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Darbininkų Dienrašti*
* First Lithuanian 

Workers’ Daily)

EXTRA!
HAVERHILL, Mass. — 

Kovo 6 d. čionai išėjo į strei
ką šeši tūkstančiai čevery- 
kų darbininkų. Jie prisidė
jo prie tos bendros kovos, 
kurią veda miesto Lynn če- 
verykų darbininkai. Darbi
ninkų ūpas geras, ir tikima
si streiką pilnai laimėti. 
Bosai bus priversti išpildyti 
darbininkų reikalavimus.

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Kį REIŠKIA DARBININKAMS 
ĮVEDIMAS “SCRIPSŲ?”

WASHINGTON. — Viso- cukraus ir dabar giriasi, 
je šalyje įvedama vieton re-J kad jie jau uždirbs po 4.10c. 
guliarių pinigų nauji “pini- 

' gai,” kurie vadinsis “scrip- 
sai.” Jie nebus gvarantuo- 
ti nei auksu, nei sidabru.

' * Darbininkai, kurie vargais 
negalais susitaupė kiek pi
nigų ir buvo padėję į ban
kus, dabar negalės jų gauti 
kitaip, kaip tiktai “scrip- 
sais.” “Daily Worker” šau
kia darbininkus organizuo
tis ir reikalauti, kad jiems 
jų įdėliai būtų atmokėti 100 
centų už kiekvieną įdėtą do
lerį. Darbininkai pasidėjo į 
bankus savo taupinius ne 
tam, kad jie nupultų, bet su- 
sitaųpymui kovai prieš var
gą ir skurdą.

“Skripsų” įvedimas jau
< dabar duodasi jausti paki

limu ant gyvenimo reikme
nų kainų. Iš to laimės tur
čių klasė, o dar didesnis var
gas ir skurdas prispaus dar
bininkiją.

McCohn Sugar Ref. Co. mu, o kartu ir pabloginimu 
Kuboje Jpirkd 25,000 maišų gyvenimo sąlygų/

ant maišiuko daugiau, negu pir
ma buvo Kaina. Kava jau 
pakilo. Pirmiau “wholesale” 
kaina buvo už maišą $9.25, 
dabar jau yra $9.75. Chica
gos stok j ardų mėsininkai 
džiaugiasi, kad į dvi dienas 
100 svarų kiaulienos pakilo 
ant 25 centų. Grūdai jau 
pakilo nuo 2 iki 3 centų ir 
t. t. Ką gi tas viskas reiš
kia darbininkų klasei? At
minkite, kad jūsų pinigai 
pasidarė pigesni, kad įdėliai 
sumažėjo, kad ir algų išmo
kėjimas “skripsais” yra al
gų numušimas. Gi tuom pat 
kartu maistas, drabužiai ir 
kitos reikmenys brangsta. J 
Tas viskas gula ant darbi
ninkų pečių. Kapitalizmas ■ 
purtomas ekonominio kri- 
zio, bet jis yra gaivus, jis, 
randa kelią išėjimui iš tos 
padėties darbininkų ir var
guolių lėšomis, dar didesniu 
jų išnaudojimu ir pavergi- . . . 11 • •

Hamburge Liejasi Darbininką 
Kraujas

Europoje Amerikos Doleriai 
Jau Nupuolė

Washingtono ponai teikia dovaną milionierkai,.^buvusio prezidento žmonki. feėt jie nemato ai 
kanų ir badaujančiu darbininkų. Darbininkai l ' ptiValo kovoti už tuojauUhę-pąŠalpą.
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Pavogė Pakinky tą Arklį
Subačiaus Stoty nežinoihi 

piktadariai phvogė pil. Li
sausko, gyv* Šurbeklių km. 
Viešintų valšč. . pakinkytą 
arklį. Piktadariai dar ne
sulaikyti.
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KOMINTERNAS ŠAUKIA DARBININKUS 
Į KOVĄ PRIEŠ FAŠISTUS f

MASKVA. — Komunistų 
Internacionalo' P i 1 d omasis 
Komitetas išleido manifes
tą, kuriame šaukia viso pa
saulio Komunistų Partijas 
prie išvystymo bendro fron
to su kitomis politinėmis 
partijomis kovai prieš fašis
tus. Komunistų Internacio
nalas deda specialės svarbos 
į Vokietijos Komunistų Par
tiją, kad ji šauktų į bendrą 
frontą Antro Internaciona
lo partijas, tai yra socialis
tus. Tuo kartu Kominter- 
nas nepamiršta visas išda
vystes, kokias yra atlikę Vo
kietijos !
vadai pereito karo metu, po 
karo ir visoje metų eilėje 
proletariato kovų prieš bur
žuaziją.

Kiekvienoje šalyje Komu
nistų Partijos stengsis suda
ryti bendrą‘veikimo progra
mą su kitomis partijomis ir 
išrinkti bendrus komitetus 
to darbo pravedimui. Kur 
nebus galima sudaryti tfe’rt? 
dras frontas su partijų va
dais, kur socialistai atmes 
komunistų pasiūlymą, ten 
bus dedamos pastangos su
daryti bendras veikimas su 
eiliniais social-demokratais 
bei kitų politinių organiza
cijų nariais.. Visi darbinių- 
kai turi ^pasijungti bendrai 
kovai prieš fašistus. Vokie-
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social-demokraĮijos tijos įvykiai, kur fašistai žUr • 
reito karo metu, po do ne vien komunistus, bet

socialistus' ir nei 
darbininkus, tUr 
proletariato eiles

Dabar Eina Scottsboro I Graikijoj Paskelbta
Jaunuolių Teismas
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HAMBURG.—Didelis su
sirėmimas įvyko tarpe ko
munistų ir fašistų. Fašis
tams gelbėjo policija. • Ko
voje žuvo du komunistai, 
rtudėta du fašistai, sužeista 
3 policistai ir 11 kitų asme
nų. Mūšis prasidėjo laike 
fašistų parodų. Policija 
naudojo prieš komunistus 
granatas ir kulkasvaidžius. 
Buržuazijos teismai grūmo
ja mirčia bausti suimtus ko
munistus.

LONDON. —Jungtinėse 
Valstijose finansinis krizis 
atvedė prie to, kad Anglija 
jau numušė dolerio vertę. 
Jau dabar Anglijoje doleris 
nupuolė apie 5 centus. Bet 
tai ne viskas. Greitai jų 
vertė dar daugiau nupuls. 
Ir abelnai Europoje jau ne
tiki daugiau į dolerio galy
bę.

Vokietijos Fašistai
Paleis Reichstagą

Vokietija Reikalauja, 
Koloniją <

Zangara bus Užmuštas 
Elektros Kedėje

GENEVA. — Vokietijos 
fašistai iV imperialistai nbri 
atgauti’tas kolonijas, kurias 
pirm pereito imperialistinio 
karo iuvo pavergusi Vokie
tija. 'Franci j oš kolonijų mi
nister prileidžia tą, kad 
veikiausiai kaip • kurios ki
tos valstybės stos už tai, kad , 
tos kolonijos būtų grąžintos 
Vokietijai. ♦ Eina prie-naujo 
pasaulio persidąlinįmo.

MIAMI, Fla. — Chicagos 
majoras Cermak mirė pir
madienio rytą. Vakare 5-tą

BERLYNAS. — Pereitą 
sekamadienį rinkimuose da
lyvavo 39,192,200 asmenų. 
Daugybė darbininkų negalė
jo dalyvauti, nes jie nebu
vo prileisti prie balsavimo 
už Komunistų Partijos ti- 
kietą. Tūkstančiai buvo su
grūsta į kalėjimus.

Fašistai ginklų pagelba ir 
baisiausiu teroru laimėjo 
rinkimus. Dabar jie ruošia 
diktatoriškus patvarkymus, 
kuriuos pervarys per Reich-
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Dvieili Sąjungoje

'MASKVA. - 
hietus^ ir pusę 29,000,000
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žmonių išmokinta skaityti ir 
rašyti. Dabar Sovietų Są
jungoje 90 nuošimčių visų 
gyventojų moka rašyti ir 
skaityti, o pradžioje Penkių 

Malkų Vežiniks Nuspaudė Metų Plano-buvo tik 33 nlio-

‘, Į keturis

SCOTTSBORO, Ala. — 
Devynių nekaltų negrų jau
nuolių, kuriuos 1931 metais 
kapitalistinis teismas nutei
sė sudeginti elektros kedėje, 
teismas įvyksta dabar. Juos 

■ kaltino, būk jie užpuolę dvi. 
baltas merginas išgėdijimo 
tikslais. Apkaltinimai jau 
senai atmušti, kaipo provo- 
kącija ir viešpataujančios 
klasės tikslas pasėti neapy
kantą tarpe negrų ir baltų 
darbininkų. Ruby Bates, 
viena iš minimų merginų, 
griežtai įrodė, kad tie neg
rai nebuvo padarę ant jų jo
kio puolimo. Siųskite pro
testus ir reikalaukite nekal
tus jaunuolius paliuosuoti.

Kaizeris Džiaugiasi Fašistų 
Laimėjimais

žmogų

valandų tų pat dieną specia-jstagą, -paves, Hitleriui; ir
lis teisėjų, posėdis nuspren
dė, kad Giuseppe Zangara, 
kuris, pasikėsindamas' ant 
prezidento Roosevelto, per
šovė Cermaką, į bųtų hubaųį 
stas mirčia. Jis bus sude
gintas elektros kedėje.

Karinė Diktatūra
■, t ; ■ ’ ...

ATHENS, Graikija.—Ge- g
perolas N. Plastiras, kuris 
1922 metais suorganizavo -j 
karaliaus nuvęrtirhą, pagęl- 
ba armijos užėmė visas vie
tas ir paąkelbė'sayo laktatu- {

•karaliaus ant sosto. Vienok 
aiškū, kad tai veikimas 
priešu leotnunistus. Jo gau
jos jau pradėjo puolimus 
komunistų įstaigų ir sosti
nės gatvėje sušaudė vieną 
komunistų vadą

Lenkija Siunčią Armiją 
į Dancigą

Iš Gdyne

;■
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DANZIG.
prieplaukos atplaukė Lenki* 
jos laivas “Wilija” ir išsodi- 
no 100 militarės policijos ka* » 
reivių. Lenkija žygį patei
sina, kad ji išsodinus karei
vius apsaugojimui savo am
unicijos sandėlių. Bet tik
renybėje ji bijosi Vokietijos . . į 
fašistų, i kad tie i neatimtų /1 
Danzigą. . šis Lenkijoj žyr , 
gis yra kartu ir prieš Tautu , 
Lygą. 1 Lenkija >laiko daug 
amunicijos Danzigo į r prie
plaukoje ant salos Wester? ( 
platte.

šimčiai. Renkių Metų pla- 
Ant vieškelio Panevėžys— nas apšvietoje pralenktas 

Pušalotas, ties Skaisgirių daugįaių kaip du kartus, 
griūdamas. malkų vežimas 17,000,000 gyventojų, kurie 

pirmiau silpnai i skaitė ir ra- 
še’ išmokyta ‘gerai. i - Suau
gusių : apŠViėtai! išleista apie 
10 niitibnų rublių. '; V

; .----- —- Dabar SoVietų Sąjungoje;
Kapinėse ) Rado Naujagimio l universitetai ? .turi . 485,000
mokinių; MidiltetaOr^lIjOOO 

Vasario į 14 d. Naujamies- 4r darbininkų fąkultetai 1,- 
čio kapinėse v i buvo rastas 500,000 mokinių, o pradines 
moteriškos lyties ikūdihib la- mokyklas lanko virš 24,000,- 
vonėlis. rifTevai neišaiškinti.' 000 vaikų. ’• - ( 

* • 'f

DOORN, Hollandija. — 
Vokietijos kaizeris Vilius, 
kuris, nuo 1918 metų gyve
na Hollatidijoje, labai džiau
giasi iš to, kad fašistai lai- 
ihejo, Sako, kad jo net svei
kata pagerėjus.

Antaną^ 20 < met. am., gj 
Šiloniiį ;ktn.j pušolato vali 
Pastarasis- nuo sutrenkimo 
mWė. K ' r •

HindenburguL diktatorišką 
fgąlią ir pąleis ant .nęribotOį 
laiko, gal ant kelių, rhe|ų. 
Reichstagą. '

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Johannesburg, Afrika. — 

Jungtinių Valstijų finansi
nis krizis nupulde čionykš
čių aukso kasyklų Šerus.

Naujas SSSR Judis
Lavoną i. MASKVA. Sovietų Są- 

jungos judžių gaminimo 
įstaiga^ suvaidinu, naują ju- 
dį—“Black and White.” Jis 
yra iš Jungtinių Valstijų net 
grų darbininkų gyvenimo ir 
jų persekiojimų. Suvaidini- 
me dalyvavo ir negrų.

$9,000,000 Sulaikė Aukso

Kariniai Prisiruošimai

Cal.

Anglija Ginkluoja Lenkus

- Francijoje

i n >»

Washington. — Amerikos 
valstybinis sekretorius' ’ po
nas Hull kol'kas dar3, tyli 
apie Sovietų Sąjungos pri
pažinimą.

Paryžius.
nusiminimas del Hitlerio lai
mėjimo.' Bijosi, kad fašistai 

imperialistai turi pini- gali grąžinti kaizerį ir su
kelti karą.

SAN FRANCISCO, 
Amerikos laivyno manevrai 
pilnoje augštumoje. Bando
masis “mūšis” įvyko tarpe 
123 karo laivų iri dalyvau
jant 21 submarinui. Kiek
vieną. dieną manevrai pra
ryja milionus dolerių, štai 
kam 
rt.

.j. WASHINGTON. 4- šio
mis dienomis turėjo išvežti 
j Franciją ir Angliją 9,000,- 
000 dolerių vertės aukso. 
$3,000,000 jau buvo sudėta 
į laivus. Bet išleistas Roo- 
sevelto draudimas 1 išvežti 
auksą sulaikė tą siuntinį.

- Paryžius. -— Francijoje 
matosi nusiminimas del fi
nansinio krizio Amerikoje. 
Daugelis turčių turėjo krū
vas dolerių. Bijosi puolimo 
jų vertės.

Areštavo ūkininkų Sąjnn- 
gos Vęikejus >

Areštavo ūkininkų są-gos 
lyderį F. >• Mikšį ir Soblį • iš 
Šiaulių? Už Mikšį reikalau
jamą 50,000 lt. už Soblį 40,- 
000 lt. garantijd^ cKaRinU- 
mi už fiktyvius ūkininkų 
są-goį banko ?baląnšįši ■ Be 
to* suimtas, P.r Jdsitikas/<kųu 
ris už užstatą paleistai.' 1

Naujas Karo Išradimas
. 'A • : —— >.'•

Vienas anglų karininkas 
pagamino elėktrišką šautu
vą, kurš bus vartojamas 
naujokams mokinti. Šautu
vas j be garso. ir be dūmų ir 
karo srity reiškia didelį iš- 
radimą

Per 1932 metus iš Ang
lijos buvo išvežta į užsienius 
65 tankos ir 11 šarvuotų 
traukinių. -Tankų dauguma 
^iš viso 40— buvę išvežta 
į Lenkiją.

