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Už Sovietų Pripažinimą.
Parodė Nosį.
Nikelis už Dienos Darbą.
Kelias į Balą.

Rašo Komunistus

B u r ž u a z i n is “New York 
World-Telegram” (kovo 20 d.) 
labai karštai rašo už pripažini
mą Sovietų Sąjungos. Už pri
pažinimą paduoda sekamus ar
gumentus:

Pavojus taikai Tolimuose Ry
tuose ir karas Pietų Amerikoje.

Be Sovietų Sąjungos bendra
darbiavimo taika negalimas 
daiktas.

Sovietų Sąjunga vienatinė ša
lis, kuri stoja už pilną nusigih- 
klavima.

Sovietų valdžia yra pastoviau
sia valdžia pasaulyje.

Sovietai dar nėra sulaužę jo
kios sutarties.

Sovietai nori vesti prekybą su, 
mumis.

Sovietų pripažinimas suteik
tų Amerikos pramonei biliono ■ 
dolerių vertės visokių užsaky-! 
mų. Sako: “Mūsų uždarytos 
dirbtuvės, mūsų milionai bedar
bių desperatiškai trokšta už
sakymų, kuriuos Rusija galėtų 
suteikti.”

Matote, kaip Amerikos bur
žuazija pradeda atsiklaupti 
prieš darbininkų tėvynę.
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Vienykite* I Ju* Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite 

Pasauli!

Vėl tik Baisus Karas 
“Išgelbėsiąs” Ameriką

Mes darbininkai irgi stojame 
už pripažinimą Sovietų Sąjun
gos. Per visus šiuos penkioli
ka metų mes kovojpme už pri
pažinimą. šiandien Sovietų Są
jungos Draugų organizacija ren
ka milioną parašų už pripaži
nimą.

Krizio kieta ranka pradeda 
palenkti Amerikos kapitalo kie
tą sprandą. Sakoma, kad pre
zidentas Rooseveltas jau svars
to Sovietų pripažinimą. Lau
kiama tuo klausimu pareiškimo.

K a p i t alistinė spauda 
jau atvirai kalba apie ne
išvengiamumą naujo ka
ro. Štai,savaitinis finan
sinis ir ekonominis žurna
las aThe Annalist” (kovo 
17 d.) atvirai rašo:

“Sunku užginčyti tą 
faktą, kad randasi didelė 
galimybė europinio karo 
trumpoj ateityje... Išve
dė mus iš biznio krizio ka
ras 1914 metais. Įdomus 
būtų pakartojimas tos pa
čios karo funkcijos, jeigu 
naujas europinis karas vėl 
ateitų mus išgelbėti indus
triniai.”

Imperialistiniai plėšikai 
rūpestingai rengiasi prie 
naujo karo.

Reikalauja po $1 į Dieną

PASITYČIOJIMAS IŠ RINKIMU JR REICH 
STAGO; BJAURU SMURTĄ BANDO PRI
DENGTI DEMOKRATIŠKA SKRAISTE

Hitleris Reikalauja ir gaus nuo Reichstago Diktatoriaus 
Galią Keturiems Metams Pravedimui Savo Kruvino Tero
ristinio Plano prieš Darbininką Judėjimą Vokietijoje

BERLYN. — Hitlerio vai- 
džia sušaukė Reichstago su
sirinkimą. Delei didesnio 
pasityčiojimo iš tos įstaigos, 
įsakė pribūti tiktai tiems iš
rinktiems atstovams, kurie 
gaus specialį pakvietimą 
nuo paties Hitlerio. Ko
munistai atstovai visai ne
įleidžiami—beveik visi jie 
sugaudyti ir sugrūsti į kalė
jimus. Taip pat nemažai 
^kairesnių socialdemokratų 

i atstovų, sakoma, randasi 
I kalėjimuose.

Vadinasi, Hitlerio daugu
ma užtikrinta. Jis šitos 
Reichstago karikatūros rei
kalaus ir gaus pilnas dikta
toriaus spėkas per keturis, 
metus pravesti savo “pro
gramą.” Patsai Reichsta
gas bus padžiautas ant tvo
ros.

Smurto pagelba fašistai: 
pravarė Reichstago rinki
mus. Smurtu jie užbaigia 
Reichstago dienas.

BILIONAS DOL KARO LAIVYNUI IR 
ninku atstovai pridavė su- KARO REIKALAM,-NIEKO BEDARBIAM 
pervaizeriams reikalavimą, 
kad kiekvienam darbininkų 
būtų mokama po $1 į dieną, 
ir duodama pilnas užlaiky
mas... ,Mat, tos kempės yra 
įsteigtos ' bedarbiams, kur 

artį jie turi prakaituoti tik už

Skaitykite sekamą pranešimą:
“Lavinti darbininkai—kai ku

rie baigę kolegijos mokslą ir 
specialistai aųgštoj technikoj— 
dirba Foster kempėje, ; 
Jacksonville, Florida, už nikelį menkutę pašalpa. Reikalą- 
į dieną ir’ uz pavalgymą . „. nria.]hH Ii..}. . 7n0 
(“United Mine Workers Jour-'V”1,3.1 ,Pliauotl varae 
nai,” March, 1933). . darbininkų.

šitoj kempėje laike karo bu- -----------------------

vių. į Lincas pnes Negrus, Karas
Kai kurie iš tų vyrų buvo pa- prjeg KomUIlistUS, 0 Mei- 

siųsti Francijon, kariavo, var
go, sugrįžo, dabar prakaitą lie
ja už nikelį į dieną! Tai toks 
buržuazinės Amerikos dėkingu
mas savo vergams.

Kolegijos mokslą baigė, o da
bar dirba už nikelį! O kuo
met ėjo mokslą, tie broliai bu
vo baisiai dideli patriotai. Jiems 
buvo pasakojama, kad jie bus 
dideliais žmonėmis, gal taps ka
pitalistais, kitas gal net Ameri
kos prezidento vietą pasieks!

lė Ponam Socialistam

Mušis už Negrą Teises 
Jaunuolių Byloje

Chattanooga, Tenn. — 
Kova už Scottsboro jau
nuoliu gyvybę virsta mil
žinišku mūšiu už visos 
juodveidžių -rasės teises 
pietinėse valstijose. Tarp
tautinis Darbininkų Ap
sigynimas reikalauja, kad 
byla prieš jauunolius bū
tų panaikinta, nes į džiū- 
rę buvo neįleidžiami neg
rai, nors jie skaitomi pil
nateisiais piliečiais. Ant 
šito punkto dabar prasi
deda didelis mūšis. Apsi
gynimas šauks kelis tuzi
nus liudininkų ir įrodys, 
kad negrai diskriminuoja
mi, kad pietinių valstijų 
teismuose jie negali gauti 
lygybės ir teisybės, kad 
tuo būdu jaunuoliam grū
moja mirtis. Alaba- 
mos valdžia tam apsigyni
mo žygiui labai priešinga

3,845 NAUJŲ BILIŲ

Vardan Bedarbių, Amerikos Imperialistinė Buržuazija Ren
giasi Naujam Karui; Reikia Reikalauti, kad Visi Karo Rei
kalams Skiriami Pinigai Būtų Atiduoti Bedarbių Šelpimui

WASHINGTON. — Kon- 
greso atstovų butas bėgyje 
paskutinių dešimties dienų 
aplaikė net 3,845 naujus bi- 
lius. ;Tąi vis naudai ? kapita
lo interesų.

Laike rinkimų Amerikos Dar
bo Federacijos vadai klūpčiojo 
prie demokratų partijos durų. 
Rooseveltas juos mokėjo panau
doti. Pasibaigė rinkimai, Fe
deracijos vądaį nominavo į val
stybės darbo sekretorius poną 
Tobin, bet Rooseveltas pasisky
rė^ panelę; Pjerkins, - kuri nieka
dos. nepriklausė >prie jpkio.s dar
bo. unijps. ęreen protęstąvox 
bet Rooseveltas jam nosį paro
dė? į‘ 5 • : ( H Į

BIRMINGHAM, Ala. — 
Šios valstijos bosai ir ku- 
kluksklaniška valdžia pui
kiai1 pažįsta savo draugus 
ponų socialistų ypatose. Štai 
čionai vėl kalbėjo socialistų 
vadas p. Norman Thomas. 
Jį pasitiko miesto valdžia iš-1 
skėstomis rankomis ir šutei-| 
kė čeltui miesto svetainę 
prakalboms laikyti. Buržu
azinė spauda neatsidžiaugia, 
kad ponas Thomas nepa-

' WASHINGTON. — Pa- 
sak sekretoriaus Swansono, 
Roosevelto vajdžia ketina iš
leisti vieną bilioną dolerių 
Amerikos ka r ck laivyno rei
kalams. O kas bjauriausia, 
kad šitas laivyno drūtinimas 
apmaskuotas bjauria dema

gogija ir apgavyste, jog tai 
būsią naudai bedarbių. Gir
di, prie statymo laivų bus

paimta keli tūkstančiai dar
bininkų. ■

Vietoj tą bilioną dblerhj 
atiduoti šelpimui'będarbių 
šeimynų, išleis prisirengimui 
prie naujo karo. Taj Roo* 
sevėlto valdžios planas ! Be
darbiai tuH reikalauti, kad 
visi karo reikalams skiriami 
pinigai būtų atiduoti bedar
bių šelpimui, bedarbių šei
mynų gelbėjimui iš bado.

• • ....................... .... •... >

Rooseveltas Pasirašė
Algą Kapojimo Biliy

New Yorko Distriktas Išpildė Savo Kvotą 
Rėmime Komimistiį Dienraščio “Daily W.”

“Daily Workerio” finansi
nė kampanija eina pirmyn. 

; Komunistų Partijos Antra
sai Distriktas (New York) 
jau išpildė savo kvotą. Jam

smerkė kapitalizmo ir neuž- buvo paskirta sukelti $12,•
000 ir jau sukėlė. Distrikto 

.- j... ..... ...... i dar užsidėjo
už negrų lygybę, bet jis pa-(pareigą sukelti;$3,000. {.\
smerkėJ ’ komunistų1 iškeltą —----- .------ ----------- _---- —
^balsi už negrų apsisprendi- , Npsnskaifvs Kiek ' 
mo1 teišę Juodajam Ru6žte. JįŲ**8,'^'’SKaiiyS, KICK

Taigi, Ąjabamos buHuaži^ Fašistai Paskers Zmomij 
.ja ( linčiuoja jubdvęfdžius, 

i nuoliams, mirtiną karą veda

kliudė kitų partijų. Tie 
,sa, jis pasakė, kad jis stovi ' komitetas

Iki šiojęi “Daily Worke
rio” vajus davė $21,849.39. 
O turime sukelti $35,000, 
idant dienraštį sudrū tinus 
finansiniai. .- . Tad . turime 
stengtis atsiekti savo tikslą. 
“Daily: Workerio” //išlaiky
mas ir platinimas yra. dar
bas viso Amerikos darbinin
kų revoliucinio Judėjimo/' j.

ir

mo1 teišę Juodajam’' Rudžte
r ■

Imperialistai Pabėgo: Nuo 
Karo Veteranų . ■- ■>

ANGLIJA NUTRAUKĖ PREKYBOS PE-Į 
RYBAS SU SOV. SĄJUNGA IR ORGANI
ZUOJA KARA PRIEŠ DARB. TĖVYNĘ

V t - > ?* (

' . * ■ ! | < J t , ■ \ < >

MacDonaldas Konspiruoja su Italija ir Francija; Imperialis
tai Bando Sujungt Keturias Stambiąsias Valstybes prieš 
Darbininkų Tėvynę; Fašistinė Vokietija Traukiama j Tą 

Suokalbį . J

LONDON.-—Anglijos vai-'. Sovietų Sąjungai padidė- 
džia oficialiai paskelbė, kad 
nutraukė visokias prekybos 
derybas su Sovietų Sąjunga 
ir grūmoja su traukymu vi
sokių prekybos ir diploma
tijos ryšių, 
konservatorių 
stovai karštai 
valdžioj žygį,
nas darbietis bandė statyti 

.valdžiai klausimą, tai tapo 
nušvilptas. Vadinasi, Ang- 

, Ii jos imperialistinė buržua
zija vėl didžiausiam pasiuti
me prieš darbininkų tėvynę.

Parlamente 
partijos at- 
sveikino šitą 
Kuomet vie-

WASHINGTON.—Kong- 
resas priėmė ir prezidentas 
Rooseveltas jau pasirašė 
“ekonomijos” bilių. Tas bi- 
lius dabar tampa įstatymu. 
Valdžiai sutaupoma $500,- 
00Q,000. Bet sutaupo lėšo
mis darbininkų klases, lėšo
mis vargdienių, Iš vienos 
pusės, sužeistiems karo ve- 
ranams nukertama pašalpa 
ant virš $200,000,000. Kai 
kurie iš jų atsiduria bado 
padėtyje. Iš kitos pusės nu
kerta visiems savo darbinin
kams algas ant apie $130,- 
000,000. Jau pernai 
darbininkams \ valgos 
nukirstos 10 nuoš.

' O kapitalistams, kurie' 
krauja’ didžiausius pelnus ir 
gyveną ", pertekliuje, 1 šitąą 

, ekonomių op biliųs ųępalfliū- 
do nė ant vieno dolčrib'.

tiems 
buvo

i

jo karo pavojus. MacDonal- 
das lankėsi Romoje, ir derė
jos su Mussoliniu. Dabar y 
atsidūrė Francijoj ir taria
si su Franci jos imperialisti- 
rfe valdžia. Ta visa MacDo- 
naldo zylionė neveltui. Ang
lija mobilizuoja bendrą, ka
rinį frontą prieš Sovietų Są
jungą. .r '

Fašistinė Vokietija trau
kiama į tą suokalbį. Musso
lini atvirai siūlo sujungti 
Angliją, Italiją, Franci ją ir 
Vokietiją.

Kunigas Bažnyčioj Organizavo Linčiuo
to ju Gaują prieš Nekaltą Juodveidi

ATLANTA, Ga. — Net if dosi medžioti negrą Davis, 
krikščionių bažnyčios pieti
nėse valstijose panaudoja
mos organizavimui linčiuo- 
tojų gaujų prieš negrus. 
Tuo kruvinu darbu užsiima 
patys kunigai. Štai čionai 
pereitą sekmadienį kunigas- 
Peacock savo bažnyčioj sakė 
pamokslą apie “Brolišką 
Meilę.” Viduryje pamokslo 
sukurstė parapijonus, išsive
dė visus iš bažnyčios ir lei-

kuris ėjo namo ir nešėsi šau
tuvą. Sugavo tą žmogų, ap
mušė ir atidavė policijai# 
Pasirodo, kad Davis buVo 
savo šautvą paskolipęs savo 
draugui ir dabar atsiėhiįs 
nešėsi namo. Šautuvas bu
vo neužtaisytas. Atlikus sa
vo bjaurų darbą, baltįyęi- 
džių gauja sugrįžo bažny
čion ir kunigas Peacock* pa
baigė savo pamokslą apie 
“Brolišką Meilę.”

Wilkes-Barre ir Apielinkės Lietuviams

į. J

Senas priežodis sako: “Pada-p . (
vei velniui pirštą, pagriebs ta- rengia mirtį Scottsboro jau- 
ve visą.” Tas pats su mūsų 
oportunistais. . Juo toliau, tuo 
giliau į balą brenda.

Paskutinianj “N. G.” nume
ryje Prūseika savo editoriale 
jau atvirai užmeta Komunistų 
Internacionalui sabotažavimą 
bendro' fronto, užmiršta Komu
nistų Partiją ir ragina organi
zuoti “darbo partiją’ ’ su bifchie- 
riais, užgiria Roosevelto planą 
del nukapojimo algų milionui 
federalės valdžios darbininkų.

Cincinnati, O.—Ohio upė 
tebesiveržia iš krantų visam 
savo kelyje ir tūkstančius 
žmonių paverčia benarriiais?

BERN, Šveicarija Ra-
prieš ’ kbniunistiį Partiją, j Rytojas Lion Feuchtwanger, 
bet didžiausios mėiles rodo kuris nesenai paspruko iš
ponanis socialistams;: •

Savo ‘Tėvynę” Pardavęs 
Vokietijai už $150

Vokietijos, rašo apie hitleri
nių gaujų terorizmį. Jis 
sako, kad šitas teroras pri
ves kraštą prie atviro ir gin
kluoto civilio karo. Auto
rius sako, kad niekas nežino 
ir niekas niekados nežinos,
kokią daugybę žmonių nu- tuotojas. Imperialistiniai 
žudoma Vokietijoj. Kas- gončai nenorėjo išgirsti bal- 
dien, girdi, gatvėse randa- so tų, kurie pereitam kare 
mi nužudytų žmonių, lavo- žuvo ir kentėjo už kapitalo 
nai. . < ■ < reikalus.

LONDON. — Karo teis
mas teisia leitenantą Stew
art. Jis kaltinamas parda- 
vimezVokietijai Anglijos ka
ro sekretų už $150., Stew
art esąp Vokįetijos valdžius

GENEVA. ' — Pasaulio 
veteranų ; kongreso atstovai 
nuvyko į Tautų Lygos tary
bos posėdį, kad įteikti savo 
prieškarinę rezoliuciją ir 
kad pasmerkti naują karą. 
l3et jie rado svetainę tuš
čią. Visų kapitalistinių val
stybių šulai buvo išsinešdi
nę ir pasilikęs tik vienas 
Benes, Tautų Lygos rapor-

Pirmas Didelis Laimėjimas 
Čeveryku Darbininkams

CHICAGO, Ill.—Po dviejų 
dienų derybų, Metropolitan 
Shoemakers' I n c o rporated 
bosai pasidavė streikie- 
riams, pasirašė sutartį, pri
pažino dirbtuvės, komitetą 
ir pakėlė darbininkams al
gas iki 40 nuoš. Šis darbi
ninkų laimėjimas padrąsino 
kitų penkių čeveryku dirb
tuvių darbininkus tęsti to
liau kovą.

