštukas, “Working Wo
man”, 'už gruodžio, sausio 
ir vasario mėnesius neišėjo, 
tačiauz kovo laida išeis jau 
žurnalo formoje ir tikimasi 
išleisti pastoviai, kaip kad 
ėjo per tris metus. Platin- 
damos “Darbininkę”, mes 
susieiname daug jaunų mo
terų, kurios lįetuviškai. ne
skaito, tad del jų turėki
me “Working Woman.”

Pažymėtini Dalykai
LDSA 3 Apskritys platina 

kovo laidos 590 kopijų, pir
mesnės laidos platino 300 su 
virš kopijų, o dar pirmesnių 
dviejų platino virš tūkstan
čio kiekvienos.
i 1 Apskritys irgi platina 
šios 'laidos 390* 'kopijų, riet 
toks kaimelis kaip ■ (įJrėat 
Neck užsisakė . 50 kopijų. 
Šis Apskritys taipgi užsisa
kė per Centrą 400 Darbinin
kių . Dienos ’ guzikučių. Iš 
kitur guzikučių niekas neuž
sisakė per Centrą, tad pa
geidautina, kad iš vietos 
organizacijų pasiimtų, ir pa
sidarbuotų.

į’, Nelabai skaitlingos kolo-1 skričių kuopų ir kitų čia 
nijos, kaip Bridgeport ir

i New Haven, Conn, platina dar negavom
“D.” 50 kopijų. Worcester 
Mass, ir Montreal, Can.

GEGUŽINES APVAIKŠČIOJIMAS 
, SOVIETU SĄJUNGOJE

i Dėkitės prie mūsų specialės ekskursijos j 
Sovietų Sąjungą (USSR) 
POPULIAR1ŠKU LAIVU

DEUTSCHLAND
'I .1.1
‘ ( ' 1 IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

PAIN-EXPELLER
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J. STRAUJAN Vertė VALSTIEČIO SŪNUS >
Darbininkai Laimės Organizacijos Keliu Eidami

GIRIU BROLIAI
(Tąsa)

Pabėgėliai iššovė kelis kartus. Pirmuti
nis puolęs ant jų kareivis susvyravo, išlei
do šautuvą ir parpuolė į sniegą. Kiti nu
sigando ir sustojo, davė papliūpos šūvius į 
bėgančius. Kulkos praūžė pro Kodolo ir 
Andriaus galvas, plėšydamos žievę nuo me
džių, kapodamos šakas. j Kovotojai bėgo. 
Už storo aržūolo apsistojo ’ir atsikvėpė. 
Pažiūrėjo pro medį: priešai juos vijosi, 
^markiai peršokdami per kelmus ir kitus 
ragindami, juos vijosi rudabarzdis girios 
Sargas ir augštas kareivis. O kur tai to
lumoje buvo girdimi kitų balsai. s ■
*—Palauk... nuraminsime juos,—piktai 

tarė Kodolas; tu taikyk girios sargui, o aš 
kareiviui. . (
; —Trak! Trak!—Iššovė. Kareivis parkri-. 

to, girios sargas apsistojo, iššovė netaikin- 
dąmas, ir bėgo atgal, šokinėdamas per kel
iaus.

Kovotojai vėl skubinosi prie būdos. Iš
bėgo į šalį iš tako ir tiesiai per girią. Ša
kos draskė drabužius, plėšė veidą ir ran
kas. Prakaitas bėgo upeliais... Paga
linus pasiekė savo centrą.
r Negalėjo būti nei kalbos apie tolimesnį 
gyvenimą tame griovyje. Gaigalas visus 
išvedė griovio dugnu dar į didesnes tan
kumas, kurios buvo greta neužšalusių balų. 
Čįonai ir nusprendė išlaukti iki vakaro, o 
n&ktį pereiti į grafo Krono girias, kurios

Pūtė šiaurinis vėjas ir kovotojai drebėjo. 
Laukė vakaro, kaipo išgelbėtojo nuo 
kančių...
;Ėjo per sniegus ir vėpūtinius, aplanky-

milicionierius,—paaiškino kalvis.
—Ar norite valgyti?—klausė Andrius.— 

Štąi šiltas valgis, stirna. Pas- mus visko 
yra, kaip pas ponus: kiekvieną vdieną švie
žiena ir karšta, kepta mėsa. '

KaMs ir Okun turėjo duonos.
—Kur gavote duonos?—pažingeidavo An

drius.
—Liaudis mus nepamiršta,—nusijuokė į 

barzdą kalvis. < \
Tik vėliau sužinojo, kad kalvis buvo toli

mas giminaitis vietinio girios sargo' zrtio- 
nos, ir kad šis sargas persergėdavo juos, 
kada buvo kokis pavojus.

■ * * ' į' • ’ T '

Auzanas tankiai vienas eidavo į girių. 
Kartais vakare pareidamas parnešdavo zui
kį, o kartais pareidavo tuščiomis. O kartą 
visai neparėjo ir tą naktį nenakvojo būdo
je, grįžo tiktai kitą vakarą. Jo šautuvas 
buvo ant pečių, o rankoje parsinešė keno 
tai du kart šaunantį šautuvą. Padėjo šau
tuvus ir atsigulė &nt šakų.

—Rudis, girios sargas prašė jums pasi- 
klonioti,—prakalbėjo Auzanas.—Na, “j^am 
bus gana, jau daugiau tas riiekšas neme
džios ant žmonių,—dadėjo jis per sukąs
tus dantis. Jo akys ir veidas buvo rūstus. 
Visi suprato, kad Auzanas buvo grįžęs į 
pirmesnę girią ir suvedė skaitlines su gi
rios sargu, kuris užtraukė ant pabėgėlių 
kareivius.

Tyla. Pirmas prakalbėjo mokytojas.
—Draugai, nesiimu teisti draugo Auza- 

no pasielgimą, kurį jis atliko. Gal būt, taip 
ir reikėjo padaryti... Gal ir reikėjo girios 
sargą užmušti. Noriu pasakyti tiktai vie-

Vieni Į Kovas—Kiti Į Krimi- 
nalystes-

BALTIMORE, Md. — Padi
dėjęs knizis šiandien darbinin
kus skirsto pusiau—-laisves- 
nius į kovą už savo duonos 
kąsnį, o religinius prie įvairių 
kriminalysčių, linkui kalėji
mo. . 1

Bedarbio negro F. Morris 
šeimyna, 1625 Mulekin St., 
vasario 8 d-, privalėjo už ąe- 
ųžsimokejimą randos likti iš
mesta į gatvę.

Bedarbių Taryba; buvo jiem 
pirmutinė pagelba.

Mat, kada Family į Welfare 
Association sužinpjo,, jogei 
pastaroji /šeimyna be bažnyti
nio, “šliubo” gyveha, tai . Visiš
kai atsisakė ant’toliaus šelpti-

Bet Bedarbių , Taryba su
traukė tos juodos vergijos re
težius. ,

Baltveidžių darbininkų šei
myną L. Rice, 234 S. Dur
ham St., buvo išmetimui taip 
pat. Bedarbių Tarybos pagel
ba sulaikė nuo išmetimo ir 
gavo iš valdžios ant pragyve
nimo.

Bet štai kur link eina re
ligijos apnuodinti darbinin
kai. Ponas W. Brady, galva

Maryland valstijos kdlėjimo, 
buvo laisvi nuo visokiiA religi
jų. . •

Dabartiniu laiku klausime
religijos, kaip balti, taip juo
di, skirstomi sekamai:

Baltų Juodų
Baptistų 36 280
Katalikų 150 101
Bažnyčios del dievo 3 1
Išpažintojų 1 —
Dunkardistų 6 « —
Episkopalų 17 ■ —
Pirmųjų Krikščionių 1
Graikų išpažintojų 1 ! —
Žydų 13 —
Hindų; , < i , . — i i ;Į
Liuteronų ,43 ’ . -—
Metodistų 134 ;282
Reformistų liuter. 1 —
Be religijų < . • ; i l > t 6 ♦ 1:4

Tas aiškiai* kiekvienam dar
bininkui parodo, jogei laisves
ni darbininkai .žengia linkui 
vienybės*—kovos, o religijoje 
laikomi 1 darbininkai eina kri
minalysčių keliu. 1 i :

žinoma, darbininkai negali 
nieko laimėti individualiai, ei
dami kriminalysčių keliu. Dar
bininkai tik organizuotai eida
mi gali laimėti. Bedarbiai tu
ri rašytis į Bedarbių Tarybas.

Vinco Duktė.

Kaip Reikia Kovoti Už Bedarbių Reikalus

Trečiadien., Kovo 1, 1933
_______________ -n ‘ . r •

vės”' ■ skaitytojaiV :Turėtumėt 
imti dalyvumį' ; organizavime 
bedarbių. Tas priduotų dau
giau drąsos kitataučiams ir 
pradėtas darbas eitų’ pirmyn.

Reporteris.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

5rė,- koVo' ^MiaWh^?3-2ią d; t Lietuvių 
salėje, 180 New. York Ayę., Newar- 
ke. Visi/nariai [^save kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą, pasiimki
te su savim narines knygutes ir at- 
siteiskit už pereitus v metus; kitaip 
naujų narinių knygučių negalima 
gauti. Atsiveskit naujų draugų.

Fin. Sekr. K. J.

dami vienkiemius ir sodybas, vengdami su-,ną: visas mūsų ratelis neša atsakomybę už 
sitikimo su žmonėmis. Pasidalino į kelias kiekvieną pądarytą bile kurio iš mūs žings- 
grupes, kad pas netikėtai sutinkamus pra-.nį. Todėl išgalima daleisti, kad be kitų 
eivius nebūtų nuožiūros. Apie vidurnaktį draugų žiniųs būtų atliekami darbai, už ku- 
ppsiekė Krono girią. Bet badas ir sunki Nuos mes visi esame atsakomingi, Pasįū- 
kfelionė taip visus nuvargino,, kad nuspren- iaiį ateityje Ubkiųs darbus, kokį atliko d.