Austrijos Fašistai 
Kelia Galvą; /

VIENA. - Austrijos fa- ; 
šistai pareikalavo, kad -pasi- 
trauktų dabartiniai ministe
rial?, Austrijos fašistai rei
kalauja apjungimo į vieną 
valstybę Austrijos ir Vokie
tijos. Eilėje miestų įvy 
susirėmimai tarpe f
komunistų^ Linz mieste
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ALBANY KONFERENCIJA UŽ DARBO 
ĮSTATYMUS NEW YORKO VALSTIJOJE
Darbą Dar tik Pradėjome; Socialistų Partijos ir Darbo Fe

deracijos Reakciniai Vadai prieš Bedarbių Reikalus; Lie
tuvių Darbininkų Judėjimas Turi Būti įtrauktas j Bendrą 
Frontą ųž Darbo įstatymus, už Bedarbių Pašalpą ir už So
cialų Apdraudą; Turime Šaukti Lietuvių Organizacijų Ben-
dm Fronto Konferencijas <

2* , •■ i —i—
T§įs šimtai ir penkiasde-

<ĮM 1
šimtE delegatų nuo dviejų

> I r

šimtį ir pusės organiza
cijų Jgusirinko Albany, New 
Yo< subendrinimui . ko-

legislatūrai. Ten reikalau
jama ūmios pašalpos ir ap- 
draudos bedarbiams, pa- 

y
smerkiama diskriminavimas 
negrų, moterų ir jaunuolių.

vos JXuž bedarbių ' reika
lus. £ Konferenciją sušau
kė Amerikos Darbo Fe: 
deričSjos komitetas kovai už 
bedįį*bių apdraudą, kuris at
stovėtąja keletą desėtkų Fe- 
derąSjos lokalų. Federaci
jos Sūdai, žinoma, griežtai

Reikalaujama, apart to, kad 
valstijos valdžia paskirtų 
vieną bilioną dolerių viešie
siems darbams, kurie neštų 
naudą darbo žmonėms, ir 
prie kurių tūkstančiai be
darbių gautų darbą. Toliau 
siūlomas įstatymas, kad dar-

nusistatę prieš konferenciją bininkems motinoms būtų 
ir prieš bile kokį eilinių na-Įsiteikta apmokama vakaci- 
rių ^įikimą. Taip pat šiaip3 Per keturias savaites 
kon^rėncijaisiį -visu atkak: f PHeš gimdymą ir pęr ke- 
lumuT priešinasi Amerikos ‘ tunas savaites po gimdymo, 
Socialistų Partijos vadai. aprūpintų motiną ir kū

dikį daktarišku aptarnavi
mu ir t. t. L

Socialistų Partijos vadai.
Ęet „konferencijoje .vis. tiek 
dalydavo keįętąs eilinių so
cialistų nuo įvairių organ& Tie klausimai visiems dar-
zacijų. O nuo Darbo Fede
racijos būvo atstovai iš 35 
tokajų. (

Tąi pradžia eilinių narių 
sukijimo prieš savo Teakci- 
niusJvadus. Netenka abejo
ti, Kad vadai tuos lokalus 
pradės terorizuoti ir tuo bū- 
du dar pagilins eilinių na
rių įskilimą. Darbininkai 
turėš eiti į bendrą frontą 
kovdl už savo gyvybę. Nuo 
to ilgai nesulaikys nei Socia
listų-Partijos, nei Darbo Fe- 
deraįdjos biurokratai. Ko
munistai gi laiko augštai iš
kėlę* bendro fronto vėliavą 
ir sveikina kiekvieną atsilie- 
pimą nuo darbininkų iš kitų 
organizacijų, grupių bei

Albany konferencija galė
jo ir turėjo būti daug dides
nė. Priešų ji turėjo daug. 
Keblumai buvo dideli. Ta- 
čiau turime prisipažinti, kad 
nepakankamai del jos dirbo
me ir mes Revoliuciniai 
darbininkai, t Npw. Yorko 
valstijoj yrą daugiau, kaip 
tūkstantis įvairių darbinin
kiškų pro'gresyviškų organi
zacinį .bei draugijų, bet toli 
gražų ne visos jos buvo at
stovaujamos. Kodėl?

O konferencijos svarba di-s 
dėlė. Tai ištikrųjų buvo, is
torinė konferencija. Pirmi 
rimti’, žingsniai daromi su
vienijimui visų organizuotų 
darbininkų konkreČiąms rei
kalą rimams, kad New Yor
ko valdžia išleistų darbinin
kams i naudingus įstatymus, 
kad maitintų ir aprengtų 
virš du-jnilionu bedarbių ir 
jų šeimynas, kad įvestų sp- 
cialę -apdraudą nuo bedar
bės, senatvėj, ligojp ppi ne
laimėje. Priimta įstatymų 
projektai ir įteikta valstijos!

bininkams bendri, visiems 
lygiai svarbūs. Tais klapsi
mais būdavo j amas bendras 
frontas. Tais klausimais or
ganizuojama visų darbinin
kų bendra kova. ;

Šioj Albany konferencijoj 
buvo taip pat atstovai nuo 
Lovestono “ko m u n istinės 
opozicijos” ir nuo Cannono 
“kairiosios komunistinės op
ozicijos.” Jų delegatai pri
imti ir leista jiems kalbėti. 
Kalbėjo pats Cannon. Abi 
tos oportunistų grupėš nesu
tinka su bendro fronto tak
tika, tai yra, smerkia Komu
nistų Partiją, kam jinai ban
do bendrą frontą budavoti 
iš apačios, iš eilinių narių. 
Jie sako: priverskime Socia
listų Partijos Darbo Fede
racijos vadus kovoti už -be
darbių reikalus! Konferen
cija, žinoma, tokią jų takti
ką griežtai atmetė? Konfe
rencija pasisakė už mobili- 

/zavimą eilinių darbininkų 
kovai. Kaip visur, taip čia, 
tovestoniečiaL ir cannonie- 
čiai pasirodė tik su tuo tik
slu, kad diskredituoti Ko
munistų Partiją darbininkų 
akyse. Bet jie patys save 
diskreditavo. f

Albany konferencijoj pra
dėtas svarbus judėjimas už 
darbo įstatymus, ui pašalpą 
bedarbiams, pries badą, Tas 
darbas eis pirmyn, ^urės 
plėstis ir patraukti prie sa
vęs naujus būrius darbo 
žmonių, kenčiančių nuo šio 
baisaus krizio. Kaip buržu
azija, taip jos agentai, prie
šinsis šitoms darbo masių 
pastangoms.

Ką mes, lietuviai dąrbi- 
ninkai, turime daryti? Ką 
turi veikti mūsų Įję^ųvių 
darbininkų o r g anizacijos? 
New Yorko valstijoj pradė-

tas judėjimus už darbo įsta
tymus neužilgo virs nacio- 
naliu judėjimu. Tad mūsų 
organizacijos visoj Ameri
koje turį tuo*reikalu tuojaus 
susirūpinti.! .

Mes turime šaukti lietu
vių organizacijų bendro 
fronto konferencijas., Ten 
užgirsime įplėštus biliųs į už; 
darbininkus’ i Ten susimofei-: 
lizuosime organizuotai rem
ti tą judėjimą. • < k

Kokios, turi būt tos bendro’ 
fronto konferenęijps? .Visų 
pirma, turime stengtis , į- 
traukti visas lietuvių orga
nizacijas ir draųgįjpis, kjurio-r 
s,e priklauso darbininkai. 
Tad svarbu tuos darbinin
kus to'sė1 organizacijose 'pa
siekti. Čia mes susidursime 
su tokiais ' pat sunkumais, 
Kokie buvo statuma Albany |

if*’ v i ’ ’
dpracijos ręakcinįų vadų. 
Lietuviški ktinigai^ lietuviš
ki tautininkų ir menševikų 
lyderukai piestu stoč prieš 
siuntimą delegatų į bendro 
fron,to5 konferencijas; Jie 
vartos visokius būdus nepri- 
leįdimui savo eilinių narių 
prie bendro veikimo už pa
šalpą ir apdraudą bedar
biams. Kiekvienoj organi
zacijoj ir draugijoj jie kiš 
koją tam svarbiam darbui.

Tą išanksto turime numa
tyk Bet mes turime nenu- 
siihinti ir nenuleisti1 rankų.1 
Mės turime prieiti prie eili
nių dąrbįninkų ir sužadanti, 
jubč į kovą .už bedarbių rei
kalus. . • ' , v .

6-to Apskričio Ribose
■’ --------- ---------r-' -J (

Šeštas Apskritys turės 
specialį vajų kovo mėnesį. 
Šį vajų nutarė konferenci
ja,^ kad tuomi padidinus mū
sų organizaciją narių skai
čium.

Su pradžia kovo veik ,vi
sos kuopos laikys susirinki
mus. Laiškai- yra išsiunti
nėti reikale vajaus visoms 
kuopoms, pažymint, kokia 
kvota yra skirta kiekvienai 
kuopai. Sekretoriai būtinai 
turėtumėt minėtus laiškus 
susirinkime perskaityti - ir 
dėti visas pastangas, kad 
savo1 kvotą išpildžįūs. Dar
bas bus nesunkus, bet svąr-, 
bus. Kiekvienas narys tuvį 
savo draūgų pažystamų. Jo 
pareigą būtinai, pašvęsti 
nors vieną,vakarą savaitėj 
ir matyti savo pažystamus 
ir kalbinti,, kad liktų Lite
ratūros Draugijos nariu bei 
nare. ; ■ 1

z Apskritys ima sau už 
pareigą gauti bent 150 nau
jų narių laike^šio specialio 
vajaus. Jei kuojos tik dės 
bent kiek pastangų, tai ir 
bus įvykinta. Kad. 
rius vajų , sekmingešpiu, 
kuopas turėtų laikyti ‘ bent 
du sūsirįnkimu kovo mė
nesį, vietoj vieno. Ir susi
rinkime nieko daugiau ne
reikia imti, tik ’ vajaus rei
kalus.

Prie to, kiekvieną kuopą 
turėtų laikyt . bent 'yįępą 
parengimą spaudos įr orga
nizacijos naudai. ’ Y pafin- 
gąį mažos kolonijos, kaip 
Camden, Bethlehem, Burlin
gton, Tr.enton ir tt., turėtų 
pąsidarbuoti.

ALDLD 6-to Aps. Sek.,
z M. žaldokas.

............u....ii1 .   I.   ■" '» " ■

Dalininkės, Suglauskime Jėgas!
Pasanlifte DarbĮ- styti savo raume/iis, gauti) 

... ........ ' > sy^,ty*?Ittygimm^ ką4 apsi
ginti alkio ir ga.uti pa- j 
Stogę. , / /

1 Valdžia1 “rūpinasi” jau-! 
nuoliais, bet tik ne jų nau
dai, o prirengimui kanuolių 
pąsarųi.* 'Naujam imperia
listiniu! karui prirengia-iš- 
mhštrųoja jaunuolius, kad 
kad jie lidtų kraūją užkaria- 
'viniui lnaūjų1 rinkų ir persi- 
dalinimui kolonijų.

i ■; i i. ■ t . ; P f ’ f į -, i ■
Sęnate yra: pasiūlytas bi- 

diu^ kad paskirti $80,0.00,- 
000 militarinėm; ■> kempėm, 

(kūr bedarbius ’ jaunuolius 
mokins muštro,( o merginas 
siūti kareiviam rūbus, mo
kinti raišioti jiem žaizdas.

Labiau negu bent kada, 
imperialistinio karo pavojus 
ididinasi', Chinijoj ir Pietų 
Amerikoj karas eiha. Tik 
degtukų trūksta^ lęad už
degti pasaulinę imperialisti
nio karo liepsną.

Sovietų Sąjungoje mote
rys, minėdamas savų dieną, 
apvaikščios1 pąsiliūosavimą 
nuo išnaudotojų jungo ir 
laimėjimus. Jos nežino be
darbes, jos turi užtikrintą 
rytojų, jų kūdikiai aprūpin
ti, j.os ųž Jygų djąrbą gaųpa 
lygų atlyginimą,

’ 'Sevietų. S’ąjųngos darbi
ninkų.. laimėjimas yra švje- 

,siausiąs , pavyzdys, kaip ka-7 
pitąįįstinių šalių darbininkai 
gali1 husikratyti1 išnaudotojų 
jungo ir pąriaikinti bedarbes 
ir škūrdą. H -L-’ • ! J < f- f ■ . V ' . i ■

Kova prieš imperialistinį 
karą yra svarbusis • vyrų1 ir 
moterų dienos klausimas. 
Bukim prisirengę apginti 
Sovietų Sąjungą.

Paimkime pavyzdį nuo 
Detroito darbininkių. Jos 
pergyvena didelės kovas 
prieš badavimo algas. Dau
geliui moterų nukapojo al
gas, kad jos uždirbo tik pp 
8 centus į valandą. Jos kar
tu su vyrais darbininkais 
stojo į koVą prieš algų ma
žinimus. 2,000 dalyvavo 
streiko lauke. Jos nė ant 
valandos nepamiršo imperi
alistinio karo pavojaus ir 
reikalo kovoti už bedarbių 
pašalpą ir pašalpą jaunuo
liams. ■ ’i

Draugės darbininkės! Mū
sų labai svarbus x uždavinys 
tai kojoti' už bedarbių ap- 
draūdoš1 įVędimą ir socialę 
apdrŪudąi !VąbgMgosr moti
nos neturi iš kp ‘pasisam
dyti daktaro laikė’gimdymo. 
Jos n'egauiia jokios paramos 
tam svarbiam ’ ’kritiškam 
momėųtė. ' Amerikoj dau
giau, ' nėgų kurioj kitoj ša
lyj e, ’ mptinų ' miršta ‘ laike 
gimdymo. Pašalpa motinom 
prieš gimdymą ir’ po gimdy
mui yra būtinas reikalas ir 
už tai turime padidintomis 
jėgomis, kovoti.

i Taip pat degantis reika
las, tai kova už šiltus pietus 
vaikam mokyklose ir rūbus.

Taigi, draugės, lietuvės 
darbininkes, padidinta ėnfer-

Pa.rbįpin,- 
Dtynps;. Paminėjime ir 

eil.es prieš 
gku.rdą, badą? ir i impgsifilis- 
tinį’karą

njpkiu Diena. Moterys visų^ 
šalių, visų tautų ir rasių par' 
sauliniu plotu išstoja padi- 
dinton kovon prieš skurdą,, 
prieš nelygias teises ir kad 
išreikalauti lygų atlyginimą 
už lygų darbą. - ?' • i •

Jungtinėse Valstijose prie 
neįmanomai i sunkios t padė
ties i dar užvertė dolerio i in
fliacijos naštą ant pečių 

■ darbininkų ir vargingų far- 
merių. 17,000,000\ bedarbių 
ir jų> -eilesei 4,000,000 mote^ 
rų. Rašant šiuos žodžius, 
vietoj dolerio tik popierga
lius, “scrips” siūlo.. Doleris 
jau numažintas i penkiolika 
'centų ir jis ejną žemyn. Iš 
to plaukia ląbai-spartus dar
bininkų būklės pablogini
mas. Jau dabar penkiolika 
nuošimčių būkįė pabloginta. 
Tai padaryta įįk:‘ Per 
dienas. Už kįetaįeną doleri 
tęgąlima nusipirkti tik 85 
centų vertės daiktų.

Ekonomįhio krizio ir be
darbės me tfr moterys labiau 
vargsta, negu vyrai. Y r a a r 
nė, jps turi'rūpintis paga
minti maistą;' kaip nors su
durti galas su galu. Del to 
mes mątomė žymiai padidė
jusį moterų ,mįriįngumą;}ir 
saųžudystes. .

Ne tik bedarbė, bet neąp- 
sakytaš' moterų išnaudoji
mas ir' jų' algtj nukhpojimas 
visur ( t vecĮjamą:. Daugelis 
moterų Benų^yiyahia valsti
joj tegauna i tik; 8-2. centus į 

i savaitę, i Kitos > visai ‘veltui 
dirba; 'pas turčius? ■ Tįk pa- 

^valgyti ir vietą- išsimiegoti 
gauna. Pennsylvania vals
tijos Darbo Departmento se
kretorė Carr, .kąlbėdamą, ne
senai vienoj moterų sueigoj, 
pareiškė: kad vidutinė mo
terų alga Pennsylvania val
stijoj 5-6 doleriai į savaitę. 
Daugelis moterų įvairiose 
valstijose dirba už 2-3 dole
rius į savaitę.

Niekam neprįsieina abe
joti, koks .sunkus L gyveni
mas moters ir merginos, ku
ri gauna 2 ar fdplerius į 
savaitę. O dažnai'jos turį 
ką nors užlaikyti. ’ Iš vienos 
algos šiandie net keli žmo
nės turi maitintis.

Darbdaviai paleido tūksr 
tančius vedusių .moterų iš 
darbų, būk jie tuos darbus 
duosią bedarbiam. Didžiu
moj buvo apgavystė. ’ Į, tas 
vietas neėmė \naujų darbi; 
niykų, b,et suvertė darbus 
ant likusiu. , . 1 !

Nežiūrint didėlės bėdit’: 
bes ir kad.suaugusių mote
rų ir yyriį miliobai' nedali 
gauti darbo, vaikiį dirban
čių įvairiose ' iriddstrijbšeJ 
padidėjo. ĘĮabar yra kir
šaus trijų Milionų. ’vaikų, 
tarp 16T Mb^ųf ku- 
rię vįę^kioj U kit.okįpįj įs-: 
taigoj dirba. , ' '

Motėryš anvėikąčiodaMos 
savo dieną Karlu padidin
to in jėgom ir ■glaudžiai su- 
rikiuotom eiiėih štdja į kovą 
ppįėė y^ikųir ųž. Jąu- 
nupliam paąąlpą. Apie iį}į- 
liOųas yąikmų įr Merginų,

Ki’’

■. i

į piano ras mokykl.6

■Tiem Mfify

negali rajti tos laimės. Ne 
tik laimės, bet kur parsam- Chicagiete.