WILKES-BARRE, Pa. — kų Centre, 325 East Market 
Šį šeštadienį, kovo 25 d., 
7:30 vai. vakare, yra šau
kiamas visuotinas Wilkes- 
Barre ir apielinkės lietuvių 
masinis susirinkimas apkal
bėjimui bedarbių reikalų, 
naujo karo pavojaus ir bai
sių fašistinių įvykių Vokie
tijoje. '

Ypatingai svarbu, kad šia- 
.me mitinge. dalyvautų jau
ni ir seni visų partijų . ir 
srovių f-lietuviai. < y Reikia 
kuodaųgiausia sukviesti čią- 
gimių jaunuolių., Turėsime 
net tris kalbėtojus iš Brook- 
lyno. Draugas A. Bimba 
kalbės femoj: Ar galime su- 
sivięhyti visų srovių ir par
tijų lietuviai darbininkai ir 
darbininkes už bedarbių rei
kalus ir prieš karo pavojų?” 
O' du • jaunuoliai—Bertha 
Fulton,, redaktorė ąngliško 
jaunuolių skyriaus “Laisvė
je,” ir Charlie Young, aiš
kins, ką šiame krizyje turį 
daryti jauni darbininkai ir 
studęntai; ..'

Susirinkimą šaukia Lite
ratūros Draugijos apskričio 
komitetas. Įvyks Darbinin-

Įžanga visiems veltui

Koncentracijos Kempės - 
Politiniams Kaliniams

BERLYN. — Vidaus rei
kalų ministeris Frick pareįš- 
kė, kad tuo jaus Vokietijoj 
bus įsteigtos koncentracijos . 
kempės, kuriose politiniai 
kaliniai bus suvaryti ir pri- > 
statyti prie sunkaus darbo.' 
Matomai, Hitleris pasimoki
no iš kruvinojo Smetonos 
koncentracijos kempių rei
kalais. - ‘ •

Daktaras Peiliu Pervėrė 
Savo Širdį

EASTON, Pa. — Kovo 20 
d. nusižudė Dr. Wilbur Lau
rin Hutchison, didelį peilį 
suvarydamas sau į krutinę. 
Paliktam rašte sako, kad jis 
pats kaltas už šitą tragedi
ja. ’' .
r.i..... .. 7r;af. , " " ■ . ■ ... ■ 7 Y, i. n ~ ~ ų

(Daugiau Pasaulinių žinių
5-tam puslapy!)

r.
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tyje. mos dieną ir naktį per mene- mirė.

50 centų; Jankaus

Syracuse, N. Y. — Law
rence Hannay, 2 metų am
žiaus, kūdikis įdėjo į burną 
čielą pinacą, paspringo'< ir • —

SUBSCRIPTION RATES:
|5.00 United States, six months.... 12.50 

per year... .$7.00 Brooklyn, N. Y., six months.. .$3.50 
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Entered as secon class matter March 11, 1924, att he Post Office at
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. 1

sius iš eiles; Ir vis palengvėlė 
jos sau plaukiojo, neapsišto- 
damos miegui. Kitos žuvys- 
nusileidžia dugnan, > ir tą.ip 
ant pilvo atsirėmusios ilsisi. Iš
viso tėra žinoma tik viena žu
vis—“wrass,” kuri miega ant 
šono.

Visiem darbininkam skaudžiai atsilieptų, o labiausia’ 
negram ir ateiviam, jeigu būtų nugalabinti devyni Scotts
boro jaunuoliai.

Diesai, Fišės ir kiti fašistai tuomet sau tartų:, kovo
jančių darbininkų spėka Scottsboro punkte sulaužyta; 
galėsime1 ir visur kitur drąsiai “raudonuosius’^ sutrėkšti.

Darbininkai turi dabar parodyt didžiausią masinę vie
nybę su negrais ir sudaryt plačiausią, audringą judėjimą, 
reikalaudami paliuosuot scottsboriečius,—arba kad ne, 
tad buržuazija savaip atsimokės už ’mūšų’ h^’sileidįm'ą-r- 
atsimokės dar smarkesniais puolimais darbininkų, nau
jais negrų lynčiavimais, naujais ateivių darbininkų de
portavimais ir persekiojimais. . .

Tik per masinę Amerikoj ir užsienyj kampaniją, kurią 
Tarpt. Darbininkų Apsigynimas išjudino delei Scottsbo
ro jaunuolių paliuosavimo,—jie iki šiol buvo išgelbėti. 
Jeigu ne ta masinė kova, šie negrai darbininkai būtų jau 
1931 metais likę nužudyti, sulig Alabamos teismo nuo
sprendžio. :

Tačiaus Alabamos fašistai dabar juo labiau spiriasi 
įvykdyt savo senąjį pasiryžimą.

• Visų pirma tos valstijos teismininkai atsisakė perkelt 
pąnaujintą scottsboriėčių bylą į Birminghamo. miestą.- 
Mat, Birmingham yra stambus pramonės darbininkų 
centras, ir ten baltieji proletarai išvien su negrais jau 
kuris laikas petys pety n kovoja prieš išnaudotojus.
Naujam teismui liko paskirtas mažas Decatur mies- 

teBs, centras vidutinių ir smulkių biznierių ir pasiturin- 
čIĘ farmerių, kerštaujančių ,prieš negrus darbininkus ii; 
fSEmerius. ’ O labiausiai buržiiazijos kerštas verda del 
te?kad pastaraisiais Jaikais, kaip miestuose, taip sodžiuje 
negrai ir baltieji skurdžiai pradėjo išvien kovoti už savo 
iškalus. V , H j 1; .; ■ < ;; ! u -.
fašistiniai elęmentai todėl nusisprendė duot pavyzdinį 

g{£“nigeriams” pamoką, ir nepaleisti scottsbbriečių gyvu,' 
iaHOecatur. *4 K ’•: ' ■ ’ ; < .. . i h f j j
??) kuomet Tarptautinis' Apsigynimas būtinai reikaldų^ 

j^Jkad prisaikintięji teišėjai būtų renkami ir iš negtų? 
a vien iš baltųjų, tai lynčiuotojų laikraštis “Sentinel,’t 

ežia, kad tai būtų negirdėta retenybė, kad negras čią 
bj^tų priimtas į džiūrę; “o retenybės kartais* buria nubab 
zSmuojamos,”—reiškia, negrai, einanti į prisaikintus tei
sėjus, turėtų būt nulynčiuoti.

Pati vyriausybė tyčia palieka lynčiuotojams progą ap
sidirbti su scottsboriečiais. Iki teismo juos patalpino to
kiame šūklypusiame • silpname kalėjime, kad kukluksinė 
gauja galėtų pirm teismo arba naktį bylos laikotarpy j, 
išplėšt tuos kankinius iš kalėjimo ir nulynčiuot.

"Baltoji Alabamos buržuazija ypač padrąsėjo todėl, kad 
paskutiniais laikais buvo atslūgus bangą minių kovos de- 
lėL Scottsboro jaunuolių paliuosavimo.
-Todėl dabar, bent šiomis paskutinėmis dienomis, turi 

kuo augščiausiai iškilt masinių protestų ir veiksmų ban
ga delei išvadavimo devynių nekaltų darbininkų gyvybės.
^Kiekviena lietuvių darbininkų organizacija turi sku

biausiai siųsti protestus Alabamos gubernatoriui Mill- 
ęr’iui, Decatur teismui ir Attorney General Knight’ui, ir 
yfeu griežtumu reikalaut tuoj paliuosuot draugus scotts- 
baHečius. Visų lietuvių darbininkų pareiga taip pat yra 
dalyvauti demonstracijose, masiniuose mitinguose ir vi
suose kituose veiksmuose, kurie tarptautiniai daromi ko
voje už tų vaikinų gyvybę.

.•Nieko- neveikti šiuo momentu, tylėti, nepaisyt, tai reikš
tų pagelbėt nevidonams nužudyt devynis nekaltus neg
rus darbiųinl|us ir padrąsint reakciją prieš visą darbiniu? 

. kų judėjim^.' . I P c < »“i f H t
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Jau Pripažįsta Naujo 
Karo Pavojų

Bostono katalikų “Darbi
ninkas” visuomet tyčiodavo- 
si iš mūsų, kuomet mes nu
odydavome, jog kapitalisti
nis pasaulis ginkluojasi ir 
ruošiasi naujam karui. Bet. 
dabai’ jau ir jis sako: “Eu- 
iopoj vis daugiau ir dau
giau kalbama apie busimąjį 
karą. Apie jo galimumą 
pradėta jau garsiai Įkalbėti 
parlamentų komisijose , ir 
diplomatų tarpe” (“D.”, kos- 
vo 17).

Tas i tiesa.. Bet svarbu 
štai kas: jeigu naujas karas 
kiltų,,pamatytumėte, katali
kų bažnyčios kunigai ir vi
sos jos galvos vėl laimintų 
žudymo ginklus ir ragintų 
tikinčiuosius guldyti savo 
galvą už kapitalistų intere
sus. Kodėl Bostono “Darbi
ninkas” tą faktą nukniau
kia? Kodėl jis neiškelia 
aikštėn ir nepasmerkia baž
nyčios roles pereitam kare.

____ i_

-Kaip Bulgarijos Karalius 
Apgavo Popiežių

Bostono “Dar b įninkąs” 
paduoda pranešimą apie po
piežiaus Pijaus XI prakalbą 
į pasaulio katalikus. Popie
žius labai nusiskundęs delei 
svieto priepuolių ir išdyku
mo, ir raginęs visus viernuo- 

■ sius karštai melstis.. Viena 
j iš tų baisių nelaimių, pasak 
į “Darbininko^” tai ta, kad 
Bulgarijos karalius apgavo 
Pijų XI. Klausykite:

i Tarįj skausmų prisiminė pa
saulyje esantį neteisingumą, 
katalikų •’ veikimo persekioji- 

•mus’ kai -kuriose valstybėse. 
Ta proga priminė Bulgarijos 
karaliaus Boriso žodžio nesilai
kymą. Prieš vedybas su Itali
jos karaliaus "dukterimi, kara
lius Borisas pasižadėjo Popie
žiui būsiančius iš vedybų vai-

kus krikštyti ir auklėti pagal, 
Katalikų Bažnyčios dogmas,, 
tačiau gimusi duktė' buvo pa
krikštyta pravoslavų bažnyčio
je.
Kad ,milionai darbininkų 

klasės vaikų kapitalistinėse 
šalyse ir toj pačioj Romoj, 
popiežiaus panosėje, miršta 
.badu, tai popiežiui nesvarbu. 
Jis verkia kraugerio kara
liaus dukters, kuri pakliuvo 
ne į tą bažnyčią.

Karo Laivynas Naujo 
Karo Reikalams

Rooąęvelto yaldžia. suska
to drųtinti Amerikos ^aro 
laivyną, Skirami nauji šim
tai milionų dolerių naujų 
laivų budavojimui. O vis, 
žinoma, vardan taikos, var
dan tos garsiosios ;Washing- 
tono “nusiginklavimo” kon
ferencijos, kuri pasibaigė di
dinimu apsiginklavimo.

New York “Times” žur
nale “Current History” už 
balandį mėnesį tūlas koman- 
dierius M. F. Talbot duoda 
ilgą straipsnį apie Amerikos 
karinį laivyną; Jis bando 
įtikinti Amerikos žmones, 
kad juo didesnis karo laivy
nas, tuo sveikiau ir geriau. 
Bet jis taip,.pat atvirai pa
sako, kad “laivynai teturi 
vieną tikslą, būtent pasise
kimą būsimani karę-ant jū
rų. Visi kiti reikalai yra 
tik antraeiliai ir tik tarnau
ja tam augiausiam tiks
lui?’ \ - . •

Ginkluotų ląiyų vaidmenis 
kiekvienam/kare yra labai 
didelis. Tą puikiai supran
ta Amerikos ir kitų šalių im
perialistai. Štąi kame prie
žastis to pašėlusio varžymo
si laivynų srityje. Lehkty- 
niuojasi Anglija su Ameri
ka. Paskui jas vejasi Japo
nija. Franci j a neatsilieka 
nuo anų. . j .

H i>UII Ann PUT A ID *nizacijų nariai, ieinejai dar- rniuwELrniM iK bininku
ninkiškų laikraščių skaity
tojai, dalyvaukite šiame su
sirinkime.

. t • ■ , ; { j

Nuo tolimesnių, minėtų 
organizacijų apskričių kuo
pų prašome prisiųsti delega
tus, nes labai svarbu yra at
stovauti visas šios apielin- 
kės kuopas. Kurie, galite 
mašinom atvažiuoti, prašo
me, važiuoti tiek, kiek tilps 
į mašinas. ^ Kuo daugiau su
sirinksime, tuo naudingiau 
bus mūsų judėjimui.

Komisijas Sekr. ” ' 
A. & Smith.

(68-69)

Svarbus masinis susirin
kimas įvyks nedėldienį, 26 
kovo (March) j svetainėje 
995 No. 5th St. šį susirin
kimą šaukia ALDLD 6-tas 
Apskritys ir LDSA .5-tas 
Apskritys. Pradžia 2-rą va
landą po pietų.

•%ia bus svarstomi svarbūs 
musų judėjimo reikalai ir 
spaudos pikniko reikalas, 
lįuo “Laisvės” dalyvaus d. 
Pr Buknys.

Visų darbininkiškų orga-

Jau pereitą vasarą ameriko
niškoje spaudoje buvo kalbama 

■> apie Sovietų valdžios aukso bo- 
nų pardavinėjimą Jungtinėse 
Valstijose. “Laisvėje” buvo per
spausdintas pranešimas apie tai 
iš “Moscow News,” kad ameri
kiečiai gali įsigyti Sovietų Auk
sė Bonų.

Pasirodžius tai žiniai, dauge
lis dienraščio skaitytojų kreipė
si laiškais į “L.” administraci
ją, klausdami smulkmeniškų in
formacijų, kaip įsigyti tų bonų.

,Tuom tarpu amerikiečiams 
darė keblumų įsigyti Sovietų 
bonų tas, kad reikėjo susižino
ti tiesiai su Sovietų Vcilstyloes 
Baųku Maskvoje. Smųlkmenįn- 
gų informacijų tuomęt mes ne
galėjome suteikti. / , .

Dabar Sovietų Valdžios Auk
so, jBbnai yra pardavinėjami 
Amerikoje.

Grupė amerikonų susiorgani
zavo į korporaciją vardų Soviet- 
American Securities Corpora
tion, kuri turi savo ofišą po nu
meriu 30 Broad Street, New 
York City. Ji yra įsikprpora- 
vūsi' New Yorko valstijoje.' Ta 
įstaiga turi ryšius .su Sovietų 
Valstybės Banku Maskvoje. Ji 
tuom reikalu duoda visas smulk
meniškas informacijas ir par
duoda Sovietų Valdžios Aukso 
Bonus. ’

Bonai yra gafanuojami So
vietų Valdžios aukso rubliais. 
Todėl jie vadinami Aukso Bo
nais. 4 '■. -1.’..

100 aukso rublių yra vertėje 
lygūs $51.45 Jungtinių Valstijų

pinigams. Vieno bono kaina 
yra 100 aukso rublių. Ameri
koje parsiduoda už $51.45.

Tačiaus, jei dolerio verte pul
tų, pasireiškus pinigų infliaci
jai, tai bonų kaina kiltų'.'

Už tuos bonus atsako pati So
vietų valdžia, nes jie yra tiesio
ginė paškola .Sovietų, Socialisti
nių Respublikų Sąjungai.

šį paskola yra dešimčiai me
tų. Bet, įei bonį savininkas ____
norėtų anksčiau įauti pinigus j Paskutiniu laiku K. ban- 
už pirktus bonus, tai už vienų; d- išproVokuoti tūų A kai.. 
metų nuo pirkimo dienos, So- .v T • . A

vietų-Valstybes Bankas atmoka’ ls Lietuvos. A. yia
: rimtas žmogus, senas bedar- 
• bis. Prie' organizacijų ne
priklauso, 1 bet skaito člarbi- 
nįrikišką spaudą. ' '

Kovo 7 d. pas A. pribuvo 
du detektyvai ir'padarė la
bai sjnulkią kratą, jieškoda- 
mi “komunistinių dokumen
tų,” alaus ir pinigų. Detek
tyvai pasakė, kad jį įskun
dė J. Krasauskas. Tą girdė
jo keletas liudininkų iš pa
čių parapijonų. /

Išėjus detektyvams, K. iš
girdo, kad A. sužinojo išda
viką. Tada atbėgo į A. stu- 
bą ir tam žmogui griebė už 
Hrūtų ir mėgino nutempti 

t į policijos stotį. Tuomet A: 
primetė provokatoriui kele
tą gerų “punčių” ir tas tu
rėjo nešdintis laukan jieško- 
ti pagalbos. Bet kadangi už 
jo žioplumą policija buvo

Niekšas Ketina Bėgti iš Toronto; Kity Miestų Darbininkai 
Privalo Saugotis To Provokatoriaus.

t I“ į

TORONTO, Kanada. — atėmus iš jo telefono raktą 
Garsusis Toronto lietuvių ir švilpuką, tai pagelbos ne- 
šnipas ir provokatorius j prisišaukė. *
Juozas Krasauskas per dar
bininkų spaudą tapo galuti
nai numaskuotas. Dabar 
paaiškėjo, kad jis provoka
vo ne tik revoliucinius dar
bininkus, bet ir parapijonus.

Krasauskas savo purviną 
amatą pradėjo du metai at
gal. ' Iš pradžių jam neblo
gai sekėsi. Jo iniciatyva ke
letą kartų policija buvo at- 
ėjuš į darbininkų susirinki
mus bei parengimus. Jis tu
rėjo neblogą vardą tarpe ti
kinčiųjų, kaipo didelis-prie
šas’ laisvų žmonių. Jį tos 
“profesijos” išmokino kun. 
Garmus.

Pernai K. sudarė surašą 
30 draugų ir visokiais bū
dais juos skundė policijai. 
Be to, daug kartų jisai ban
dė įsiprašyti į “D. Ž.” susi
rinkimą, bet nieko nepešė. 
Taip pat bandė įlysti į kitus 
darbininkų . susirinkimus. 
Lakstė palei stubas ir sten
gėsi sueiti į draugiškumą sA 
veiklesniais d a r b i n inkais, 
bet nepasisekė. Visur duris 
rado uždarytas.