_ dĮe nesigilinti į girią, o pernakvoti šieųe, A < • * j - , j '■ 
■daržinėje, kuri buvo arti girios.

'Miegojo taip sunkiai, kad stovinti sar
gyba vos galėjo pabudinti savo pavaduo- o kaip gi kiekvienas sau skyrium..1. Vie- 

' t0jus. Kodolas, stovintis sargyboje patsai i nas...—kalbėjo Upmanas.
vienas, paryčiu pabudino draugus dar prieš | —Kam dar leidimų reikalauti,—piktai 
ąhšrą. Nakties metu vėjas pasikeitė, ir iš kalbėjo Auzanas,—naikinti visus juos... 
vakarų virš girios plaukė tamsūs debesys, -peikia naikinti!,.

;—Bus sniego,—pastebėjo Gaigalas. j —Anksčiau ar vėliau, bet mes vėl turėsi- 
’ Pabėgėliai dalinai džiaugėsi sniegu, nes me pasirodyti viešumoje,—pradėjo Kodo- 

jįs uždengs jų pėdsakus, šaltis atsimetė ir las.—Reikia tęsti tas... Nėra ko laukti.
Ten,—jis parodė ranka į tolį,—plakė, -degi
no ir šaudė mūsų draugus. O mes tylim. 
Parodykime priešams, kad ir mes gyve
name. ..

^-Tikrai taip! — pasigirdo užgirdanti 
balsai.—Teisingai!

Nutarė išrinkti ratelio vadą ir be jo ži
nios nesiimti už jokio svarbesnio -darbo. 
Vyresniuoju išrinko ne mokytoją,'kaip to 
pageidavo Upmana$ ir Andrius, o draugą 
Kodolą.

pąsiekė Krono girią. Bet badas ir sunki piUOs mes visi esame ątsakomingi. Pasįū-

Auzanas, pirm visko Aptarti.
Mokytojo kalbą keletas draugų ūžgyrė.
—Na, kas-gi, jeigu bendrai, tai bendrai.

sykiu mes bandysim mūs.or- 
organižatyvį darbą varyti pir
myn ir prieisim prie atsiekime 
tikslaus darbo, kurį dirbdami; 
prieisim prie paties tikslo. 
Mes tik bendrom organizuo- 
tom spėkom laimėsime. ‘ 

i ' . ’ •

S. Ramstis, i S

WILKES BARRE, PA.
APLA 51 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 5 d., 2 Vai. po pietų, 325 
E. Market St., Wilkes Barre; Pa, 

* Visi nariai būkite susirinkime pės 
šiame mitinge bus bglsavimas cent
ro komiteto sekantiems dvejiems me
tams. Reikia išrinkti tinkamas ypa- 
tas, kad gerai vestų organizacijos 
reikalus. Taipgi bus renkami dele
gatai į' sekantį APLA 25-tą seimą. 
Pasirūpinkite užsimokėti duokles, kad. 
nesųsispenduotumete.

Sekt. P.' Maslaveckas.
! - (50-51)

MpNTELLO, MASS.
Tarptautinio darbininkų Apsigyni

mo 48 1 kp;' tnehesinis susirinkimas 
įvyks kovo 5, ryte, kaip 10 valanda.

ALDLD 6‘ kp. • mėnesinis susirinki
mas įvyks, kovo 6, 7»:30 vai. vakare. 
Abudu Susirinkimai! įvyks Na
mo mažam ' kamštyje, Visi- nariai 
atkreipkite domę i .šiuos susirinki
mus, nes labąi yra daug svarbių rei
kalu, kurie turi’būt apsvarstyti, kaip 
tai: demonstracija kovo 4-tęs ir pri
sirengimas prie alkanų maršavimo 
April, 2.

Org. G. Shimaitis.
(50-53)

f , , ......... ......................... Į—-------

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopa rengia paskaitą, 

sekmadienį, 5 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Piliečių kliubo svetainėje, 376 Broad
way. Paskaitos tema: “Moterų Ro
le Evoliuciniam Ūkyje ię Politikoj. 
Paskaita yra labai svarbi, naudinga 
kiekvienam išgirsti jią, skaitys drau
gė M. Tamosanskienė. Taipgi bus 
gera muzikalė programa, po progra
mai bus duodama arbatos vakarienė. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. Įžanga į paskaitas bus visiems 
veltui. Kviečia Rengėjai.
' 1 • 1 . (50-52)
veltui.

gįrioje, kur nebuvo vėjo, buvo pakenčiama 
iii net šilta.

'Gaigalas čionai jautėsi kaip namie, išve
dė draugus į aržuolyną, greta kurio bėgo 
upeliukas, pasikuždėjo ką tai su Kodolu 
ir mokytoju ir kur tai nūėjo.
•Prabėgo pusvalandis ir kur tai už krū

mų pasigirdo vienintelis šūvis. Greitai 
Gaigalas grįžo, rankoje laikydamas zuikį. 
Ifeiaugsmingai visi pasitiko medžiotoją. 
Greitai susikūrė ugnį, iškepė zuikį ir visą 
iki kaulelių suvalgė. Po to visi nuėjo gilu- 
mon girios jieškoti tinkamos vietos naujai 
įpdai. (

❖ *
Vienodai plaukė tai debesuotos,. tai aiš

kios paskutinės žiemos dienos. Pabėgėliai 
gyyeno, kaip persekiojami žvėrys, kiekvie-

, Kelias dienas pagrečiui snigo be persto- ną minutę laukdami užpuolimo, kiekvieną 
jihio. Eglės pasipužšė visai baltai. Sargai minutę pagatavi gintis iki paskutinio krau- 
grįždavo j būdą apšarmoję.- Šakos ii- žolė j0 lašo—atiduoti savo gyvastį už darbinin- 
sųšlapo ir sunku buvo sukurti ugnį. Pą- kjjos laisvę (r sunaikinti- .priešo gyvastį; 
plastai medžioti eidavo Gaigalas, su ku- Atrodė, kad jie pamiršo apie pasaulį,, kuris 
riuom nors iš draugų. Bet eidavo ir. kiti, yra už jų apgyventos, girios, užmiršo apie 
tai pavieniais, tai poromis. Vaikštinėjo po gimines, artimus it tą kdltūrinį gyvėniihį

. • . • • v i F 1 ♦ • • V *1 1 • 1 1 _ • w <4 - > i « . - - - ' 'girią ištisas dienas ir grįždavo tiktai va
karais.

iKartą vėlai vakare Gaigalas ir Lankovs- 
kis grįžo ir parsivedė dar du kitus vyrus.

į—Štai nauji draugai. Aš pažįstu juos, 
—^trumpai perstatė juos Gaigalas. Kiti pa
žiūrėjo į plaukais apaugusius ir apdrisku
sius naujus draugus.

—Taip, šis draugas yra kalvis iš grafo 
■, Korfo dvaro,—džiaugsmingai atsiliepė mo
kytojas ir pakratė galingą ratuką kalvio.-—■ 
O iš karto jūs ir nepažinau: ^isas apžėlęs 
plaukais, tartum beždžionžmogis...

Kitas vyras, geltonais ūsais, Jiuvo iš to 
paties dvaro samdinys—bernas. 1 ' .

—Tai draugas Okun, mūsų revoliucinis

Suplyšusiuoše drabužiuose, apaugę plau
kais, išraudusiais veidais nuo vėjo ir šal
čio, pasidarė panašūs į pasakiškus razbai- 
ninkus. Su itekantrumu laukė žiemos galo.

Ant galo pakvipo pavasariu.' Iš pietų 
pusės papūtė malonus vėjelis. Tartum ko
kis juokdarys vandravo j o po girią, taikėsi 
prie augštų ėglių, kibo prie išdidžių liepų, 
juokaudamas ir šniokšdamas grūdosi į pat 
girios gilumą, galynėjosi su , galingais ar
puotais. Eglęs ir liepos judėjo, tartum be- 
sidžiaūgdamos pavasariu,^’tik aržuolai viė- 
nodai stovėjo tvirti, plačiai išskėtę savo ša
kas ir rūstūs, net pirmutiniai pavakario 
pabučiavimai dar nėpajudiiio jų rūstus 
veidus. (Bus daugiau)

MAHANOY CITY, PA.
I 1 i j i . !---- —į."‘ '. , .. • ' ! .

Ar Pavyks' Išbudint ‘ 
Snaudulius?

MAHANOY, CITY,. Pa.
Vasario, 24, d.,( v Sįiėnandpah 
Bedarbių Taryba čia ,surengė 
prakalbas. ■ Darbininkų susi
rinko apie 200. , Visi ątyd?iai 
klausėsi prakalbų. Kalbėjo 
draugai: Yonalavage, .Onisick 
ir Dęnleioy angliškai if S. R. 
lietuviškai. . Publika aplodis
mentų kalbėtojam , neskupėjo, 
entuziazmas geras. Išrinko du

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

sekmadieny, 5 d. kovo, 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th St. 
Draugai malonėkite visi ateiti, nes 
turim jjaug naujų svarbių reikalų, 
kurie reiikės apsvarstyti. Atsiveskite 
naujų narių. Sekr. P. Kašarauskas.