Treciądien;, flfbVbj 8, jį9^

iš masinių darbiiiinkų demonstracijų 
kovo 4-tą dieną už duoną. ; • j

— ——----- ............... , ,

Sovietų Sąjungos Darbininkas Drg. Jonas 
Bieliauskas Atsako Pruseikai ir Butkui

L

. i Prųseikinių “Klampynė” I 
sėja antipatiją prieš Sovie
tų Sąjungos darbininkus. 
Juokingai “Klampynės” bo
sai aiškina savo skaityto
jams, kad Sovietų darbinin
kai neturį noro mokintis ir 
bėdavoja, kad šluočiai ima 
ekonominį ir politinį, vado? 
vavimą. Reikalinga būtų 
buvę tiems renegatams se
nai suprasti šitą ir darbo 
masėms aiškinti, kad Sovie
tų Sąjungos proletarinė val
stybė nerenka dideįių “asa- 
bų” tituluoto luomo. Kaip 
tik atbulai: visokiems fab
rikantams, vertelgoms, aris
tokratams, kunigams ir po
nams, nebeleidžia užimti 
atsakomingas vietas. O 
šluočiai, o fizinio darbo dar
bininkai šiandien šimtais 

’tūkstančių užima vietas di
rektorių, technikų, ekono
mistų, agronomų, ekspertų 
.ir .tt.1 Daugelis jų yra pa* 
siekę augštus mokslus, ne
paisant to, kad jie buvo 
sunkaus darbo darbininkų 
vaikai. Iš jaunystės dienų 
vargo prie sunkių darbų. 
Bet atėjo Spalių revoliucija. 
Jie stojo pirmosiose kovoto
jų eilėse už tarybų respub
liką. Po revoliucijos vėl ne
nuilstamai dirbo, aktyviai 
kovojo prieš kulokus, nep- 
menus ir prieš liekanas bal
tųjų gaujų. Taip, tie šluo
čiai iškilmingai apvaikščio
jo 15 metų revoliucijos su
kaktuves. Mes sveikiname 
juos už jų revoliucinį kar- 
žygiškumą, už nenuilstantį 
darbą, už jų mokslą. Jų va
dovybėje sėkmingai praves
tas Penkių Metų Planas į 
keturis metus. Tie šluočiai 
likos pavyzdžiu viso pasau
lio proletariatui. Jų obal- 
sis: Viso pasaulio ptoįeta- 
rai, vienykitės už dąrhinin- 
kų diktatūrą, už laisvę pa
vergtųjų tautų, ųž paiiųpsa- 
vįmą politinių kalinių kąpL 
tąlistinėse šalyse, už prole
tarinę revoliuciją! , ri- 

įkaitau už , pareiga pra-, 
nešti draugams “Laisvės” 
skaitytojams, jog mes smer
kiame “Klampynės” bosus. 
—-Pruseikas ir Butkus, už 
niekinimą Sovietų Sąjun
gos. Jie sako, kad Sovietų 
Sąjungoje mokiniai nenori 
mokintis. Tai netiesa. Už
teks kelių pavyzdžių, kad 
atmušti tą - netiesą. Sovie
tų Sąjungoje yra keturi 
šimtai universitetų, 1609 
technikumo kolegijų su pus- 
tr.ęči^mįlių^o studentų., Jei
gu pakaityti visąą fabri
ką, dirbtuvių, '< k^aųtų^ių, 
transporti(iįjj$,' Mhtpjųyyk- 
lų, sovietinių ūkių, kolekty
vų ir tt., mokyklas, tai susi
darys apie 55 milionai mok-

T-) 
i s■ 

slą semiančių -žmonių^' -So’L 
vietų Sąjungoje baigiama 
išnaikinti berašti j a. Kultū
ros šviesa' pasiekė if* užžie
bė Užkaukazio tauteles. Net. 
ir tie čigonai įtraukiami į 
naudingą kūrybos darbą. •• 
Matėme, kad New Yorko. 
ponai skiria 1933 metams * 
net $713,648,912, bet ar daug 
gaus bedarbiai ir mažųjų: 
tautų apšvietą? Nieko. Tuo ', 
tarpu Sovietų Sąjungoje* 
skiriama šimtai milionų rb. 
apšvietei ir įvairiems moks-, 
lams, įvairioms mažoms tau- • 
toms, kad jos galėtų švies1*' 
tis savo prigimtoje tautoje? 
Antrą pavyzdį duoda augi-*: 
mas sporto ir;profesinių šą- •; 
jungų, (darbo unijų). Jei-- 
gu 1917 metais, profesinės”- 
sąjungos turėjo 1,475,000- 
narių,, tai šiandien priskal-. 
tomą virš 17,769/000. Tos r 
sąjungos varo milžinišką < 
darbą; ; Turi pristeigę 4,100. 
kliubų, '’25,000 bibliotekMp 
100,000 raudonųjų kampelių, 
šimtus tūkstančių radio a- 
paratų. Kiekvienam < fab
rike, dirbtuvėj, gelžkelio 
stotyje, valgyklose, sodnuo- - 
se ir_tt. įvesta garsiakak 
biai. Darbo • pertraukoje 
arba pietų laiku pasiklauso-' 
me, kas nuveikta Sovietų 
Sąjungoje ir kas veikiama 
kapitalistiniame pasaulyje. ’ 

Jonas Bieliauskas.
Maskva, 4-XI-32.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalbų Maršrutas

Kalbės LDS Ir Sveikatos.. 
Klausimais Sekamose .

Vietose ., ,
LDS 23 kp., Buffalo,bN. 

Y., kovo 8 d., 7:30 val.yva- 
kare, 2409;-Niagara St., vi- ' 
siems f žinomoj * svetainėj? 
Kalbės LDS ir sveikatos 
.klausimui ' ■ - ■ •

,IJ)$:;55rkp., Cleveland, 
Ohio, kovo 9 d., 7:80 vąj.„. 
vakare, Lietuvių ‘svetaihėL 
6835 Superior' AVe. Kovo 
10 d? taipgi kalbės, bet daF 
nežinoma vieta. .

LDS 21 kp., Detroit, 
Mich., kivė.lf d. ' J:

LDS ’86' kp.,- Detroit, 
Mich., kovo 12 d.

J / J. Mikita,... .
Rochester, N. X;

Chicago, Ill. — Bedarbių 
demonstracijoje d a 1 y v ava 
SP/IOO darbininkų. Didelis 
pasii^fmas'kovariūž darbi- 
nihŪųSfdraudimą?5 f , -į .

’ ęiy^npįą, WaUi. — 4,00j) 
dempnstravo už ūmią bedarr 
biąms. pašalpą ir-darbininkų 
draudimą.
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Evikcijos jir desėtkai 
Vaikai paliko namus.

AMERIKOS KAPITALISTAI RENGIASI 
PRIE PASKELBIMO DIKTATŪROS

Amerikoje “Priekalą** galima i** 
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Komisijos Sekr. A. j. SMITHAS
5809 N. Fairhill St , ' 

Philadelphia, Pa.

Dar galima gauti kompletaa oi 
1931-82 metus.

AR JAU SKAITĖTE. NAUJĄ^DSA KNYGĄ ,...

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO

Atsišaukimas į ALDLD Šešto Apskričio ir 
LDSA Penkto Apskričio Kuopas

Kovo 8-ta yra Tarptautinė Moterų Diena. Tai diena, 
kada milionąi darbininkių visame pasaulyje rikiuojasi, 
vadovystėje Komunistų Partijos, ir šaukia moteris jungti 
jėgas ir protestuoti prieš skurdų moterų darbininkių gy
venimą kapitalistinėj sistemoj. Kuomet skurdas ir alkis 
slegia darbininkes kapitalistinėse šalyse, tai Sovietų Są
jungoj milionąi5 darbininkių apvaikščios savo atsiektus 
laimėjimus ir būklės pagerėjimą.

Jungtinėse Valstijose kovo 8-tą bus apskaitliavimas 
keturių metų didėjančio ekonominio krizio ir bedarbės. 
Tai keturi metai liūdesio, skurdo, nedatekliaus ir alkio 
milionams darbininkų šeimynų. Darbo masės nustumta 
gyventi badavimo sąlygose.. Diena iš dienos didėja kapi
talistų ■ puolimai ant daYbihinkų 
tūkstančių šeimynų išdraskyta.
Berniukai uį-Į mergaitės; kulniuoja keliais nuo miesto’ į 
miestą, jieškodami darbo, bet, deja, niekur rasti negali. 
Saužudystės su kiekviena diena didėja. Alkio ąuvytusi 
ranka milionus bedarbių veja į kapus. Tai toks kapita
listinės šalies paveikslas.

Centro Komiteto Pareiškimas Tarptauti 
nes Motery Dienos Klausimu

Riverside, Burlington, Trenton, 
ir Bethlehem.' Šiame masiniame 
“Ląisvės,” kurie atveši pikniko įi- 

kitimpsųju- 
mįnčtiems miestaxnprir ‘laiškais

Japonijos imperialistų gal
va, imperatorius Hirohito

i .. Jo armija tūkstančiais
■ i skerdžih chinus.

prezidentui diktatoriaus ga-, tijos bankus, ir kas nori, ne-; ri;
lę. Esą, Lincolnas laike ei- gali gaut ^ąvo pinigų iš: ban- jis suspaustų fašistinėmis 

[. t • j replėmis biednuomenę ir
Ekonominių!, kriziui dide-.įmestų dar į,didesnius ken-

temą. Visur jos organizuojasi, kad atsispirti prieš bosų 
pasikėsinimus. Tai mes galime matyti, kaip karžygiš
kai moterys stoja į kovą už pašalpą bedarbiam ir jų šeL 
mynom. Darbininkės streikuose Detroite,: mainįerių ir 
kitose industrijose su didžiausiu, atsidavimū griiimiasi 
prieš algų nukapojimus. Farmerių moterys kovoja prieš 
atėmimus jų ūkių ir kitokio menko manto. Po vadovyste 
Komunistų Partijos moterys jau įrodė,'kad jos ųebadaus 
tylėdamos; jos kovos iš visų pastangų prieš kapitalistų 
pasimojimus, alkinant darbininkus išeiti iš krizių. 1

Juodveidės ir baltveidės darbininkės, amerikonkos ir 
ateivės, senos ir jaunos, stokite į eiles ir kovokite; priėš 
turčių puolimus. Parodykite savo solidarumą kovoje už 
pašalpą alkaniems bedarbiams ir už bedarbių apdraudą. 
Išstokite prieš algų nukapojimus ir grumkitės u'ž lygias 
algas, kaip ir vyyam darbininkam. Kovokite prieš naują 
imperialistinį karą, užsistodamos ūži Chinijos žmones' ir 
pasirengiant apginti darbininkų tėvynę, Sovietų Sąjungą. 
Padarykite masinius mitingus .kovo 8-tą milžiniškai di
delius. ; - ( : I j i ; I •. : '< i. I
7 Tarptautinė Moterų Diena lai ’būna1 simbdlaš’ (augimo 
kovingos Amerikos darbininkų klasės 'jėgos. Sujungsite 
jėgas kartu su vyrais kovai prieš badavimo ir imperialis
tinių karų valdžią. , ' ' • i ■i

Reikalaukite paliuosuoti Scottsboro januolius, Tom 
Mooney, negrus pusininkus, Edith Berkman ir kitus poli
tinius kalinius. '• ' - 'i 1

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis;

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

Moterų Skurdas Prie Kapitalizmo
Kaip darbininkės moterys, negrės ir baltos, gali pakęsti 

tokią padėtį? Darbininkės fabrikuose, namų šeiminin
kės ir tarnaitės neša ant savo pečių didėjantį skurdo slo
gutį. Ponia Rooseveltienė, pirma “lady” visoj šalyje, 
moterims pasakojo. Jinai praėjusiuose rinkimuose gar
siai - kalbėjo apie “užmirštą žmogų.” Jinai kalba apie 
darbininkes moteris, kad jos tinkamai užlaikytų vaikus 
ir pasakoja apie šeimynos “šventumą.” Net pietus ta po
niutė valgo, pasidėjus ant brangių lėkščių, kurie būk 
jai lėšuoja tik penkis centus. Ji nori įbrukti vargdie
nėms moterims j galvą mintį, būk jau nėra taip bloga 
gyventi. Kalbamuoju laiku apie 4,000,000 moterų randa
si bedarbių eilėse. Vedusios moterys iš įvairių darbų bu
vo išmestos su pretensija duoti jų darbus bedarbiam vy
ram. Bedarbės moterys nublokštos dirbti turčių namuo
se tik už maistą. Labdarybių duodami trupiniai bedarbių 
šeimynom nieku būdu negali padengti reikalo, kad ginti 
nuo balo.

Dirbtuvėse darbininkių algos susitraukia ir kasdien 
mažėja: $2-$3 į savaitę, tai vidutinė alga fabriko darbi
ninkių Penhfeylvanijos, Connecticut ir nekuriose New 
Yorko valstijos dalyse. Tokia padėtis visoj šalyj. Detro
ite darbininkės prie gaminimo automobilių vietomis gau
na tik 10 centų į valandą.

Labiausia kenčia tai negrės moterys. Jos paskiausia

Jos diskriminuojamos ar tai būtų dirbtuvėj, ar bedar
bių eilėse.

Sovietų Sąjungoj Moterys Nežino Bedarbės
Visai kitokis paveikslas Sovietų Sąjungoj, kuri apima 

šeštą dalį pasaulio., Ten bedarbės nėra. Darbininkų al
gos pakeliamos ir darbo valandos trumpinamos darbi
ninkų šalyj. Dirbtuvės, kasyklos ir kitoki užvedimai klez- 
da, plečiasi. Vietoj bedarbės pas juos trūksta darbinin
kų. Apie du milionąi darbininkių moterų stojo į darbo 
vietas 1932 metais. Jos gauna lygią algą už lygų darbą, 
apart motinystės ir socialės apraudos pašalpų.

Penkių Metų Planas užbaigtas per keturis metus. Mo
terys lygiai prisidėjo prie socializmo kūrybos darbo, kaip 
ir vyrai darbininkai^ Beraštiškumas baigiama išnaikinti. 
Bilionai dolerių skiriama išbudavojimui vaikam namų, 
kur jie būtų prižiūrimi ir mokinamį. Viskas daroma, kad 
paliuosuoti moteris nuo nuobodžių namų darbų, kas yra 
dubeltavas darbas kiekvienai darbininkei kapitalistinėse 
šalyse. Motinystės apdrauda kiekvienai motinai duoda
ma per du mėnesius prieš gimdymą ir po gimdymui. De
dama didžiausios pastangos darbo unijose ir visur, kad 
padėti moterim politiniai prasilavinti. Sovietų Sąjungoj 
vedama Lenino mokymas: prašalinti retežius nuo moterų 
rankų, kurie laiko jas surakinę. Viskas veikiama pada
ryti, jas liuosomis dalyvėmis socializmo budavojimo dar
be, moksle ir visuose gyvenimo plotuose. '; f >

. 1 Imperialistinis Karas
Bosai, kurie stūmė darbininkus į pauperizmą, mažin

dami gyvenimo, lygmalą, ruošia naują imperialistinę sker- 
dynę. Karas jau eina Chinijoj. Japonijos imperialistai 
žudė desėtkus tūkstančių Chinijos darbininkų, moterų ir 
vaikų. Jungtinių Valstijų imperialistai ginkluojasi iki 
dantų, besirengdami prie naujos skerdynės. Jie išeiti no
ri iš krizio darbininkų lėšomis ir per naują imperialistinį 
karą.

Imperialistai rengiasi į karą prieš Sovietų Sąjungą, vie
nintelę šalį pasaulyje, kurią valdo darbininkai, kur nėra 
bedarbės, kur darbininkų būklė nuolatos ir pastoviai ge
rėja. Tai prieš tą šalį, kuri yra skaistus pavyzdys darbi
ninkų klasei visanhe pasaulyje, kaip nusikratyti išnaudo
tojus ir panaikinti skurdą. ' •

Moterys Kovoja už Teisę Gyventi
Darbininkės, darbininkų žmonos ir vargingos farmer- 

kos pradeda nubusti ir stoti į kovą prieš kapitalistinę sis-

draugės, jei negalės masi 
draugą būtinai* turi; pasiųsti ii

me ;
Logišką^ žipogu 
darbą,’ ( tai ijšrir 
dentų Rposęvelt 

■ Jau;mūsų. i 
rašyta, kad .
Spinning Cqmpany. prezį- jiį šeimypas ant badavimo 
dentąs M. C. Migeį prašė slenksčio. Miliūnai turi pri- 
Borah, kad jis duotų įnęši- imti laipsnišką mirtį arba 
mą senątan įvesti Jungtinė- stoti į, kovą už ūmįą pašal- 
se Valstijoje diktatūrą. Mi- pą ir bedarbių apdraudą. 
chigan valstijos, gubernato- Kapitalistai darbininkų lėšo- 
rius tokia diktatųra jau pa- mis kėsinasi išeiti iš ekono-

kad religija ir kapitalizmas, 
tai yra vienas ir tas pats, ne
pakeliamas sunkumas ant dar
bininkų pečių.

Kapitalistai ir kunigai- ne
paiso darbininkų. Jie gali ba
dauti ir mirti. Todėl reikia 
darbininkams organizuotis, ir 
reikalauti pašalpų, reikalauti, 
kad kiekvienas darbininkas 
gautų tinkamą pragyvenimą.

V-kus-
bai gerai 
kad jis -labai smarkiai progre
suoja.

Kiek teko girdėti, tai Aido’- 
Choras statys scenoj operetę. 
“Alkis,” kovo 31 d. Be abejo
nės, publiką skaitlingai lanky* 
sis. J ; f • J ; { Į | j > ;yH».

Piefarįųtės prk.estra gyaji/ 
no lietuviškus ir ajnėrįkęniMktis* 
muzikos pabarėlius-' ' į • *

šitas mūsų spaudos rėmimo 
konjcebtas! (buvo Vienas iš jpap( 
sėkmingiausiu, kqks kada yra

Ji1 Wilkes'Pa. 
tetarai skaitlingai. sųsiijipK0 Pa* 
remti savo spaudą.

i ' Pietaris*’ ’

kričių valdyboms. >
Minėtų kolonijų kuopų draugai ir 

niai dalyvauti, tai nors vieną 
kiekvieno minėto miesto.