Kadangi čionai nesisekė, 
o policija šnipui .ir provoka
toriui už dyką algos nemo
ka, tai K. pasuko ant para- 
pijonų. Daugelį jisai jų iš
provokavo, būk jie dirbą ir 
pardavinėją alų. Bet kad 
gauti simpatiją pas parapit- 
jonus, tai visuomet1, sakyda
vo, būk jį bolševikai ketiną 
užmušti. Paskutiniu laiku 
net ir laišką susifabrikavo, 
kuriame grūmojama mirčia.

Per darbininkų spaudą 
K. tapo gerai numaskuotas. 
Pradėjo jo neapkęsti net ir 
tikintieji darbininkai. Pra
dėjo nuo jo šalintis. Kai ku
rie sako, kad ir jie paskelb
sią per “Draugą,” “Darbi
ninką” ir “Dirvą” apie jo 
niekšiškus darbus. Bet mes 
netikime, kad jiems pavyks 
tatai padaryti, nes Krasaus
kas per kelis metus į tuos 
laikraščius rašinėdavo. Pa
sirašydavo slapyvardžiais: 
“Šešupės Bangos,” “Ivangu- 
tis,” “Girios Volungė” ir ki
tais. Tiems laikraščiams to
kie šnipai, kaip K., yra rei
kalingi.

Pažymėtina ir tas, kad K. 
šitą darbą atliko tą dieną, 
kuomet iš ryto buvo priėjęs 
ausinės ir suvalgęs komuni
ją

Teko girdėti, kad K. žada 
nešdintis iš Toronto. Gali 
būt, kad policija suteikia 
jam permainą vietos, nes 
.čionai prieš jį sukilo ir pa-

' . ' > ! . ' ! I I

rapijorląi, tuo'būdu jo rolė 
pasibaigė.

Del, apsisaugojimo kitų 
miestų darbininkams nuo Ši
to sutvėrimo, paduodama jo 
išvaizdą. K. yra vidutinio 
ūgio, laibas, pusiau plikas, 
veidas jo raudonas ir rau
puotas, nosis ilga ir smaila, 
kaip virbalas, viršutinė lūpa 
dvilypinė ir t. t. Persergs- 
time visus Kanados lietuvius 

f . 

darbininkus, kaip revoliuci
nius, taip tikinčius, kad, pa
matę tokį tipą, saugotumė- 
tės jo, boikotuotumėte jį, ne- 
prisileistumėte jo iš tolo.

Bedarbis.

* te' i * • ? ’

Kaip Miega Įvairūs Gyvūnai
Apart žmogaus, labai retas 

gyvūnas miega augštieninkas.
žalčiai miega susiringiavę ir 

su atdaromis akimis.
šunes, vilkai, katės, tigrai, 

liūtai miega susirietę. Mano
ma, kad jiems taip ne tik pa
togiau, bet veikiausia ir ge
riau pradėti apsiginti nuo ne
tikėto priešo, žmonių daugu
ma irgi susirietę miega. Gilioj 
senovėj netžmogaus lavoną 
laidodami ant šono guldyda
vo ir suriesdavo; tais laikais 
būdavo manoma, kad mirda
mas žmogus ilgam Užmigo.

Tūli žvėrys, apart pa^niego- 
jimo kasdien bei kasnakt, tu
ri ilgą žiemos miegą, kuris tę
siasi kelis mėnesius be per
traukos. Prie tokių priklauso 
meška, žiemos miegaliui be
veik visiškai apsistoja alsavi
mas; kraujas labai palengva 
juda; abelnai tuo laiku nei 
viduriai nesivalo, žvėris “lau
kan neina?’ . *

Užmigusio žiemavot žvėrio 
širdis skirtingai užsilaiko. Jei
gu, pav., nukerta galyąskalnų 
pelei, (marmot) vasarą, tris 
minutes širdis visiškai nustoja 
plakus; bet jeigu nukirsi jai 
galvą laike ilgo žiemos miego, 
tai širdis plaks dar tris valan
das.

Juoda amerikoniška meška 
pataitė, būdama nėščia, pa
prastai po naujų metų, įsika
sa po sniegu ir apsimiega, iki 
pagimdo ir išveda pavasarį sa
vo vaikus iš tos gulyklos.

Garniai dažnai miega, 
vedami ant vienos kojos.

Pelėdos miega dieną,
retai jų miegas būna gilus.

Antis, bemiegodama ant 
vandens, paprastai viena ko
ja palengva irkluojasi, išlėto 
plaukineja.

Tūlų laukinių paukščių kojų 
nagai taip apsiriečia apie me
džio šaką, kad nei didelė au
dra jų bemiegančių nenumeta, 
gal n,ei miegot nekenkia.

šikšnosparniai ir nekurie ki
ti žvėreliai miega kur įsikabi
nę, su nusvirusiom galvom že
myn.

Arkliai ir sloniai (dramb
liai) dažniausiai pasirenka 
miegot stati.

Mėsa-ėdžiai, draskūnai žvė
rys miega daug giliau, nekaip 
žolia'-ėdžįai, ątrajautojaj.į .

Iš vabalų yra .žippma, kad 
skruzdės miega po trejetą va
landų. Atsikėlusioš žiovabja, 
ištiesia; :kiek tik £ali, visas še
šias kojas. Argi ne panašiai į 
atsikeliantį >iš miego žmogų ?

Gyvuliai bemiegodami turi 
ir sapnų. Gončai per miegą 
pradeda skalyti ir kojomis 
dirbti, lyg kad jie vytųsi zui
kį.

Profesorius Arch. Rutledge 
sako, kad briedžiai «ir kiti lau
kiniai gyvuliai per miegą 
veikiausiai geriau užuodžia 
besiartinantį žmogų arba kitą 
prješą,. negu girdi. Briedis 
pavėjui užtiodžiąs žmogų iš 
toliaus, negu jis galėtų už- 
matyti.

Tūlos žuvys, pav., makrelė, 
rodos, niekad .neiųa gulft. Mak- 
relės stiklinėje buvo tėmija-

Mūsų mieste lankėsi JDr. 
Kaškiaučius su prakalbomis. 
Jam prakalbas surengė Biru
tės ir Apšvietos Draugijos. 
Apart to, kad plačiai kalbėjo 
apie sveikatą, jis prisiminė ir 
apie Scottsboro jaunuolius. 
Kalbėtojas pažymėjo, kad 
daug lėšuoja jaunuolių gyni
mas. Paprašyta, . kad publi
ka sumestų kiek aukų tam 
reikalui. Publikos buvo ne
daugiau kaip vienas šimtas. 
Aukų sudėta $8.45. .Tai gausi 
auka. , ,

Dolerį aukavo, Rudmąn; 
Aleksa—50 centų ; Jankaus
kas 30c., Baron, Končičilė/S^a 
kionienė, Antanavičienė, Pė- 
čiulienė, Petkus,»Skuloms,. če- 
plevičienė, Savitskienė, >, She- 
methy Peter Gril, Ząkevięięnė 
ir Motuzą po 25 centus.

Visiems aukautojams širdin
gai ačiū.

Sekr. BĮ. Vikšriene.

janv įdėtą sumų pinigų* tik, be. 
nuošimčių^-L . » ...
: šiaip? už tuos bonus < Sovietų 
valdžia moka* dešimtą inuošimtį 
(1'0-%): ^Nuošimčiai atmokama 
kas metai' su 1 d. gruodžio, 
Jungtinių Valstijų doleriais; re
miantis aukso verte.

Atmokėjirriai bonų prasideda 
su 1935 m. Kiekvienais metais 
atmoka dešimtą dalį įdėlių per 
septynerius hietus. Likusi da
lis įdėlių visa atmokama 1942 
m. Mat, bonų terminas prasi
dėjo su 1932 m.' '

Norintieji pirkti Sovietų Val
džios Aukso Bonų, kreipkite? į 
5 o vi et- American Securities 
Cwp., 30 Broad St., New York 
City. : Jie ’feuteiks $mulkm^nin- 
gas informacijas tuo reikalu? 
Jiems rašykite atiįlų kalba. (

šiuo tarpu tik tiek iUformaci- 
jų tegalime šuteikti. Kiek dau
giau žinių tuo klausimu gausi
me vėliau, paskelbsime dienraš-

P. Buknys.

Kovo 12 d. buvo plati So
vietų Sąjungos , Pripažinimo 
Konferencija. Nuo 40 orga
nizacijų dalyvavo 60 delega
tų, kurie atstovavo desėtkus 
tūkstančių narių.

Priimta rezoliucijos, kurio
se reikalaujama, kad Amerika 
pripažintų Sovietų valdžią. 
Rezoliucijų kopijos pasiųsta. 
prezidentui Rooseveltui, vi
daus reikalų ministeriui ir ' 
Ohio valstijos gubernatoriui. 
Konferencija pasibrėžė surin
kti tūkstančius parašų ant per 
ticijų, kurios bus įteiktos šios 
šalies valdžiai, reikalaujant 
pripažint Sovietų valdžią.

Mūsų lietuvių darbininkų dV 
ganizacijos parašų rinkimo 
klausimą turi kelti savp susi
rinkimuose; ‘tarime išrinkti 
komitetus, kurie eitų parašų 
rinkti. Neužteks kelių žmo
nių tokį didelį darbą ,atlikti, 
čionai reikia, kad tie komite
tai suorganizuotų būrius ‘pa
rašų rinkimui.

Mes turime žinoti, kad jei 
dar nėra karo, tai tik ačiū So
vietų Sąjungos tvirtai taikos 
politikai. Imperialistai tyko 
užpulti socialistinės kūrybos 
šalį ir nuversti darbininkų vai 
džią, kuri bedarbę panaikino 
ir sparčiai gerina darbininkų 
būvį. '

Taigi stokime visi rinkti pa
rašus po peticijom.

Delegatas. '
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LAISVe Puslapis treliąe

Žiema, Sniegas ir Vaikai u •• : :
’ i , t

no mane užtektinai nuo to 
laiko,' kaip tik motina 'pa
matė, kad jau moku kelis 
desėtkus žodžių lietuvių kal
bos su dzūkišku akceritu, tai 
ji pradėjo mokinti mane 
poterius, melstis. Ir aš mel- 
sdavausi labai, tikėdamas, 
kad velnias nuo manęs toli 
zuja aplinkui, uodegą ant 
pečių užsidėjęs, ir pyksta, 
kam aš esu šventas!

Kada atvažiavęs Ameri
kon išgirdau kalbant bedie
viškai, prieš religiją, nors 
tikrenybėj? nežinojau jos 
prasmės, tai mane imdavo 
baimė, šiurpas purtydavo 
pąhantc',‘Ttaip jį idievas į 
kuprą riėšutraukia už tokią 
kalbą, arba neužaugina ant 
kaktos vieną ragą tiėsų, o 
kitą kreivą, karviškas kojas 
ir dvišakę uodegą, kad bū
tų baisesnis ir už patį pras- 
čiausios išvaizdos velnią.”

Bet gyvendamas čia, Am
erikoj, lankiau prakalbas, 
prelekcijas, skaičiau laikraščius. 
Vėliaus brošiūraites, paskui 
dideles knygas ir suradau, 
kad nuo pradžios istorijos 
žmonės meldėsi, garbino vi
sokius dievus, bet maldomis 
nepastatė ne laivo, kuriuomi 
perplaukiam Atlantiką ne
pilnai į penkias paras; nė 
traukinio, lekiančio 60 my
lių į valandą; nė orlaivio, 
padangėse skrendančio kelis 
šimtus mylių į yalandą; nė 
teleskopo, Suskaitančio milio- 
nus daugiau žvaigždžių dau
sose,. negu matom paprasto
mis akimis. Tą vi$ką pa
darė mokslas, o mokslas ir 
religija, tai du skirtingi ele
mentai,—ugnis ir vanduo.

Toliaus suradau, kad įvai
rios religijos skirsto žmones 
į sektas, erzina jups, veda 
prie kruvinų susikirtimų, 
pav., Indijoj, kad tik juos 
atitraukti nuo vienybės, 
idant būtų lengviau juos 
valdyti ir išnaudoti.

Streikams iškilus baž
nyčia (ne bažnyčia, bet ku
nigai, bažnyčia nešneka) vi
sur palaiko .bosų ir skebų 
pusę; karui iškilus, jie lai
mina kareivius ir ginklus, 
kad išmuštų daugiau priešo 
kareivių, o priešo kunigai 
daro tą patį ir tam pačiam 
pramanytam dievui, kad jis 
padėtų paraku ir apakinan
čiais gazais išnaikinti prie
šininko kareivius, daugumo
je darbininkus, kad užgrie
bus naujus plotus žemės nesupranta, 
pardavimui savų tavorų. nors mišinys.. 
Tad sudėjus viską krūvon, 
daugiau nesimeldžiu. Te 
prasmenga senos religiškos 
komedijos!

Orui tiek atvėsus augštai 
padangėje, debesyj sutirštė-. 
jo vandens garai prie tam 
tikros temperatūros, žemes
nės, negu 32° F., ir mes ga
vom naują dovaną — snie
gą. Kapą visoms žolėms, 
kurios da žaliavo kur nors 
prieš saulę ir savo dailumu 
dilgino žiemos apetitą—at
eiti ir praryti jas.

Ir ji atėjo žvėriškai išal
kusi viršum mūsų galvų, at
ėmė iš mūs vasaros dailu
mą, kuriuomi mes taip gė
rėjomės—suėdė ir sunaikino • • » i • ) » <
JL........................

Gruodžio 10 d., žiema, vei
kiausiai priąi’šv’e|tųši? skąniųi 
pietų, išėjo pasivaikščioti. 
Pirmiausia scenoje pasirodė 
prieš mūs akis, kaip lavinta 
artistė, sniegurėles barsty
dama, kurios lyg ir vaizdavo 
lakstančias bites aplink savo 
namą—avilį, kas man gana 
gerai patiko. Tad aš jai sa
kiau: “Nors tu suėdei mūsų 
vasarą, bet kad moki taip 
gražiai ir taktiškai barsty
ti sniegą, tai bravo, sena 
nerėpa!”

Žodis “nerėpa”, matyt, 
jai nepatiko ir ji, padariusi 
trumpą pauzą, dingo nuo 
scenos. Net dabar matau 
einant užrietus nosį, nešant 
užgautą jos didybę. Tokia
me atsitikime, kaip vėliaus 
supratau, kaiminka ir kūma 
buvo, bačka visokių patari
mų. Jos ten suėję pasikal
bėjo, surašė protokolą ir 
išnešė nuosprendį savo prie
šininkui.

Sugrįžo pikta, ir iš jos 
darįo matėsi, kad jau buvo 
ragavusi gerą dožą “nami
nes”, nes sniegą pylė visa 
sauja, nepaisydama nei nau
jų skrybėlių, nei ’ brangių t 
parodų. Šluostydamas snie
gą nuo sprando, iškoliojau 
ją. Vadinau “velniu”, “ra
gana” ir “raisto šmėkla.”

Išgirdusi mano žodžius, 
kuriuos vartoja tik kapuci
nas savo pamoksluose prieš 
velykų šventę, liepė man pa
simokyti mandagumo nors 
pas ubagą, kuris ilgu bota
gu muša kaimiečių šunis.

Norėjau da trupučiuką at
sišiepti,’ bet geriausią me
džiagą jau buvau sunaudo
jęs, o žodynas buvo toli nuo 
namų—pasirinkti kompli
mentų, tad pamečiau ją, ir 
nuėjau pas draugą papasa
koti popiečio nuotikį.

Ką veikiau pas draugą 
Trumpakiškį, tai jums nėra 
reikalo žinoti. Ėjau namo 
nei. anksti,' nei vėlai, per 
sniegą brisdamas ir prisimi
nė 'Lietuvos piemenėlio dai- 
na;' “IŠ kaimo j į j kaimą per j Taigi atsikėlęs nusiprau- 
sniegą pūškoja, visas apšar-į siaii, nusiskutau barzdą ir 
mojis, yos tik ką kvėpuoja.” i ėjau apačion sįi minčia gau- 
Tačiaus aš ją nedainavau,•. ti kokio šilto skystimo. įpil- 
nes neužtektinai sėdėjau, ti į vidurius. . Bet pamatęs 
prie svečių stalo. per langą; kad šeimininkas

Parėjęs namo snieguotais- įr šeimininkė kasa sniegą 
nu Vrv _ • j i .• •-!! v*

rogutės/ kurių krūtinės 'jau 
liė visai vaikiškos: “krūti
nes” pusėtinai atsikišę.

Paliekant visus dadečkus 
šalin; tai buvo pirmutinis 
žiemos reginys šioj kaimy
nystėj, bėgyje trijų metų. 
Jūs būtumėt matę, kokia 
buvo įvairi vaikų pergyve
namoji snieginė valanda: 
vieni nuo kalno rogutėmis 
tiesiai ir sėkmingai nulėkė 
žemyn; kiti virto; treti 
traukė—nešė rogutes* kal- 
nan; ketvirti, didesnieji, 
brutališkai prausė sniegu 
vienas kitą, o penkti juokė
si,. kvotoje.

žodžiu sakant, buvo per- 
gyyenama valanda atitrauk
ta nuo tikrojo -gyvenimo. 
Tokį gyvęnimą piešia tiktai 
Tayadaika savo pasakose: 
“Tūkstantis naktų ir vie
na,” kur visi apsirėdę, pa
valgę ir nenori gerti gulbės 
vieno. Ten, mat, visko yra.

Tuo momenta vaikai ma
nė, jog prasidėjo ilgos žie
mos smagusis gerlaikis, ne
atsižvelgiant į tai, kad ne 
vieną motiną jau senai var
gina mintis, iš kur bus gau
ta duonos, idafit vaikui ne
reikėtų kęsti alkį; sykiu 
drebėti iš baimės, kad beva
žinėjant“ nesužeistų, nepa
dvigubintų iškaščių.

Palikęs bekrykštaujantį ir 
sniege besimaudantį vaikų 
pulką, nuvažiavau Labor 
Lyceum svetainėj matyt jau 
antru kartu Sietyno Chorą 
vaidinant operetę “Alkį”.