(50-52)

? NEWARK, n7j.
Tarptąųtinio Darbipinkų Apsigyni-, 

m o Newarko lietuvių kuopos susk 
ririkimks įvyks petnycioj, ;8 vai vaka-

PHILADELPHIA, PA.
Kovo (March), 2-rą d. įvyksta 

svarbus lietuvių bedarbių susirinki
mas, 1011 Fermount Avė., 7 vai. va
kare. Visi bedarbiai draugai ir dfg. 
dalyvaukite šiame susirinkime turi
me aptarti daug svarbių tarimų ir 
prie to išgirsite raportą iš komisi
jos aukų ir maisto rinkimo, delei be
darbių maršavimo į Harrisburg vals
tijos sostinę. Valdyba R. K.

((50-51)
---------------------- t ; . %

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietinis .sky

riuj rengia balių subatoj, March 4,' 
Lietuvių svetainėj, 315 Clinton St. 
Visi darbininkai-kės lietuviai kvie- 
čiarąi atsilankyti. International Or
chestra grieš šokiams. Įžanga ypa- 
tar 25 Centai. Kom. Rep. ;

" į , <50'52)

DETROIT, M1CŲ. ‘ >
ALDLD 1Š8 ii LDSA 130-kuopos 

rengia; diskusijas tęmoje: Ar Kopiu- 
nigtų Partija gerai daro vadovauda
ma demonstracijoms ir > reikalauda
ma .bedarbiams pašalpą? Diskusijos 
įvyks ketvirtadienį, 2 d. kovo-March, 
7:30 valandą vakąm^ant Rusų res* 
taurano, 9219 RusselBįuLietuviai dar
bininkai ši tema yrė^ svafbi todėl' 
kuoskaitlingiausial dalyvaukite. , . . ’

Komisija. »

HAMTRAMCK, MICH, r '
LDSA 180 kuopos susirinkimas 

įvyks. petnyčioj, 3 d. kovo-March, .1 

valandą vakare, 3014 Yemans St. 
Draugės susirinkite laiku, nes turi
me daug svarbių dalykų apkalbėti. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių.

Org.
(49-50)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia smagų balių 

su šokiais 4 d. kovo-March, Laisvės 
Choro svetainėje, 59 Park St., 7:30 
vai. vakare. Draugės ir draugai, jūs 
gerai žinote, kad Laisvės Choras yra 
darbininkų klasės choras, kuris da
lyvauja su darbininkais ir palinks
mina visus savo darbininkiškomis dai
nomis. Tat visi privalo atsilankyti 
ir paremti chorą. Gera orkestrą šo
kiams. (49-51)

ROCHESTER, N. Y.
Kovo 4 dieną visi dirbantieji ir be

darbiai darbininkai *kovokite už grei
tą nagelbą bedarbiams ir apdraudą 
demonstracijoj, kuri įvyks ant Wash
ington Square, 2 vai. po pietų. Vi
si ateikite į šią demonstraciją^jbe 
skirtumo pažiūrų, kas tik esate dar- 
binihkds. • • J. E. •

(49-50)

NEW BRITAIN, Conn. — 
“Laisvės” laidoje už vasario 
21 d. drg. J- Žilinskas savo 
rašinėlyj išreiškia savo nuo
monę apie per mane pakeltą 
klausimą link1 namų savininkų 
ir randauninkų organizacijų. 
Tas pagirtina. .

Namų Savininkų Lygos pa
ragrafas, f kad randaūhihkftš 
parodytų.- . “fąsytę,” kuomet 
randavoja gyventi namą, yra. 
Tąs punktą^ ir atskiria namų 
saviriiukus įr.ųapdąuninkus. ‘ 

Elektra, gazas, taksos,, nuo
šimčiai ir patys. morgičiai,— 
šie dalykai sudaro visų ben
drus reikaluš.' Daleiskim, kad 
morgičiai butų tiktai “prapęrt- 
nykų” reikalas. . Bet šiuose 
laikuose, kuomet bankai ima 
vieną po kitam namus ir ban
kai išmėto už neužsimokėjimą 
randų žmones į gatves, tai čia 
ir pasidaro visų bendras rei
kalas. Ir mes, bendrai susi
organizavę, galėsim išreika- ’ delegatus bedarbių maršavi- 
lauti, kad valdžia mokėtų mui į Harrisburg. • 
randas už tuos, kurie negali Buvo diskusijos apie vietos 
užsimokėti ir sulaikysim ati- bedarbių padėtį ir reikalingu- 
minėjimą namų ir kitus virš ,mą organizuotis į Bedarbių 

Tarybą- Pora viętinių draugų 
nurodė, kad bedarbiai yra ver
čiami dirbti po vieną dieną į 
savaitę už pašalpą. Daugelis 
bedarbių neturi tinkamų apa
vų ; kitų čeverykai be padų, 
maišais apsiraišioję kojas, 
kad ir didžiausiuose šalčiuose, 
dirba lauke verstiną darbą. 
Pavieniai pasipriešint negali, 
neis dirbt, negaus nė pašai-, 
pos. Tokis miesto politikierių 
įsakymas. ... , . ■ <. ;

Shen. Bedarbių Tarybos 
pirmininkas, drg, Onisick. nuro- 
d.ėj kad Shenandoah bedarbiai 
nedirba už pašalpą, todėl, kad 
bedarpiait .prgapizuųti, . yerstį- 
ną^ąrtyą ątn}ušė. . Tą patį ga
lėtų praryti, ir, Mah.r P;ity b,er 
darbiai,, susiorganizuodami ,į 
Bedarbių. . Tarybą, j Visi, vien; 
balsiai sutiko t ,,organizruotis. 
Bet, o tas nelemtas ,°bet!” Ka- 
dą reikia išrinkti komitetas, 
vos atsiranda 4 drąsesni, l^ų-, 
rie sutinka įęiti į komitetą. Ki
ti bijosi. . Tai dvidešimto šimt
mečio verbai! Kunigų ir suk
tų politikierių įbauginti bijo 
pasijudinti. Nesupranta ir ne
įvertina- savo galingos spėkos. 
Jei būtų organizuoti,, tai ki
taip būtų ir Mahanoy City.

j Ar vyks išjudint snaudalius, 
kurie kantriai neša . vergijos 
jungą,,trumpa aįęitipi parodys. 
Jei tie 4 draugai vęikę, su pa
gelia shęnąndoahriečių, gaj 
pavyks sudaryt vdikliįCŠettafr-' 

‘<Lais-

minėtus reikalavimus, ben
drom pajėgom iškovosim.

Namų Savininkų Lygoj 
ra pamato, ant kurio būtų 
Įima ją paimt po smulkių 
mų savininkų kontrole, 
žmonės, kurie priešakyje 
organizacijos stovi, yra vidu
rys tarpe proletariato ir bur
žuazijos klasių. Ir jie visuo
met parduoda darbininkų rei
kalus, nes jų niekas nediscip
linuoja, nei gi kontroliuoja. 
Jie visuomet, tarnaują kapita
listinei klasei, jie yra darbi
ninkų klašėą kjino šašai. Ta, 
mintis pas mus lai išsiblaško, 
kad įneš, įėję iš vidaus patai
kysime organizaciją ir ji' galės 
tikti' dę). dąrbinipką klasėj. 
Ne, jnes\tie., žmdpės, kurie sto
vi. priešakyj Lygos, yra įsitikė
ję į dolerį. ' ‘ - ’ ” .

New Brįtaine jų nusistaty
mas šųorgaiuzupti 16,000 na
mų savininkų. Jie , kožnas 
moka po $1.00 įstojimo, kas 
sudarys $16,000. Jau jeigu 
kada ir iškiltų streikas už mi
nimus reikalavimus, tai toli 
gražu, ka<^ toks streikas ga
lėtų užgydyti šiuos blogumus, 
kurie tik per bendrą visų dar
bininkų kpyą.būs prašalinti. 
Jšief ;tklkujįm^i Įyr^. „diei^s 

ręikalų klausimai ir męs juos 
gana plačiai diskušuojarti šia
me laikotarpyj mūsų rengia
mose diskusijose. , Del to lip- 
kėtina ir 4, J* Žilinskui .ateiti 
ir išreikšt), savo nuomonę ir

nė- 
ga- 
na- 
Tie 
tos

Buvo diskusijos apie vietos

, i , , AR JAU. SKAITOTE NAųjĄ LpSA KNYGA

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
; ■ ) I ** <* .z i » f I * , *

• • • .»•■ f 1 (i I • , \ <

Jei neskaitėt, laikas Įsigyti ir sužinoti apie moterų at
liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.

Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 
kova. ,<^ia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadęvės ir jų darbus del proletarinės'revoliucijos, kuo-" 
met revoliuciją dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy- 

’ bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

' : Knygoje yra keletas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas.

Knygos kaina 25 centai. Platintojams imant nemažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą.

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% nuolaidą. 
Reikalaukit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

L. D. S. A.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENIJĮTĖLĮ LIETUVIŠKĄ tl- 
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ĮLIUS-'

' TRUOTĄ MĖNESINI DARBININKŲ ŽURNALU

“PRIEKALAS” ypatingos1 dėmes kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinė^ literatūros,* savb skiltyse talpindamas, eiles, apysa
kas, . vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą. v • ’ . 1

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS'statybą,■ kapitalo 
šalių gyvenimą; .rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais. .

“PRIEKALAS*’ turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur. > > > . , ■ .

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistine SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio

1 judėjimo istorijos?, “Bedievis4’, “Biblibgraf i ja ir Kritika” ir kit.
Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS kolektyviečio ir 

darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant JL renkant pre
numeratas Ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu,

“PRIEKALO” KAINA
1 SSSR.