Visas informacijas gausite tame susirinkime, reikale kalba 
mo pikniko. ,A- .

kūnas ir D- Marinavičius. Kar
tu su smulkiom aulpm surink
ta $12. Be to, buvo renkambs 
•aukos Darbininkų Centro bu
veines palaikymui ir tam rei
kalui sukelta $8.

Programą pildė Aido Cho
ras, po vadovyste drg. Zdaniu- 
tės. Chorui dainuoti vyko la- 

Prisieiila atžymėti,

Draugės ir draugai! Abiejų apskričių valdybos ir Philadel- 
phijos visos darbininkiškos organizacijos nutarė šaukti didelį 
masinį susirinkimą delei būsiančio “Laisves” pikniko, ant ku
rio publikai I 
dovanas (prizes). Skiriama sekami brangūs daiktai: AUTO

MOBILIUS, ELEKTRIKIN1S LAIKRODIS IR RADIO. Visi 
nauji, 1933 m. modelio.

Mūsų apskričiai kas metai surengia didelius spaudos naudai 
piknikus. Šiais metais pasirodykime dar sumanii^gesniais šiuo 
atžvilgiu. Pasispauskime visa apielinkė ir duokime pikniką, 
kuris nuskambėtų per visą Ameriką ir kuris duotų kuo dau
giausia naudos mūsų spaudhi. ' ■ . i i *

Masiniam susirinkimui negalima dar nustatyti datą,.bet pra
šoma išrinkti delegatus ir galinti draugai vąžiotj su mašinomis, 
prisirengkit iš šių miestų:

Philadelphia, Camden,
Chester, Easton, Baltimore i 
susirinkime bus draugai ir iš. 
kietus. Šiame susįirinkime taipgi bus pakelta 
dėjimo klausimai 
pranešimus, tačiaus ir šis viesas pranešimas-,yrą ofięiąliškąs. .

“Laisvės” pikniko komisija taip nutarė ir instruktayo -išrink

juk dabar esą laikai to reit 
kalauja?

Philadelphia “Inquirer” 
pareiškia, kad jis sutinka sti 
diktatūros vartojimu, bet 
mano; kad dar, kol kas, ša
liai nereikalinga diktatūra.

“Dąjly, j Nevys” užbąigią 
pareiškimu: . <

? i ^Kąįp atrodo,j pieš, negąįi-
apsįeitįf jję , diktatūroj, in^tono klerikalų pasielgimas 
jyi “'" ilgus pajįltl, tą linkui bedarbių pasirodo labai 

rinktas' nrezi- kaistas. Šiiprask darbininke,
;as.\\ _ (t——...

spaudoj buvo jtšnaudojimo sistęma pasta- 
Ąme^caų Šįlk te 17,000,000 darbįninkų ir

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTĖLI LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU JLIU8-

Į TRUOTĄ MĖNESINI DARBININKŲ ŽURNALĄ

“PRIEKALAS”
Į “PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu- 
L vių praletarinSs literatūros, savo skiltyse: talpindamas eiles, apysa- 
| i kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
I • lėktyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovų.
Į “PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSR 

šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarini
Į litikos klausimais.
I “PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius,Sovietų Sąjungo- 
Į je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareigą remti 
numerates ir raginant kitus išs: 
ir kitokiu, būdu. <

“PI#EKALO” KA)NA
> ,SSSR.

Metamu—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 k a p., atskiras egz. 30 kap.

Siaurinėj Amerikoj
Metams—l dpleris 50 centai,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų.

> Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran-
cijoj ir kitur

Metamą—1 dok 6 mėn.—50c.,
atskiras egz. 10 centų. ■

Balandžio 1 o
ŽEMOS LAIVAKORČIŲ KAINOS

Reikalaukite mūsų čirkularo, kur duodama 
smulkmeniški paaiškinimai

WORLD TOURISTS, Il
175—FIFTH AVENUĘ NEW

HAMBURG-AMERICAN LINE

GEGUŽINES APVAIKŠČIOJIMAS 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Dėkitės prie mūsų specialės ek8kursijos į 
Sovietų Sąjungą (USSR) 
POPULIARIŠKU LAIVU

DEUTSCHLAND
< IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

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

Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 
kova, čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija 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 nemanau 
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

’ įKlerįkalai,. Pašalnos Priešai

Kuomet mes esame artimi, 
susiedai t Jungtinių Valstijų 
sostinės, Washington, tai mum 
tenka patirti, kad ir Washing- 
tono darbininkai tą patį ken
čia, ką ir kitų miestų darbi
ninkai. ■ ’

Tik pamąstykime darbinin
kai, turtingiausios šalies pašau 
lyje sostinėj darbininkai nuo 
bado miršta gatvėse. Vienas 
darbininkas, apie penkiosdešimt 
metij senumo nuo bado numi
rė, prie madingos Scott Circle, 
kur gyvena turtingiausi Wash

bus duodama proga su įžangos bilietu laimėti tris | jngtono gyventojai. Kitas dar
bininkas tapo areštuotas, jau 
mirštantis sale miesto. Dakta
rai sakė, kad tie darbininkai 
turėjo širdies ligą. Ją. laips
niškai gavo nuo nedavalgymo.

Washingtone; pavieniai dar
bininkai visiškai negauna jo
kios pašalpos, O šeimynos gau
na labai mažai, tik $3.65 į sa
vaitę, ir tai tik tos šeimynos, 
kurios šusidaro; iš keturių ar 
daugiau narių. Kuomet darbi
ninkai reikalavo, kad pašalpa 
būtų duodama pavieniams ir 
kad būtų- du©šilti* ^pietūs; 
Vaikams njokyklo^e, tai kleri
kalai griežtai (užprotestavo-

Bet jų protestas paliko be 
vertės, iir galų gale Washing- 
tono ponai turėjo nusileisti ir 
darbininkų reįkalavimus išpil
dyti. "tą faktą iškelia Rev. F. 
J. A. Bennett. Jis. yra narys- 
Washington Board of Educa
tion.

Tas biurokratas sako, man 
išrodo,, kad jūs norite įsteigti 
komunistų sistemą mokyklose, 
aš tam priešingas. Jis sako, 
šiandie duosim valgyt, rytoj 
prašys apsiavimo (shoes), ki
tą dieną prašys drabužių, o 
toliaus prašys ir pastogės. Da
bar, tikintis darbihinke, turė
tum pagalvoti ir paklausti pats 
savęs: ar ištikrųjų reikia tikė
ti, ką tas kunigas sako. Juk 
mes žinome, kad jie sako, nuo
gą pridengk, alkaną papenėk, 
trokštantį pagirdyk, o benamį- 
—į namus priimk.

Bet jau dabar matot, ką jie 
atsako į tuos klausimus. Ma- 

'i tom, dėl ko jie nešioja atbu- 
; lą kalnierių.i Jie vienaip mo- 
’ tkina,io, kitaįpfdar<). čia Wash-

vilio karo buvęs diktato- kų 
rium, Wilsonas laike praė- 5 
jusio karo naudojo diktato- jant ir darbę masęnjs at.si- įėjimus proletarų minias i^ 
riškumą, tai kodėl nepada-! sakant f alkti įr badų mįi^i/vargingu^ farmerius.
rvt diktatorium Roosevelto J klasių, santikiai įsitempia.! , ' Bežemis.

^asario 25 d., mūsų mieste 
buvo surengtas “Laisvės” ir 
“Vilnies” naudai koncertas. 
Publikos prisįrinkp labai daug 
ir visais atžvilgiais parengimas 
pavyko. Duos gražią paramą 
dienraščiams; ' ’ , i

Parengime pakalbėjus apie f 
Alkanųjų Maršavimą į Harris- jjUvęh 
burgą,, btivo renkamos aukos. 
Po dolerį, aukavo: J. ^dąni^ 
A. Valihčius, j. Zujus, J' Vft-

Kapitalistų klasės spauda 
ir jų atstovai valdvietėse vis 
dažniau pradeda kalbėt/apie 
įvedimą kapitalistų diktatū
ros Jungtinėse' Valstijose. 
Kiek laiko atgal kongresma- 
nas Gardner, demokratų 
spoksmanas, agitavo, kad 
kongresas duotų, diktato-, 
riauki teisę Rooseveltui .antį 
dviejų metų., < Tas . poųąs 
bandė pasakoti, kad ręika- 
hnga diktatoriaus gale nu
mažinimui valdžios išlaidų. 
Tai melas, kuris per kraštus 
drimba. Rooseveltą nori 
diktatorium , padarytų ne 
valdžios išlaidų mažinimui, 
bet naudojimui prieš alka
nus bedarbius ir streikuo
jančius darbininkus.
Philadelphia “Daily News” 

visa burna agituoja, ‘ kad 
Artierikoj reikalinga duoti sinaūdpjo. Jįs uždarė vals- minio krizio. Rooseveltą no-

' s-; ri padaryti diktatorium, kad (
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GIRIU BROLIAI
(Tąsa)

■—Nepasirodys tas niekšas... Nusigando, 
—nusiminusiai galvojo Gaigalas. Prabė
go dar pusvalandis. Medžiotojas pradėjo 
klausytis: iš tos pusės, kur buvo barono 
Dano dvaras, pasigirdo arklio trypimas.

^-Eina mūsų briedis,—nusidžiaugė Gai
galas ir negarsiai švilptelėjo Kodolui. Tas 
atsakė 'lakštingalos čiulbėsiu.

'Arklio .trypimas darėsi garsesnis ir grei
tai, pro kelio užsisukimą išlindo raitelis. 
Gaigalas tuojaus pažino gražų arklį ir patį 
baroną: baronas sėdėjo nuleidęs vanaginę 
nosį, atpūtęs pakirptus šviesius ūsus, bis- 
kelį atsistojęs ant kojų pirštų. Jis jojo 
gana greitai, atydžiai dairydamasis į abi 
puses. Gaigalas palaukė, kol prisiartino 
apie 40 žingsnių nuo jo ir, stovėdamas už 
eglės, iššovė. Baronas tuojaus sulaikė ar
klį. Girios brolis suprato, kad jis nepatai
kė. Prisidėjo šautuvą prie peties ir antru 
kartu iššovė... Baronas greitai apsuko 
arklį, išsitraukęs revolverį iššovė kelis kar
tus Į Gaigalo pusę ir greitai nujojo.

Minutę Gaigalas stovėjo kaip suakmenė
jęs. Ar tai nemiegojimo naktis prieš drau- 
go^ laidotuves, ar kas kitas ant jo paveikė, 
kad jis negalėjo pataikinti į cielių. Buvo 
aišku, kad jis nepataikė. Jis, kuris skra
jojančias paukštes mušdavo, nepataikė į 
baroną. Nuo piktumo ir gėdos pradėjo 
svaigti galva. Jis jau nematė, kaip iš krū
mu išlindo Kodolas ir iš mauzerio paleido 
kelis šūvius į greitai jojantį baroną. Gai
galas visas išbalęs nutvėrė už vamzdžio 
šautuvą ii’ iš visų jėgų drožė juomi į apu- 
širtį kelmą, šautuvo kamblyš subyrėjo į 
šm’otelius. Gaigalas atydžiai pažiūrėjo į 
vamzdžius, pavartė juos ir numetė į krū
mus, pats atsisėdo prie kelmų ir žemai nu
leido galvą. Prie jo priėjo Kodolas. Gai
galas sėdėjo ir nęįųdŽ^;^

4-N.a, draugę, nepavyko mums šiuom kar
tu*.. prisieis kitą kartą pasidarbuoti...
/Gaigalas tylėjo.
kodolas palięįė jo' petį. Gaigalas nuliū

dusiomis aldmis pažiūrėjo į jį ir vėl nuleido 
galvą.

-i—Tiek to, drauge Gaigalai! Tai ne mū
sų-kalte, taip jau nepasisekimas ir tiek. 
Bet tas gali atsitikti su kiekvienu.

gaigalas sėdėjo ir tylėjo.
4-Einame, drauge! Gana! Einame!
Gaigalas sėdėjo ir tylėjo. Tada Kodolas 

pašilenkė prie jo ir pabrieždamas kiekvie
ną* žodį tarė:

•t-Girdi? 
bus nudėtas!

Gaigalas pažiūrėjo į savo draugo rūsčias 
akis, karčiai nusišypsojo ir atsistojo. Ko
dolas paėmė jį už rankos ir kaip sunkiai su
žeistą nuvedė į girią.

Išsibaigė veik visi patronai. Iš gyvenan
čių valsčiuje draugų nebuvo kas pasiųsti į 
miestą, prisiėjo vienam iš būrelio eiti.

Paskyrė mokytoją: jis geriausiai atrodė 
ir turėjo mieste šokius tokius dar ryšius, 
ir jtodel buvo tinkanllausias žmogus.

Įš laikraščių, kuriuos atneši kj4nelis-pie- 
monųkas, sužinojo, viepo, daktaro antrašą, 
per kurį buvo galima susisiekti su nekuriais 
žmonėmis taip reikąliųgais girių broliams.

Nedidelėje gelžkelio stotyje sėdėjo ir 
iwrar

? « • * « - ■ « ■ ’ ■» • • »

Moterų Diena jau šiandien, 
o mjJS) vjs&i ‘ nidiijjąi: dirbome 
prisirengimui piję- Tarptauti
nės Darbininkių’hienos.^ New 
Havfcn yra rengiamas didelis 
masinis mitingai kovo 8, Pulas
ki Hall, 607: ^tafe St. Bus 
puikūs kalbėtojai.; Muzikalįs- 
ką programą išpildys Ukrain
iečių Choras, duos puikią pa- 
marginimų, John kee& Club. 
Masinis mitingas prasidės 8 
vai.’vakare.

Draugės darbininkės! Mes 
savo įdienos paminėjimui turė- 
jomtei daigiau padirbėt!. Dabar 
jau beliko tik kelios’Valandos 
laiko, tai nors tą laiką išnau-

traukinio į Rygą laukė keletas valstiečių. 
Snaudė ant suolelių sargai, mieguistai vaik
štinėjo po stoties platformą žąnęląras. Į 
mokytoją niekas nekreipė domės. Įėjęs į 
pusiau tamsų vagoną, jis atsigulė ant suo
lelio, pasidėjo po galva švarką, uždarė akis 
ir nudavė miegančių.

Keistai jis jautėsi. Jau greitai bus pusė 
metų, kaip gyvena girioje, nematydamas 
žmonių, veik nežinodamas, kas dėdąsi pa
saulyje. Keistai jam atrodė, kad jis guli 
ne būdoje, kur virš galvos būdavo galingų; 
medžių šakos, o traukinio vagone. Ir tuonr 
pat laiku (jžiaugėąi: smagu buvę važiuoti 
tarpe šimtų priešingai nušistačiušių žmo
nių ir tarpe daugelių priešų, desetkai važia
vo žandarų, bet jie nepažinojo jo f jis jautė 
prie krūtinės revolverio kotą.

Vienodas supimas ir ratų stuksėjimas už
migdė mokytoją. Jis miegojo ir traukinio 
balsai jam rodėsi, kad tai šlama giria. Pa
budo prie pat Rygos, kada traukinys jau 
artinosi prie Tukumiškos gelžkelio stoties. 
Pašoko, susimaišė su besigrūdančiais lau
kan žmonėmis, perėjo nešvarų trečios kla
sės, vagoną, nulipo laiptais ir išėjo į gerai 
apšviestą gatvę. Minutei apsistojo, atsidu
so. Vežėjų riksmas, automobilių balsai, 
tramvajų skambinimas ir skubinanti žmo
nės—visa tai nustebino mokytoją, tartum 
jis pirmu kartu pateko į miestą.

Daktaro valandos buvo kiek vėliaus. Ga
lima buvo pavaikštinėti miesto gatvėmis, 
kurios taip gerai žinomos ir tuom pat karr 
tu taip svetimos atrodė.

Nuėjo prie miesto kanalo, žiūrėj of į pra
eivių veidus: Norėjosi sužinoti, kokios min
tys pas juos, ką galvoja ir kur- taip skubi
nasi. Artimai! Politechnikumo buvo grupė 
studentų, pro jį praėjo susidomėję gimna
zistai. ‘Žibteli. , ; J \ *

' o' ) / . f
—Kvotimą i jie greitai turės,—galvojo1 

mokytojas ir tartum jiems užvydejo, jis bu-> 
vo besirengiąs baigti augštesnį mokslą...

