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Vokietijoje siaučia kruvina
sis fašistų teroras. Fašistai 
rengiasi nužudyti komunistų va
dus dd. Thaelmanną, Torgler ir 
kitus. Viso pasaulio darbinin
kai neša protestus prieš fašis
tus ir reikalauja paliuosuoti ko
munistų vadus. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos ir kitų organizacijų 
kuopos privalo nešti protestus*. 
Mūsų protestai labai daug gel
bės Vokietijos draugams.
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KRISLAI
Protestuokime.
“Vilnies” Suvažiavimas, 
šarlatanas.
Geras Pavyzdys.

Rašo D. M. šolomskas

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iii almėsite 
Pasaulį!

Amerikoje Auga Pro
testų Banga prieš 

Fašistus

Mūsų dienraščio “Vilnies” 
metinis suvažiavimas įvyksta 
pradžioj gegužės mėnesio. A. L. 
D.L.D. kuopos ir taip draugai 
privalo siųsti pasveikinimus, su
manymus ir kiek galint finan
sinės paramos. Atminkite, kad 
dabartinio krizio metu yra sun
ku verstis komunistų dienraš
čiams, o ant “Vilnies” dar pa
darytas buržuazijos puolimas, Ir 
ji patraukta teisman.

“Laisvės” skaitytojas d. J. 
Talasky iš Du Bois, Pa., mums 
rašo, kad pas jį buvo atėjęs tū
las elementas, kuris persistatė 
“Laisvės” agentu ir norėjo gau
ti iš jo prenumeratą, siūlė tam 
tikras dovanas lėkštėmis bei ra
šomąją plunksną ir paišelį.

Skaitytojas pradėjo jo klausi
nėti, tai tada jis greitai aplei
do jo namus. Mes pranešame, 
kad tokio agento neturime. Ko
kias dovanas duoda mūši] dien
raštis, tas būna paskelbiama 
spaudoje.

Dabar “Laisvės” administra
cija išsiuntinėjo paraginimus 
del skaitytojų, kurių pasibaigu
si prenumerata ir taipgi antra
šus mūsų agentams. “Laisvė” 
prašo visus draugus atsiteisti, 
atsinaujinant prenumeratą, už
simokėti bilas už visus darbus, 
kurie jums yra padaryti ir gau
ti naujų skaitytojų.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija leidžia 
brošiūrą apie bedarbę. Išleidi
mas kiek susitrukdė, nes brošiū
ra bus didesnė, kaip buvo iškar
to manyta. Medžiagos ir labai 
naudingos yra. Reikia turėti 
pilną ir tinkamą vadovėlį, šios 
brošiūros bus atspausdinta pla
tinimui. Kuopos praneškite, 
kiek jūs galite daugiau išplatin
ti, negu reikia ALDLD na
riams.

ALDLD 219 kuopos sekretorė 
d. J. K. Navalinskienė prisiun
tė už 11 narių duokles. Dalis 
jų kuopos draugų negalėjo pa- 
simokėti duokles, tai kuopa iš 
savo iždo pamokėjo, 
geras pavyzdys, 
kuopa, kuri tik turi 
gų, privalo pamokėti 
bius narius duokles.

Tai labai 
Kiekviena 
ižde pini- 
už bedar-

Vienas draugas atrašė laišką 
“Laisvei”, i 
jam sulaikėme dienraštį.
sako, kad .“L,’’ turėtų ,būtį be
darbiams dykaį. Kiek mes ga
lime, tai palaukiame,, bet tas

Moterų ir vaikų demonstracija Sovietą Sąjungoje protestui prieš terorą kapitalistinėse 
šalyse, prieš Vokietijos fašistus ir reikalavimas paliuosuot Scottsboro negrus jaunuolius.

WASHINGTON. — Po 
visas Jungtines Valstijas 
plečiasi protestų banga prieš 
Vokietijos fašistus. Darbi
ninkų organizacijų susirin
kimai siunčia protestus. Vo
kietijoj fašistai puola komu
nistus, socialistus, katalikus 
ir žydus. Todėl protestų 
banga kasdien auga. Net 
Amerikos Darbo Federacija 
buvo priversta varde 3,000,- 
000 narių užprotestuot prieš 
fašistinį terorą. Katalikų
organizacijos ‘ protestuoja. I I|?TI]VAC FAŠISTAI MITFISF
Žydai išvystė didelę kampa- • WE IU V Uu T AdlO 1 HI U O I EiilL
nijų, jų viena organizacija 
varde 100,000 narių ir per-1! 
eito karo žydų veteranų or
ganizacija varde 20,000 už
protestavo. Visi siųskite 
protestus sekamai: Ambas
sador of Germany, Wash
ington, D. C.