Svetainėj ne tik neradau 
žmonių, bet ir sudėtų kėdžių 
nebuvo; Steičius atidaras ir 
moteriškas ’ generolas ko
manduoja choristų ir choris
čių pulką, kartais >iš knygu
tės,- kartais pianu skambin
dama.' 1

Žiūriu ir misliju: Svietas 
ragožium persivertė. Atva
žiavęs Brooklynan 15 metų 
atgal, šitoj pačioj svetainėj 
radau komanduojant choris
tus žmogų su pražilusia bar- 
zduke, o dabar va, žmogus 
andaroke įlindęs ir tą patį 
darbą atlieka. Mainosi lai
kai, mainosi žmonės.

Vėliaus susirinko viduti
niai žmonių, prasidėjo loši
mas. Pirmas aktas išėjo 
gana gražiai. Antram ak
tui atsidarius, tai yra teis
mo rūmams, tai kada teisė
jai dainavo—nieko nesupra
tau. Muziką rašė proleta
riatui, ten proletarai vaidi
na, čia proletarai sėdi ir 
proletarų darbo ir muzikos

Čia yra kokis

džerius : liepia > .taip pasirė-, 
džius ir namo važiuoti, idant 
visi žinotų jųjų ; artist jšką 
talentą. ' • . I

Ant rytojaus sniego jau 
visai mažai; lietus sniegą 
sutarpino, nupliuškino. Gat
vės yėl pasiliko tik asfaltuo
tos. Nėra sniego, nėra vai
kų, nėra smagumo. Viskas 
numirę. Bet vistiek prisi
mena ta smagi valanda, 
kaipo praeities liekana, ta 
simboliška atmintis.

Tasai vaikų sniegiškas 
džiaugsmas ir į nieką ne
kreipimas domės, primena 
man karinius ir pokarinius 
laikus, kuomet darbų buvo 
pakankamai; visi gerai už
dirbo, nešiojo dešimtinių 
prisigrūdę pilnuš kišeriius.'

Tuo laiku’ su kriaučium 
nebuvo galima visai susikal
bėti.
ką vadindavo juodu fabri
kantu,—pašaipoje laikė. Jis 
vaikščiojo gražiai ir bran
giai pasirėdęs, rūkė geriau
sios rūšies cigaretus; o jau 
tas čeverykų margumėlis, 
tai kaip tik veislinė tely
čaitė.

Buvo 
rie net 
skaitė, 
mą laikraštį vadindavo dur
nium, — nesuprantančiu 
ekonominės padėties. Ir 
kuomet susiginčinus patar
davai nešokti taip augštai, 
tai gaudavai atsakymą: Mes 
organizuoti, unijistai, prie 
to, kriaučiai. Turime pla
čiai išsižiojančias žirkles, tai 
ir krokodiliui galvą nukirp
tame, jeigu jis mums ant 
kelio pasipainiotų.

Bet kaip vaikai neilgai 
džiaugėsi sniegū, taip kriau
čiai ir kiti amatininkai ne-i 
ilgai skaitėsi nedarbinin
kais. Žinoma, čia nesakoma, 
kad visi buvo pasipūtėliai.

Bedarbė užėjo, unijos su- 
biurokratėjo, jų vadai suju- 
došėjo. Jie tik savo kiše- 
niaus žiūri. Darbininkams, 
nepaisant, kokio jie amato 
nebūtų, reikia laikytis vie
nybės ir šluot laukan visus 
hipokritus, veidmainius. Da
bar geriausia proga, kuomet 
visi vėl darbininkai ir nesi- 
sarmatina eit į “žydiją” nu
sipirkt silkutę. Ant vištų 
dabar gaidys ponas, 
kriaučius 1

MONTELLO, MASS.

12 d. įvyko protesto Šalna

per langą; kad šeimininkas

čeverykais, barkštelėjau ke
lis sykius į kampą stubos. 
Paskui, atsidaręs duris, šluo
ta nušluosčiau juos ir užė
jau trepais augštyn savo 
kambarin. Lova tuščia— 
gulk ir sapnuok, ką tik mie
gas atneša begulinčiam kū
nui nakties tamsume.

Atsikėliau. Tai buvo, sek
madienio rytas, bet poterių 
n e k ai bėjau, nesimeldžiau. 
Maldos ir poteriai privargi-

apie stabą, apsivilkau žie
miškai ir ėjau savais keliais. 
Tačiaus nuo pusryčių neli
kau liuosas,—šeimininkė da
vė porą saujų sniego, žino
ma, į kuprą. (

Nuėjęs nuo stubos porą 
blokų radau pilną gatvę ber
niukų ir mergaičių važinė
jant rogutėmis. Bet juos 
visus jau negalima, vadinti 
vaikais. Daugiau pusė tuzi
no pusmergių trauke kalnan

Dar vieną aktą užbaigus 
su darbininkų laimė jirpu, 
raudonom vėliavom ir pas
kelbimu visos s galės sovie
tams,—vaidinimas užsibai
gė. Toliaus tęsėsi šokiai iki 
vėlumai nakties.

Žengęm' .namo jau gero
kai lyjant., Sniegas buvo 
minkštas -ir tirpstantis. 
Traukiniu įėjus, mačiau ke
lias merginas sėdint ir links
mai kalbant. Tad paklau
siau savo draugo: “Ar jos 
važiuoja namo kur nors ko
mediją sulošę, kad galvas 
užmovę tokiomis : keistomis 
ir juokingomis skrybėlė
mis?”. “Ne”, atsakė man. 
“Tai naujausios mados išda
vas.” Ačiū už paaiškinimą, 
tariau jam, nes aš pirmiaųs 
vis mislijau, kad jos kome-

...........                     ....---  , f. .„Į..,.*,..—| 
. .šią. žiemą. mūsų mieste mi-1 .Reikia tarti žodis apie W.- 

rė 10 lietuvių* . Verta prisi- žurinsko prakalbą, kuris kal- 
minti tik apie du, nes jie dė- j bėjo ant kapinių. Jis vietoj 
davosi prie darbininkų judeji- j pasakyti prakalbą prie lavo- 
mo. M. Samuelį rado garad-i no, tai pamokslą pasakė.
žįuj negyva. .Jis užtroško nuo

mitingas prieš Bro-' automobiliaus gazu. Velionis 
buvo: per ilgus metus “Lais
vės” skaitytojas. Kiek laiko 
atgal mirė E. Mikėnienė, 40 m. 
amžiaus, laisvų pažiūrų mote
ris; prigulėjo prie Birutės Pa
šalpos Draugijos ir labai mėg
davo skaityti “Laisvę”. Ji 
prieš; mirtį; prašė, kad ją pa-> 
laidotų ’laisvai.- Gi po mirčiai 
giminės įsigeidė gabenti pas 
kunigą. Draugas Mikėnas tu
rėjo didelę kovą su davatkom, 
kurios ir kunigą buvo atsive
žę, kad prisikabinti. Tačiaus 
davatkom ir kunigui' nepavy- 
iko.: Velionės, pageidavimas, 
Ibįuvo jišpildytas, ir Mjkėnienė 
palaidota be religinių ceremo- . . ’ ♦ \ I ‘mjų. , • < ’ ' ! . . .

policijos žiaurumus, 
prakalbas surengė 
Komunistų Lyga.

NEW BRITAIN, CONN.

Protesto Prakalbos Prieš 
'Policijos Žiaurumus

Kovo 
masinis 
cktono 
Protesto 
Jaunųjų
Publikos prisirinko daug, ne
mažai ir šnipų-slaptos polici
jos buvo.

Apart prakalbų, buvo ir 
koncertinė vakaro dalis. Liuo- 
sybės Dailės Ratelio Choras 
sudainavo 1 n t e r n a c ionalą. 
Publika visa sustojo, šnipam 
ir policijai tas labai nepatiko. 
Paskui dar keletą dainą cho
ras žvainiai sudainavo. Bu- f
vo duetų ir šiaip muzikališkų 
jkava’ikėlių; ' 1 ' • 1

Susirinkimui pirmininkavo 
;Al.i Ranks' . Jis, atidarydamas 
prakalbas, pabrėžė, kad.:mi
tingas sušauktas tikslu protes- 

Ituoti prieš policijos terorą ir
Kito amato darbinin- l Prieš neleidimą darbininkam

daugelis tokių, ku- 
darbininkais nesi- 

Darbininkų leidžia-

o ne

N.

Iš

BINGHAMTON, N. Y
Aukos “Daily Worker” ir Be

darbių Fondui.

Čionai buvo surengta Jasiu- 
libniam bankietas paminėji
mui jų vedybų. Svečiams be
silinksminant, drg. Jasiulionis 
prisiminė ir apie sunkią “Dai
ly Worker” finansinę padętį. 
Visi sutikome, kad reikia pa
rinkti aukų. Taipgi buvo pri
simintai ir apie Lietuvių Dar
bininką Susivienijimo Beda^-; 
bių Fondą. Tuomet susitarėm, 
kad rinksime aukas abiem įs
taigom per pusę, i

Draugai Jasiulioniai aukavo 
$15. Tai labai stambi auka. 
J. Strolis, R. Saladunas, M. 
žvirblienę ir Ę. H. Laskowskis 
aukavo po dolerį. A. Karpins- 
kas, S. Vaineikis, K. Vaikaus- 
kienė, J. Kereilis ir O. Kerei- 
lienė aukavo po 50 centų, A. 
Judikaitis ir P. Pągiegala po 
26 centus, M. Bikerienė, L. 
Tvarijonas, Ą. Zaviski, Tišku- 
nas, P. Mikalajūnas, J. Iva
nauskas N. Judikaitienė, S. 
MorkevičiuŠ, J. fSkrebis, J/ 
Shąmas, A. Pagiegala, E. Pa-

dijantės ir jų grupės mana-1iiiiįnienė, P.'Kaminskas ir O.

ir i bedarbiam rengti mitingu^.
Šiame susirinkime pirmu 

kartu kalbėjo angliškai A. Va
sarius. Jis savo kalboj įrodi
nėjo, kaip kapitalistai išnau
doja jaunuolius. Kalbėtojas 
privadžiojo, kad šimtai tūks
tančių 
miais 
dirba, 
jami.
darbininkams patiko.

Antras kalbėjo J. Baublys, 
jaunas energingas kovotojas. 
Jis pylė policijai į kailį už 
laužymą konstitucijos ir atėmi
mą darbininkam ir bedarbiam 
elementarių teisių. Jis nuro
dinėjo, kaip Brocktono polici
ja uždarinėjo svetainių duris 
kovo 4-tą ir neleido bedar
biam susirinkti, idant jie ne
turėtų progos pareikšti savo 
reikalavimus naujai valdžiai.

Susirinkę darbininkai karš
tai sveikino kalbėtojų pareiš
kimus.

Lėšų padengimui surinkta 
devynį doleriai su centais.

jaunuolių liko bena- 
ir alksta, o tie, kurie 
tai skaudžiai išnaudo
jo prakalba visiems

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia Nowakowska .
į “Per suvirę du metu turėjau neapsa

komai geliamą ranką. Naudojau įvai
riu* linimentus, plasterius ir ruošti*. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Kxpellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expelleriui.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLER

Dr. Kaškiaučiaus Prakalbų
Kovo 17 d. LDS 108 kuopa 

surengė prakalbas Dr. J. J. 
Kaškiaučiui. žmonių atsilan
kė ne tiek, kiek buvo tikėta
si.' Kaškiaučius tiesiog žavė
jo susirinkusius savo kalba 
apie sveikatą pridėdamas sa
vų išvadas apie tas gyvenimo 
sąlygas, kuriomis prisieina 
darbininkam “tenkintis” po 
letena kapitalistinio surėdy
mo. Paragino susirinkusius 
paremti Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą, kuris veda 
bylą 11 darbininkų, kurie be
darbių demonstracijoj kavo 6 
d. tapo areštuoti. Aukų sudė
jo $4.70.

Po .daugiaus draugai davė 
sekamai: V. J. Valaitis 1 d oi., 
Jieva Malinauskienė 50 centų ; 
ir po 25 centus davė U. Gar-- 
dauskienė, Mrs. Vaznienė, A. 
Takauskas ir A. Bakevičia.

Varde T. D. A. dėkojame 
už paramą šiame svarbiame 
momente.

GEGUŽINES APVAIKŠČ10JIMAS 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Dėkitės prie mūsų specialūs ekskursijos į 
Sovietų Sąjungą (USSR) 
POPULIARIŠKU LAIVU

DEUTSCHLAND
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

",. ŽEMOS LAIVAKORČIŲ KAINOS 
Reikalaukite mūsų cirkularo, kur duodama 

t , smulkmeniški paaiškinimai 
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HAMBURG-AMERICAN LINE
T

nori

Shoe Workers1 Social Edu
cational Kliubas pradėjo ne- 
taip smarkiai veikti. Darbui 
kenkia reakcinis gaivalas, ku
ris įsibruko į kliubą. Jau bu
vo laikyta septyni susirinki
mai, ir kiekviename susirinki
me vis matosi naujų žmonių. 
Į vieną susirinkimą kliubo 
valdyba visai neatėjo. Mat, 
socialistiniai elementai
pakrikdyti darbininkų vieny
bę. Sekamą susirinkimą tie 
patys iš valdybos grupės žmo
nės pradėjo pasakoti susirin
kusiem, kad mitingo nebūsią.

Darbininkai,” neturime da- 
leisti, kad jie mus painiotų ir 
trukdytų čeverykų siuvėjam 
organizuotis.

Kovo 15 d. dalyvavo 32 na
riai ir nutarėm šaukti masinį 
mitingą kovo 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Sons of Italy Hall, 
Brockton, Mass, šiame mitin
ge bus kalbėtojas iš Boston, 
Mass., drg. Sparks. Dalyvau
kime mitinge; mes
kalbėtojo nuomonę apie da
bartinę situaciją č e v erykų 
pramonėj ir kaip tos pramo
nės darbininkus 1 suvienyti į 
kovingą uniją. •

Kovo 14 d. Jaunųjų Komu
nistų Lygos vietinė kuopelė 
surengė baliuką. Iš vietos 
biznierių buvo gauta įvairių 
dovanų. Visos buvo išstatyta 
duoti premijas už įvairius at- 
sižymėjimus. Rengėjam liks 
kiek pelno.

išgirsime

Gimienė po 25 c. Viso su 
smulkiomis aukomis susidarė , 
$26.

Padalinus aukas per pusę, 
pasiųsta “Daily Worker” $13 
ir LDS Bedarbių Fondui $13.

Tai puikiai paremta labai 
svarbios įstaigos. Kaip ko
munistiniam dienraščiui, • taip 
ir Bedarbių Fondui labai rei
kalinga parama.

rš savo pusės varde svečių 
linkiu smagaus gyvenimo Ja- 
siulioniams.

O. Girnienė.
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“DARBININKŲ ŽODIS”
Kanados darbininkų mėnesinis laikraštis. Teikia ži

nias apie Kanados darbininkų reikalus, taipgi ir iš vi
so psaujio. Laikraštis yra žurnalo pavidale ir turi 8 
puslapius. Kaina metams tik 60 centų; pusei m. 30 
centų, o pavienio numerio kaina 5 centai.

Visi Kanados darbininkai privalo skaityti savo laik
raštį—“Darbininkų Žodį.” Patartina ir Jungtinių Vals
tijų darbininkams užsirašyti.

Kreipkitės sekamu antrašu:

“DARBININKŲ ŽODIS”
157 Gore Vale Ave., Toronto, Ont., Canada.
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SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo sldltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaižldfeliiis ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, koj 

, . lektyviečių ir . darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.
“PRIEKALAS”' plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 

, j šalių: gyvenimą; .rašo visais aktualiais proletarinas literatūros ir po
litikos klausimais. . t į

“PRIEKALAS”3 tūri tiesioginius‘savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
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 pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO* KAINA 
SSSR.

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

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai;

6 mėnesiams—^75 c., atskiras egz.
—15 centų:
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj* ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c.,

atskiras egz. 10 centų,

ISsirašyti “Priekalą* ir visais 
reikalais kreiptis:

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

Amerikoje “Priekalą* galima ii- . 
si rašyti taipgi per “Laisvę*

Dar galima gauti kompletas ui 
1931-32 metus.
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LAISVI

Verte D. M. š

ATVIROSE JUROSE
M. KOLCOV kų Susivienijimo.

Lietuvių Darbiniu
c

(Pabaiga)
Naujas jūreivis, jis kitaip dirba, negu 

prie caro tvarkos,* ir kitaip gyvena. Rau
donas jūreivis išauklėtas ir išmokintas bė
gyje revoliucijos ir rekonstrukcijos metų.

Nauju būdu jis praleidžia ir laisvas va
landas nuo tarnybos.

Caro laivyne visą gyvenimą jūreiviai 
praleisdavo po komanda:

—Jūreiviai, skustis, kirptis ir pirtyje 
praustis!—komandavo.

Kultūros ir apšvietos darbas ant caro lai
vų taipgi buvo atliekamas po komanda:

—Jūreiviai, gerti, linksmintis ir žaisti.
Mužikai, persirengę į jūreivių drabužius, 

viedrais nešė ant laivo denio degtinę. Jū
reiviai, susirinkę ant laivo denio, štumdy- 

;davosi apie bačką, kaip gyvuliai. Kas-ne- 
'kas šoko, harmonikai griežiant. Tai ir vis
kas.

Kas kita Sovietų šarvuotis “Marat,” ka
da ant jo pasibaigia kariško lavinimosi va
landos — tai plaukiojantis universitetas, 
priedas—kliubas, konservatorija ir kas tik 
norite.

Begaliniai šviesiai dega elektros lempos 
kambariuose, koridoriuose ir virš denio. 
Kaip dideliame kultūriškame mieste, žmo
gus turi čia pasirinkti, kur laiką praleisti: 
eiti į koncertą, žiūrėti judį, klausyti pre- 
lekcijos ar dalyvauti pasikalbėjime litera
tūros, politikos ir technikos klausimais.

Išilgai laivą, švariais koridoriais eina jū
reivių masė su knygomis po pažastim ir 
draugiškai vieni su kitais apsilenkia, kiti 
su prietaisais piešimo, tepliojimo ir t. t.

Labai tamsi naktis, laivas skiria bangas

ant plačiosios jūros. Plaukia galingas šar
vuotis—sargas Sovietų Socialistinės Sąjun
gos Respublikų. O viduje to milžino, kuris 
iki pusei pasinėręs vandenyje, keli šimtai 
porų akių seka smuikininko smičių.