Metams—3 rub., 6 mėn.—1 rub.
50 kap.y atskiras egz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

6 mėnėšiams—*75 c., atskiras egz.
. —15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, ,Fran-

,r . cijoj ir kitur
Metams-Hl doL ’6 mėn.—50c.,

atskiras egz. 10 centų.veidus ir išreikšt), savo 1 Lietuviaibill TArybą

mHMI

Dar galima gauti kom pietas už 
1931-32 metus*

Amerikoje “Priekalą” galima ii- 
sirašyti taipgi per “Laisvą** . v

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.



RANTON, PA.

Iš LDS 82-ros Kuopos 
Veikimo

Baigias LDS vajus, o darbo 
nudirbom nedaug. Scrantob, 
Pa., apielinkėj yra daug lietu
vių, bet nebuvo kreipta pakan
kamai atydos. Centras yra 
nupiginęs įstojimą, o kuopa 
visai ne.ma įstojimo vajaus 
laiku, tai, rodos, reikėtų nie
kam nepraleisti tokį svarbų 
reikalą ir stoti į susivienijimą.

Kurie skaito “Tiesą” ir ki
tus laikraščius, matė, kad va
jus baigsis su pirma balandžio 
diena. Dabar turime padirbė
ti, kad gauti daugiau naujų 
narių. Darbininkai turi stoti 
į Susivienijimą, nes laiko iki 
vajaus pabaigos paliko tik 
kelios savaitės. Gi laikas bė
ga greitai, kaip sriauni upė-

Kitas dalykas, tai mūsų or
ganizacijos turėtų pagalvoti 
ir stoti darban organizuoti be
darbius. Juk šioje apielinkė- 
kėj taip pat didelė bedarbė. 
Miesto valdžia viską daro, kad 
neprileisti bedarbius susiorga
nizuoti. Ji nevartoja pūkų 
pirštinių, bet griebia darbinin
kus. Kuomet pavienis bedar
bis nueina pašalpos reikalauti, 
tai klausinėja ir giria, kad ge
rai. Mat su neorganizuotais 
jie gali daryti kas jiem patin
ka, o jei susiorganizuotų be
darbiai ir susijungtų su dir
bančiais, tai miesto ponam 
reikėtų skaitytis ir duoti žmo
nišką pašalpą 
jų šeimynoms.

Kuomet kiek 
drg. Gardneris

bedarbiams

laiko atgal 
suorganizavo 

būrį bedarbių, tai policija už
puolė jų susirinkimą. Buvo 
įmetę i kalėjimą Gardnerį, bet 
jis buvo išimtas ant kaucijos 
iš kalėjimo. Dabar laukia 
teismo. Valdžia puola bedar
bius, kad jie nesusiorganizuę-

LDSA 39 kp. turėjo links
mą vakarėlį, pas drg. J. Elins- 
ką. Visi puikiai pasilinksmi
no. Vakarėlio pelnas paau
kautas Alkanų Maršavimui į 
Harrisburg. Proletarų Choras 
rengia pasilinksminimo vaka
rėlį kovo 4 d. 6:30 vakare. 
Choras susiorganizavo tik 
mėnesis laiko atgal, o jau pa
darė 
chorui 
Barre, 

Mes
rime linkėti chorui 
sėkmių, bet padėti jam išaug
ti į galingą proletarų dailės 
nešėja ir kovotoją už darbi
ninkų reikalus.

pažangą. Vadovauja 
drg. Zdaniutė iš Wilkes

darbininkai ne tik tu 
gerų pa

Vietos kapitalistų spaudoje 
pasirodė žinutė, kad draugas 
Giuseppi Skiovio laimingai pa
siekė Sovietų Sąjungą. G. 
Skiovio yra italų tautybės, ku
ris metai laiko atgal sykiu ,su 
kitais bedarbiais North ^Tona
wanda, N. Y., ėjo pas miesto 
valdžią reikalauti bedarbiam 
pašalpos. Policija užpuolė be
darbius ir bjauriai sumušė. 
Nekurtuos nuteisė nub trijų 
mėnesių iki trijų metų kalėti 
už tai, kad jiė drįso reikalauti 
pašalnos alkaniem bedarbiam. 
Gi Skiovio buvo išlaikytas de
šimts mėnesių kalėjime ir kai
po nepilietį deportavo. Jis' 
buvo pasmerktas imigracijos 
teismo deportuoti į Italiją, į 
Mussolinio rankas 
lių darbo masių
valdžia turėjo leisti jam Kuo
sai išvažiuoti į Sovietų Sąjun
gą. Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas iškovojo jam iš
važiavimą. Jis laimingai pa
siekė darbininkų šalį. Jo šei- 
mypa randasi Buffalo, N. Y.

Man teko su drg. Skiovio 
ypatiškai kalbėtis, kada jis bu
vo kalėjime- Tai žmogus pil
nas energijos ir užsigrūdinęs 
kovotojas prieš šią kapitalisti
nę sistemą. Linkime jam lai
mingo gyvenimo darbininkų 
tėvynė ji

Tik dide- 
spaudimu

r P o F T L.AXS.V,®

LDS 11 kuopa mūsų mies
te perstatė juokingą komedi
ją : “Suiro Tėvelio Nervai.” 
Aktoriai puikiai atliko savo 
užduotį. Jie natūraliu vaidi
nimu prijuokino publiką, šita
me parengime buvo daug ka
talikų darbininkų. Ir jie tu
rėjo gardaus juoko. Tik mūs, 
vietinis, dūšių ganytojas buvo 
tuo labai nepatenkintas. Gir
di, koks ten Černauskas kuni
gu dedasi. Aš pasakysiu, jei 
kunigas būtų buvęs, tai ir jam 
būtų patikę, nes buvo labai ge
rai suvaidinta.

Klebono rolę išpildė B. čer
nauskas, jaunos gaspadinės 
Merkienė, senos gaspadinės 
Bažiulienė, kunigo artimas 
draugas Andriusiunas, parapi- 
jonai žardaris ir čereška; so
cialistai Drusęikis/ ir žergulis.

Proletaras.

■pastai ant ’mafio dirbti, » 
paklausiau, kodėl mane palei
do iš darbo, o kitą darbininką 
pastatė mano vieton. Tai bo
sas pasakė “you po good”. 
Klausiau, kodėl aš negeras, 
tai jisai klausė, kokius laik
raščius aš skaitau. Sako, kad 
“tu bolševikas”. Aš sąkiau, 
kad aš skaitau lietuviškus laik
raščius.

Tuomet bosas išsiėmė kny
gelę ir sako, kad aš skaitau 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Jisai pa
tarė. juos neskaityti. Liepė 
deginti ir saugoti nuo vaikų. 
Jei vaikai juos skaitys, tai nie* 
kad negaus darbo.

Tai taip persekioja darbi
ninkus, kurie skaito laikraš
čius ir pradeda klasiniai pro
tauti. ’

Nubaudžia Ir Dirbtuvėj 
Darbininkus

TORRINGTON, CONN
Draugijos Jau Nesivienija 

Namą Nori Parduoti
Keletas mėnesių atgal trys 

draugijos nutarė vienytis į vie
ną draugiją. Tam darbui iš
rinko komisiją veikti. Tai 
jau laukėme pasekmių. Bet 
jau praėjo keli susirinkimai ir 
tas darbas neįvyko. Dabar 
vėl visos draugijos nutarė nesi- 
vienyti.

Komitetas turėjo du susirin
kimu ir negalėjo susitarti del 
įstatų. Vieni nenorėjo atiduo
ti svetainę, o kiti pinigus. Tad 
taip ir viskas pairo.

' Pas mus misingio (brass) 
dirbtuvėj, tai įveda darbinin
kams pabaudas- Jei darbinin
kas ką pasako prieš bosą arba 
kartais kad ir paties.boso yra 
kaltė, tai darbininką palei
džia dažnai ant savaitės laiko 
namo. Tai'jie daro, kaipo pa
baudą darbininkams.

Darbininkai labai dažnai 
nukenčia. Mat, kuomet dar- 

labai sumenkėjo',' tai bo
su darbininkais daro tą, 
jiems patinka. Darbinin- 
turi eiti išvien ir organi

zuotis, tai tuomet bosai bega
lės juos taip bausti.

Mylintis Laikraščius.

sai 
kas

NEW BRITAIN, CONN

BUDAPEST, Vengrija. — 
Išteisinta duktė buvusio 
feldmaršalo Littke, kuri bu
vo pašaukta teisman už nu
šovimą kapitono Ruttkay. 
Teisme Ji įrodinėjo, kad tas 
kapitonas buvo Čecho-Slova- 
kijos šnipas ir jai per davi
nėjo karinius dokumentus, o 
ši poniutė jį susekė ir nudė
jo. Šnipas, šnipą nudėjo.

ington, Pa.
V. Glaubičius, 816
*l*|kes-Barre.; Pa. , , , , , ,

57— John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran 
ton, Pa.

58— J. N. Valanęhausky, 11 Bigelow St.
Brighton. Mass. ,

Aye<> N. End,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 
, 1932 METŲ YRA SEKANTI: \
Pirmininkas, Chas. Margis, '

i 1823 Muskegon Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

\ ' -730 Nąson St. N. W.
Protokolų \Sekr. Kari Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas,
, 1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas Ant. Daukša,
■ ' ' 1131 Walker Ave.

LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 
Ligonių

Ms Varnienė, ?

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yufika, 8^5—4th Avė., Mo
line, ill, . ; J < J

Pirm, pageltu A. Matusevičia, 1003— 
25th St,i Moline, Iii.

Fin. seki. B. Daueenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, Ill.

Prot. sekt. J. Julius, 48th St. 8t 5th 
Avė., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Męline, Iii.

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

Maršalka J. Kairis, 2435—83rd St. 
Moline, III

,, . zSį..,^
Ligonių rašt. M.