KALĖJIMUI VEIKLIUS KOMUNISTUS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Darbininkai Bėga iš 
Vokietijos nuo Fašistų

Panevėžy kariuomenės tei
smas nagrinėjo komunistų 
bylas. Kaltinamuosius gin
ti buvo iš Kauno atvykęs 
prof. Stankevičius.

Pirmosios bylos istorija 
tokia: Duleckas, Kraveckas, 
Racionaitė, Kacas ir Star- 
kaitė buvo kaltinami tuo, 
kad 1932 metais, lapkričio 
mėn. 4 d. vakare visi susi
tarę norėjo iškabinti- raudo
ną vėliavą ir išmėtyti litera
tūros, bet laiku pastebėję

ir Koche Lichtai ir Garbe- 
ravičius Michel priklauso 
komunistinei jaunimo orga
nizacijai “Mopro”. 1932 m. 
lapkričio mėn. 5 dienos va
kare vietos policijos virši
ninkas, p a s i k v i etęs kelis 
šaulius, ant visų kelių išsta
to sargyba^ nes ■ tikėjosi, 
kad vietos komunistai, sa-

I VOKIETIJOS KOVINGI DARBININKAI 
KAUJASI PRIEŠ BUDELIUS FAŠISTUS

Pittsburg, Pa.—Kada at
vyko trys šerifai pardavi
mui Sussie ir Luko farmos, 
tai juos pasitiko 500 farme- 
rių ir pravijo, grūmodami 
šakėmis ir kitais ūkio gink
lais. '

BERLYNAS.—Saksonijos ( Oldenburge teismas ištei 
sostinėje, Dresdene, keliu' ®ino fašįst”s , žmogžudžius, i 

' kurie nužudė komunistų at*-: 
fabrikų darbininkai ir dar-1 stovą į valdvietę. * 
bininkės paskelbė streiką. Vokietijoje ruošiama dir- i 
prieš fašistų terorą, bet fa- va kaizerio grąžinimui ant ' 
šistų cenzūra nepraleidžia! sosto, 
daugiau žinių.

Fašistų vidaus ministeris 
W. Frick paskelbė, kad visi 
komunistai, kurie buvo 
Reichstago nariais, bus are
štuoti ir sugrūsti į kalėji
mus. Tūkstančiai komunis
tų ir socialistų areštuoja
ma ir jie jau perpildė kalėji
mus, tai kiti laikomi bara
kuose, apvestuose spygliuo-' tus laiko kalėjimuose ir kan- 
tomis vielomis. Komunistų 
visi laikraščiai uždaryta. 
Socialistų laikraščių daug 
uždaryta iki balandžio 4-tos 
dienos.

Vokietijoje ruošiama dir

Vokietijos oficialė 
vėliava—sena kaizerinė su 
fašistiniu ženklu. Po visą 
šalį kaizerininkai apvaikš
čiojo Wilhelmo I, vieno iš 
kaizerių gimimą. Fašistai 
visur smaugia darbininkų 
judėjimą ir garbina kaizerį 
ir jo sūnus.

Komunistų vadus dd'. 
Thaelmaną, Torglerį ir ki-

kiną. Visi darbininkai pri
valo nešti protestus prieš 
fašistinį terorą ir siųsti į 
Washingtona Vokietijos at
stovui.

; ! r
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PARYŽIUS.—Labai daug 
darbininkų nuo fašistų kru
vinojo teroro bėga per VoJ 
kietijos rubežių į Franciją. kriminalės policijos valdi- 
Fašistų sargai ant rubežiaus ninkai visus raudonosios vė- 
šaudo į bėgančius darbinin-! liavos mėgėjus areštavo. Ka- 
kus. Pabėgėliai pasakoja | riuomenės • teismas Duleckį 
apie baisų kalinių kankini-! ir Racionaitę nubaudė po 5 
mą, visokias provakacijas irjmt. sunkių darbų kalėjimo; 
šnipavimą. Kankina komu-1 Kraveėką 3 m. ir Kacą 2 
nistus, socialistus, kovingus metam.