Susimąštęs ir rimtas smuikininko veidas 
—paprastai malonus, vos su besikalančiais 
ūsais, dar nebuvęs mūšyje. Jis bando smui
ko balsą ir, nulenkęs galvą, pradeda pir
muosius akordus.

Muzika Beethoveno. Jis iš karto griežia 
povaliai, bet tolyn melodija vis eina gražyn.1 
Jūreiviai klausosi su didžiausia atyda. Šis' 
muzikantas tik du metai atgal buvo pieme
niu. Dabar jis. liuosomis valandomis nuo 
pečkurio darbo mokinasi čia pat ant laivo 
smuikuoti. O mokytojas tas pats, kuris 
pirmiau Vienos mieste,.dirbo muzikos kūn- 
se r vato rijo j. : i '

Po to prasideda koncertas. Šokiai, viso
kių šokių, rungtynės—kas geriau pašoks. 
Sprendėjai—patys jūreiviai. Kas darosi! 
Jūreiviai dideliame sujudime. Klausimas 
dar neaiškus balsuoti. Lai dar pagriežia, 
lai dar pašoka, tada bus aišku, ir galėsi
me balsuoti. Lai dar kartą pašoka!

Jie ginčijasi, kelis kartus balsuoja ir ke
lis kartus iššaukia šokikus bei muzikantus. 
Vėlai skirstosi gulti.

Štai į ką panašus kiekvienas Sovietų Są
jungos karo laivas.

“Maratas” plaukia, atstatęs galingas ka- 
nuoles; jo viduje, ant denio, judžių svetai
nėje ir visur sujudimas. Elektros gamini
mo aparatai galingi. Elektra tik žėri nuo 
plieno milžino. O Beethoveno ir kitų mu
zikos akordai tik gaudžia.

Iš ALDLD 9-to ir LDSA 
6-to Apskričių Komitetų 

Posėdžio

Kaip Darbininkai Išnaudojami Ayer Mills 
Dirbtuvėje

LAWRENCE, Mass. — Dar- 
bininkai šioje dirbtuvėje, Ayer 

j Mills, dirba po 12 valandų į 
dieną. Darbas yra sunkus. 

■ Tačiaus užmokestis už tą šun
ėkų darbą yra labai mažas. I 
Dabar darbas yra labai pag
reitintas, įvesta naujos maši- 

’no, su kuriomis turime dvigu
bai padaryti darbo.

Pradėti darbą reikia ryte, 
6 vai. Pirmiausia reikia prik
rauti mašinas vilnos po 500

- svarų. Paskiaus reikia uždė- 
*ti ant špūlių tam tikrus virše- 
’ liūs ir prisukti stipriai. Besu- 
* kant tuos šriubus, darbininkas
- apsilieja prakaitu. Darbinin- 
':Jkas taip įšyla bedirbdamas, 
r kad, rodos, kas jį vandeniu su- 
; lieja. Tai reiškia, kad dar
ybas labai sunkus ir įkyrus.

Dažus reikia supilti į 
;tikrą geležinį kubilą. Ir 
; kiaus pradedam virinti. 
;;kia virinti kol daeina iki 
; laipsnių. Kuomet dažai 
į(da,'tai garas eina visu smar
kumu, kaip iš kokio kamino. 
-^Darbininkai turi prakaituoti ir 
*»kVSpdoti šiais garais,, kartais 
^nespėji ifei šluostytis', kaip vėl 
j palieki šlapias. * 
j. Paskiaus pradedame dažus ... . , <

nešioti į tas mašinas. Dažai ; V1S1 . z
reikia nešti geležiniais vied. tik-priklausydatnr galSsi- 
rais. Kiekvienam darbininkui' sėkminga, veikti ir kovoti, 

•reikia jų išnešti po 30 kiek- Dar^n™kal. he WgamzkeijOs

tam 
pas- 
Rei- 
212 
ver-

Iš Dažymo Skyriaus Faktai Tuomet jau reikia pradėti 
Ir Daviniai • įtraukti šlapias špūles su vilna. 

Tos špūlės sveria po 150 sva
rų. Kiekviena mašina reika
lauja tokių špūlių po 18. šiam

i darbui reikia įtempti visos jė
gos, kad galėtum atlikti. Ir 
tai’dar reikia skubinti. Mat, 
kapitalistas Reikalauja dau
giau pelno padaryti iš darbi
ninko darbo.

Tokį sunkų darba pabaigi 
vakare, 6 vai. Darbininkas, 
kuomet eini namo, tai jau vi
sas nusilpęs. Darbininkas, taip 
dirbdamas, negali ilgai išlai
kyti.

Tad laikas jau darbinin
kams pradėti susiprasti ir ko
voti prieš tokias darbo sąly
gas ir šią tvarką, kuri palaiko 
tokį darbininkų pavergimą.

Darbininkai turi stotiį N. T. 
U. Reikia stoti į Komunistų 
Partiją ir Jaunų Komunistų 
Lygą. Mes turime pradėti 
kovoti už trumpesnes darbo 
valandas. Reikia reikalauti 7 
darbo valandų, kaip kad So
vietų Sąjungoj yra dabar. Vi
si darbininkai turi organizuo
tis ir kovoti už panaikinimą 
šios supuvusios tvarkos.

Amerikoj tas kovas veda tik 
Komunistų Partija ir. ręvplių- 
cinės darbininkų unijos. Mės 

priklausyti,

bejėgiąi.
' L*; K J Biuras

LINDEN, N. J

Kovo 1 d. įvyko Lietuvių 
Saulės Pašaįpinės Draugijos 
susirinkimas. Į susirinkimą 

'suėjo gan diktas narių skai
čius. Tūli iš jų per visus me-

pienai mašinai. Gi tokių ma
rinų skyrius turi po 14.

Pabaigęs šį darbą, jau esi 
sušilęs ir pailsęs, norėtum 
gauti valandėlę poilsiui, bet 
atsigrįžti atgal ir pamatai, 
kad jau 3 arba 4 stovi bosai

..su įsakymais. Jie tuojaus ro
do su pirštu tau kitą darbą

;dirioti. Prieini prie mašinos, 
tai'vėl jau randi kitą vyrą

-(•bosą), kuris tau liepia greitai tus neateidavo į susirinkimus, 
-autis guminiais batais. Bet Kodeh jiė dabar ^taip subruz- 
~dar neviskas. Reikia užsidėti
4$- guminis žiurkštas ir tokios lankė į šį susirinkimą todėl, 
'$at pirštinės. Darbininkas ; kad būvo pastatytas’susirinki- 
*pūna panašus į guminį žmogų.'mui klausimas apie prisidęjį-

do ? Nariai skaitlingai atsi-

mą prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo.

Dar prieš susirinkimo ati
darymą girdėjosi kalbos, kad 
jeigu Saulės Draugija prisidė
tų prie LDS, tai būtų labai 

‘g'erai. Bet tokių nedaug bu
vo, Buvo ir tokių, kurie labai 
.griežtai išstojo prieš vieniji
mąsi prie LDS. Radosi net 
tokių, kurie šaukė: “Bolševi
kai nori suardyti draugiją!” 
Tokių neišmanėlių matėsi, ku
rie pasakojo: “Jeigu mūsų 
draugija subankrutuos, tai LD 
S greičiau subankrutuos.”

Už valandžiukės atsidarė 
susirinkimas. Nekalbėsim apie 
smulkmenas, o tik paimsim 
svarbesnį punktą. Nebaigtuo
se reikaluose paimta svarstyti 
prisidėjimo klausimas. Pa
šaukta komisija ' raportuoti, 
kuri buvo išrinkta jfrasitarti su 
LDS Centru. Komisija rapor
tavo, kad narių duoklės Lietu
vių Saulės Pašaįpinės Draugi
jos mažesnės, negu reikėtų 
mokėt susivienijus su LDS. 
Tačiaus reikia priskaityti drau 
gijos nepaprastas duokles, ku
rių per metus daug susidaro.
• Diskusijose mažai. ėmė bal
są pažangesni darbininkai. 
Tai blogas reiškinys. Tula 
poniutė karščiuodamasi kalbė
jo, kad mūsų draugijai nerei
kia vienytis, nes ir be to mes 
gerai gyvuojame. Ji net šo
ko įrodinėti, kad mažai na
rių mitšta ir ateityj dar* ma
žiau mirs. * • ;

i Nėkuriuos mūsą 4 pažanges
nius. darbininkus galima paly
ginti prie pelų maišo. Jie bur
nos neatvėrė tokiu svarbiu 
klausimu. Mes žinome, kas 
atsitinka su mažom draugi
jom, kuomet nariai pradeda 
senti. Tokių draugijų desėt- 
kais užsidarinėja kas metai.

Paleidus prisidėjimo klau
simą nubalsuoti, tai už prisidė
jimą prie LDS' paduota tik 9 
balsai. Didelė .didžiuma pri
sidėjimą atmetė.

Draugai, mes turime veng
ti tokių klaidų. Reikia daly
kus išaiškinti, kaip jie ištikro 
stovi ir neduoti reakcionie
riams painioti darbininkus. 
Mūsų darbininkų pareiga dė
tis prie kovingos pašaįpinės or

SHENANDOAH, Pa.—ALD 
LD 9-to ir LDSA 6-to Apskri
čių komitetai laikė bendrą po
sėdį, kovo 7 d., Minersvillės 
Darbininkų svetainėje.

Iš įvairių raportų paaiškėjo, 
kad daug . darbuojamasi ren
giant- pramogas, kad sukelti 
lėšų marksistinei mokyklai ir 
kitiems darbininkų reikalams. 
Nekuriose kolonijose buvo pri
sirengta apvaikščioti Tarptau
tinę Moterų Dienią kovb 8-tą.

Rėmimas anglų kalba revo
liucinio dienraščįo yra svarbus 
darbas, ir tuo reikalu apskri
čių komitetai rūpinasi.

Narių palaikymas organiza
cijose šiuo križio nietu irgi yra 
be galo svarbus dalykas, čia, 
žinoma, .ir kuopos turi į tai 
kreipti daug atydos.

Apie drg. K. Karosienės pra 
kalbų maršrutą, yra gauta 
laiškas, kad .kalbėtoja bus mū
sų apielinkėje, bet dar nėra 
nustatyta laikas, kada prakal
bos įvyks.

Į LDSA centro sekretorės 
laišką bendras posėdis davė 
atsakymą tokį: Kad turi būt 
išrašyti kuopoms laiškai, ku
riuose būtų raginama vesti 
kampaniją ne tik už senų na
rių palaikymą, bet dar gauti 
naujų narių. Taip pat nutar
ta, kad būtų pasiųsta nuo ap
skričių komiteto kuopoms laiš
kai su paraginimais rinkti au
kas “Daily Workeriui” ir vi
sais būdais remti tą dienraštį. 
Draugas A. žemaitis apsiėmė 
parašyti laiškus.

Priėjus prie bedarbių orga
nizavimo klausimo,
pasiųsti du draugu nuolatos 
lankytis į pavieto Bedarbių 
Tarybą. Drg. O. žiobieiie ir 
Žemaitienė .išrinktos eiti. tas 
paręigas ir būti apskričių at
stovėmis pavieto Bedarbių Ta
ryboj. V. Rugienius.

Nors
vergiškai buvo

nutarta

Red Lake, Ont, Canada

nas, po vadovyste S. Isenstein, cho- 
ruf ’pianu* akompanuos“ O‘ -TabakA.’

Jaunų Pionierių gru] 
.dainą su f afvp.izdinjmai 
Moonėy ir Scftttšbotd j; . ____

Du jauni pionieriai Seymour Kas- 
sman ir Mildred Timtishion, ;sakys 
eiles apie, darbininku gyvenimą; ! ( ■ 
Bus vaidinama viena veiksmo kome
dija—“Kulturną Šyla,” ‘ ukrainįškoj 
kalboj. Bus «i|* daSugiaii įvairumų. 
Po programai bus ' šokiai. Visiems 
susipratusiems darbininkams yra ge
rai žinoma, kad Daily Workeriui yra 

fr- kiekvienas darbininkas gali pa
remti D. W. ateidami j šį parengi
mą. Rengimo Komitetas.

idainuos 
įie; Tom 
)lid^’ .

re, kovo 23-Čią d., pas P. Olek, 1517 
Uh&ridtte ’St:,: BWrtx.: 'Vist* ' nariai 
būkite! Važiuojant , iš dovm-toyn, Y 
it)ikit4 * subway su , ; užrašu* Bfonx « 
Park, East ■ 180th, arba White Plains

ir išlipkite ant Freeman St.
f , Valdyba.
‘ (67-69)

GREAT .NECK, N. Y.
Ketvirtadienį, 30 d. kovo-March 

įvyks Pirmyn Choro rengiama vaka
rienė su koncertine > programa ir Šo- 

w, Vakarienė 
prasidės kaip J7:30. v<l. vakarei 

Draugės ir draugai darbininkai! 
Ant mūsų visų gula pareiga,{padėti 
moraliai ir materialiai dabartiniu 
momentu Pirmyn Chorui. Todėl pa
sitikime jog ; skaitlingai dalyvausite. 
Tikimės ir iš apielinkės mūsų sim- - 
patikų. Įžanga pigi kiekvienam bus 
galima pasilįnksipinti prie vajgio, j 
dainų ir, šokių.

Užprašo Pirmyn Choras.
(67-68)

Rd.

idi zaiivmcx, n.c*vi Many ttvia.vjiui yia I . , ------- t .
Ubai reikalinga finansinė paramą, | kiais, Strauko Svetainėj.

• , , ------- --
' ' * ■ ' 1 ■*

Naugatuck, Conn., ligi 
šiol buvo mažiau paliestas 
ekonominio krizio, negu kiti, 
didesni miestai. Tpdel ir. vei
kimas rūpintis bedarbių reika
lais pas mus buvo apsnūdęs, 
žmonės tikėjosi, kad vėl tuoj 
bus gerlaikis. Dabar vis dau
giau ir daugiau darbininkai 
pradeda permatyti, kad die
na dienon padėtis nelengyėja, 
bet eina blogyn.

Čia gurno dirbtuvė per va
sarą dirbo neblogai, 
darbininkai
prispausti ir žiauriai (išnaudo
jami, bet visgi dirbo.- Po nau
jų metų su kiekviena diena 
pradėjo atleidinėti darbinin
kus nuo darbo. 'Jau darbinin
kų dirbtuvėj paliko nedaug, 
bet ir tiem bosai' paskelbė, 
kad su kovo 24 d. kompanija 
uždaro dirbtuvę neapribotam 
laikui. Reiškia, visi ’ atsidu
riam bedarbių eilėse. »

Jokių bedarbių šelpimo įs
taigų šiame mieste nėra. Mat, 
visi kalbėjo, kad bedarbė pra
eis, niekas nėsiorganizavo ir 
nereikalavo^, tai valdžia, meke
no neskiriama, nesirūpino be
darbių likimu, ir tik nėkuriuos 
bedarbius neva maitina mies
tas, duodant jiem po dieną ki
tą padirbėti' į savaitę.

Didėjantis ekonominis kri- 
zis ir didėjanti bedarbė, pra
deda atidaryti akis ir tiems, 
kurie vis tikėjosi, kad ir šita 
bedarbė tuoj praeis, kaip pir
miau buvusios praėjo. Bet 
dabar jie susirūpina savo ir 
šeimynų likimu. Net atsiliku- 
sioji dalis darbininkų radika- 
liškiau pradeda kalbėti ir 
tis prie organizuoto darbo 
vai prieš badą.

Šv. Jurgio Draugija ir
liečiu Kliubas išnešė protesto 
rezoliuciją prieš valstijos le
gislature j' pasiūlytą bilių, su- 
lyg kuriuo būtų registruojami 
visi sveturgimiai darbininkai. 
Rezoliucijos pasiųstos Con
necticut gubernatoriui ii4'Val
stijos seimeliui. Taip pat bu
vo išrinkta atstovai,-dalyvauti 
Ateivių Tėišių Gynimo konfe-. 
rencijoj, kuri įvyko kovo 19 
d., Hartford, Conn. *• ?

žymėtina tas, kad iš abiejų 
organizacijų apsiėmė jaunuo
liai : Antanas Mažeika ir Fra- 
nas Miliauskas. : .

Lietuvių Piliečių Kliubas nu
tarė surengti diskusijas, kurio
se bus gvildenama bedarbės, 
krizio ir kiti šių dienų klausi
mai. Diskusijom diena dar 
nepaskirta.

ALDLD ir LDSA kuopos 
nutarė pasirandavoti pasto
vius kambarius, kur būtų vie
ta susirinkimams laikyti. Tuo 
būdu manoma išvystyti plates
nį judėjimą.

“L.” Korespondentas.

Kompanijos jei ne vienaip, 
tai kitaip bando išnaudoti dar 
bininkus. Vasario 27 d., Red 
Lake, Ontj, Howey aukso ka
sykloj užmušė darbininką Ju
lių Ubą. Jis buvo lenkas ir 
darbininkų judėjimui prita
riantis žmogus. Howey aul^- 
so kasykloj jis dirbo ilgus me
tus. Net perdėtiniu jis buvo 
paskirtas. Nelaimė jį patiko, 
kuomet kasyklos viršus nebu
vo užtektinai tvirtas ir akme
nys atsiliuosavę krito žemyn. 
Krintant viršui, oro spaudi
mas susidarė toks didęlis, kad 
Ubą numetė apie dešimt pė
dų ir ant vietos užmušė.

Ubą buvo labai simpatingas 
darbininkas ir labai gerai su 
kitais proletarais sugyveno. 
Kuomet *jis buyo užmuštas, tai 
jo brolis pareikalavo, kad Ju
lio Ūbos lavoną atvežtų pas jį 
į Toronto, Ont. ' ' ' ' . .