Atsisėdo ant suolelio prieš Politechniku
mą. Didelis imamas saulės apšviestas, žiū
rinėjo į žalumynus, klausėsi gatvėje sujudi
mo ir temijo besiskubinančius žmones. Už 
kanalo, tarpe medžių, buvo matyti namas, 
tai miesto teatras. Kada mokytojas buvo 
seminarijoje, tai ten praleido daug laiko... 
Jam norėjosi dar kartą tą pergyventi, ką 
jis pergyveno šiame dideliame mieste, kada 
pasaulis atrodė tokis gražus, stebėtinas, ir 
tiek būdavo džiaugsmo. Bet netikėtai ran
ka palietė revolverį ir iš karto pasidarė aiš-

Aš tau sakau, kad baronas I ku> kad jau negali grįžti praeitis, kad vi-

dokime, kad kuo daugiausia 
moterų sutraukti į tą taip svar
bų mitingą. v

Tik pamislykime, kąipf mo
terys vargsta šio krizio metu. 
Daugelį bedarbių šeimynų iš
meta iŠ namų- Kur gali mo
tina dingti su vaikais išmesta 
į gatvę. O taip yra. ? Kiekvie
ną dieną ta baisi bedarbių 
drama matosi didmiesčių ir 
mažesnių miestų gatvėse. Tik 
atskleiskime ląikrąšČių lapus 
ir matysime, kad ten ir ten 
motina nusižudė, palikdama 
mažus vaikys arba nužudė 
vaikus pirma, ; o paskui pati 
save. t • .

Aiškinti neprisieina, kokius 
skausmus tos motinas iųrėjo 
pergyventi‘ savo krūtinėj. Jas

suomenės ateityje gerbūvis—kad tiktai per 
sunkią kovą ir daugelio mirtį bus galima 
atsiekti laimė,

—Gerai. Ir taip bus gerai!
Mokytojas atsistojo ir drąsiai nužings

niavo linkui Marijanskos gatvės. Ant bok
što laikrodis išmušė dešimtą valandą: pas 
daktarą atsidarė darbo valandos.

. « * *

Mokytojas, gftvęs viską, kas buvo reika
linga, ‘ naktinių; traukiniu grįžo atgal. Nuo 
gelžkelio stotas linkui girios jam vienam 
prisiėjo nešti hunkų krovinį su. literatūra 
ii* patHHais. Girioje jtprėjo įo. laukti jdrap; 
gai Andrius ir?Lahkoyskį^ ; ,

,-ih' G? P
(Bus daugiau) • , . .

-p—2---2-!- Įf1-—
badas privedė prie desperacf/ 
jbs ir saiižudystėš? - ;

Working Women J Council 
daug sparčiau (darbuojasi, ne
gu męs lietuves darbininkės.' 
Jos ręngia mįtingus per pie
tus prie dirbtuvių, kur daug 
dirba moterų ir ten supažindi- 
ria moteris darbininkes su’svar 
ba įsitraukti į kovą už geres
nę būklę* Draugės buvo areš
tuotos, kam jos drįso eiti prię 
dirbtuvių ir organizuoti darbi
ninkes, kovai prieš šią badavi
mo sistemą*

Bet mes, draugės, neturime 
randas nuleisti ir nusigąsti re
akcijos- , Ęosai to ir nori, kad 
mes bijptume, organizuotis, 
Mes tukime padėti toms drau
gėms darbuotis. Platinkime

\ *)

h;;; i

v * . **' , > r į, • • y _>
darbininkišką literatūrą ir la
pelius. Mums buvo skirta iš
parduoti tikietų už $5 kalba
mo parengimo. Laiko kaip ir 
neliko plėtimui darbo. Tai 
nors paskutinę valandą užei- 
kiine pas savo kaimynus, pa
vadinkime juos, kad jie eitų 
į taip svarbus Tarptautinės 
Darbininkių Dienos parengi
mą.

B. M.

Tarptautinė Motery 
Diena Kovo 8-ta

> i i Į-. . r. \ , ■. . r

CLEVELAND, Ohio,.— Pa
minėjimas Tarptautinės Mote
ry' Diehoš įvyks dviejose vie
tose. Didžiulis apvaikščioji- 
maš rengiamas miesto ąalėje 
Public Auditorium Hali B. 
čia viso Clevelando darbinin
kai ir darbininkės susirinkę ap 
kAlbės savo skurdžią dalį. 
Ypač dabartiniu laiku, kada 
darbininkių motery diena bus 
minima, šioj šalyj randasi tar
pe 16-17 milionų darbininkų 
be darbo. Skurdas, vargas, ba7 
das ir lygiai bosų teroras prieš 
darbininkų klasę didėja die
na iš dienos. Mūsų pačių 
mieste iš 100,000 darbininkių 
moterų virš 30,000 randasi ne
dirbančiųjų eilėse. Tūkstan
čius ir tūkstančius darbininkių 
klasės moterų graužia rūpestis 
kiekvieną valandą apie mokes
tį už gazą, rendą ir maistą. 
Kuomet mokestis maža, tai ne
gali įsigyti reikalingų gyveni
mui daiktų.

Minėjau viršui, kad didžiu
lis apvaikščiojimas įvyks Mies
to Auditorijoj. Antras ap
vaikščiojimas yra rengiamas 
Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo 24 kuopos su Komunistų 
Partijos 2-■■Sekcija, Lietuvių 
Darbininkų svetainėje, 920 E. 
79th St.

Lietuviai darbininkai ir dar-, 
bininkęs, dalyvaukite savo die
nos paminėjime. Kur paran-> 
kiaušiai. Kuriems . arčiau- E.i 
79th ir St Clair Ave., tai tie 
susirinkime į Lietuvių Darbi
ninkų svetainę. West Sides ir 
Corleto. darbininkams arčiau 
miesto ce.ntlro-MiestO Auditori
joj.

• **»* »■ f V*

nieko daugiau neatsake ir nu
ėjo.

žemesnis užveizda paklaus
tas atsakė, kad tos dvi Šalys 
draugiškai sugyvena ir turkai 
linksta prie Rusijos. \

žinoma, čionai bosų tikslas 
diskriminuoti darbininkus ir 
kiršyti vienus prieš kitus. Jie 
nori, kad darbininkai peštųsi 
tarpe savęs, tai tuomet galės 
juos labiau prispausti ir žiau
riau išnaudoti. ~

Darbininkų pareiga vienytis. 
Neturime leisti, kad mus pa
dalytų į tautas ir religijas ir 
badu marintų. Kova prieš dis
kriminaciją yra vienas iš svar
biųjų dienos klausimų.

* Darbininkas.

PITTSTON, PA.
■ ALDLD 12-ta kuopa ir 88 mote
rų kuopa riengia draugišką vakarie
nę, 12 kovo, Vadinčiau s kambariuo
se, 51' Butler Alley. Prasidės 6:30 
vai. vakare įžanga 25c. ypatai. Už- 
kviečiaihe Visus draugus ir “Laisvės” 
skaitytojus dalyvauti.

Komitetas.
(56-58)

PARYŽIUS. —. Francijo- 
je didelis,sujudimas del Vo- 
kietijos fašistų laimėjimo. 
Daugelis laikraščių išreiš
kia mintį kad fašistai gali 
išprovokuoti karą, 'nes jie 
grūmoja atsiimti Pareinį.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
,, , ,, i I .............

NEWARK, N. J?
Bendro Fronto Diskusijos. Ren

gia Newarko darbininkiškų draugijų 
Sąryšis, susidedantis iŠ penkių drau
gijų, nędėlioj, 12 kovo—March. Įžan
ginę prakalbą pasakys drg. F. Abe
kas, vierias iš “Laisvės” redaktorių. 
Svetainė, 79 Jackson St., pradžia 2 
vai. po pietų; įžanga visiems veltui.

’ (56-57)

BOSTON, MASS.
' Bostono Progresyviškos Moterų OrT 

ganizacijos rengia masinį mitingą, 
paminėjimui Tarptautinės Darbinin
kių Moterų Dienos, 8 d. kovo, 8 vai. 
vakare, 11131 Dudley St., Roxbury, 
Mass. Bostono ir apielinkės darbi
ninkės ir darbininkai yra kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Bus gabių mo
terų kalbėtojų ir graži programa, su-'

’sidedanti iŠ dainų ir muzikos.

DETROIT, MICH
APLA 47-tos kp. mėnesinis susirin

kimas bus sekmadienį, kovo 12 d., 
2 vai. po pietų, Draugijų sevtainčje, 
3600 W. Vernon Highway ir 25 gat
ves. Kviečiame visus narius ir na
res susirinkame dalyvauti, nes yra 
svarbių dienos klausimų apkalbėji
mui. Ir bus užvis svarbiausia—Cen
tro Pild. Kom. rinkimas, kur turite 
visi nariai imti dalyvumą šį prane
šimą patėmįję, praneškite ir kitiems.

Sekr. V. A. Norkus.' 
(56157)

! ' ’ v 1 : J

CLEVELAND. OHIO -
Dr. J.- J. Kaškiaučius kalbės te

moje “Darbininkų Sveikata- ir jos‘ 
Apsaugojimas. Rėngia 'LDS 55, 44 
ir 113 kuopos, ketvirtadienį, 9 d. ko-- 
vo—March, Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga 10 centų. Dr. J. J. 
Kaškiaučius kalbės sveikatos klausi
mu.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17-tOs kuopps įvyks ne

paprastas ,susirinkinąas, )Sęredoj, ko- 
vo 8 dieną*. 7:,3O vąL yakare, naujoj 
vietoj, “10į N*. West Svarbus'reiJ
kalas, visi nariai dalyvaukite.

Kuopos Kom.
’ > ■, y v • •’

Bendra Komisija.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadienį, 8 d. kovo—March, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Darbininkų Progre
syviam Kliube, 408 Court St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų.

, Sekr. šerelis.
\ (55-56)

HARTFORD, CONN.
Tarptautine Moterų Diena bus ap

vaikščiojama seredos vakare, kovo— 
March 8, kaip 8 vai., Ukrainų svetai
nėje 87 Windsor St. Bus kalbėtoja 
iš New Yorko, kuri pirmą syk kal
bės. Taipgi bus perstatytas veika
las “Strike.” Jį perstatys John Reed 
kliubo narių. Labai intėresingas, at
vaizdinantis šių dienų nuotikius. To
dėl kas tik gyvas, būkite šiame ap- 
vaikščiojime.

Komisija.
(55-56)

ALDLD 72 kp. susirinkimas jvyks 
kovo 9 d. (ateinantį ketvergą), M. K. 
Adamonio kambariuose, 95 Steam- 
biat Rd, Draugės ir .draugai, .malo
nėkite būtinai skaitlingai atsilankyti, 
ries turime daug svarbių dalyktf ap
tarti. Pradžia 8 vai. Vakare.J

(55-56)

GRĖAT NECK, N. Y.
■, LD^A 64 kp?mėnesinis susirinki
mas įvyks kęvo, 8 d., drgzV. Adomo
nienės kambariuose. 95 Steamboat 
Rtf. Great Neck, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakare. Draugės visos dalyvaukite, 
nes reikės užsimokėti metines duok
les. Apart to yra daug svarbių daly
kų aptarimui. :

OVg. A. Bečienė.

DETROIT, MICH.
Svarsbios diskusijos temoj: Balto

jo šovinizmo klausimas. Rengia AL 
DLD 188 ir LDSA 130 kuopos, kovo 
—March 9 d., ketvirtadienį, 7:80 val> 
vakare, Rusų restaurante, 9219 Rus
sell St. ' Darbininkai lietuviai, balto
jo šovinizmo klausimas yra svarbus 
ir visiems darbininkams žinotina, to
dėl kuo skaitlirigiatisiai atsilankykite 
į šias diskusijas. k f i

Komisija.
! i < i t i , . , (55*56)

WORCESTER, MASS. _
Kovo 8 dieną įvykis apvaikščiojimas 

tarptautinės mcfUrųi dienos; iLfetuvių ‘ i 
svetainėj, 29 Endięott JSt., 7 valandą, 
.vakarė. K Aibė s Ahria Burlak? Kon- 
icertinę dalįi programos išpHtfys Ąitfo, į 
ir Žiburėlio Chorai.

j . .. ,J | (55-56)

HAMTRAMCK, MICH.
u j TDA Kazio Giedrio kuopos susirin-
- I kimas jvyks seredoje, kovo 8 dieną, 

7 vai. vakare, pas drg. Vameckus, 
2050 McLean Ave. Visi nariai stefrg- 
kitės būti laiku, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarti. ' ‘

Org.s

LOWELL, MASS.
Rengiama Vakarienė Parėmimui 

“Daily Workerio ”
Subatoje, kovo 11 d., 7 vai. vakare, < 

Darbininkų Apšvietes Kliubo kamba
ryje, 338 Central St., yra rengiama 
gera vakarienė parėmimui anglų kal
boje darbininkiško laikraščio “Daily 
Worker.” Nei vienas kitas laikraštis 
neišgali pasiekti taip plačių darbinin
kiškų masių ir taip karingai kovoti 
už tuojautinę pašalpą ir socialę .ap- 
.draudą bedarbiams, kaip “Daily Wor- 
’ker.” Bet dabartiniu laiku dienraštis 
besigrumdamas kasdieninėse kovose 
už darbininkų reikalus pateko į stfn- ' 
kiaušių finansinę padėtį. Reikalinga 
skubi pagelba, kad išgelbėti laik
raštį nuo sustojimo. Draugai darbi
ninkai, pagalvokime rimtai, kaip ga
lima būtų vesti kovą prieš skurdą ir 
badą : netekus galingiausio kovotojo 
visoj šalyj? Juk tai būtų skaudžiau
sias: smūgiu visai darbininkijai! Spav-. 
dos komisija deda pastangas sureng
ti vakarienę kuopuikiausią: dešrų, 
kopūstų ir kitokių prieskonių užteks 
visiems. Todėl prašome paremti Šį 
taip svarbų pafengihia^paremti dąri 
bininkišką spaudą. Įžangą tik 
vaikams 15c.

■-''l'^P^bos Krinti <J. Ml Kargonas). ’’ 
' / (5^j)

K
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giąilsįąi, O gales jų būti, jei > reikalų, kaip jtai: narių gavimas ir T

WORCESTER, MASS.

KAINA $60.00

(56-57)

TORONTO, ONT.
ALDLD 162 kuopos ir DA Lygos 

45 kuopos mėnesinis susirinkimas 
jvyks Lietuvių—Run garų svetainėje, 
382 Queen St, W., sekmadienį, kovo 

'12 dieną, 2 vai. po pietų. Abiejų 
kuopų nariai kviečiami kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, nes turėsime ap
svarstyti labai svarbių darbininkiškų

f ! 'i- >•: i •. • I 4 ,

iii .1,

SUBSCRIBE NOW FOR THE

jų. paląihymas, ir t.t>; ■ , . , .
Kuopos, Org. M* Guoba*

, . • .' (56-W)
* i , i i ■! f ‘• i r

Dr. J. J. Kaškiaučius Bus Cle- 
velande, 9. d. Kovo

Ketverge, 9 d. kovo ,Liętu- 
vių svetainėj, 6835 Superior 
Ave., rengiama didelės pra- 
kalbos visų trijų. LDS 44, 55 
ir 113 kuopų. ■ Kalbėtojam bus 
visų mylimas Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiųs. LDS nariai, pasidar
buokime, kad pakvietus visus 
savo draugus ir kaimynus ant 
šių prakalbų. Kalbėtojas, be 
sveikatos, aiškins naudą prigu
lėjimo prie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo. Trumpai 
pasakys apie bėgančius dienos 
klausimus. Prakalbos bus įdo
mios. Pravartu, kad būtų ki
tų pakraipų darbininkų ir dar- 
binihkių prakalbose kuodau- 
h\..?~ "//.*. '/■
mes, LDS nariai ir, narės atlik
sime savo pareigas, sukvįesime 
—prAnešime daugeliuj niūsų 
miesto brolių ^dąrbininky ži
niai, jJ Į ■ , ; '• ; j ‘ 4

! ■ <? Komisija.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks 9 d. kovo, ALP Kliube, 315 
Clinton St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi draugai ir draugės, pasistengki- 

ite dalyvauti šiame susirinkijne, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Draugai-gės, jau laikas rūpintis apie 
narinių duoklių mokėjimą. Tad ne
atidėliokime nei vienas to svarbaus 
klausimo, kurie dar dirbame, pasirū
pinkime užsimokėti, o kurie nedirba
te, taipgi būkite susirinkime ir pra- 
peŠkite apie tai. Ir nėra abejones, 
kad nedirbantieji būsite paliuosuoti. 
Mes anksčiau sumokėję duokles, pa- 
gelbesim centrui knygų leidimo klau
simu.
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darbinihkUš iš dirbtuvių. Ko
vo 1 d. Wicks wire and Spen
cer Co, ant karto išyarė iš 
darbo desetką turkų darbinio 
kų- Atkreipė čitydą darbinin
kų, kodėl visi; iš darbo paleis- 
įti darbininkai—turkai. Pra
dėjo klausinėti! kodėl juos pa
leidžia iš darbo. Bosas atsa
kė : “Jiem vieta Turkijoj arba 
jgąli, keliauti $ MųĮSi|ą.” Į

Darb^avis pradėjo pasakoti, 
kad jie darosi pavojingais ele
mentais. Esą, “jau Anuo šio 
įlajko' turėjime apsižiūrėti su 
ž^dnu darbiniB^’ ' 
barit Užkl^lisįau^.kpkį' Mvojų 
mato iš darbininkų puses ? J is

i .< i
f. _ . ■' /

i'
L PHILADELPHIA, PA.