158 Ame* St.
Iždininkas M L“

9 Burton St.
Iždo globėjai: f

JatukevičU,

Miškinis. • ■ . |~ ? <■
p7 Krušas, 141 Sawtelle Avev 

, ?8 VI&sto? J3t. . r . ■
iaUca A. ’Barkauskas.

11 Glendale St.. J. Balo-* 
\ w a

Barkauskas. ?

MONTELLO. MASS.

Lankytojai

MEMPHIS, ’Tenn. — Ne
grą jaunuolį L. Carlock, 19 
m, ąmziauSj nušovė, joplicijd.i 
Ąreštavo jį kaltinįiaipi, būk 
jis buvo užpuolęs merginą] 
Ruby Morris. Nūsivarė į 
siaurą gatvelę, mušė, kan- 
kino ir nušovė. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
ištyrė dalyką, ir - pasirodo, 
kad Carlock nebuvo kaltas 
ant tos merginos užpuolime.

Andruška

GruSiūtė,

Kaupas,

Iždo

1326 McReyhold Avė,

1351 Broadway Ave. 
Globėjai:

1307 Davie Avenue

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai: ! J • ’ ’ : ,

i, J. Urbonas, T. Rasika*, J. 
Ruseckas,

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

i Draugij’os susirinkimai {vyksta kiekvieno 
mėnesio, antrą utarninką, savam name, 
1057-63 . Hamilton .Avė.

J. Ružinskas 
Korsikan, J. '

Moterą
Paselpine Draugystė Birutė

MQNTELLO. MASS.
-VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm; O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St. 
Fln. Rašt. K. Čerešklenė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

į t Kasos Globėjos: 
V. Baronienę, 9 Broad St. 
M. Dnobienė. 221 Ames St. 
V. Bartkienė, 29 Intervale St. 
Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Arnes St. 
M ar talka J. Šimanskienę, 88 Vine St. 

Vi*o« gyvena. Montello, Maaa. 
kare. i 1

ROKO PAŠALPINĖS 
-DRAUGIJOS

Valdybos Adresai, 1933 Metų
Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. , 
Pirm, pagelb. M. Meškinis. 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venalauskas,

12 Andover Sū 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Ave. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globęjai: ]

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokūbąvičius, 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis, 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mčnesj, kiekviena pirma sere- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

PHILADELPHIA, PA
Sovietų Mineralinių 

•' Vandenų

NARZAN IR BORJOM

VIENYBES DRAUGYSTE 
MQNTELLO, Ma**.

Vasario 19 dieną buvo susi
rinkimas šv. Vincento draugi
jos ir atlikus reikalus^ buvo 
įnešta, kad reikalinga parduo
ti svetainę . Didžiuma narių 
sutiko, kad svetainė būtų par
duota. Tam tikslui'išrinkta ir 
komisija iš Antano Kemėžio ir 
Stasio Skrebulio, kad surastų 
pirkėjus. . .....

Girdėjau, kad lenkai nori 
pirkti.. Tad dabar jau patrio
tai bėdavoja. Sako, kad Lie
tuvos ponai Vilnių pardavė3 
lenkams, tai mes nors svetainę 
lenkams neparduokime.

Drg. A. Bimbos ir B. Fulton
. Prakalbų

Bedarbių Varg
Vienas lietuvis bedarbis, bu

vęs ALDLD narys, Adomas 
Barauskas, prispaustas bedar
bės, buvo nusiųstas į senelių 
prieglaudos namą ant farmų. 
Jisai sakė, kad tenai jam bu
vo neblogai. Valdžia davė 
lengvą darbą, darbines drapa
nas ir ant tabako. Bet išsi
kalbėjo, kad tas banditas “ge
rai darąs, kad šovęs Roosevel- 
tą”. Tuomet jam liepė į 10 
minutų apleisti vietą. .Girdi, 
“nereikia raudonųjų”. Dabar 
senelis neturi vietos.

Persekioja Už Laikraščių 
Skaitymą

kad

Paskutiniu laiku uždirbau 
tik po $5-00 į savaitę. Tai ne
galėjau pragyventi su penkiais 
šeimynos. Buvau išsiprašęs iš 
miesto ponų damokėti pusę 
randos. Bet gaunu laišku 
kad jau nemokės. Nueinu 
pąklausti, kodėl nemokės, juk 
darbai dar nepagerėjo.

’ Gaunu paaiškinimą
perdaug laikraščių skaitau. 
Girdi, kad tu. gali penkis laik
raščius prenumeruoti, tai gali 
ir randą užsimokėti. Aš aiš
kinau, kad mano prenumera
tos už laikraščius nemokėta. 
Tai jie sako, kad jeji nemokė
si, tai ir negausi jų. Vienok 
aš prašau laikraščius man ne
sulaikyti. Aš manau, kad vis 
galėsiu kada atsiteisti.

“Laisvė,” “Vilnis,” “Kelei
vis,” “Naujoji Gadynė” ir 
“Saulė”, tai visas mano tur-

“Laisvėj” ir “Vilnyj” daž
nai būna angliški puslapiai, o 
aš menkai suskaitau angliškai, 
tai tuos puslapius ’ palieku 
dirbtuvėj prie mašinos.'

Vieną karią man reikėjo 
dar dirbti 2 valandas viršlai
kio, bet formanas mane palei
do namo, o kita darbininku

Vasario 20 d., Darbininkų 
svetainėj, atsibuvo lietuvių 
darbininkų visuotinas susirin
kimas. Dr-gė Fulton kalbėjo 
jaunuolių organizavipo klau
simu ir- po'savo pasakytos pra
kalbos susišaukė jaunuolius į 
atskirą;svetainę, kur davė jau
nuoliams infprpaęiją?,- kaip jie 
turi organizuotis ir kaip tvar
kyti savas organižAčijas.-

• Drg. Bimba, kalbėdamas, 
kuomet palietė Lietuvos hepri- 
gulmybėš klausimą, tai neku- 
riems tėvynainiams> užgavo 
“patriotiškus” jausmus ir tuo- 
mi buvo prasidėję darytis biš- 
kis neramumo. Kadangi į 
šias prakalbas buvo skaitlingai 
susirinkę visokių pažiūrų ir 
įsitikinimų žrtionės, dėlto ra
dosi žmonių ir su jautriais 
jausmais, kurių kalbėtojo fak
tai tuom syk negalėjo pertik
rinti. Bet kuomet likosi pri
eita prie klausimų,- tai tie pa- 
siprie^intojai pasiliko save ant 
juoko, iš ko publika turėjo 
juokingą “show.”

šitas susirinkimas buvo ant 
greitųjų sušauktas ir iš mūsų 
draugų pusės buvo pasiprieši
nimas delei finansų trukumo. 
Bet kuomet buvo gerai išgar
sinta ir tvarkiai viskas daro
ma, tai ir apsimokėjo visi pra
kalbų iškaščiai. O šiame gy
venimo taip svarbiam momen
te mes, ir visa susirinkus pu
blika, gavome neapkainuoja- 
irtai stiprią dvasinę naudą.

Drg. Bimba ir Fulton atsto
vauja milionų pavergtosios kla 
sės reikalus. Už milionus’ al
kaną bedarbių šneka ir nuro
do, kokis yra kelias, kuriudm1 
proletariatas'’ eina ir kaip al
kanieji prieis prie pavalgymo.

Aukų surinkta: J. J.•’ Ger- 
dauskas 35c-; O Visockienė, J. 
Mažeika, ' M. Uždavienė, J. 
Černauskienę, S. Vinikaitis, J. 
Mickevičius, P- Paulauckas, J. 
Mičiulis, ir A. Takauskas po 
25c. Viso $6.60.

Visai buvusiai publikai ir 
kalbėtojams tariame didelį 
ačiū. .

ALDLD 27 kp. prakalbų 
rengimo komisija per

DETROIT, Mich. — H. 
Fordas ir jo sūnus Edsel 
Ford paima du bankus. į sa
vo rankas ir atidaro šiandie
ną. Jie atmokės depozito- 
riams tik po 30 centų nuo 
įdėto jų dolerio. Tai viešas 
apiplėšimas depozitorių. Pa
sekmė kapitalistinio išnau
dojimo ir bankų kuopimosi į 
rankas kelių oligarkų.

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Černauskas B., 103 Mailing Drv.

J.
8 Lud^ig Pk.

>.
67 Cutler St,

Pulaski Street
F.,
9 Kostner Pk,

Pirm, 
Pirmininko pngelblninkas Miller
Protokolų rašt. Gendrėnas,
Iždininkas, Galinantis K.,

29
Finansų raštininkas Manelis
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienč
Maršalka, Felikš Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P.
2. YenČius, M.,
3. Švedas, Geo.,
4. Prusai, J.,

Susirinkimai būna
nedčldicnj. Pradžia

Valdyba 1981 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb, A. Sauka,

256 Ame* St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis,

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauskis, 

12 Andover St.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ 

412 W. Susquehanna

pas

Pirm
Pirm ir SoTaipgi pas jį galima gauti 

vietų žuvų. Tai puikiausios r(L 
sies kenuotos žuvvs.

52 Dalo
52 Hoff

Street
Street

Street290 Wilkins
45 Townsend St.

948 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesi pirmą 
3 vai. po pietų.

Sovietų Chocolate Saldaines

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

New

A. P. :Xz. A. ANTRAŠAI ' T9.32 M, > - 
Pirmininkas, A. Čelkis, 900 Talbot Avo 
Braddock, Pa. * ' : ■ ; 1
Vice pirjn. K. Stašinskas, Box

Kensin<rton, Pa.
Sekrotoriue J. Gasiunas, ,626 .^Voodwarad Aya 

McKees Rocks. Pa
Iždininką* .1. Yeindavičiua, 588 3rd Ave., 

New KcnHi-agton. Pa.
Iždo tilobėja:>—
G. Urbonas. 434 Library St., Braddock, Pa.
J. Hrho/as, 1925 Harcums Way, S. S., 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626> Woodward Ave., .
, McKees Rocks, Pa.