Antroji byla buvo iš Mo- 
Jos istorija tokia:

Policija žinojo, kad Molė
tų miestelio gyventojai Lipe

darbiningus, žydus ir kata
likus. Fašistai dūksta, kaip į lėtų, 
koki žvėrys.

San Francisco, Cal. — 15,- 
000 darbininkų susirinko į 
Civic Auditorium ir klausėsi

- ,------ s i prakalbos drg. Robert Mi-
ryšyj su SSSR penkiolikos |į nor, T. Mooney reikalu, 
metų sukaktuvėm, . norės j ____ .
viešai pasirodyti ir mėgins, Berl nas _ Vokietijos 
iškabinti vėliavas ir platinti fašigtai dgjo susirū inti 
literatūrą Is tiesų uz mies- kad viso asaulio darbinin. 
tuko ribų buvo rasta ant te-: kai užy -u atstovus h. 
legrafo stulpų iškabinta ;kongulus testais.
raudona vėliava ir komums-, 
tinęs literatūros.

Kariuomenės teismas, iš
nagrinėjęs Lipęs ir Koches 
Lichtų ir Garberavičiaus 
Michelio bylą, Lichtaitę Ro- 
chę nubaudė 5 m. s. d. k., o 
Garberavičiu 2 m/ •

Sukatoje Girdėsime Koncertą iš Maskvos
Ateinantį šeštadienį, kovo simfonija. Tai pirmu kartu 

25 d., per amerikinę radio koncertine programa bus 
stotį WABC, kuri peiims iš suteikta iš Sovietų Sąjun- 
Maskvos nuo radio stoties 
RW-49, girdėsime koncertą. 
Koncertas pagal New Yorkoi 
laiką prasidės 3:15 vaL po
pietų ir tęsis iki 4:00 valan- &ai ateikite į “Laisvės” sve- 
dos. Bus duota gera kon
certinė programa, jos išpil
dyme dalyvaus ir Maskvos

gos. Atminkite, kad pra
džia 3:15 vai. po pietų per 
stotį WABC. Brooklyriie-

tainę ir galėsite girdėti tą 
programą per vieną iš ge
riausių radio prietaisų.
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Haverhill Darb. Kovos
Mass. — 
Workers 

vadai no-

HAVERHILL, 
Shoe Protective 
unijos pardavingi 
rėjo sulaužyti streiką; jie 
siūlė, kad darbininkai pasi
duotų arbitracijos teismui. 
7,500 apavų darbininkų 
vienbalsiai atmetė tą pasiū
lymą, nes jie žino, kad visur 
arbitracijos teismai atsisto
ja kapitalistų pusėjeprieš

įaugąs auase laisaą . . . . , __r , ... ..
išmėtinėdamas, kad dagininkus. Haverhill dar- 

jis bininkai tęs kovą už geres
nes darbo sąlygas ir 
pakėlimą.

algų

drąugas .pamiršta, kad mūsų D Vi. ■«
dienraštis neturi kalno pinigų BarskejimaS Apie AlU
ir jis negalęs išeiti, jeigu, mes 
duosime dienraštį dykai. Mums WASHINGTON.

p- t
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Drg. Stalinas Apie Anglus Sabotažninkus
MASKVA. — Amerikos siami, kurie tą papildo?” 

“Herald Tribune” korespon- j Minimas korespondentas 
dentas Barns Maskvoje ga-jbandč; dalykus <perstatyti, 
vo Stalino laišką, kuriame g-ggj^ areštavo tuos an- 
tarpe kitko sako. glus, kaipo kitataučius, o ne

krizio metu: viskas brangų, po- 
piera, juodylas, elektros jėga ir 
kitos reikmenys, o įplaukos su
mažėjo.

Kaip kurie draugai kreipiasi, 
kad jiems būtų prisiųsta “Lais
vės” numeriai iš praeities. Mes 
negalime tokius prašymus išpil
dyti. Pas mus atliekamų nume
rių yra tik del redakcijos ir ad
ministracijos kompletiį. Ir la
bai mažai atliekamų. Jeigu ką 
randate svarbaus, tai tą nume
rį pasidėkite.