• t Į
Karolio Markso 50 metų mirties 

paminėjimas įvyks 2-se visetose, ko
vo 14 (iieną, 8- yal; vakare, Vokiečių 
svetairiėję, 2912 N- 2nd St. ir Italų 
svetainėje, 1208 Tasker St. Abiejose 
vietose bus .ge^i kalbėtojai ir puiki 
prograrAa. LiėtuVihi darbininkai ne- 
pą^irškitjB; dalyvauti. Rengia Kom. 
Partijos 3 distriktas.

(56-57)
, ’ -L __

WORCESTER, MASS-
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

57 kuopos, socialia šaunus metinis 
bapkietąs įvyks nędėlioj, 12 d. kovo 
—March, pradžia 4 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėj, 29 Eųdicott ŠI. 
Rengėjai turi parandavoję abidvi sve
tainės. Ąpart skanių vajgių ir gė
rimų, bus duodamas gera koncertinė 
prok^nja,, ikuriąj pjld^t J. Sabaliaus
kas, y. TujrĮąpį,' ^. J?£rąltytė, Ąidų 
Choro duetai ir Kvartetai ir dąr ki
ti dainininkai, Visiėmd dainininkams 
akojnpąpnpp tfyg, RĮ; .])|ęŠkięnę. Bus 
yisokių žaislų. Atsilankiusieji b&sij^ 
pilnai patenkinti, įžanga tik 50č?

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

•• • t . 1 •' <" '/ 4 . > ; , ;: i ; • r Ji’

“Laisvė“ gaji pristatyti jums i tnamus šių metų, vė-> 
liaUsio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES ,

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
.Labai; svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniė- . 

kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistėmą. Įpratus vienaip, . 
vėliau sdnku persilaužti kitais, ant naujos sistemos 
“keyboard©?’ j ,

ĘĄ&YKITE: ^LĄĮSVF J
427 Lorimer St ■ ... i . Brooklyn, N. Y< I
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IŠDAVIKAI
Kada krizio konvulsijos 

trauko kapitalistinį pasaulį, 
visko pertekliuj, tuom pa
čiu sykiu milionai darbo 
milžinų skęsta nedatekliuj, 
badauja. Nenorėdami ra
miai mirti viduryje maisto 

< sandėlio, grjebiasi kovos bū
do prieš kapitalistus, už 
duoną. Darbo skruzdės ke
lia protestus,, demonstraci
jas už teisę gyventi, ir nau
dotis tuom, kas jųjų yra pri
gaminta; tai jųjų smegenų, 
muskulų vaisiai, sukrauti 
kapitalistų sandėliuose.

Socialdemokratų vadai, li- 
. kę kapitalistų uodegomis, 

visais būdais stengiasi dar
bininkus palaikyti ištikimais

* valdančiai klasei, o buržu
azija, atsimokėdama s.-d. 
vadam už batlaižiavimą, su
teikia šiltas vietas valdžioje.

Toronto, Kanadoj 2 sau
sio, 1933 m., miesto valdy
bos rinkimuose kapitalistų 
didlapis, “Daily Star,” ve
dė kampaniją už išrinkimą 
J. Simson, s. d. vado. Tai 
dešinioji ranka reakcionie
riaus majoro Stewart.

Tas socialistas paskirtas 
prie šelpimo miesto bedar
bių “House of Industry” ir 
kitose komisijose. Toronto 

rburžuazijū pastatė tą social
demokratų vadą prie šelpi
mo bedarbių, kad darbinin
kai ir bedarbiai negalėtų ru- 
goti prieš bado sistemą. 
Toronto valdininkai geriau 
galės triuškinti reikalaujan
čius geresnių sąlygų -su. pą- 
gelba social-demokratų va
dų. Darbininkai turi lygiai 
kovoti prieš' socialfašistus, 
kaip ir prieš buržuaziją.

Sausio 16 d. Albertos pro
vincijos priemjėras social- 

*> fašistas Brąndee, su polici
ja užpuolė bedarbius, ištaš
kė reikalaujančius maisto, 
paplukdė kraujuose; 27 įka
lino Edmontone. Tai social
demokratų vadų darbeliai. 
Šiose dienose social-demo
kratų vadai yra sargai ka
pitalistų interesų.

♦ Lietuvių tarpe irgi yra to
kių VI. Požėlos išperų, ku-

> rie atidavė Lietuvos vals
tiečius ir darbininkus į fa
šistų rankas; šiandie darbo 
klasė yra sukaustyta fašiz
mo retežiais, kankinama ir 
žudoma; tai vis ačiū social
demokratų vadam.

Gal kas mano,—Toronto 
Frenzeliai yra geresni. Tai 
labai galį' apsirikti. Jojo 
karjera į metus laiko paro
dė* social-fašistinį veidą. Pa
minėjime' Ruąų ĘeV0|iujcrjos 
14 metų sukaktuvių, F. buvo 
atidengtas, kaipo darbinin
ką klasės neprietelius. Bir
želio m., 1932, Sūnų Dukte
rų d-gijos susirinkime, bu
vo kaipo skundėjas, grąsin- 
tojas ir provokatorius; vė
liaus per radio stotį su 
“Kultūra” reklamuoja save 
Ęrenzelis, kaipo ištikimas 
šunytis Kanados buržuazi- • • jai.

Social-demokratų v a dai 
1914 metais išdavė darbinin
ku klasę, sušėrė milipntis 
kanuolėm del kapitalistų^go- 
diškumo. P a s k u t iniuose 
rinkimuose Vokietijoj, s.-d. 
vadai nurodė, kad Vokieti
jos dąrbįąip^ai fųrį bąlspj> 
ti už' monachistą nmden- 
burg. Tas socialistų išrink-

Bendro Fronto Konferencija

slogutį, o ne

valdančios kla- 
norinčios įves-

PHILADELPHIA, Pa.—Kuo 
met kapitalizmas išsivystė iki 
to laipsnio, kur spaudimas iš 
kapitalistų pusės ant darbinin
kų neapsakomai didėja, tai 
tuomet klasių santikiai labai 
įs-itejmpia. Yra ir tokių dar
bininkų, kurie nepakęsdami to 
spaudimo žudosi. Sąmoningi 
darbininkai judina išalkusią 
minią stoti j kovą prieš val
dančios klasės 
žudytis.

Kad atmušti 
sės puolimus,
ti naujos baudžiavos sistemą, 
tai yra jvezdinant Barter sis
temas ir Commissary Plan, tai 
mes turime gerai susiorgani
zuoti. Gubernatoriaus Pipchot 
Commissary Plan, tai sumaži
nimas bedarbiams pašalpų ant 
75 nuošimčių ir atėmimas pi
niginės pašalpos- Tie ponai 
mano, kad |vedus šią sistejną, 
išmokins darbininkus gyventi 
nevalgiusius.

Barter sistemos įvedimas, tai 
niekas kitas, kaip baudžiavos į 
bizūnas ant darbininkų pečių, 
kuris vers dirbti ir badauti, j 
Darbininkas, dirbdamas dirb-' 
tuvėj, negautų pinigų, bet kor 
tą iš dirbtuvės, su kuria galė
tų gauti daiktus tik bosų įsteig , 
tose krautuvėse. Tas paliestų 
ne tik darbininkų klasę, bet ir 
vidurinę klasę—biznierius.

Jeigu mes pasižvalgysime, 
tai matysime, kokios organiza
cijos bei partijos šaukia dar- 
'bininkus kovoti, kad nedaleis- 
ti kapitalistų klasę įvykinti jų 
planus; rasime vien tik Ko
munistų Partiją.

Vas. 19 d., Philadelphijos 
Bedarbių Centralinis Komite
tas, po vadovyste Komunistų 
Partijos, sušaukė Bendro Fron
to konferenciją, kad geriau 
prisirengus prie valstijos be-r 
darbių maršavimo | Harrisbur- 
gą.

šita konferencija buvo viena 
jš didžiausių šiame mieste. Tas 
aiškiai parodo, kad darbinin
kų tarpe sparčiai auga Komu
nistų Partijos |taka. Konfe
rencijoj dalyvavo 270 delega
tų nuo 171 organizacijos- Visi 
delegatai stojo už bendrą fron
tą kovai prieš badą.

Vienas senas socialistų par
tijos narys, inžinierius, savo 
kalboj nurodė, kaip socialistų 
partijos lyderiai skaldo darbi
ninkų vienybę ir klaidina dar
bininkus. Jis sakė:

“Man tekdavo kalbėtis su 
socialistų lyderiais apie Ko
munistų Partiją ir jos įtekmę 
darbininkuose. Aš gaudavau 
nuo jų atsakymą, kad mes ne-: 
galime su Komunistų Partija 
sutikti, nes ’tenai priklauso že
miausios rūšięs^zmonės.’’ Jis, 
sako: “Aš šiandien matau, kad 
socialistu^ partija, tai buržu
azijos /artija, kurios užduotis 
skaldyti darbininkų vienybę. 
Nuo šio laiko mano užduotis, 
bus organizuoti darbininkus į 

. Komunistų5 Paptiją.” ' į
Po to kalbėjo Komunistų1 

Partijos atstovas, 3-čio Dis-? 
trikto Organizatorius. Jis nu
rodė, kad bedarbių tarybų ko4 
mitetas kreipėsi į miesto vai-' 
džią ir nurodė, kad politikierių 
skaičius būtų sumažintas, jų 
riebios algos apkarpytos ir 
kad skirtų sumą pinigų bedar
biams šelpti. Tačiaus jau keli 
mėnesiai prabėgo, o pasekmių

Kiek laiko atgal Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratai 
pasikvietė kalbėt gubern. Pin
chot. Jis tuomet neva pasakė, 
kad priešingas algų nukapoji- 
mui ir kad reikalinga dabarti
niu laiku mažiausia $25^ dole
rių darbininkų šeimynai pra
gyventi.. O kiek gubernatorius 
skiria bedarbių šelpimui ? Be
darbiam šelpti jis planuoja tik 
40 centų suaugusiam žmogui 
į savaitę.

Jau dabar Pennsylvanijos 
valstijoj yra 40,000 sergančių 
vaikų, kurie gavo ligas nuo 
prasto maisto. , '

Ot, čia 'ir buvo konferenci
jos branduolys, kad vienyti (be
darbius ir. dirbančius, i -kovai 
prieš alkį, < ; » , j ' .

Ar ilgai mes darbininkai lei
sime saujalei parazitų tyčiotis 
iš muš ir badu marinti gatvė
se ? Mes turime organizuotis 
ir šaųktf tūkstančius alkstan
čiųjų 
temą 
Plan.

kovai prieš Barter sis- 
ir Pinchot Commissary

Eglė.

HUDSON, MASS.

Hud- į

ur partija, 
artija, kurios užduotis

Mūsų laikraščiuose iš 
son, Mass., dažnai matosi įvai
rių žinių. Bet mes negalime 
praleisti nepažymėję, kaip ne- 
kurios moters sau blogą daro, 
palaikydamos čion kunigų po
litiką ir duodamos jiems pini- 
gus.

Vietiniai kapitalistų laikraš
čiai rašė, kad kunigai sumanė 
taisytr bažnyčios apaęią-' Tatn 
tikslui jie jau renka pinigus. 
Manote, kad jie atsižvelgia. į 
blogą žmonių padėtį, arba 
jiems rūpi, '.kad daugelis įalks- 
ta? Nieko papašaus. Jie tūks
tančius dolerių nori sunkti iš 
suviltų 'katalikų 'darbininkų, 
nors šie ir badų mjrtų..

Čionai yra Lietuvių Ilymo 
Katalikių , Moterų 44 kuopa. 
Airių kunigai senai taš < avu
tes kerpa. Neužtenka to, kad 
kuopos narės kunigo suagituo
tos vaikščioja po stubas ir vi
sokius parengimus daro jo nau 
dai, bet kuopos narės apdėtos 
po dolerį mokesčiais.

Geresniam’ p r i si viliojimui, 
kunigas paskyrė kokio ten 
šventojo stovylą, ant kurios 
bus užrašyta kalbamos kuopos 
vardas.

Džiuginantis dalykas jau pa 
sireiškia, tai tas, kad ne visos 
kuopietės pritaria tam nerei
kalingam dalykui.

Katalikai darbininkai prade
da susiprasti ir žengia pirmyn- 
Šv. Juozapo Draugystė nutarė 
persikelti į Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainę laikyti susi
rinkimus. ‘ Jų susirinkimai 
įvyksta kas pirmas pirmadie
nis kiekvieno mėnėsio. . ■

Kliubo svetainė pertaisyta 
ir dabar gera vieta parengi
mams, sportui ir ristynėms.1

Jaunuolių Aido Choras tu
rėjo pirmas praktikas. Kaip 
atrodo,rtai j;aunųo»liąi labai <rū- 
pestingai ruošiasi prie.payasa- 
rinio parengimo. ■- ;

Hudsonietis-

...... ..............
8— W. Staėinskac. 2310 Sarah St., S. S 

Pittsburgh, Pa. 1
9— J. Yaaadąviče, 638—8rd Aye., New

Kensington, Ra.
10— J. Albauskis, 1100 Unlon^Ave., Chicago

Heights, ill, ■ ! •
11— Anna Adojnąitij, 1039—4th; St., Monon-

§ahela,! Pa. • ' ' < >
ohn KinfląrU, 439 hjaplewood Aye,, 

Ambridge, Pa^ ' * ‘ : i ’■
13—S. Orban, R. F. D. 42, Rices Landing, 

Pa. ' 1 '
14—Geo. Urbonas, 434 Library St., Brad- 

dock k * -

15—P. Kavaliauskas, 800 Todd St., Aliquippa,
16—J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa. 
17—K. Levine, 242 Penn Ave. Extension,

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

W. Va.
20—L. Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
22—P. Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth,

N. Y. .
24—P. Šodolkis, |25 ;So. ^a|l jSt ^ojtstojwn, 

25—J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa
lo, n: Y, 

26*-^. ^risj
■ {Ellie, Pa’ 

27—Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill. 
29—Antanas Kubilskis, Box' 286, Coal Cen-

ter Fr» \ » i
30-eJ. Leonaltis, 107 N. Puuuoln Stl, Ęen-
32—L. ’Tilvik, 38 N'. blh St., Easton, 'Ra.’ 
88—A. B. Shatkuz, 1266. Scribner Ave.,

‘Grand Rabids, ‘Mich.\v! ■ ‘ \
34—-J. jA^iidiejąitiSj P. O. Box^ JLĮ3 Ruyal^ 
86—K. ’Bagdpiyif, 114 N. ^Ine $tę, Shątno.

36—Joe Pečeliūnas,. ,1^09 So. ,Hobsoą , St4 
Harrisburg, Ill.

87—'L. Aimanas, p. . O. Box - 568, Ca^tlą 
Shannon,' 'Pa/ •' ‘ J ‘ } ■

38—M. Tapaulienė, 102 . E. 4th St,, WestFrahkfOrt, HI. .... r . . , , . ,
39—Tony Zedolek, .514- Autumn ? Ave., . Col

linsville, Ill.
40—įAnna Kirtiklis, 1388 Andrus Sf., Akron,' 

Ohio.
41—J. Guziavičienė, P. O. Box 400, Benld, 

Ill.
42—Frank Miller, P. O..; Box 264, Buckner, 

HI- .)43+-M. Lingevlčlenė, 424 Fordney .«. Ave., j
Saginaw, Mich.

44—Ona Norelk, 709 Maple St., Zeigler, 'Ill. 
46—M. Savųkaltlenė, P. O. Bo?c 262. Cuddy,

Pa. * ‘ , į
46—J- Petrauskap, P. O. Box 118, Bląnford,

Ind. ' . • ■
47—J. K. Alvinas, 2822 ScotJlen Ave., De- 1 

troit, Mich.
48—J. Sabaliauskas, 

ėrsville. Pa.
49—A- Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50—Joe Shimkets, 1.

Pittsburgh. Pa. 
51—P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa. 
52—Antanina Mikužienč,

Chicago, vir.
53—J. Gudišauskąs,

Pa.
54—Geo. Braknis, 

Pontiac, Mich.
55—V. BĮopskis, 970

Ington,- Pa.
5®—V. Giaublčius, 316

’vMkes-Barre. Pa.J 
57—John Norkus, 351 

ton, Pa, 
58—J. N. ’• \ 

Brighton. Mass.

N.

„i „nu
, Į Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 EI-
] roy Avė., • Pittsburgh, Pa.
Įžd. J. Gataveckas, 109 Cress 
‘ Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 darcum
T Way. S. S-. Pittsburgh, Pa. ;

St

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

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis, 6Crawford
Finansų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 4, 
Protokolu raštininkas. S. Rasimavičius, 140 Mechanic St.

st.

Ave., Girard-

Mln- 
Street

N. S.

St.,

Fta. E«»l. M- AM™."* w 3t 

Iždlnipięas J. Ųžkįurėru^,^ g 
Kasos Globėjai:

L. Barklenė, ■>
Ir W. Biliut^, j

Wood Are.