Darbdaviai sumanė ta pro
ga pasinaudoti, j Jie pąsąkbjo,1 
kad lavono pervežimas lėąUos 
$500. Pasakojo, kad kbmpa- 
nija duosianti $150 ir Com-, 
peiisatio’n Board ; $150, bet. 
$200 turį judėti darbininkąi. ,

Kaip neversi, tai, kapitalis
tai nori pasinaudoti. Gyvą 
prie darbo išnaudoja, 'numirė 
—jie rinkliavas daro, žinomą, 
darbininkai aukavo; aukavo 
ne todėl, kad jie būtų norėję 
duoti kompanijai, bet bijojosi 
darbą prarasti, Ubai jie būtų 
davę, nes jis buvo-draugingas 
ir geras darbininkams, bet tie 
pinigai dabar Ubąi buvo ne
reikalingi. Jįs,: kapitalistams 
auksą bekasdamas, mirtį ga
vo. Darbininkai turėjo sutar
tinai pasakyti neturime pini
gų ir neduosime. Bet kuomet 
organizacijos nėra, tai darbda
viai ką nori, tą ir daro. .

Emigrantas.

Rengimo Komitetas.
(68-69)

MAYNARD,; MASS,
i Beįdprbių Taryba rengia šokius, ku
rie įvyks Rubatoj'e, 25 kovo (March), 
pradžia 8’ vai. vakare.’ Pelnas nuo 
šio parengimo skiriamas baduolių 
maršavimui į Mass, valstijos sostinę 
Boston, kuris įvyks gegužės 1 «ir 2 
dienas. ’ ‘ ‘ ' I' : ‘ : ’

TEATRAS IR KONCERTAS
Rengia ; Komųųistų Partijos vietos 

org^izacija, pelnas skiriamas Daily 
Worker naudai.’' Ėus1 suloštas vei
kalai “Get Thfct Bonus,” 'anglų kal
boje, aktoriai iš ,Boston, “Solidarity 
Players*’’ .Įžanga 25 centai.” 1 - 1 * r ’ ; • ; ’ ' i (68^69)

CLEVELAND, OHIO :
ALDLD 190 kuopa (Collinwoodo 

dalies) rengia puikų vakarėlį su pro
grama kuris įvyks 25 kovo-March, 
Darbininkų svetainėje, E. 79 th St., 
pradžia 7:80 vai. vakare, įžanga 25 
centai. Už tą pačią įžangą bus ir 
vakariene. Pirkite tikietus iš anks
to, nes prie durių nebus pardavinėja
mi. šis parengimas yra naudai 
15-to Apskričio.

dė- 
ko-

Pi-

(67-68)

GREAT NECK, N. Y.
Bedarbių Tarybos masinis susirin

kimas įvyks petnyčioj, 24 kovo 
(March) pradžia 7:30 vai. vakare, 
Z. Straųkaus Svetainėje, 139 Steam
boat Rd. Draugės ir draugai, kaip 
žinote, kad Bedarbių Taryba yra nu
tarus laikyti susirinkimus anglų kal
boje ir ant vietos išgarsinta angliš
kai. Todėl lietuviai bedarbiai ir 
dirbantieji tėmykite bus pagarsinta 
“Laisvėje” del lietuvių ir kviečiame 
skaitlingai susirinkti ant virš minėto 
susirinkimo.

Kviečia Bedarbių Taryba.
(67-69)

ALDLD 23-čIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS <

ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 7:30* vai. vaka-

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ra mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, kovo 
(March) 22 d.,' Lietusiųf Piliečių 
Kliube, 376 .W. Broadway, kaip 7:30 
vai. vakare. Vįsi malonėkite daly
vauti, labai turime daug svarbių rei- 
kąlų aptari?.

• •' • Sekret.
' 1 ' ‘ ' • •• 1 (67’68)

WORCESTER, MASS. *
Kovo (March) 24 ir 25 dd., PĮČtny- 

Čioje ir subatoj, 52 Belmont St., Bel
mont Hali, įvyksta Tarptautinis Dar
bininkų Aps. bazaras. Visi lietuviai ‘ 
darbininkai dalyvaukite bazare. Dvi
dešimts penkių dolerių vertes naujas 
radio, lektrikinis pečiukas, ir smul
kesni daiktai. O programa bus pui
kiausia. Pėtnyčioj dalyvaus ir bos
toniečiai pildymui programo, subatoj, 
tarp kitų ir Aido Choras pildys pro- 
gromą. čia bus galima gauti gard
žių užkandžių ir minkštų gėrimų ir 
prie geros orkestros galėsite pasi
linksminti. Pėtnyčioj prasidės kaip 
7-tą vai. vakarė, o subatoj 2-rą vai. 
po pietų ir tęsis iki 12-tai nakties. • 
Įžanga 10 centų; kviečia visus Baza- 
ro Rengėjai.

(66-68)

CLEVELAND, OHIO
Drg. K. B. Karosienė kalbės -23 

kovo, ketverge, Lietuvių Svetainėje, 
6835 Superior Ave. Ji lankėsi So
vietų Sąjungoj ir kitose Europos ša
lyse. Kalbės išimtinai, ką ji ma
te savo akimis ir patyrė savo ke
lionėje. Ypač daug aiškins apie gy
venimą darbininkų Šalyje, Sovietų 
Sąjungoje. Daug aiškins apie mo
terų reikalus, tat skaitlingai susi
rinkite jo,s išklausyti. ’

’ ’ ' 1 (65-68)

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

■ i • i I ; >. Į ■ i. •• . ■ j i r

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

KAINA $60.00

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

YOUNGSTOWN
» Draugės. Karosienės prakalbos 

įvyks nedėlioję, 26 kovo (March) 
Lietuvių kliube, 628 Franklyri Avė., 
pradžia 3 vai. vakare: Draugė Ka
rosienė yra geniausia iš moterų kal
bėtojų ir ji neseniai sugrįžo iš So
vietų Sąjungos;' "Ji daug svarbių da
lykų papasakos iš ; šalies kurią vai-, 
do darbinįnkąi ir kur nėra bedarbes. 
Ji taip pat, kalbės apie Amerikos 
darbininku skurdų 'gyVeniihąs

! ’(68-69)'

• / BINGHAMTON, N. Y. 
Teatras, Koncertas ir; šokiai; Lietuvių 

Svetainėje. ,
25 d. kovo, subatos vakare, 8 vai. 

Liet. Svet. įvyks antras metinis tarp
tautinis parengimas, Daily Workerio 
naųdąi. šį parengimą, rengia Bendro 
Fronto komitetas, susidedantis iš 15 
organizacijų. Bus suvaidinta vieno 
veiksmo komedija—“Uošvė į Nahius 
—Tylos Nebebus.” tekanti draugai 
dalyvaus vaidinime: A. Klimas, H. 
Žukienė, V. Zmitraitė, J! Vaicekaus
kas, • A. Čekanauskaite, režisierius 
A. žolynas. Dalyvaus Aušros Choro 
dvieilinis kvartetas: jame dalyvauja 
sekanti draugai: J. Slesotaitienė, A. 
Tvarijonįenė, E. JŽidūnaite,n V? Zmi
traitė, J. Gabužis, A. Pagiegąla, A. 
Klimas, ir P. Grinius, pianu .akom
panuos H. Pagiegalieriė.

Dainuos vietinis dainininkas S. 
Vaineikis, jam f>iaųu akompanuos 
V., Tinkūnaitė. < , . '

Tarptautinis Darbininkų Jaunuolių 
Choras suvaidins veikaluką “Surplus 
.Vąluų,” taipgi dainuos 3 naujas dai-

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

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

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

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
• '> L’ i ■' 1 i i J > ) >_ i i •į ). / * > < i ' J !• i < s > !

Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti anie moterų at
liktus darbus' fevdliučini^mę. darbininkų judėjime.

. įroj aprašomos Paryžiaus .komunarės ir jų karžygiška 
’ kova, čia rasite žinių ajlie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų l dafbus 'del proletaries revoliuėijoš, 1010- 

•inet revoliučijąi dar tebebuvo tolimos ateities klausimas, 
i čion sužinosit^ kaip Rusijos darbininkės ir valstietes iten- 
įgė revoliuciją,! apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip, jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistines statybos. , . ,

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

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

Vi^a kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už. la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% nuplaidą. 
Reikalaukit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

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

■ t ' i
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VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Masu.

ValOyla 1931 metam: 
W. Geluievičia, El Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

mokinių labai gera.
amerikonai, jauni

į PR. ZI NS
: HOEAST 16th ST. KT.
I Tarp 4th Ave. ir Irving Place
I Isisteiges 25 metai
Į Valtndos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sękmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valcčka A.,

L. D. P. Kliubas laiko 
vienų mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakaro; pradžia 7:30 valandą.

Mass.— D ra u 
bedarbiai ir 

M a s s a chusetts 
Antras

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P.,

1120 North Street
Pirmininko pagclbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie_ finansų pagelbininkai:

640 Ridgeway Avenue j
131 Joseph Avenue ■

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

’ Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jj galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

a; - . ■ V;z •... •
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Massachusetts Valstijos Alkanų Matavi
mo Komiteto, Lietuvių Skyriaus 

Atsišaukimas į Darbininkus
j Visas Bedarbių Tarybas ir į Visas Darbininkų 

ganizacijas.

NORRWOOD, 
gai ir draugės, 
dirbantieji I 
Valstijos Antras Alkanųjų 
Maršavimas į Bostoną, prie 
valstijos buto, įvyks gegužės 
pirmą dieną. Tai bus darbinin
kų klasės kovų aukštuma. Tai 
padidintos kovos diena už be
darbių ir dirbančiųjų reikalus; 
tai visos valstijos bedarbių 
grumtynės pries alkį ir ^uŽ tei
sę gyventi; už ūmią pašalpą 

• ir už bedarbiams apdr.audą 
kapitalistų ir valdžios lėšomis.

Draugai, Bedarbių Tarybos 
ir visos kitos darbininkų orga
nizacijos tup imti ant savęs 
atsakomybę, kad alkanųjų 
maršuotojų būrys būtų suda
rytas mažiausia iš 500 ir kad 
masė bedarbių ir dirbančiųjų 
susirinktų prie valstijps buto.

Alkanųjų maršavimo tiks
las ir organizaciniai būdai tu
ri būti plačiai išaiškinta dar
bininkam per masinius mitin
gus, per laikraščius ir per la
pelius. Maršuotojam reikia 
nusamdyti trokai ir parūpinti 
maistas. Tas viskas lėšuos 
diktą sumą pinigų. Be šukė-, 
limo lėšų nebus galima masi
niai išjudinti bedarbius ko
von ir nebus galima išplėsti 
galingą jėgą, kad prfversti 
valdžią išleisti bedarbių ap? 
d raudos įstatymą.

Per stoką lėšų darbas para- 
lyžiuojasi. Daugelis vietų 
reikalauja prisiųsti organiza
torius, bet nėra iš ko užmokė
ti kelionės, ir organizatoriai 
negąli -muvažUioti.; Thigi įvisi 
subYuskime darban! 'T’ašidar-

buokime, kas kaip galim, 
alkanųjų maršavimo planas | 
būtų pravestas šimtą nuošim
čių.

Alkanųjų Maršavimo Komi
tetas jau atsikreipė į įvairias 
darbininkų organizacijas su 
prašymu' VaTamos, Bet : kol 
kas darbas vilkinamas. ’Mes 
siūlom imtis sekamo d'ąrbo: 
‘ 1. Iškelti alkanųjų maršavi
mo klausi'mą 'kiekviėnoj orga
nizacijoj ir paaukauti tam tiks 
lui iš iždo. Jei iš iždo nega
lima, tai parinkti aukų mitin
ge iš susirinkusiųjų.

2. Išrinkti komitetus, kurie 
rinktų aukas po namus. Visuo
tina rinkliava bus kovo 25 ir 
26 d., taip pat balandžio 22 ir 
23 d.

3. Nusitarkite surengti ką 
nors naudai alkanųjų marša
vimo ir stengkitės, kad tai bū
tų sėkmingai įvykinta.

4. Užsisakykite ritinį alka
nų maršavimo ženklelių, ku
rie parsiduoda po vieną centą 
ir visas ritinys lėšuoja. $7., 
ženklelius galite pardavinėti^ 
kur tik' noritę;^

5. Pasirūpįiiįęįte blankas au
kų rinkimui. Nelaikykite jas 
padėję, bet, kaip greitai su
rinksite kiek pinigų, tuoj siųs
kite, kur priklauso.

Organizacijos ant vietos ga
li išdirbti įvairius būdus aukų 
rinkimui, tai priklauso nuo 
vietos sąlygų. Kuomet sukel- 
site kiek pinigų, siųskite vei
kiai sekamu adresu: Mass. 
State Hunger March Commit., 
775 Washington St., Boston, 
/Mass, , ' ■ j į h ’
• Liet. Bedarbių Kon|.<

—r-----------
LAWRENCE, MASS. ' I Visi darbininkai kviečiami 

___ 1 dalyvauti šiose diskusijose.,.J4e 
tik patys dalyvaukite, bet pa
sakykite ir kitiems darbinin
kams, kad ir jie dalyvautų. 
Tik taip klausimus gvildenda- 
mi .jnes galėsime klasiniai su
siprasti ir sėkmingiau kovotu 
už savo reikalavimu^ ekono
miniai ir politiniai. Šias dis
kusijas rengia darbininkų uni
ja, kuri kovoja už darbininkų- 
reikalus.

darbių kovose mes 
me rūpestingai.

Taigi darbininkai turėtų 
gausiai paremti chorą savo at
silankymu. Vakarienė bus la
bai puiki. Ji įvyks kovo 25 
d., vakare, 774. Bank St. Įžan
ga į tą bankietą tik 50 cen
tų. Būkite visi parengime. 
Puiki vakarienė, gera progra
ma, o paskui šokiai svečiams. 
Neturi būt nei vieno, jauno ar 
seno, kuris pasiliktų tą vaka
rą namie.

dalyvauJa'Komimistu Balsai 
Paaugo Keleriopai

Kovo 13 d. čia prasidėjo 
anglų kalboj marksistinė mo
kykla. Studentų yra iš seka
mų miestų; Jshenandoah , 13, 
Wilkes Barre 3, Girardville 

., Minersville 
Pottsville 

Frackville 1, Parsons 1 
City. 1. Viso mar- 
mokykloj mokinių

KENOSHA, Wis. — Vie- 
tiniuose rinkimuose komuni
stų kandidatai į koncilme- 
nus gayo net 3,300 balsų. 
Palyginus su buvusiais pre
zidentiniais rinkimais keli 
mėnesiai atgal, tai komuni
stų bąlsų skaičius paaugo 
trigubai. Tai ištikrųjų di
delis paaugimas.

OSHKOSH, Wis. — Ko
munistų Partijos kandidatu 
•į miestelio majorus buvo, 
draugas Debbins,’ kuris tik 
nesenai buvo < vadas Socia
listų Partijos vietos organi
zacijos, bet pametė jų ir 
įstojo į Komunistų Partijų. 
Už jį pąduota 272 balsai, ar
ba aštuonis sykius daugiau, 
negu prezidento rinkimais.

Daktarai Laikys Kongresą
M ; r -------------- ! i

DALLAS, Texas. — Neuž
ilgo čionai prasidės šiauri
nės ir pietinės Amerikų dak
tarų kongresas, 
kad 
čiai 
Jau 
si.

Draugijy Adresai, Kurios
; Turi “Laisvę” už Organu

Manoma, 
suvažiuos keli tūkstan- 
tos profesijos atstovų, 
dabar delegatai renka*

.LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN.
f DRAUGIJOS. LINDEN. N. J.

Naujoa Valdybos Adresai 1933 Metu
Pirmininkas A, Madonas, 310 W. Price St., 

Linden, N,.
Pirni. Pagėlbininkas G. Kaslaskas, 

715 N. 'Kinu: St.. Elizabeth, N.
Protokolų Ra&t. R. Tratulis,

1411 Clinton St., Linden, N.
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St., Linden, N.
Iždininkas J. Uskurčnas,

1501 S. Wood Ave., Linden, N.
Iždo Globčjai: L. Bartkienė ir

J. Vertalis,
203 W. 16th St., Linden, N, 

Maršalka, K. Meskauskas,
1802 So. Wood Ave., Linden, N.

Draugija susirinkimus laiko kiekvienų pir
mą seredą menesio, 7:80 Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Linden, N, J.

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
' » į I

VALDYBOS ADRESAI:
Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker AVe. 
Vlce-plrm. O. Turikienč, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle 3t. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

KaeoB, Globėjoi:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių Rašt. M. Potiui, 184 Amei Si. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena. Montello. Mass, 
kare.

Iki šiol dar tokios bedarbės 
nebuvo šiame mieste, kaip 
kad dabar yra. Darbininkai 
visur atleidžiami iš dirbtuvių. 
Bosai visai nesako, kada rei
kės vėl ateiti. Kurie dar dir
ba, tai labai mažas atlygini
mas jiem duodama už slinkų 
darbą. Taip, kad darbininkai 
už tą atlyginimą nieku būdu 
negali pragyventi. Bet dar, 
neviskas. Dirbtuvių užveiz- 
dos nusitaria laikyti darbinin
kus tamsybėj. Jie nenori, kad 
darbininkai klasiniai šviestųsi. 
Kuomet darbininkai apsišvie
tę klasiniai, kuomet Jie sąmo
ningi, tai jie reikalauja dau
giau atlyginimo. O tas dides
nis atlyginimas mažina kom
panijų pelnus ir uždarbius. , 
‘ Tddel dailininkai tuH patys 
šviestis. Jie turi ruošti disku
sijų, prakalbų ir prelekcijų/ 
kad susipažinus su dienos 
klausimais. Tokių diskusijų 
bus ruošiama visa eilė. Visos 
diskusijos įvyks NTW.\Svetai* 
nėj, 321 Common St., Lawren
ce, Mass^ ‘ 1'

Mahanoy 
ksistinėj 
yra 25.

Sudėtis 
Visi yra
darbininkai bedarbiai tarp 20 
ir 28 metų amžiaus. Iš 25 
mokinių yrą 4 moterys, čio
nai yra trūkumas, bet ateityj 
ir tą manome nugalėti. Mo
kytojai yra iš Clevelando, 
Philadelphijos, • Wilkes Barre 
ir vietiniai, Kompartijos sek
cijos vadai. Visi’ mokytojai 
perėję klasių kovos Ugnį, jie 
užsigrūdinę revoliucinio judė
jimo vadai.