P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI - 

Sekretorius ir antrašas. 
Franckevich, 8409 Carson 
Pitsbursth. Pi 

Sadulienč, : 
i. > 

Kuzmickas, 
doah. Pa.
5— M. Glaubįčius, 

McAdoo, Pa.
6— S. Telksnis, 

Cleveland. Ohio.
7— J. D. Sliekas, 

wood, Pa.
8— W. Stačinskas. 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights. III.
11— Anna Adomaitis,, 10'49—4th St., Monon- 

gahela, Pa.
12— John Kinder!*, 439 Maplewood Aye., 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F. D. 42, Rices Landing, 

Pa.
14— Geo., Urt>bnaB, 434 Library St., Brad- 

dock «
15— P. Kavaliauskas, 800 Todd St., Aliquippa, 

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pinb St.
17— K. Levine, 242 Penn 

Turtle Creek, Pa.
19— J, Pręikša, P. O. 

W, Va.
20— L. Mansis. P. O. 
22—P. Cibulskis, 70-42

,N. Y. \
24—P. Sodeikis, >125 So.

, {Ohio. •
DielininkaitiB, 41 

N. Y.
šeris, 223 E. Mahanoy Ave. 

vll.ie,. Rąv .

Corliss
Carnegiq.

Ave. Shenan- 
Monroe St., 

Aberdon Ave.

8121 Elroy Ave.,
2310 ‘„Sarah St., 

538—8rd Ave.
1100 Union Ave., 

1039—4th St., 
439

3409 
a.' 
108 Cre»»

197 Ohio
123 E.

7709
B reni.

Now

Nanticoke,. Pa.
Ąve. Extension, 

. Box . 201, Minden, 
Box 65, Slovan, Pa. 

Link Ct., Maspeth. 

. Pearl St Yogstown. 
1 Eckert St., Buffu-

26— J. Šeris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard- 
. vllle,. P»v .

27— Motiejus Batutis, BoSc 24, Wilsonville, III. 
29—Antanas Kubilskis, Box 286, Coal Cen

ter, Pa.
80—-J. Leonaitis, 107 N. Duqpoin S£.» Ben

ton, Ill. • T ’
33- ̂ . Tilviku 38 N,. 7th St., Eastpn, Pa. 
83-t-A. B. Shatkus, 1256 ’ Scribner A^e.,

Grand Rapids,. Mich., > , ’ , z
34— J. Audiejaitis, P. O. Box 113 Royal

ton, .'Ill.! . JL 1 'U • l I ’■85—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Shdmo- 
kin. Pa. Ii'!

36—Joe Pečeliūnas. 1009 So. Hobsbn St., 
Harrisburg, Ill. • i .

87— L. Aimanas, P. O. Box 568, Castle
Shannpn, Pa. , i j. <•,

88— M, Tamvliene, 102 E. 4tt> St., West
Frankfort, J1L I i

89— Tbny Zedolek, 514 Autumn Ave.
IJnsville, lib j ;

40— Anna Kirtiklis, 1888 Andrus St, 
Ohio.

41— J. GuziaVlčienS, P, 
Ill.

42— Frank Miller, P. I
Z HL

48—MJ Llngevlčienė, 
Saginaw, Mich.

44— Ona Noreik, 709 Maple
45— M. Savukaitienč, P. O. 

Pa.
46— Petrauskas, 

Ind. .
47— J 2L.

troit. Mich.
48— J.

ersvillo,

■Akron,

Q, Box 400, Benld,
O. Box 264, Buckner, 

i 1 ■ -
484 Fordney Ave.,

It., Zeigler, III.
lox 262, Caddy,

P. O. Box 118, Blanford,

Alvinas, 2322 Scotten Ave>
416 Coal St

Iš BEDARBIŲ VARGŲ
V. R. M. paskyrė Telšių 

bedarbiams 2,000 lt. Dar 
prašo bedarbiams remti ,piz 
nigų Mažeikiai ir Rokiškis.

Sabau^,——r . -- 
Matulevičius, 279 So. 5th 
jklyn, N. ,

50— Ję# Shlmkets, 1331 Goebel St. 1 
Pittsburgh. Pb.

51— P. Maslaveckasz 69 S, Empire 
Wilkes-Barre, Pa.

62—Antanina Mikužienė, • 2545 W. 43rtl 
x. Chicago.

58—J. Gudauskas, 437 Elm St. 
Pa.

64—Geo. Braknls, 
Pontiac, Mich 

56— V. BloiiKkis,

Mįn-
Street

Tamaqua,
Crystal Lake Dr.,

Alson Ave., Wash-

DETROIT, MICH.
' Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue,’, Detroit, Mich^
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave. j ( -
Nutarim. rašt. Opa Gyviute, 7148

MacKenzie Avė. i ,
Turtų rašt. ;A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave, '
Kasos Globėjai: J.. Račiūnas, 6821

' Dayton Ave., E^a VegelienČ, 7715 
Dayto$;Avė. • i ' , t

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave ' ■ ■ ■. ' ■ ! ’

102 .Hantington St. 
Visi Montell. Mum. > 1 1 ’

LIETUVOS JStiNŲ , IR DUKTERQ 
DRAlTCVgTĖS NAUJOS VALDY

BOS. *
< Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS. 
Pirmininkas A. Palubinskas, 

, Belle Grove, Box 108,
Dracut, Mass. 

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

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Pro tok. raštininkas V. Mikalopas, 

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

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

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

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavlnis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystes mėnesiniai susirinki

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

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

Pirmininkas J. Bagdžiunas, 228 Duffy, Ave.
Pittsburgh, Pa. Tel. 9905 

Vice- pirm. J.'Kulpongs, 27 Corlet St.
. Wildes' Bąrre, Pa.,' Tel. 84625 

Kasierjus K. Randavčikas, 613 Main St.
Edwardsville, Pa., Tel. 74078

Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 
. Wilkęs Barije, Pa., Tel. 3^625 

Finansų ra 8 S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 

Duobkasys, Jonas Kulponas, 27 Corlet St.
Wilkes Barre, Pa., Tel. --34625 

Centro Telefonas 9184Q po Aug. Stravinsko, 
21 Ferry St., Plymouth, Pa.

LIĘTUVIU SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS

LINDEN, N.’ J. 1 • - '
1 VALDYBA 1932 METAMS

Pirin. R. 'Tratulifl,
201 W. 16(h St., 

Pirm.1 PageMūininkad G. KardauskaB, r * * — -
Prot. Rašt., K. Strlupaitla,
Fin. Rašt. M. Andninaitė,
Iždininkas J. Užkutena*.

1 1501
Kasos Globėjai:

L. Barkienė,
ir W. Blliutę,

Maršalka K. Meškauskas,
1802 S. Wood Ave.

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir- 

mn Berečių mėnęsio, 7:80 vai. vakare, pc 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin
den, N. J.

2Q1 W. 16(h
■ 201“ W. ’ 16th

19' E. 19th ...
85 W. 16th St.
$. Wood Ave.

E. 19th St.
E. 17th St.

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Va|dyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St. 

Iždlnlnkap Ę. Bartulis,
6CraWford, St.

Finansq raštbilnkaB. Ą. Siekis,
P. O. Box 4, 

Protokolu raštininkas, S. Rasimnvičius,.
140 Mechanic St.

li j

7I1'ft’

PADARYTOS SU VAISIAIS IR MEDUMI
Viena Dėžutė Sveria Virš Svaro ir Parsiduoda 

Po 49 Centus

12 Dėžučių Parduodama už $4.25 
Du Tuzinai Dėžių už $8.00

Persiuntimą Apmokame. Pinigus Prašome Prisiųsti 
Kartu su Užsakymais.

DĖŽUTĖSE PO VIENĄ SVARĄ, KAINA 39c

Perkantiems nuo 6 iki 12 dėžučių, kaina 28c už 
dėžutę. Perkantiems po du tuzinu dėžučių 

ir daugiau, kaina 27c už dėžutę.

TUOJAU REIKALAUKITE IR NAUDOKITE JAS

427 Lorimer Street

į^EaocsssĮsroE^jOE^-,„ loaoca
II JUOZAS KAVALIAUSKAS fl

Laisninotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADIL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon Cliff 
Keystone—Main, 1417 .

(
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Puslapis šešta* LAISVE Treeiadien., Kovo 1

Nauja Estrada “Laisvės” Svetainėj
gali-
Tai

Draugas Tara’ška dirba tą- svetainėj steičiaus? Mes 
bai greitai, kad iki nedėliosime čia pasakyti sekretą. 
“Laisvės” svetainėj scena jau bus vaidinama juokinga kome- 
būtų gatava. Kurie dar ne-idija. šioje komedijoje ne tik 
buvo pastaruoju laiku “Lais-1 kunigėliui nervai įra, bet ma- 
vės” svetainėj, tai bus nuste-Itysite, kaip socialistai ant ke- 
binti, kaip gražiai išdekoruo-1 lių klaupiasi prieš kunigus- 
ta ir įtaisyta viskas naujovi 
kai.

Svarbiausia, tai taisomas ir 
jau veik gatavas štejčius. 
Steičius bus įtaisytaš su visais 
įtaisymais, kad jis tiks veika
lams vaidinti.