E. 19th St
E. 17th St.

UKTERŲ
DRAUGYSTĖ;
coYtn., nauja valdyba

19
... 48 --------------- -Maršalka K. Meš^auškąs, J, ‘

' 4 ■ t JL802 p. Wood Ava.
Visi iš Linden, N. J. ,
Draugija susirinkimus laiko kiekviena pir

mą sereda mėnesio, 7:30 ya). vakare, 1x1 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin
den. N. J.

JAMS

416 Coal St.
279 So. 5th 

1331 Goebel St.
69 S. Empire

2545 W. 43rd St.

Elm* St., Tamaqua,
Crystal Lake Dr.,

Alson Ave., Wash- 
George Ave., N. End, 

Ferdinand St., Scran- 
Valanchausky, 11 Bigelow St.,

437
222

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

VALDYBOS ANTRAS
Pirm., Černauskas B.. Ivo „mumis •>.». 
Pirmininko pagelbininkas Miller',; J. i

B -**** " *
protokolų rašt. tGondrėnas; S., ; J [ ~
iždininkas, Galinaitis K., ! ' ' '

, *>V A
Finansų raštiąinkks Maneliai F.,; ;

t ”-------
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zųrgųlienė
Maršalka, Feliks, Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas,( p

2. Yenčius, M->
3. Švedas, Geo.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna 
nedėldienj. Pradžia

AI:' • '
103 Mailing Drv. 

.. ■ >
_8 Ludwig Pk.

67 Cutler St. 
f ' ’ '

2Q Pulaski Street
9 Kostner Pk. 

.52 Dale Street 
52 Hoff Street

200 Wil'kina Street 

į 45 Towhflend St. 
943 Avenue D 

! >18 Dudley St.
kiekvieną rnčneaį foirmą 
3 vai.' po pietų.

i DETROIT, MICH.
. Didžiojo Lietuvos, Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta 

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

Ogden Ave. '
Nutarim. ra§t. Ona Gyviutė, 7148 

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

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

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė,’7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave .i

102 Hantington St. 
Visi' MonteiU Man. ' ■

ROCHESTER, N. Y.
j' L; D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠĄI:
įPirmininkas Buguliškis P., 

1120 North Street
'Pirmininko pagelbininkas, žirgulis,1 P.,
i , 52/ Dale Street
Protokolų raštininkas Gcrtdrenas, S., ■

' 67 Cutler Street
Finąhaų fąšt. MUleri J. , ) ' ? ’

8 Ludwig Pk.
Prie'finansij pagalbininkai: , | ■

Evans J., 
i ■ S I 040 Ridgeway .Avenue

DąUkas, Geo.,
v ; 131 Joseph Avenue

IžAi^inkaa Drusėikis <J., t .• /
52 Dayton Street

Maršalka Valečka'A., t J ’ [ | i * t
30 Kelly St.

Ų. .D.Kliubas laiko < susirinkimus .kiek
vieną mėnesį, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare j pradžia. I^O, valandą. ,

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

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Ghas. Margis,

1823 Muskegon Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. JCarečkas, 

730 Nason St N. W.
Protokolų Sekr. Karl Raslkas,

' R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sel$r. Ant Gąrbanauskas, 

ir Svetaines Randavot6jas,
i ; ; 1108 ' Elizabeth

Iždininkąs Ant. Ųaukša,
1131 Walker

Plrm. M- Sepckas
Vice-PIrjn. At Gr 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Huds 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour. Ave., W> 'Hartford, 
Iždininkas J. Vasiliauskas, 70 Ward 
Maršalka J. GiraHis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 86 Russell St.,

Susirinkimai atslbūną kas antra ketvergę 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn, j j j

kayiMto, 4366 ,B

Ave.

Avė.
. < Į ; LIGONIŲ LĄN.sshrdetaocm

. Ligonių Lankytojai
M. Varnienė,

, 1326 McReynold Ave

Mo

TEIŠtBfiŠ1 MYLBTOjį VYRŲ IR 
f MOTERŲ DRAUGYSTft, 

MOLINE, ILL, .
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė 
line, III. •

Pirm, pagelb. A. Matiiševičia, 1003— 
25t.h St., Moline, III.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. &, 5th 
Avė., Moline, III.

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

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

Maršalka J. Kairia, 2435—33rd SU 
Moline, III

Motetą . ' 
Pašelpine Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
valdybos Adresai.:

Pirm. E. BenįdlienS, 16 Bunker Ava.
Vice-pirm. O. ’ Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. Rpšt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė. 81 Clarence St.

Kaaos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobięnė, 221 Amea St.
V. Bartkienė,. 29 Intervalo St.
Ligoniu Rašt. M. Potaus, 184 Ataea Bt.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass, 
kare.

• ■ / ( \ : 
VIENYBES DRAUGYSTE 

MONTELLO. «»»*•
. \ . -i

Valdyba 1931 metam:
Pirm. W. Gąlusevlėia, 51 Glendale St. 
Pirm, ipaegltj. A. • Batika} *»v / i 

256 Ames St.. .
Nutarimu rašt. J< Sfriplhls, .f ' 

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt., K. Venslauskis, ■ i . • •

12 Andover St. •
Ligoniu rašt. M. Jazdkevlčia, 

158 Ames St. r A
Iždininkas M. Miškinis, 

0 Burton St. ’
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle

B. ZdanaviČIą, 11 Glendale St., J. 
vjčla, 86 Webster St. 
(Maršalka A.: Barkauskas.

Ave., 
Bale-

LIETUVIV SAULĖS PAŠALPINfiS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
i, VALDYBA 1932 METAMS
Pirm. R. Trfttulla,

201 W. .16th
Pirm. Pagelbininkas G. Kardauskas,

201 W. 16th
Prot. Rašt. K. Striupaitia,

19 E. 19th

J.

T.

A.

j.

Andruška,

Grušiūtė,

Kaupas,

Iždo
1861 Broadway Ave. 

Globėjai:

1807 Davis Avenue

1108 Elizabeth Ave. 
Trustisai:

J. Urbpnas, T. Raslkas, J.

Revizijos Komisija:

Ručinskas, 
Korsikas, J. Ruseckas, 

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

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarąinką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

PLYMOUTH, PA. , J J 

Lietuvių Kppinių Korporacijos , m 
Valdybos Vardai ir Adresai ' 

Pirmininkas; J. BagdžiuhasJ 228 Dutfy, Avė.
Pittsburgh, Pa, Tet. 99^,, 

Vice- pirm. 1 J. KulponaS, <2lr .Corlet-St.? 1 t-» 5 
' Wilkes Barre, Pa., Tat Mlfibą 

Kasiėrlus IK. Randatčikas, U13 Main -A? ' J ■> 
Edwardsville, Pa., Tąl, 74073 - 

Prot.' Rašt. J, StaškWičiuii,‘. 10 Mdirbsė Avė,, 
• / Wilkes Barre, Pai TeL ,346a

Firmnaų riaš S. C.-Kaaparts.i 27’Lyhch Latw 
Wilkes Barre. Pa., Tel. 20061 

Duobkasys; Jonas Kultinas, >27 COKJek 'SJ/ j
• Wilkes Barro, Pa., Teh 34686 ( 

Centro Telefonas 91840- po Aug. Stravinsko^ p 
1 -21 Ferry St., Plynfouth,' Pa.

' f ■ (

AUŠROS DRAUGIJOS EUŽABETH, N.
Valdybos Antrašai: '

Pirm. P. Poškus, 125 Clark Pi. r,,^.
Pirmininko Pagęlb. P. Grygotis, 146 4th St. i 
Nutarimu Rašt B Barkauskas, 255 Pi»e 
Finansq Rašt A. P. Grygotis, 2122 Ingalja'”' 

Avd., Linden, N. J. i
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark P!< • - 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St1 " 
Iždo globėjai: Paulina Kalniatienė, 144 South 

Park St., J. Krakauekss, 300. First St.' 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krutu, 

211 First St. P m
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second' St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai {vyksta,, »* 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu- t 
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St, 
Elizabeth, N. J. , - f

Sovietų Chocolate Saldaines

PADARYTOS.SU VAISIAIS IR MEDUMI
St., 
St. 
St.,

Viena Dėžutė Sveria Virš Svaro ir Parsiduoda 
Po 49 Centys

tas monarchistas atidavė 
valdžią į fašisto Hitlerio 
rankas. Kas dabar yra? De
šimtimis žudomi patys eili
niai socialistai, komunistai 
ir jiem pritarianti. Taip 
pat spauda uždarinėjama, 
išplėšiama iš darbininkų.

Ar gali socialistai darbi
ninkai ilgiau pasilikti po to
kia.’ socįąl-ju4ošių }, va^pyy- 
be? Žinoma, ne!‘

Kumštis.

Draugijų Adresai,' Kurios , 
Turi “Laisvę” už Organą 

ĄPLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. . A. ANTRAŠAI 1982 M. > 
Pirmininkas, A. Celkis, 900 Tąlbot Avė. 
Rraddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 665, Nevi 

KąnsinRton, Pa.
Sekretorius J. Gašlūnas, 626 Woodwarad Ava 

McKees Rocks. Pa
Iždininko* J. Yesadavičlus, 588 3rd Avė., 

New Kensington. Pa.
G. Urbonas. 434 Library St., Bčaddook, F«-
J. Urbias, 1925 Harcums Way, S. B.,
J. ^MHhuiskas, ^626 Woodwar<| Avė.,

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
A 1^1 ’ji y/ ;*

Kp. Sekretorius ir antrašas.
2 P. Franckovich, 3409 Carson St. Corliss 
Sta.. Pltsburgh. Pa.

8—P. Sadulienė, -408 Cross St, Carnegią 
Pa. •

4—St Kuzmickas, 107 Ohio Ave. Shenan
doah, Pa,
8—M. Glaubičlus, 123 E. Monroo St, 

McAdoo, Pa.
6—-S. Telksnis.

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

wood. Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUnvsTĖS NAUJOS VALDY

BOS. ’
x i

Valdyba 1982 Metams 
LOWELL, MASS.

Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108,i 

vPiacut, Mąss.
Pirminiu, pagelb. J. baugifda, ' 

29 Whipple St, . ; ! Ą
, , , - Lowell,. Mass;.

Finansų raštininkas,1 A. Rutkauškhš,
’ 1‘ Vine Stf,1 Lowelll Mass. 

Protok- ■ raštipinkasc V. .Mikąlopas, 
973 Central St., LoWell, Mass.

Izdiriirikas S: Paulferika, ' 1 : ;
500 Lawrence St., Jowell, Mass. 

Kasos globėjai: J, M. ‘ Karsonas,
42 Tyler *St., Lowell, Masš.1 

ir A. Raud.ėliunas,
75 Union St., Lpwell, Mass. 

Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place. Lowell, Mass. 

. Draugystes ,l mėnesinldi I Ispbirlnki- 
mai atsibarta ‘kas Antraš'iledeldfenis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
lį9'Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas :
. i • i j J. M. Karsp.nąs.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

J Vandenų

į NARZAN IR BORJOM
• Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ 
:412 W. Susquehanna
į Taipgi pas jį- galima gauti
; vietą žuvų. Tai puikiausios rū- 
i šiep kenuotos žuvys.

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

Persiuntimą Apmokame. Pinigus Prašome Prisiųsti 
Kartu su Užsakymais.

MONTELLO. MASS. .

pas

Avė,
ir. So-

><—■1—*—in-A.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

Šiandien atei- 
I kite delei savo 
1 sveikatos išty- 
1 rimo, o juųis 
J bus išaiškinta, 
1 kaip jūs fiziš- I kai stovite, 
f Odos Nušaše- 
F jimai, Nervų 

Ligos, Abelnas 
01 i' 1 p n u m ą s, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-ešlažamės

SOVIETU MIŠRIOS SALDAINIS
DĖŽUTĖSE PO VIENĄ SVARĄ, KAINA 39c

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

ir daugiau, kainą 27c( už dėžutę. ( .

TUOJAU REIKALAUKITE IR NAUpOKJTĘ
,i i

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
v * I ; < i v '•<

JUOZAS KAVALIAUSKAS

■ <•¥

E. Monroo
7700 Aberden Avė.

Elroy Ave., Brent.

ROKO PAŠĄLPINĖS 
; DRAUGIJOS

Valdybos Adresai. 1933 Metų 
Pimin. A. Krukonis,' 28 Banks St. 
Pirm; pagelb. M. Meškinis,' 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Vėnslauskas,

12 Andover Bt. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Ave. 
Iždininkus Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J, Stoškup, 20 .Faxon St. 
Iždo Globėjai: ■ * .

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
. J.^Jokubaviėiuij, '162-Melrose St.

S. Maėiūlaitis, 67 ; Arthur St • 
Maršalka.';-?. Krušas, 141 Sartell Aye. > 

Viši iš Montello. Draugijos susirinkjinai 
atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą Beve
dą, Lietuvių Tautiškumo name. , 
ii--------------------------- —;---------- -- - ------------- -----------

• . i ; . t . ' i I -
PITTSBURGHO IR , APIELINKfiS 
PRIEšKASISTINIS K-TAS, 1981:

• i . | '-f • • '
Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 

Ave., Wilmerding, Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414

.ar __________ ______
i ginjas bei Reumatį§ki Nesveiku
mai. t / 1

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

X-Spinduli‘ai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų Išmirkštimai.

‘ ' 'Pfteinarha Kaina
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 
i Ištyrimas ir Patarimus Veltui

Kalbame lietuviškai

DR. ZINS
110 EAST 16lh ST. N. T.
Tarp 4th AVe.1 ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos-^-9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Lairaiootas Oratorius
Pennsylvania ir New Jer

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

143® South 2nd Street
t S ’ ' « ’ » I «

PHILAD1L PHIA, PA.
Telefonai: BeU-UOregoe S1M 

Keystone-—Main 1417

PADARYTOS.SU


Sovietų Są

enjb'ers

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN

New Yorke 50,000 Šeimynų Badauja

nau

Aido Choro Vakarienė
MASPETH

New Yorke

BROOKLYN. N. Y
Jūreiviai Pakėlė Protestą

BALSAS
Duoda daug žlni

INC

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.Pulaski
Dar del Velionio J, Beržansko

JUDŽIAI-MENAS

Nėgrė mer-

223
222

NOTARY 
PUBLIC

,^,muj 
RNIN-

TEL. STAGG 
2*5043

Pinigus Priima, bet 
Neišduoda

Pripažino Namo Komisiją 
Sumažino Randas

Moterys, Vyrai, Vaikai--Visi Darbininkai, 
Dalyvaukite Minėjime Aštuntos Kovo

Įtariu; išlipt ant Flushin 
tjant Montzfc^ 
b—iilipt ant

Laisves* Name

UNDERTAKER
LA IDOTUVIŲ DIREKTOK1 U8-

Ilbaliatnuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietai' veselijomi, 
krikštynoms ir pasi’taiinšjimama

231 Bedford Avenue

Kuopos Valdyba.
(56-57)

427 Lormer St. 
Brooklyn, N. Y

NEW YORK. — Net Ame
rikos Darbo Federacija jau pri 
pažįsta, kad New Yorko mies
te badauja 50,000 šeimynų. 
Jei skaitysime tik po 3 narius 
šeimynai, tai bus apie 150,000.- 
O paprastai šeimynoje yra po 
5-6 žmones.

REIKALINGA viduramže moteriške 
prižiūrėjimui nafnų »ir kūdikio.

Kreipkitės šiuo antrašu: 564[Wythe 
Avep Brooklyn, N. Y. Del išlygų— 
susitarsime.

Šiame Darbo Federacijos su
sirinkime buvo raportai iš uni
jos organizacijų, kurie nurodė, 
kad darbininkai bėga iš Dar
bo Federaojos ir dedasi prie 
komutiištiniųTrrganizacijų. To
dėl Federacijos vadai ir bijo, 
nes jie neturės iš ko gauti al
gas- y

Tfiiip pat buvo raportai, kad 
tik Bronxo dalyje yra 50,000 
lavintu darbininkų, kurie jieš- 
ko darbo, bet negali gauti. 
Tokios sąlygos verčia darbinin
kus jieškoti išeities. Na, o Am
erikos Darbo Federacija tą iš
eitį neduoda; nerodo. Tokią 
išeitį parodo tik Komunistų 
Partija ir jos vadovaujamos

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

21S E. 12 th St 
Tarp 2nd ir 3rd Avė* 

NEW YORKE 
, Valandos nųo'liltf’I 

Nuo i lH ■ - 
l^edšliom nuo lt iH S 

Odos ligos gydomos siLX-ray ir 
patinusias gyslas jčirlklnimais

organizacijos. Todėl darbinin
kai ir bėga iš Federacijos or
ganizacijų į komunistines.

Ypatingai dabartiniu mo
mentu, kuomet darbininkai ba
dauja, negali gauti darbo, tai 
reikalinga juos organizuoti į 
masines organizacijas. Reikia 
vesti kovas už darbininkų kas
dieninius reikalavimus. O po
nai Federacijos viršininkai ne
užsiima tokiais darbais. Jiem 
visai nerūpi darbininkų bedar
bių reikalai. Del to eiliniai jų 
organizacijų nariai pradeda 
pamatyti savo ponų žalinkbs 
darbus darbininkams ir juos 
pameta.