Lekcijos: marksizmo - leni
nizmo pagrindai; revoliucinės 
unijos ir veikimas reakcinėse 
unijose; bedarbių judėjimas ir 
budavojimas Komunistų Par
tijos, darbininkų, klasės vado.

Studentai kietai f prisispau
dę studijuoja, diskusuoja ir 
semiasi Markso-Lenino moks
lo, kad turėti jo kupinai, ei
nant į didesnes kovas už grei
tuosius reikalavimus ir sto
jant į .galutinus mūšius su bur
žuazija.

Draugai • partijiečiai uoliai 
eina savo pareigas, duodami 
medžiaginį palaikymą mokyk
lai. Daugiausia sunkumo su
virto ant Shenandorio draugų, 
.nes jiem reikia rūpintis mais
tu. Draugės moterys gamina 
valgius, kepa duoną ir patar
nauja prie stalų, paduodamos 
maistą... Tai ‘• visų bendras 
triūsas, kad išauklėjus vadus 
darbininkų klasės kovom. Tai 
auklėjimas vadovaujamų kad
rų iš darbininkų, paimtų nuo 
lopetos, pikio, iš dirbtuvių ir 
mokyklų, kurie ištikimai gin- 
"tų savo klasės reikalus.

Arminas, Org. Sekretorius.

Moratorium prieš Pardavi
mą Namą už Morgičius 
ir Skolas

ALBANY. — New Yorko 
valstijos seimelis 44 balsais 
prieš ii priėmė įstatymų, ku
ris vieniems metams sutei
kia moratoriumų namų savi
ninkams, tai yra, per tuos 
metus bankai ir morgičių 
savininkai neturės teisės 
parduoti skolininkų namusf 
Bet šitas įstatymas neapgi
na smulkių namų savininkų 
nuo pardavimo jų namų už 
taksus ir už valdžios uždė
tus asesmentųs.

Didėja Bedarbių Skurdas
UKMERGĖ. — Ukmergėj 

žiemos metu statyba pasi
baigė. Daug darbininkų at
stato nuo darbo ir iš dirbtum 
vių. Bedarbė smarkiai au- 
įga. Vilniaus ir Kauno gat
vių ■ kertėse nuolat stovi 
bent 20-30 bedarbių ir lau
kia, kada koks “ponas” pa
šauks bent vienų dirbt, nors 
už pusantro lito dienai. Be
darbiai alkani, badauja. Už 
butų daugumos jau neužmo
kėta koki 4-5 mėnesiai ir iš
naudotojai grąsina išmest 
gatvėn. Fašistų valdžia be
darbiais nesirūpina. Drau
gai, jei mes nekovosim, mū
sų padėtis pati nepagerės. 
Stokim visi po raudona vė
liava ir eikim reikalaut dar
bo ir duonos.

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES. 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V.' Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lckečinakas, 135 Logan St. 

ir J, Jokųbėnas, 228 Pine, St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St.

Visi Gardner, Mass.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

Vaidybos Vardai ir Adresai
Pirmininkas J. Bagdžiunai. 228 Duffy, Ave.

Pittsburgh. Pa. Tol. 9905 
Vice- pirm. J. Kulponas, 27 Corlet St.

WiIkcs Barre, Pa., Tel. 84625 
Kasierius K. Randavčikas, 613 Main St.

1 Edwardsville, Pa., Tel. 74078 
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 

Wilkes Barre, Pa.. Tel. 84625 
Finansų raš S. C.' Kasparas, 27 Lynch Lune 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 
Duobkasys. Jonas Kulponas, 27 Gorlet St.

Wilkes Barre. Pa./ Tel. 84625 
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

Rusai Baitgvardiečiai 
Išdavinė ja Žydus

PARYŽIUS. Gautas 
pranešimas iš Berlyno, kad 
caristiniai rusai, pabėgėliai 
nuo bolševikų revoliucijos, 
atlieka judošių pareigas. Sa
koma, kad jie surašė visus 
“nužiūrimus” žydus ir įda
vė hitlerinėms gaujoms del 
terorizavimo. *

Skandinavą Organizacijos 
Už Social? Apdraudę

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

Organizatorius, M. Šleiva, 1 •'
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis, 
6Crawford St.

Finansų raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 4,

Protokolų raštininkas. S. Rasimavičius, 
140 Mechanic St.

Smarkiai Sumažino Darbi
ninkams Užmokestį

KAPĖNAI, Mažeikių apk. 
—Kapėnų popieros (karto
no)', fabrike darbininkai 
anksčiau dirbo po 12 vai. į 
dienų. Už valanda mokėda
vo anksčiau apie 50 centų, 
dabar moka tik po 40 centų 
į vai. ir nuo liepos pabaigos 
darbininkai dirba tik po as
tuonias valandas,
gauna po 30 centų į valandų. 
Viso dirba virš trisdešimts 
darbininkų.

Pirm.
Pirm. _

256 Atnei St.
Nutarimų rašt. J. Stripinii, 

49 Sawtclle Avc.
Turto rašt. K. Vemlauikie, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

158 Ames St.
Iždininkei M. Miškini!,

9. Burton St.
Iždo globčjai: P. Krušai, 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskai.

1 Sergančią Vyrą ir Moterą 
į Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Į ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde- 
l girnas bei Reumatiški Nesveiku- 
I mhi.
i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
• ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

' X-Spinduliah Kraujo Ištyrimai, 
i Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama- Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui' 
Kalbame lietuviškai

dalyvauti. Diskusijos įvyksta 
sekamomis 
mis:

Kovo 26
Vokietijoj dr kaip tenaris, kan
kinami darbininkai po Hitlerio 
fašistų valdžia?

Balandžio 2 d.—Koks yra 
likimas bedarbių? Ką'jie tu
ri daryti, kad palaikius savo 
gyvybę ? Koks Komunistų 
Partijos nusistatymas ir prog
rama bedarbės klausimu? .

Balandžio 16 d.—Kaip dar
bininkai gali sulaikyti karą ir 
neprileisti prie naujų skerdy
nių ?

Balandžio 23 -d. — Antras 
Penkių Metų Planas Sovietų 
Sąjungoj, kur jau darbininkai 
Valdo savo Šalį. Sovietų Są
jungoj jau nėra nei bedarbės.

Vilijos Choras Kviečia Visus 
Darbininkus Dalyvauti Choro 

Vakarienėj

Vilijos Choras yra ne tik 
darbininkiškos dailės nešėj-ąs, 
bet ir dalyvis darbininkų kla
sės kovose. -Choriečiai visuo
met dalyvauja 'įvairiuose dar
bininkų parengimuose. Nėra 
nei vieno svarbesnio klausimo, 
pkurį choras nebūtų atsiliepęs.

Kur tik būna demonstraci- 
jos už bedarbių reikalus, tai 
chorįęčiai ten dalyvauja. Į)i-' 
„esniuose ^parengimuose Jie 
dainuoją revoliucines dainas, 
šaukiant proletarus} į kovą 
prieš išnaudotojus. "(Choras’ ir 
pinigiškai prisideda prie dįar- 
bininkų judėjimo. Bet visi pU- 
įjranta, kad choras palaikyti 
daug lėšuoja, kaip tai važi
nėjimai į parengimus, ir mo
kytojui reikia atlyginti. Tatfgi 
darbininkai turi nepamirštį t>a 
remti chorą savo atsilankymu 
į vakarienę

Choras turi ir kitokių išlai
dų. Dalyvavimas darbinjnkų1 
judėjime negalima^ be pinigų, 
pernai pasiuntėrh į Washing- 
toną su Alkanaisiais Maršuo- 
tojais du delegatus, šiemet 
choras dedasi prie Connects 
cut Valstijos Alkanųjų Marša- 
vimo, kuris bus pabaigoj'ba
landžio mėnesio. Vietos bė

Kovo 4 d. įvyko ALDLD 
22 k p. susirinkimas. Nors su
sirinkimas buvo neskaitlingas, 
bet jame padaryta daug nau
dingų tarimų. Buvę nuodug
niai diskusuota darbininkiškas 
spaudos <platinimo reikalas. 
Priėjom prie išvados, kad rei
kia steigti dvi laikraščių par
davinėjimo stotys. Tuo reika
lu bus tariamasi su mūsų laik
raščių administracijomis, -kaip 
parankiau tą darbą vestį.

Mūsų kuopoj yra užsiliku
sių kny^ų. Nutarta stengtis 
tas knygai parduoti.’ ; Mūsų 
knygius turi nusinešti į įvai
riu® parengimus ir pardavi
nėti knygas numažinta kaina.

Trečias tarimas, tai įsteig
ti knygyną. Jis bus atidary
tas Lietuvių Svetainėj, 920 E. 
19th St. Knygynas bus atda
ras antradienį ir penktadienį 
po pietų, kuomet būna Bedar
bių Tarybos susirinkimai. Tuo 
reikalu rūpintis pavesta drg. 
A. Dočkui.

Tadgi Clevelando darbinin
kiškai visuomenei yrą. kuo pa
sidžiaugti. Literatūros Drau
gija atidaro knygyną, o mes 
turėsime progą gauti veltui 
pasiskaityti įvairiais klausi
mais knygų*

Nutarta sušaukti visų orga
nizacijų sekretorių ir tų drau-

CHICAGO, Ill. —' čionai 
laikė suvažiavimų įvairios 
skandinavų ateivių 1 organi
zacijos. Dalyvavo 100 dele
gatų nuo 50 organizacijų. 
Suvažiavimas užgyrė kova 
už bedarbių pašalpų ir so
cialę apdraudų. Išrinktas 
pastovus komitetas, kuris 
varde tų visų organizacijų 
ves kovų už tubs svarbius 
bedarbiu reikalavimus.

Šalina Darbininkus nuo 
Darbo

KAIRIŠKIAI, Tryškių v.— 
Kairiškių kartono fabrike 
dirba 38 darbininkai. Už 
valandų gauna po 40 centų. 
Dirba po 12 valandų į diena, 
bet kartais priverčia dirbt ir 
po dvidešimts keturias vai. 
į dienų. Kas atsisako dirbt, 
kiek išnaudotojas Sirutavi- 
čius nori, tų tuoj aus meta 
lauk iš fabriko. Nesenai iš
metė lauk net po dvyliką 
metų išdirbusius fabrike, 
tik už tai, kad tie darbinin
kai nenusilefikė prieš jį taip, 
kaip jis norėjo.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. YuSka, 825—4th Ave„ 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOtb 
Avė., E. Moline, III.

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

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17tb 
Avė., E. Moline; Ui.

Iždo giobėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St. I 
Moline, III

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

Iškrėtė Prof. Einšteino
Namus ..;'

BERLYN. — Hitlerinės 
gaujos savo siautime 'nete
ko jokios lygsvaros. Kovo 
20 d. darė kratų profeso
riaus Einšteino namuose, 
j ieško darni ginklų. Tuo tar
pu prof. Einšteinas randa
si Amerikoje. Išvertę vi
sus kambarius nuo skiepo 
iki lubų, viso labo terado 
tik duoninį peilį! "

gų, kurie rašinėja jį laikraš
čius, Jbeildrą susirinkamą. Ten 
pasitarsime apie koresponden
cijų rašinėjimą ir žinių teiki
mą mūsų darbininkiškai spau
dai. Korespondentų ‘susirin
kimas įvyko -kovo 21 d.

Vargo Draugas.

Sunkėja Darbininkų Padėtis
SKUODAS. Skuode prie 

statybos už dvylika ir dau
giau valandų mokėjo po tris 
,ir keturis litus. Ųž men
kiausius išsireiškimus iš
naudotojų adresu darbinin
kai prašalinąmi nuo1 darbo. 
Rudenį prie statybos moka 
jau tik pustrečio lito, o jei 
valgyt duodu, tai tik po litų.

Kiek žemės ūkio Darbinin- 
kiį Lietuvoj

Laikraščių daviniais 1930 
m. žemės ūkio darbininkų 
buvo 153,764 (82,208 vyrai 
ir 71,556 moterys). Be to 
buvo nemaža tokių biednio- 
kų, kurie dalinai dirbo ant 
savo ūkio, dalinai pas kitus. 
Dar buvo nemaža ir bedar
bių. . 1923 metų daviniais že
mės ūkio darbininkų buvo 
daugiau 200 tūkstančių;

(‘^Balsas”)

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
* M. TEITELBAUM, Manadferk 

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

visą naktj ant trečiu lubų, oringam kambary—85c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10. valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškes, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

. KELRODIS: B. M. T. elėveiteriu; išlipt ant Flushing ,Ave. stoties; 
l B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ąve. stoties; visais v 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

»K==XOE=3OE=3OE5OE^ 
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New Jer 

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

1439 Soutk 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5116 
Keystone—Main 1417

101=30]
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Puslapis šeštas LAISVE Trečiadienis, Kovo 22, 1933
: - . , .. '..■■■ , .........

Judis iš Sovietų Sąjungos “Laisvės” Svetainėj!
Ateinantį šeštadienį, kovo . 

25 d., “Laisvės” < 
rodomas puikus judis iš Sovie- 1 
tų Sąjungos. Filmos vardas 
“China Express.”

Šitas judis, kur tik buvo ro- j 
dytas, tai per kelias savaites 
tęsėsi jo rodymas ir turėjo ge
riausią pasisekimą. Amerikos 
imperialistai norėjo jį sustab
dyti, nes jame iškėlimą, kaip 
imperialistai viešpatauja Chi- 
nijoj. Ten parodoma žiauru
mai įvairių imperialistinių ša
lių, kaip Chinijos žmonės bai-. 
šiai išnaudojami.

Atsilankę pamatyti šį judį, 
matysite tos didžiulės šalies 
žmonių gyvenimą ir jų kovas j kite 
prieš išnaudotojus. 'matyti judį.

Scenos dedasi traukinyj. Ka- 
svetainėj bus [ pitalistai papirkinėja valdinin

ku^. Puotauja ir, turi gerus 
• laikus. Tuo pačiu traukiniu, 
' ta vėriniuose vagonuose va- 
Ižiuoja suvargę , darbininkai ir 
I valstiečiai, Juos užsienio po
licija priverčia didžiausiame 
skurde gyventi ir net jų mote
ris pasiduoti imperialistų geis
mam., , . Tačiaus darbininkai 
įkankinti sukyla ir pąįma 
“China Expresą” į savo ran
kas.

Taigi pasibrėžkite ant'ka
lendoriaus. kad nepamirštu- 
mėt, ir šeštadienį' vakare bū-

> “Laisvės” svetainėj pa-

Protesto Demonstracija Prie Vokietijos Konsulo
Komunistų Partija atsikrei

pė į visas darbininkų organi
zacijas sudaryti Bendro Fron
to Demonstraciją ateinantį 
šeštadienį, kovo 25 d. prie Vo
kietijos konsulato, S. Whithall 
St., New Yorke.

Adatos Amatų Industrinė 
Unija pareiškė, kad mobili
zuoja jėgas demonstracijai. 
Taip pat International Ladies’ 
Garment Workers Union ir 
Amalgamated Clothing Work
ers’ Union kviečiama dėtis 
prie demonstracijos prieš Hit
lerio vedamą terorą Vokieti
joj. '

Į šią demonstraciją turi de- 
s^tkai tūkstančių darbininkų 
susirinkt pareikšti griežtą pro
testą prieš žudymus dąrbjpjn-

kų ir persekiojimus' tautinių 
mažumų, kurios gyvena Vo
kietijoj.

žydai intelektualai, smul
kūs biznieriai ir darbininkai 
stoja į kovą prieš persekioji
mus ir terorizavimus kitų tau
tų ir tuo pačiu kartu žydų.

Lietuviški šovinistai labai 
daug kalbėjo apie Vokietijos 
imperialistinius siekimus ir 
persekiojimus lietuvių, gyve
nančių Rytų Prūsijoj. Tad 
lai visi lietuviai išeina į šią 
demonstraciją protestuot prieš 
kruvinąjį Hitlerį ir jo teroris
tinį režimą. > .
\ D„e m o n s 1i? acija prasidės 
kaip 10:30'VaT. iš ryto. Visi 
būkite laikų. Tik masiniu 
spaudimu galėsime atmušti fa
šistinės reakcijos rankas.

Iš Kriaučių Dirbtuvių Pirmininkų Susirinkimo

po 
fa- 
bet

(Pabaiga)
Sadausko dirbtuvė po kiek 

dirbo, bet dabar ątreikūoja, 
nes drabužių fabrikantas iš
davė kelines siūti į neunijinę 
dirbtuvę. Del to. unija sustab
dė Sadausko darbininkus. Už
darbiai labai maži ir kriauciai 
nemato ateities pas Sadauską, 
kad tie darbai pasitaisytų, nes 
rimtų firmų negauna, o kokio 
štoro darbo neužtenka.

A. Matulio dirbtuvė, 
kiek įtrūkšmo su drabužių 
brikantu, pradėjo dirbti,
ant numuštų preisų, nes Uni
jos Joint Boardas leido už 
švarką fabrikantui numušti 
net 30 centų. Tas, supranta
ma,’: palietė darbininkų algas. 
Darbininkai. priešines,, bet ka
da Joint Boardas už juos ne
stojo, tad jie turėjo priimti 
algų numušimus.

Qiržio ir Arrnakausko dirb
tuvė dirba vidutiniai, bet už
darbiai labai menki. Darbi
ninkai jau po kiek pasimokė-, 
jo į Uniją duokles.