Todėl visi ateikite į naujai 
įtaisytą “Laisvės” svetainę, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.,> 
sekmadienį, kovo 5 dieną, ly-. 
giai 7 valandą vakare. Šio
je komedijoj turėsite juoko ga- 

jną daug,. Vaįcar įvyko repe- 
įcijos, kurios parodė, 'kad vei-

Na,Kir kas pirmas debiutuos 1 kalas gerai bus suvaidintas.
ant naujai įtaisyto “Laisvės

i
Dalyvis.

*Apie AmaJgameitŲ Bedarbių Apdraudos Fondą
Amalgameitų Unijoj yra su- šelpimo. Drabužių fabrikan- 

organizuotas bedarbių apdrau- tai moka į bedarbių fondą po 
centą ir pusę nuo kiek- 
dolerio. Tad per metus 
susidaro didelė suma pi-

turime daryti kriaučiai?

dos fondas, kurį organizavo vieną 
unijos prezidentas S. Hillma- į vieno 
nas, įdant sušelpus bedarbius. Jaiko 
Hillma n/a s matė, k ad jnigų. 
kriaučių darbai mažėja ir di- į Ką
dėja bedarbė, tai darbininkai . Neturime mes laukti ir tikė- 
kriaučiai gali išeiti į kovąitis iš Hillmano fondo, 
prieš unijos vadus. Tai Hill- turime organizuotis ir 
manas griebėsi už darbo ir su- Jauti iš valdančios klasės be
tverė bedarbių fondą, kad ati- darbiams apdraudos.
traukus kriaučius nuo kovų, ganizuotai priversime savo iš- 
kad kriaučiai nesikreiptų prie naudotojus šelpti bedarbius 

valdžios lėšomis-

Mes 
reika-

Tik o

valdžios pašalpos reikalauti, 
kad neišsivystytų kriaučiuosc 
kova už tiesioginę pašalpą.

Ir dabar kriaučius, bedar
bis, nuėjęs į miestinį pašalpos 
fondą, kad gauti pašalpą, tai 
ten jos negauna, paaiškina, 
kad “jūs turite savo unijos be
darbių fondą ih jumis šelpia.” 

Bet kaip yra šelpiami be
darbiai kriaučiai iš unijos fon
do? Iš pat bedarbių fondo su- 
siorganizavimo, tai duodavo 
pašalpą du kartus į metus po 
5-10 dol. Bet nuo 1931 metų, 
taj moka bedarbiams pašalpą Įgyklų darbininkų streikuoja, 
vi^ną kartą į metus. 1932 Darbininkai reikalauja pripa- 
metais bedarbiai kriaučiai ga-pinti šapos komitetus ir ma- 

'žinti darbo valandas-

Amalg. Unijos Narys.

Dar Dvi Foltis-Fisher 
Valgyklos Išėjo Streikan

New Yorko valgyklų darbi
ninkų bruzdėjimas nėsimaži- 
na, bet dar vis plečiasi. Pas
taruoju laiku vėl dvi Foltis- 
Fisherį valgyklos išėjo strei
kan. Dabartinių laiku jau vi
sa eilė šios kompanijos tval-

vijąną

po $5 pašalpos, ir tai 
Tik tie gavo, kurie bu- 

pasimokėje unijai 
Unijos knygute, jei East New Yorko LDS 13 

Kuopos Susirinkimas

LDS 13 kuopos susirinki-

mizernos pašalpos

vo tik 
nevisi, 
vo gerai 
duokles, 
išmokėta už 1931 metus ir pra
dėjęs mokėti už 1932 metus, 
tai tas asmuo gavo pašalpos 
$5- Kuris narys užsilikęs su 
mokestimi, tas negalėjo gauti imas įvyks 6 dieną kovo, 7:30 
nei t6s
($5.00) į metus.

Unijos vadų ve koks pat
varkymas. Jeigu žmogus dir
ba kiek dar geriau, duokles 
unijai mol\a, tai tas dar gau
na ir beneiitą. Bet kuris ne-

• dirbą arba: visai prastai dir
ba, negali mokėti tiek duoklių, 
kiek anas, kuris dirba. Tai 
tas asmuo negali gauti nei tos 
$5 pašalpos. Daug darbinin
ku labai mažai dirba. Bet su
lig dabartinės “Check off” sis
temos jie turi mokėti duokles.

Kiek iš tokio darbininko ga
lėjo išlupti duoklių, kad jisai 
dirba į metus 3-4 mėnesius? 
Tai žinokit, kriaučiai, kaip 
mus Šelpia Amalgameitų uni
jos bedarbių fondas, kurio-vir
šininkais yra Mr. Maskovich, 
g. Hillmanas ir kiti.

Apie patį bedarbių apdrau
dos fondh čia reikia pasakyti 
porą žodžių. '

Pačiame fonde turi būti ne
judinami turto $75,000 vertės. 
Iš to nejudinamojo turto turi 
bot įmokama apdraudos 
fondo pžlaikymas, kaip tai: 
randa, algos ir kitokios išlai
dos. $50,000 yra jame laiko
ma del neapribotų reikalų.

Iš drabužių fabrikantų 1931 
metus surinkta $75,000. Viso 
1932 m. fonde buvo pinigų 
$200,000. Tais pačiais ' . me- •

valandą vakare,, po numeriu 
933 Glenmore Avė., Brook
lyne. Visi nariai ir narės at
silankykite į susirinkimą. At
siveskite naujų narių prirašy
ti į Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą. Taip pat 
pąsimokėti duokles, 
turime ir kitų reikalų 
m ui.

reikia
Be to,
aptari-

Duonkepiai Laimėjo Streiką

Romanelli French Bakery 
kepyklos darbininkai buvo iš
ėję streikan prieš kompanijos 
pasikėsinimą nukapoti darbi-' 
ninku algas. Ro kelių dienų 
streiko, darbininkai laimėjo. 
Kompanija atsiėmė pasikėsini
mą kapoti darbininkų algas ii* 
pasirašė kontraktą su unija.

Komypanija pripažino taip 
pat šapos komitetus ir Užtikri
no metams laiko unijos mokes- 
ties skalę, šį streiką vedė Ke
pėjų Darbininkų Industrinė 
unija. »■ ' •'

“Suiro Tėvelio Nervai” 
Aktoriams

Teplioriai Iškovojo Pašalpos 
IrjSulaikė Evikciją

Namų taisytojų unijos be
darbiai penteriai, žemutinej 
miesto daly, sulaikė vieną be
darbį tepliorių nuo išmetimo į 
gatvę- Rakandai bedarbio jau 
jau buvo išmesti, tai darbinin
kai vėl juos sunešė atgal.

Paskiaus Bedarbių Taryba 
išreikalavo del dviejų bedar-s 
bių pašalpos.

Privertė šelpimo biurą ap
mokėti bedarbiui Summer ran
dą ir gazo bilas. Taip pat 
randą ir elektros bilas apmo
kėjo bedarbiui I. Katz.

Visi Dalyvaukite LDS 1 
Kuopos Susirinkime

Rytoj vakare, 8 vai., “Lais
vės”. svetainėj, įvyks LDS 1 
kp. susirinkimas. Šitas susi
rinkimas yra labai svarbus. 
Tad visi nariai turi dalyvauti 
jame.

Taip pat reikia dar šį vaka
rą eiti pas lietuvius darbinin
kus į namus, kad gauti naujų 
narių. Kiekvieno nario parei
ga veikti, kad LDS organizaci
ja augtų ir Rujotų. Organi
zacijos augimas yra nauda vi
siems nariams. Todėl kiek
vieno nario yra pareiga veik
ti, kad šita organizacija stip
rėtų.

Velionio moteris, Anną 
žanskienė, > lankėsi “Laisvėš” 
įstaigoj, jinai užsirašė “Ląis- 
vę’,’ ir paŲko. “Daily WorRe- 
riui” aukų $5.00. Jinai pali
kusi nuliūdime, kuomet jos 
vyrą atėmė ši nelemta pries
pauda. Jinai dedasi pile dar
bininkų judėjimo, kuris kovo
ja prieš tokį darbininkų skur-, 
dą. i '

j Tačiaus velionis palaidotas 
su bažnyčia,^ nepaisant to, kad. 
jisai netikėj‘o. Tai kaimynų 
ir kunigo spyrimasis privertė 
laidųtuv.ps'įtlikti sfu .bažnyčios 
ceramonjjomis. Velionis, ■' mi
rė vasario 21 dieną, o laidotas 
,24 diępą. . U

Velionis paliko brolį Lietu
voj? PlTe* phlydėjimb ir’ laido
tuvėse daugiausia pasidarbavo 
ir gelbėjo, velionio moteriai 
Leonas Norjouta. Tad jam la
biausia taria padėkos žodį ve
lionio moteris, Anna Beržans- 
kienė- Taip pat visiems taria 
padėką, kurie dalyvąvo laido
tuvėse. r ' .

‘ ‘ V ' * ' t i

Paskutiniu laiku velionis bu
vo bedarbis ir negalėjo surasti 
darbą. Jo viltis jau išsisėmė 
gauti darbą. O darbininkas 
be darbo, tai be gyvenimo prie 
monių. Tačiaus kitiem dar
bininkams reikia imtis kovos 
už gyvenimą. Darbininkai, 
kurie nedirba, jie turi organi
zuotis į Bedarbių Tarybas. Jie 
turi reikalauti sau pašalpos.

ia Ber< Darbininkai reikalauti
kad-' laiku, kuomet jie neąir- 
ba, tai valdžia turi jiem duoti 
pašaipas. «• Tik visi sykiu veik
dami galęsirfie laimėti.

Repbrteris.