Paryžius. — Franci j a ne
gali susitarti su Italija. Abi 
vis daugiau ginkluojasi ir 
rengiasi k ar an.

Praga. — Čeko-Slovakijos 
valdininkai nesutinka su 
Mussolinio ir social-fašisto 
MacDonaldo planais apjun
gimo jos su Lenkija ir ki
tomis Mažosios Antantės 
valstybėmis.

Japonija Paskyrė Slapti Laivyno Manevrai 
$200,000,000 Karui i

SAN DIEGO, Cal. — 
  , Jungtinių Valstijų karo lai- 

TOKYO. — Japonijos par-1 vynas prie Hawaii salų lai- 
. , .------, . i ko slaptus karo bandymus,
lamentas po vadovyste im-lNesenai tik pasibaig5 di. 
perialistų paskyrė $200,000,-1 džiuliai karo manevrai, bet 

jie ir vėl prasideda. Ame- 
, rikos imperialistai ruošiasi

organizuota devyni naujiį prje karo.
000 karo reikalams. Bus su-

t
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pirmW dienų, kaip Roose- 
v£ltas tapo prezidentu, pilna 
kapitalistinė spauda žinių 
apie alų. Tas daroma, kad 
barškėjimu apie alų susukus 
visuomenei galvą. Nei alus, 
nei kas kitas \darbininkiją 
neišvaduos iš vargo ir skur
do. Tik vienas yra kelias 
—kovos kelias už tuoj autinę 
będarbiams pašalpą,, darbi
ninkų draudimą ir prieš ka
pitalistinę išnaudojimo sis- įstatymus. Ar gi ne tiesa, 
temą. . • j J

tarpe kitko sako:
“Nėra jokios dirvos del jū-; sabotažninkus, į tai ir gavo 

sų abejonių saugumo gyve-j M atsakymą.
nančių amerikiečių ant So-j 
vietų Sąjungos teritorijos. 
Sovietų . Sąjunga yra viena 
iš šalių pasaulyje, kur bent 
kokis nedraugiškas atsineši- 
mas linkui ateivių yra įsta
tymais uždraustas. Iki šio
lei nebuvo atsitikimo ir ne
gali būti tokio, kad kas nors 
pas mus būtų persekiojamas 
del tautiškumo. O tas atve
jų atvejais įrodyta mūsų at- 
sinęšimu linkui užsienio spe
cialists pas mus dirbančių 
ir kitų darbininkų.

“Kas liečia keleto anglų, 
dirbusių Metro - Vickers 
įstaigoje, tai jie yra pa
traukti teisman ne kaipo an
glai, o kaipo asmenys, kurie 
pagal patikrintas žinias yra 
sulaužę Sovietų Sąjungos

Tokyo. — Prasidėjo Japo
nijos ministerijoje krizis. 
Ministerių pirmininkas Sai
to ir finansų ministeris ren
giasi pasitraukti.

kad ir rusai yra .už tai tei-.

Grupuojasi del Karo ■: > j > į

VARŠAVA. — Po Musso
linio. dr social-fašisto Mac*- 
Donald vadovybe bandbma 
apjungti Lenkiją, Čechoslo^ 
vakiją,. Jugo-slaviją ;ir Ru
muniją. Mos jau dabar turi •. 
sudarę karinį suokalbį prieš 
Sovietų Sąjungą, bet darbi
ninkų neprieteliai jas nori; 
dar daugiau apjungti; Vi-; 
sos keturios turi 75,000,000 
gyventojų. : ■ : •

' Goteborg, Švedija. — Pen- 
' kiasdešimts streikuojančių’ 
laivų krovėjų išvogė penkis 
streiklaužius iš laivo, kurie 
ten dirbo ir automobilium 
išvežę pravijo.

karo orlaivių skvadronai, 
kiekvienas po dvyliką orlai
vių. Taipgi įsakyta mušt
ruoti 100,000 oficierių, kurie 
buvo laikomi atsargoje. Šie 
Japonijos žygiai parodo, 
kad ji su visu pasiutimu ren
giasi prie karo, ir pirmoje 
vietoje prie užpuolimo 
Sovietų Sąjungos.

ant

Cruz Alta, Argentina.’ — 
Čia buvo toks atsitikimas: 
Taksų kolektorius atėjo pas 
ūkininką ir reikalavo pini
gų. Penkių metų vaikas pa
manė, joą tai bus plėšikas 
ir revolveriu ikolektorių ant 
.vietos nudėjo. .» .< ;•<

Paryžius.-—Franci joje ir
gi finansinis krizis. Ji pra
dėjo leisti tokius pat pini
gus, kaip, karo metu leido.