Daug eilinių narių dedasi 
prie kovingų darbininkų orga
nizacijų, kurios kovoja už dar
bininkų reikalus. Taip pat 
jau dabar labai aišku, kad dar 
bininkai gali laimėti tik kovo
dami. Kur tik darbihinkai or
ganizuotai veikia, ten jie lai
mi daugiau pašalpų :

Reporteris*

NEW YORK 
gaitė buvo pavaryta iš mokyk
los tik todėl, kad ponai mo
kyklos vadai yra balti šovinis
tai. Bet Lyga Negrų Teisių-, 
Gynimui suruošė demonstraci
ją ir reikalavo, kad ta mergi
na Ethel Prayton būtų painb 
ta atgal į mokyklą. . , .

Mokyklos prižiūrėtojai pa
matė, kad minia darbininkų ir. 
inteligentijos tstpįa? ąž ,i^gr^ 
rherginą, furėjo sutikai ją: W 
priimti, į mokyklą.. ._ .į

Laikas veikimo atėjo. Tad 
gyvenimas jei dar ! darbininkės ir darbininkai, da

Dabartiniu laiku rodoma To
bis teatre, 78th St. ir 1st Avė. 
New, Tforke, Vokietijoj paga
mintu judis. 'šitas jlidi^ ^ėr- 
ta darbininkams pamatyti, Ja
me vaizduojama / tai-ptautihis 
darbininkų solidarumas, nepai
sant, kad ir pėra tikro klasi
nio supratimo nurodyta.

Šilas judis vadinasi: “Com* 
yadeship” >' ( D r augiškumas)- 
Jame parodo*ma, katastrofa, 
kuomet. 1,200 darbininkų, nfai- 
nierių ži>Vo maihį eksplozijoj- 
ugnyje. Pa-veike/las-<gerai ir 
dramatiškai padarytas.

“Laisvės“ numeryje 50 bu
vo rašyta, kad Beržanskas bu
vo laisvas žmogus, bet tik ku
nigų ir žmonių verčiamas bu
vo palaidotas sų bažnyčia. Tai 
netiesa. Jfei velionis buvo lais
vas, tai kam jisai ėjo į bažny
čią ir išpažinties. 1 Jisai Har ir 
prieš smertį atliko išpažintį.

Taip pat aš savo ausimis 
girdėjau, kaip velionis niekin
davo komunistus ir pažanges
nius darbininkus.^

Reporteris turėtų vengti to
kių žinių, kol tikrai nežino da
lykų stovio. Jei ’ž’męgus buvo 
ne laisvas, tai nieko- jdqmaus, 
taip reikią apie jį ir parašyti, 

Senas Yonkerietis.

vo iki šiol..
Kai kurios laivų kompanijos 

pasinaudodamos' ta proga,’.ne
moka’ darbininkams algas."

102 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Arenu*) 

BROOKLYN. N. t.

KIT ^ĄISVĘ” 
SKAITYKIT IR PLATIN

Telephone, Evergreen 6-5110

J. GARŠVA
• . ( i ,• ' i- / 4 f

Graborius

NEW YORK
Kliube
York, 2:30 vai. po pietų, ko
vo 12 dieną, įvyksta labai 
svarbi prelekcija apie marksi
zmą.

Kalbės visa eilė kalbėtojų: 
Trachtenberg- 
voliųcionierius 
man

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biėdnuoirienės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : t :

New Yorke prie banko susi
rinko keli šimtai darbininkų ir 
stovėjo eilėje, kad prieiti prie 
langelio. Bet kuomet darbi
ninkai prisiartino prie banko 
langelio, tai pinigų negalėjo 
gauti. Tačiaus pinigus, kurie 
turėjo, tai bankas priėmė.

IŠRANDA\ (MIMAI
PASlR^NDAVOJA kambariai, yra 

elektra, maudynėj *ir .visi /paranku- 
mai. Yra 3 kambariai'. Pasirandaį 
voja su-, visu •fomiči-u; Labai priei
nama renda. 451 Keap St., ant Šlu
bų, klauskite Anna, Brooklyn,* N. Y.

, . ■ < z (.55-60)

PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU, 
PATARNAUJAM NUVEŽTI U LIGONINĘ IR 

:r! mirusioms moterims 
GRA2J\ V lEtfcS^O 
“ • - n ♦ v

Daugiausiai ir pirmiausia 
kenčia darbininkės moterys, 
kurių kūdikiai negali gauti 
tinkamo maisto, pieno.ir kitų 
reikalingų dalykų. Tūkstan
čiai moterų ir merginų, kurios 
negali pasidaryti tinkamą pra
gyvenimą, randa išeitį net pros 
titucijos namuose ir kitose 
įstaigose, kur reikia, save par* 
davinėti. Kapitalistinė siste
ma neduoda darbininkams už
tikrinimo gyvenimui. Kapita
lizmas yra krizyje kaipo sis
tema. Ekonominiai ir kultūri
niai kapitalistinė sistema gen-

Sovietą Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvį galima gauti per 
“Laisvę.” Yra 5 rūšių. Po 15, 
18, 20 ir 22 centus kėnukas.

Gera nuolaida krautuvėms, 
kurios ims po 50 Uehų vienos 
rūšies. Duodame \r po ma
žiau,^ bet? brangiau kainuoja.

Norintieji ; haudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
įnformaąijįų ; sekančių, antrašų:

• " ’' S '

I,

i 427 r-Lerimer: Stų:v. ■. ~r
|i Brooklyn, N.-, Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA . ' 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
X ‘ ‘ > ■ • ' < 1 ’

Pabandykite! ;'
SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street, I 
BROOKLYN, N. Y

j; 4L .X . : ■' .' 1 C ' ’ ’

RIDGEWOOD, N. Y.
i. LDSA 132 kuopos susirinki- 
inas įV^ks utarninke, 7 d. ko
vo, 7:30 vąl- vakąre, pas drg. 
Višniauskienę,, 851 Hart St., 
Brooklyn,. Nr-Y. Draugės, su
sirinkite laiku, : nes turime 
daurg svarbių dalykų apkalbė
ti. ’ Atsiveskite ir naujų narių. 
. , ./ i 132 Kp. Narė.

DEKAVOJU PACIENTAMS
< IC * ‘ \ » ! k ,

AŠ dėkavoju 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 tardavau per 28 
metus. ' '

John Reed
450 6th Ave., New

Treči-adien., Kovo 8, 1933
,. ; I .1 . .. <>, j įĮ V

ial and cultural gąinš are shared 
by all whd work; and

WHEREAS', it is in our interest and 
i the interests of the working mas- 

. kes everywhere that the workers 
and farmers of the Soviet Union 
shall not be hindered in any way 
ini the further development of 
their social system, and

WHEREAS, the : non-recognition po- 
licy maintained' By the United 
States Government for 15 ‘yeiirs 
jsi agąitisįt best, interests; of 

i the American workers ana farm
ers as well as thosę pi th^ Spviet

• Ųnio?... Į r —
NOW THEREFORE

Draugai, dalyvaukit visi' Ai
do Choro vakarienėje, kuri 
įvyks kovo 12 dieną, “Laisvės” 
svetainėje, prasidės 
vaL, o vakarienė bus 8 vai. 
vakare. ' !

Vakarienė bus labai1 skani. 
Gašpadinės tai užtikrina. Taip 
pat gaspadinės dar pirmą sykį 
Aido Choro vakarienėje turės 
pagaminę “chop >suey.” Bus 
ir kitų valgių, kurie patenkins 
visus valgytojas. ' , , <

Kdridertinę dalį programos 
išpildys Aido Choro talentai- 
Todėl, draugai ir1 draugės, ne
praleiskite šios gerps: progos? 
Dalyvaukite visi Aldo Choro 
“chop suey” vakarienėj. ;

Marksas ‘re- 
Joseph Free- 

M,arksizmas ir kultū- 
. J. Jerome—“Kova 

prieš revizionizmą,” Paul Sal- 
Marksizmąs įr mokslas,” 

Harry Magidoff— - “Markais 
zmas, ■ apšvieta ir studentai-” 
i ' Viši lietuviai ( ddrbinirikai 
Maginami dalyvauti šiose pre- 
lekcijose. > Iš šios eilės kalbė
tojų'* jau’ galima' špręšti, kad 
prelękcijps’^uš ląbąi "šyąr-į 
biost, Šiąme surengimę dąlyT 
vauja ir Revol. Rašytojų Fede* 
racija. .:• < k j -. .■ . i • ’ ■

Jojhn Reed Kliubas,
450'6th Ave., New York.

Šį vakarą visos darbininkės 
ir darbininkai turi dalyvauti 
paminėjime Tarptautinės 15ar- 
bininklų Ėięnęš—rAštuntos Ko
vo. Prakalbos ir gera progra
ma įvyks Royal Palace svetai
nėj! 16-18 Manhattan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

šios ^prakalbos yra rengia
mos ne tik paminėjimui Tarp
tautinės Darbininkių " Dienos. 
Labiausiai šios prakalbos, yra 
rengiamos tam tikslui, kad į- 
traukus kuo daugiausia lietu
vių darbininkių į kovas ir or
ganizacijas. Ypatingai dabar
tiniu laiku, kuomet 16,000,000 (da, pūsta 
bedarbių negali gauti darbo 
Tad jų 
nėra badavimo stadijoj, tai! lyvaukite šiose prakalbose 
jau eina prie bado. (Pradėkime veikti organizuotai

MATHEW P. BALLAS 
'(BIELfiUSKAS) 
G R A B O R I U S

i UNDERTAKERS AND EMBALMERS
I 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

i MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANTUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iŠ VISU ŽALIU, IR iš ČIA 
PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA. ,,tU$M PRtVATIŠKĄ

■ PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSiNl ĄlMMOBlUų, 
KURIUO 1

j PARVEŽTI? TUhlM MOTE!
PRIŽIŪRĖTI. DUODA
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI

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

Dr. M. Hąisel, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, 
chroniškas kraujo ir 6doM ligas; 
gydau įčirškimu; kraujo, U: p&sU^ 

analizai i

107 E. 17th STRĘpT <
Near 4th AV^. (Union J Šųuare) 
Vai.: 104, 4-8, Nedėliota: 10-12

Pilna Egzaminačija $2.00

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių {degi
mo, kojų nuvargintas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymoth—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų hgu: Dr. 
Otto Meyer, 208 West, 54th St.; 
jo ofiso valandos yra • kasdien 
(apart ned&dienių) nuo 2 iki 6

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery, and Houston Street 
Šrd Avenue and 14th Street 
Chatham Square 4 ’
DeAbrosses and Grteenwicn St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

NEW YORK 
jungos Draugai (FSU) šaukia 
konferenciją kovo 13 dieną, Ir
ving Plaza svetainėje, 15th St- 
ir Irving Place, šioje konfe
rencijoj turi dalyvauti visos 
darbininkų organizacijos.

Taip pat organizacijos yra 
raginamos priimti sekamą re
zoliuciją anglų kalboje. Šita 
rezoliucija reikia pasiųsti Jung 
tinių Valstijų-, valdžią!:
Resolution on Recognition of 

the Soviet Government

WHEJlEAS, thefe is a growing sbri- 
timent ;in favor of ^recognition of 
the Soviet Government by the Go
vernment of the .United į Statas 

, and the extension, of trade rela
tions between the twu countries, 
w*hich would be of benefit to 
thousands 6f American workers

• | 6rid farmers, and J ’ .
WHEKEAS, the workers and farm

ers of the Soviet Uniontaavė abol
ished the ’system of ' Exploitation 
of labor and are building a new 
social system, under which mater-

Teleph&rtc, Staig 2-4401 

A. RADZEVIČIUS 
GIUBOKIUS * 
(UNDERTAKER) '

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

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M TtelTELBAUM. įlan'adšeriR ?' 

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimus per 

visą naktj ant trečių lubų, ęringam kambary—85e_. 
Naujai perdirbtu Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. ' Įtaisyta1 didelis plaukimui 
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos ilsi] “ 
veltai! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UT4 
KAIS,, nuo 10 valandos diena iki 12 vai. vakare 
Kiai kambariai delei Išsiperimo: Rusiškas; Tur- 

s ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- -•Įįftgfi 
rORANAST su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Worrell St., J . ‘ \
ties Broadway ir flushing aVBNUiį brookly^n,

KEL

tarpe Cook ir Deveboise Streets
........." ' n. y,

eiteriu; iilipt ant Flushing Ave. stoties;
’ant Montrqse Ąve. stoties; visais j s

LDS 14 ir ALDLD 138 kuopų me 
nesinis susirinkimas įvyks ketvirta 
dieni, 9 dierią kovo.

Šokiai 6 I rneriu 70-42 Link,Court, lygiai 8

(name of organization) . . 
favor the immediate establishment 
-oY; uėcOnięlitlejnaI diplomatic and 
tta’de' relations with the Soviet 

» ’ Govemtrfeht; tahd ‘ ’
BE IT FURTHER RESOLVED, that 

a. copy,-of. this resolution *be” sent 
to the ' President of the United 
states arid the: National Office of 
the Friends of the .Soviet Union, 

‘Room 330, 80 E. ’ll th St4 New 
York City. -' ; .

SIGNED: ?
Chairman' ‘_ _______ ______ 1___
.Secretary ___ _______ ____ _____

£ Brooklyne:
1$6 Irving Avė. 
1538 Dekalb Ave.
So* 4th and Havemeyer Sts.
Bedford Ave. and So. 5th St

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Bbrry Street
Grand Street 
Grand Street
Grand Street

Valandos :’ ^uo 1 iki 8 pęį piety |r^npo '6 iki 8 vakare 

Telefonas, Midvyood 8-628] 
t x:

LDSA 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 9 kovo—March, “Lais
vės’* svetainėje!, 46 Ten' Eyck St., 
8 vai. vai. vakare.- Visos narės bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų aptari
mui ir laikas narines duokles užsi
mokėti.' Taipgi atsiveskite 
jų narių.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos.
Padarau iityrim* kraujo ir ilapums

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

New York. N Y.
Valandos Prifmlmor 

Ryte nuo 10 iki 1, Po piety nuo B 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 po pletg 
Telefonas Lackawanna 4-2180

287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. i 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 ,

Duoda daug žinių iŠ Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Me’melštri 26\ “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas ijžpisąĮįėci į “Bąlsą,” tas . 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
knvai f prieš, fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
<jhrbų. Kiekvienas Amerikos 
darijftiinkas ir darbininkč pri- 
: valų i užsisakyt “Balsą? :

“BALSO” kAlNA AMERIKOJE:
Metams / ? $1.50 ,
šešiems mėnesiams .< . .80
Pavienio num. kairiai ’. .06: *■

■ ii i ■ i *    ,, •

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostumo- 
riams, kad perkaliau savą stadiją 

naujon vieton, 
• po numąrii 

512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncef 
Street stotui 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k ne
puikiausi..

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

NEW YORK. — Jūreiviai 
darbininkai, kurie priklauso 
Darbininkų Industrinėj Unijoj, 
pakėlė protestą prieš naujus 
pinigus, kurie vadinsis “skrip- 
tais” (scrip). Darbininkai dar 
negavo savo algų, o jau laivai 
vėl ruošiasi kelionei. Todėl 
unija išleido pareiškimą, kad 
j oš nariai žinotų' ,kad skriptai. ter-

March, po nu
va

lančią, vakare^; nariai būtjnai da
lyvaukite šiame susirinkime ir at
sineškite mokestis užmokėjimui duo
klių.' Taipgi htsiveskite naujų apli- 
kantųį •.minėtas ;drdugijas. 1 r

Sekr.
>; I : t?.'O." J , (56-57)

Brooklyno darbininkai, ku
rie gyvena namuose po nume
riu 440-444 Williams Ave., 
laimėjo streiką. Namų savi
ninkai (kompanai) sutiko su
mažinti randas 15 nuošimčių. 
Bet lendoriai labai priešinosi 
pripažinimui namo komiteto, 
kuris susidarytų iš randauhin- 
kį* Tačiaus darbininkai lai
kėsi gerai, todėl laimėjo ir šį [nėra tikrieji pinigai, kurie bu

Vadinasi, darbininkų • orga
nizacija" gali laimėti, kuomet 
darbininkai organizuoti, šią 
kovą vedė Bed. Taryba, ku
ri randasi po numeriu • 481 
New • Jersey- Ave., East New 
York- i ‘ ' / it- i •

3llia»i3UISIHSIIiaill3lll2lll3lll3l»aill3lll3lll3lll3IHSIIi5lii3HIOI»ClltO»l3IIIOIilSIIIOlll

REIKALAVIMAI
V V t I . - ■ ■ ■
REIKALINGAS džianitorius apžiūrė;

jimui 8-nių šeimynų namo. Namas 
turi visus patankumūš.. Džianitorius 
už prižiūrėjimą gaus 6 kambarius, už 
kuriuos mažai primokės. Kreipkitės 
po antrašu:
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