Sam Ackerman dirbtuvė 
dirba, bet ten uždarbiai men
ki, nes labai reikalauja gra
žiai darbą padaryti, o pagal 
jo padarymą reikėtų gauti ir 
apmokėti, tačiaus to nėra. 
Dalis prosininkų ir kriaučių 
buvo išėję į streiką, bet pagal 
unijos kolektyvę sutartį su 
drabužių fabrikantais, tai uni
ja prosininkų streiką pripaži
no nelegališku. Turėjo daug 
kovoti, kol unijos viršininkus 
privertė lokalo valdyba imti 
Sam Ackermano dirbtuvės rei
kalą atydon ir sustreikavusius 
darbininkus patalpinti atgal į 
darbą. '

lietuviams peilis po kaklų. 
Sako, griebia nuo mūsų dar- 

jbus kitataučiai, kiek galėda
mi, ir tuom žvilgsniu mes, e- 
santi mažumoj, negalime at
sispirti. Nors, tiesa, mūsų da
bartinė lokalo pildomoji tary
ba kovoja, kiek gali, eina į vi
sas unijos įstaigas ir kelia vie
šumon netikusius Joint Boardo 
darbus, bet vis kur mažuma, 
tai mažuma. Čia jie prižada, 
prisiegauja prieš mus, o žiū
rėk, apsisuka ir vėl mus 
skriaudžia. Sakau, gerai, kad 
mes turime lokalo taryboj veL. 
kliu narių, o jeigu ne, tai nei 
tiek neturėtume, kiek šian
die turime; jie viską iš mūsų 
atimtų.
' Nutąsą dalyvauti bendrb 
fronto k o n f ,e r e ncijoj prįsi- 
rengimbi prie Pirmos Gegu
žės. Išrinkta trys dėlegatai 
atstovauti mūsų lokalą toj 
fronto 
26 d. <

konferencijoj prisi-

M. jPuzinas.

Darbininkišką Organizaciją 
Komitetą Konferencija 
Jaunuolią Klausimu.

Lietuvių Jaunuolių Nąciona- 
lis Komitetas šaukia konferen
ciją visų darbininkiškų orga
nizacijų, apskričių bei chorų 
komitetų. Jos tikslas aptarti 
jaunuolių organizavimo prob
lemas ir padaryti planus vasa
linei jaunuolių mokyklai, ku
ri turėtų būti kur nors New 
Yorko apielįnkėj.

Organizacijos yra. ragina
mos, kad prisiųstų nuo savo

Tarptautinio Darb. Ap
sigynimo Rinkliava

Kokias Turi Valdi
ninkai Algas?

Williamsburgo Areštuo
tų Bedarbių Teismas

Atidėtas \ į 
_ _ į

Pirmadienį turėjo 4 įvykti 
areštuotų bedarbių Jacob Stok 
ir John Russo bylos tardymas!. 
J teismabutį prisirinko daug 
darbininkų. Nors-lietus pylė, 
kaip įš viedro, bet tas nesu
laikė bedarbius nūd gynimo 
areštuotų draugų. •< Jacob Stok 
ir John Russo buvo, padėti. p.o 
$5,000 kaucijom. Tačiaus 
teisėjas negalėjo toliaus pa-
likti - tokias aukštas / kąūčfjasJ

A ) v'j ’ . • 1 ’S J • k ’ ’’V* X *

Areštuoti bus paleisti,’’ užsta
čius $0 $500 parankos 
kiekvieną. J* 1 t

' f UByįos tardymas .ątjdėta^^ant 
kito sykio. . p r

uzl

..... '.t1 "! *
SKAITYKlt. IR PLATIN-

: . K IT “LAISVI;”

. Sovietą Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

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

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

Norintieji naudotis Sovietų 
produktais, tuojaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVE”

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

F ' V- □r „L. 1 ’ ’ I* P * ’ » • ’ .

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku. ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

p , , • . Pdbafidykite!.
SAVININKAI MARCIUKAl

417 >' Lorinieiį Street; H ♦ (* f Laisvės” Name
V t ■ . I < <i t ■ ‘ , » i. . i I y ' •

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė" Gaunama ant
• J f ‘ : t? ' ! i l

į Sekančių Stočių
r j 
r 4

jBrooklyrie:
.v • * ' K ., I k

• T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo. New Yorko Dis- 
trikto Tag Days prasidėt kovo 
25 d. ir tęsis iki balandžio 2 
d. Lietuviai darbininkai aukų 
rinkimui skardiniukes galite, 
gauti “Laisvės” raštinėj. T. 
D. A. 17 kuopa turi paėmus 
skardiniukių daug. Visi, ku
rie tik norėsite, galite jų gau
ti.

Draugai, prisidėkime prie 
šio svarbaus darbo. Darbinin
kų persekiojimai darosi dides
ni kasdieną, o pinigų nesant 
apsigynimo organizacija nega
li tinkamai ginti politinius ka
linius. Taigi mūsų visų parei
ga pasidarbuoti, parenkant 
aukų Tag Day dienose.

Levanas.

, Iškilo aikštėn, kad. sanita- 
riškumo komisionierius Dr. 
Schroeder žeriasi pinigus į ki- 
šenius, pasiimdamas didžiulę 
algą. Tas ponas gauna me
tinės algos $22,500. Keturi 
metai atgal sanitariškumo ko- 
misionieriaus alga buvo $10,- 
000, bet bėgyje paskutinių ke
turių metų, kaip matome, tas 
ponas daugiau, negu du kar
tus padidino savo algą.

Tai tik vienas faktas iškel
tas aikštėn. Pakračius Tam
many Hall politikierių algas, 
tai mes rastume, kasi tik vien 
New Yorko mieste šimtai mi- 
lionų dolerių nueina į 
ninku kišenius.

valdi-

Numirė Jonas Papas
Pa-

Mirė Drg. Songaila
Kovo 19 d. mirė “Laisvės” 

skaitytojds ir darbininkų judė
jimo rėmėjas draugas Jeroni
mas Sungaila, šv. Vincento ,lį- 
goninjėje. Rąndasi pašarvotą 
jo J pąties namuose ,po , num., 
32$ W. Houston, St., .New 
York. Bus palaidotas kovė

r Vakar ryte mirė Jonas 
pas.Jis buvo sužeistas keltu
vo, (eleveiterip) /pirmadienį., 
Nuvežtas. į ligoninę,, kiek .atsi
peikėjo, tačiaus jo gyvybė ne- ^2 d., 10,vai,” ryte., . , . ,

Iš Lietuvos , buvo Kurtąvįe- 
nų parapijos/, Lietuvoje turi, 
brolį Joną. Čionai Amerikoje 
paliko .dideliam nuliūdime sa
vo žmoną,Antaniną ir tris sū
nūs—Antaną, Vaclavą ir Mar
celiną. Turėjo tris dukteris, 
bet visos jau vedę—Helen 
Mockienė, Branislava Briggs 
ir Adolfina Roberts. ‘ ’ 1.

buvo išgelbėta. > . ,
- Jonas Papas buvo “Laiąvės”. 

skaitytojas per ilgus metus, 
taip pat LDS pirmos kuopos 
narys. Velionis visuomet kar
štai remdavo darbininkų ju- 
dŠJiiqą.

Vaikinui $15,000 už Ranką
Apie du metai atgal, nelai

mingam susimušime automo
bilio su gatvekariu, italas 
Stroncone buvo sužeistas ir 
prarado dešinę ranką.

Šiorrf dienom bylos tardy
mas baigėsi, ir teismas iš
sprendė bylą, kad Brooklyn 
and Queens Transit Corp, tu
ri užmokėti vaikinui $15,000.

Rep.

Dingo Dvi Mergaitės <
Nuo pereito šeštadienio pa

sigendama dviejų mergaičių, 
kurios tėra tik dvylikos metų!: 
Louise Sepersteiri, 377 Šack- 
man, St., Brooklyn, ir Margai 
re,t Lange, 9-08 34,th Avė., 
Astoria.

Tas tapo atsiekta. Ne- i komitetų po vieną bei du at
kurtoms sekcijoms buvo iško- 'Stovus. Neturi atsilikti ir 

Į mūsų plati apielinkė. Visos 
' organizacijos, kurios randasi 
žemutipėj New Yorko ir New 
Jersey vąlstijų dalyj ir Long 
Islande, turį, būtinai prisiųsti 
savo atstovu^. . . . (

Konferencija įvyks penkta
dienį,, kovo 24 d., . “Laisvės” ■ 
svetainėj, 46 Ten Eyck St., ( 
Brooklyn, N. Y., Nesivėluoki- 
te, draugai, ne^ manotn konfe
renciją pradėti lygiai astuo
nios valandos vakare. \ ■

B. Fulton, 
L. J.(N. K. Sekretorė.

votą pakėlimų, bet tie pakėli
mai labai menki, ir ten dar
bininkai nepasitenkinę tokiais 
pakėlimais. ■ • :

Užupio menka dirbtuvė, bet 
ir toji veikiausia užsidarys, 
nes jos savininkas žada aplei
sti 3šią šalį, iš priežasties ne
sveikatos. '. '

' Juškevičiaus dirbtuvė kiek 
dirbinėjo, bet dabar jau darbą 
baigia ir veikiausia sustos vi
sai.

A. Bubnys, kriaučių delega
tas savo- raporte pažymėjo, 
kad, kiek jam teko girdėti, tai 
didieji kontraktoriai susiorga
nizavo į trustą ir gelbėsią 
vienas kitą su išgavimu dar
bo iš drabužių fabrikantų, o 
tuos mažiukus vysią iš biznio.

Toliau, jis pažymėjo, kad 
darbų nesimato, o ypatingai 
kuomet tapo paskelbtos “ban
kų šventės.” Tas bankinis 
krizis tiek palietė drabužių 
fabrikantus, kad veik ant 60 
nuošimčių sustabdė kirpimą ir 
visą biznį. Delegatas pridū
rė, kad tas .prakeiktas tautiš
kumas, kuris vyrauja- Amalga- 
meitų Unijoje, tiesiog mums

Tik Biskį Šviesos Apie 
Kriminalystes ir 

Policiją
tai 
tū-

PA ĮIEŠKO JIMAI

427 Lorimer St, 
, Brooklyn, ,N.. Y
• ■ •' •' 1 'i ■'

1 i!

136 irvj’ng Ave. 1 ; 
1538 bekalb Ąve.
So? 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenup 
223 
222 
135 
287 
350 Grand Street : / 
Marcy-Ave. and Grand St. 
146 Union Avqnue , j • , 
Metropolitan and Lorin)er St§. 
617 Grand Street t ;
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue , 
114 Bridge Street

New Yorke: '

Bedford Av'enue‘‘ 
Berry Street . 
Grand Street 
Grand Street

JONAS STOKES I'
> FOTOGRAFAS j
Siiiomi pranešu aftvo koštu me* ’ 
rihmfi, kad perkėliau savo studiją 

’ ’ ' f*; rtaūjon vieton, .
po numeriu J 
512 Marion St., 
kampas Broad** 
way, Chauncey 
Š t re e t stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
ątudija daug 
geriau jrcngta. 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiau si.

JONAS STOKES i
512 Marion St., kampas Broadway 

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

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

“BALSAS”
1 :

Duoda daug žinių įiU I^etuvos 
darbininkų ir kailio (bj»d^uo-

Adreaas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Mevnelstr.1 ^BalŠo” Redak
cija, Max LaVoniis. ; Genhany.

Kaą užsisako .“Balsą,tas....
tuoln pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prie! fašistų valdžią, 
menės gyvenimo - Ir fašistų 
darbų. KiekViehas Aiherikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo ųžsisakyt “Balsą.” :

“BAL8O” KAINA AMERIKOJE:
Metams ’.••,» .. . . |i.50 
Šešiems mėnesiams . .80
Pavienio num. kaina . ‘ .05
...... ...... ................ .......... ...................

Allen ir Canal .St.
Bowery and Deląncey Street 
Bowery , ąnd Houston Street 
3rd.\ ^Avenue, and 14th' Street 
Chatham Square t'' • 
Dęsbrosses. ..and .Greenwich §t. 
685 Wfasnington Šttėe£ į * i? , 
4th..Ayenue.. and. 4£nd. .Street

Avenue and 4th Street. -

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudfls kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių jdegi- 
pio, kojų jiuvargpmas ir “sunku
mas“, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niėžtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveijcumąi dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokiety s specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
'(apart , nedėldienių) nuo .2 iki ,6

Telephope, Evergreen 6-5310

r j j ’. ----------------------r ■; j _ r

I GARŠVA 
GrabdriusJ. / v . X . > ■; • -■

Dr, M. Maišei, Specialistas 
L Vyrų iF motetų > ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo, ir odps ligas, 
gydau įčirškimu; kraujo ir pųpKįs 

?. . v I anajizai
107 E. 17th STREET

Nekr 4th Avė. (Union Square) 
Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom:-16-12

Pilna Egzaminacija $2.00

UNDERTAKER 
.LAipOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamupja ir laidoja numirusioj 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijorns, 
krikštynoms ir pasivažinėjlmairs.

's ' 231 Bedford Avenue , 

BROOKLYN. N Y

- “VWWWWW

NOTARY ’
PUBLIC

TEL. STAGC 
2-5043

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Uipiaa ir chroniikaa vyrų ir 

motorų, liga* kraujo ir odos.
Padarau ištyrimą kraujo Ir ilapuma

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

Now York. N Y.
Valandos PrHhnimot

Ryto nuo 10 riki A, Po pietų nua > 
iki 9 vai. vakare

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

................ f ,'r'i?

i Ik
Dažnai iškyla tai vienoj, 

kitoj, vietoj, kaip: policijos 
Ii asmenys susirišę su pože
miniu pasauliu. ' 5 Šiomis die
nomis 4,ėjp, tardymas keturių 
policijos kapitonų ir septynių 
seržantų už “nepaisymą” par
eigų ir, dar daugiau, už- pas
kyrimą policistų, kurie patys i 

| “kidnapino” Ernest Schoenin- 
I gą įsu tikslu pasipinigauti.j >

: Ne tik tįedu policistai, ku
rie ‘‘kidnapino0 . Šchoenjng^, i 
bet ir. kiti įVelti į tą dalyką. 
Eina (ardymas ne todėl, kad 
policistai “kidnapino,” bet had 

tai jieškojimą kriminalistų per 
i pirštus leido. (•

Šita byla prieš policijos žy
mius viršininkus tik biskutį 
meta’ šviesos ant policijos. Pa
kartotinai buvo iškelta, kad Į 
nekurie policijos nariai turi1

PAJIEŠKAU t . .
v Pajieškąu ,savo tetos Matildos Sin- 

kiūtes ir J, Zavecko, kurte seniau 
gyveno 11 Judge St., Brooklyn^. Pra
šau jų pačių atsišaukti ktfbh jei kas 
apie juos žinote, suteiks mąn žjnių 
busiu labai dėkingas. Ę. J. Barkr 
šaičiuteį kaimas ObšAitai, Pašeriu policijos kapitonai ir seržan- 
val., Vilkaviškiu Apskr., Vardas: - :
Ener Jėtė, Lietuva. . , j ; •. (68r69)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

PARDUODU farmą 18 ekerių su 
gyvuliais, paukščiais ir visi farmos
įrankiai geriausiam užlaikyme, geri susisiekimus su požeminiu pa- 
budinkai. Parduoda pats savininkas; .. ** ■
klauskite F. M. Bertulis, Box 181 
Stratford, Conn. Telefonas 70-973 M. 
Arba Charles Staniulis, 162 Metro- 
palitan Ave. Brooklyn, N. Y.

(66-72)

šauliu.

“LAISVĖS” DIREKTORIŲ
ATYDAI 1 '

156
r-

VOKIETYS SPECIALISTAS

DR. 
215 E. 12th SL

Tarp 2nd ir ,3^pd Av©», ( , 
NEW YORKĖ 

z ' ) ‘ Valandos nno lt ttd 1 
£ Nuo 4 Ud Ir I ‘ 1.

Negiliom nuo !• ik| 1 
, l. : ' -I. I,)'} II
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

' patinusias gyslas jčirikininiais

f MATHEW P. BALLAS INC.
g i ( B I E L 6 U S K A S ) 
i! GRABO R I U S
M UNDERTAKERS A;ND ffaBALMERS 
W 060 GftOND ST. į BROOKLYN. N. Y. 
P . 5 ‘ MŪ8Ux '(.STAIGA ATLIPĄ. SEKANČIUS DĄRPUS: 
l:;< MIRUSIUS? PARVEŽAM iš . VlSU^SAUIU,- IR TS'ČIZ 
L. PASIUN^IAM (.KUR KAM REIKIA, j į' 
(U’ PIRMĄJA! PAGALBAI AMŠUL^NSIN 

"KURIUO PATARNAUJAM ^UVEŽ^ 
g PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRČŠ

'A-qšk< 
loajuų,-: . 
IINĘtlR? i 

PARVEŽTI. TURIM MOTEl^t MIRČŠlbMŠ’MOTERIMS' ‘ 
.ViriJ | ČŪ kfH i j ’ duodam' GRAŽIA' VIETA SAVO’ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI iDOyAlMų * • . 1 * ' ■ • ’ , ;

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t O MES 
KUOGERIĄUSIA1 PATARNAUSIM. < U C’ i ’ 
i L ' MQsiV RAŠTINĖ ATDARA* DIENA. IR NAKTL MUSU 
TELEFČNAS NIEkAD NEMIEGA. ) 1 M r X 

t . , T l f a U. H * t - • ‘

A
Telephone, Stagg ,1-4401 ■ < j

RADZEVIČIUS
GRABORIŪS 
(UNDKRTAKKR)

i <• ■ ' •• ii''

IŠRANDA VOJIMA1
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4-5-6 kambariai la
bai pigiai. Pageidaujama lietuvių. 
Ant vietos yra džianitorius, kuris 
viską prižiūri. Atsišaukite: 1192,194- 
196 John Street, Brdoklyn, N. ■¥.* '

■ ’ f (67-71)
5... ...

‘Laisvės’- direktorių tarybos 
susirinkimas įvyks sekantį 
penktadienį,) 24 kovo, 8 vai. 
vakare. Visi direktoriai pri
būkite. '

l v,

(68-69)

402 Metropolitan Avenue
* (Arti ,Marcy Avenue)

O.iS iBKOOKLYN ^.Ii/ J'jJ£ 1
U I > i « ’■ » * * i

"DR. HERMAN MENDLOWITZ
.*WTf> -L. rt ?n ,U-

Praneša visuomenei, jpg jis atsidaro savo ofisą
# Williamsburghe: 

252 Berry St.,’'
[,į‘ > artį Grand;Street >• *\ •* • £ i

, Telefonas Evejrgreęi| <6-^959
Ofiso valandos riuo 1 iki 4 kas dien,' serėdoms ir subatoms

• j <ntĮo. ^ iki 7:30 vai. vakarais.

NEDfiLlOMįS 
i‘iiA ’12- Uh kabyto

Brooklyn, N. Y.
U’ M

Ą Nuo 10 s y i .

Į I FLATBUSH ofisas
i < ■ Avenue J 

kampas Ė. 23rd Si. );