PA JIEŠKOJIMAI
.1

PAJIEŠKOJIMAS į p

A&, Antanas KanstantinaVičiins pa- 
jieškau .^.vo brolio Stanislovę. Apie 
6 metai kaip gyvena Clycrigo, III. 
Malčnėkite pats atsišaukti arba kąs 
apie jį žinote, malonėkite man pra
nešti laišku. Turiu .Jab^į, svarbų ir 
greitą reikalą. Siųskite: laišką jšiuom 
antrašą. ’ , . • j

Antanas Kanstantinavičius,
707 ?Belgrade Street i

Philadelphia, Pa..-'
. . > į (48450) • ?

PARDAVIMAI
PARSlbUODA

- . -..c. į ‘ •• \ , į
Parsiduoda reętaurantas gerojp biz

nio vietoje. ’Per du metu pasidarėm 
pie atliękamo grašio ir horime va
žiuoti į Liętuv^.' Jei kas nogėtų sto
ti į pusininkus, jpriinltutrie. ^u mielu 
noru ir palikę pusininku ■ galėtume 
Išvažiuoti pasisvečiavimui; į Lietuvą. 

’ 176 Broadway, Brooklyn, 
Williamsburgh Banką.

(45-50)

prieš

Narys.

YONKERS, N. Y

Nusižudė Lietuvis Bedarbis

Kapitalizmas ir jo duotas 
krizis skina darbininkus vieną 
po, , kitam- Kiekvieną dieną 
galim skaityti laikraščiuose 
apie nelaimingus atsitikimus. 
Darbininkai, neturėdami kaip 
Verstis, j ieško išeities vienokiu 
bei kitokiu keliu. Pastebėti
na, krfd jau laikraščiai nei ne
skelbia nelaimingus atsitiki
mus/ Mat, dabar darbininkų 
“perdaug.”

Šiuo kartu patiko nelaimė 
Joną Beržąnską (Burch). Ši
tas lietuvis darbininkas atvy
ko iš Lietuvos* į Ameriką. Ji
sai' tikėjosi, kad šioje šalyje 
ras “aukso-” Jisai dirbo įvai
riuose darbuose. Amerikos 
kapitalistai jo triūsti, kaip ir 
milionų kitų darbininkų, susi
krovė sau turtus ir leidžia lai
ką Paryžiuje ir kitur.

Beržanskas geriausią savo 
gyvenimo jigą atidavė Ameri
kos kapitalui. Jisai atvyko į 
šią šalį 1903 metais. Tai-reiš
kia, kad jisai prakaitavo sun
kiuose darbuose net' 30 metų. 
Bet kas dabar jam liko da
ryti? Sulaukęs dar tik 49 me
tų amžiaus, netenka darbo.

Šiame krizyje, kuomet dar
bai sumažėjo, tai kapitalistai 
nereikalauja senesnių darbi
ninkų, kurių syvus, jau išsėmė. 
Pašalpa taip pat bedarbiais 
veik neduodama. Darbininkai, 
kurie nedirba, turi ; gyventi 
pusbadžiai.

Velionis buvo laisvas darbi
ninkas, ‘ tačiWuš! dar- ^negalėjo- 
nugpjęŲl bpržua^įnę < ideologi
ją,' kad: reikia kovoti 'prieš be
darbę organizuotai. Jisai pa
sirinko klaidingą 
save nusižudė, gazu. 
ne jisai kaltas- Kalta siste
ma, kalti tie, kurie jį išnau-^. 
dojo ir paskmus nedavė dar
bininkui tinkamo pragyveni
mo.

Velionis dar paliko paskuti
nį savo centą darbininkų rei
kalams.

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Ro 15, 
18, 20 ir 22 centus kenukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 kenų vienos 
rūšies. Duodame ir po ma
žiau, bet brangiau kainuoja.

Norintieji ^naudotis Sovietų 
produktais,' tbojaus klauskite 
informaciją sekančių antrašu:

“LAISVĖ” 
427 Lorimer St?,

Brooklyn, N.: Y.

•4

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 

_____  __ Skilvio, Žarnų 
ir iVlėšlažarnes Ligos, Nervų įde
gimas bai Reumatiški Nesveiku
mai. ' -i

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

n0W16tbST.N.T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place1 

i įsisteigus 25 metai , 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.;

• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM

kelią—pats
Bet

Draugai, kurie .dalyvaujate 
komedijos vaidinime, “Suiro 

tais buvo iš fondo išimta $75,-1 Tėvelio Nervai,” tai nepamirš- 
000 del bedarbių kriaučių šu- kite, kad šį vakarą/ trečiadie-*

< - ■ •> ‘ ’ 

nį, 8 vai. vakare, įvyksta prak
tikos. Visi mėgėjai'jau nu-1 
tarė, kad veikąlas turi būti su
vaidintas geriau, negu pir- 
miaus vaidintas.

Tad visi draugai ir draugės 
būkite Jaikū, kAd įėlStume 8 
vai. Jąu, praduti Veikalo 
ticijas.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Jt-Spindulių Diagnoža 

Gazo Anestetiką 
' • » i

Valandos: nuo 9 ryto
1 iki 8- vai.į vakare 

Penktadieniais ir šventadieniais 
tik susitarus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Uralas ir chronica? vyrų ir 

| moterų .li’uaa^ ąraujo ir odos. Į ’ 
Padarau ištyrimų ^kraujo, Jr_ Šlapume

DR. MEER
156 W. 44th St.. Room 802 

, New,York N Y, ,/r
’ ' Valandos l*rl$mimoi ' ‘ ‘ 1
Ryte nuo <0- iki 1, Po pietų I f 

i|ci 9 vųl. vakare
Sekmadieniais nuo* 11 ryto iki** 1 po pistų 

Telefonas Lackawanna 4-2180

VOKIETYS 'ŠPECIALKT^-
Kraujo,! odos, šlapinjmos \ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215E.12thSu.... .
Tarp 2nd ir 3rd... Avęs

• NEW YORKE
Valandos nuo lt ikd 1 i

Nuo 4 iki S
Nedaliom nuo !• IM 1

Odos ligos gydomos su X-ray Ir, 
patinusias gyslas jčirškinimais

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue)

• ■ - ■ L/'-L ‘ L 
BROOKLYN, N. Y.

??,V I..L , ■ Ii,!.....

WiyiWUlf—   .............. į Iii Himnu—IIII 1111 ■ ! U ^MIII^III■I^——^—1

TELEFONAS " ' f ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 (R NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS
t . ’ I t . . . • ■

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M TEITELBAUM. ManadŽeriR

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c
Antroj kiasSj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu lubų. oringam kambary—85c.
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis i su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui,prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuętos vantos ifisiperimui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Tur-gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur- I
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- 
TORANAS ,su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROĄDWĄY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS,: B. M. T. eleveiteriu; iilipt ant Flushing Ave. stoties) 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose A Ve. stoties; visais

/ | 5 , ( Broadway karai h—išlipt, ant> Flushing Ave, . <

LORIMER RESTAURANT
. LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

> syki Atsilankę pęrsitikrinsit
< « Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. T. ■

Laisvė Gaunama ant
. ’ t . ; f f '• "
f •’ '

h Sekančių Stočių

Brooklyne
136 Irving Avę.
1538 Dekalb Ave; '
So. 4th and Havemeyer Sts- . 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 - - - 
228 
222 
135 
287
350‘ Grand Street
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St.
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Bedford Avenue r 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street

JONAS STOKES ;
FOTOGRAFAS

Siuoml pranešu savo kostum®? 
riams, kad perkaliau savo studiją 

S____naujon vieton,
po numeriu 
512 Marion BL, 
kampas Broad^ 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

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

512

New Yorke:
: . Ii 'f? /.'■

Alleu ir Canab St. :
Bowery and Delancey Street 
Bowery, and Houston Street 
3rd* Avenue and 14th Street 
Chatham Squ&re : ’ - 
iJe^brosses ,and Greenwich St. 
685 Washington Street ' ‘. 
6th-Avenue and- 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street ■ , 

■4. ~

'■4 i ' * i '* Į
Dr. M; Maišei, Specialistas 
Vyrų it moterų ligų, ūmias ir; 
chroniškas kraUjo'«ir odos ligas,-; 

pyčiau įčirškimu; kraujo ir pūslės 
I. . . . . (analizai •, . , • J
<107 E. 17th STREET i :
Near 4th Avė. (Union Square) 
Vai.: 10-1, 4-8, JNedeliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudšji- 
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujinusiais vokiškais būdais be 
Operacijų,

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja ’ savo • praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Ottoi Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos" yra kasdien- 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

Telephone, Evergreen 8-5110

Ji GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiuo 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinfijimairs.

„w,231 Bedford Avenue

BROOKLYN. N. Y

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS
( Bl ELfi U SK AS)
GRABO R l, U S

& UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
f 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. V.

MUSU ' (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS įDARBUS:.. 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IftUŠ ČIA 
PASIUNČ1AM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRįVATiŠKĄ 
PIRMĄjJAI PAGALBAI aMBULAUSINI. AU’ '

) KURIUO PATARNAUJAM 'NUV

mirusius parvežaM iš visų Saliu, uįįiš čia

Mobiliu
_____ ____________ _______ n,nę JR < 

, PARVEŽT). TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS ' 
ĮŽIŪRĖKI. ’ DUODAM .GRAŽIA, VIETA-SAVO

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.- ' . . • » i į

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (J4US„0 MES , 
j KU06ERIAUSIAI .PATARNAUSIM.

' MŪSQ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MpSU . 
TELEFONAS NIEKĄD NEMIEGA. J * •

' '< ’ j :> i ' H • >

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš d6kavoj u Visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. i: i a » . ‘ 1

i DR H. MENDLOWITZ 
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

Valandos :<nud t iki 8 po' pietų, ir nuo 6 iki. 8 vakare
Telefonas, Midwood S-6261
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