W ashington.—“ Washing
ton Post” laikraštis reika
lauja, kad Amerika sutrau
kytų ryšius su Japonija, ku
ri veržiasi į Chiniją ir su
laužę su Amerikos imperia
listais sutartį.

......V’1

Maskva.—Grupė’ raudon
armiečių pribuvo ant čiu- 
žių iš Sverdlovsko į Mask
vą. Jie išbuvo kelyje 31 
dieną ir padare 1,740 mylių.

r. i
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85,000 Demonstravo

PHILADELPHIA. PI
Sekantį nedėldienj įvyks 

šaukiamas platus šios apielin-v 
kės susirinkimas, kuriame bus 
svarstoma išvystymas bendro 
fronto, spaudos pikniko reika
las ir kiti dalykai, liečianti 
mūsų judėjimą- Jį šaukia Phi- 
ladelphijos darbininkų orga- >( 
nizacijų apskričiai. Čia' ne- 
vien delegatai turės balsą, bet 
visi darbininkiškų organizaci
jų nariai, “Laisvės” šėrinirikai 
ir skaitytojai.

Gavome informacijų, kad 
Į draugai atvyksta iš Baltimo- 
rės, Eastono, Readingo. To 

' negana, reikia visos apielin-

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapyj)

<3

ISTANBUL, Turkija. 
85,000 darbininkų ir studen
tų demonstravo, protestuo
dami prieš Franci jos ir Ita
lijos sauvaliavimus ir prieš 
algų kapojimus. Demonst
rantai šaukė: “Šalin Franci- 
jos ir Italijos imperialistai!” 
Demonstrantai buvo apsupę 
Italijos ir Franci jos konsu
lų namus, biznio įstaigas ir 
siuntė Imperialistams pra
keiksmus.

kės. Pati Philadelphia turi 
pasirodyti skaitlingai. Bus 
“Laisvės” atstovas is Brook
lyn©.

Ši konferencija yra šaukia
ma ALDLD ir LDSA apskri
čių. Šis susirinkimas įvyky 
ateinantį sekmadienį, 26 d 
kovo, 2-rą vai. po pietų, 995 
N. 5th St, Philadelphia, Pa.

Kom. Sekr. A. J. Smith.
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Juodi Socialdemokratų Politikos Vaisiai
Šičia dedame išsivertę pirmą dalį redakcinio straips*- 

nio, išspausdinto š.m. kovo 6 d. “Pravdoje,” vyriausia- 
; me organe Sovietų Komunistų Partijos. Kitą kartą 
įtalpinsime antrą, nepaprastai įdomią kovingiems 

’ darbininkams to straipsnio dalį. Joj bus pamatiniai 
‘^aiškinta klausimas: kaip reikia suprast tą vietą 
ipąskutiniame Kom. Internacionalo Pild. Komiteto at- 
įsiŠaukitne, kur kalbama,'kad komunistai laikinai net 
'susiturės nuo atakavimo socialdemokratinių organi
zacijų? Pamatysime, jog tas susiturėjimas bus tiktai 

■’ laike revoliuciniu veiksmų.
•’ "L.” Red.

y ' i
Visame kapitalistiniame pasaulyje yra daroma vis nauji 

puolimai, kad žemyn numušt darbininkų minių pragyvenimo 
laipsnį; o bedarbė vis auga. Jinai taip pat apėmė žymią dalį 
darbininkų reformistinėse ir krikščioniškose darbo unijose. Kas
kart labiau darosi neužtikrintas darbo minioms rytojus; ir tos 
minios vis veikliau pradeda eiti prieš socialdemokratų išvadžio
jimus, būk laike krizio negalima sėkmingai vest streiko delei 
darbin. ekonominių reikalų.

Atviros fašistinės diktatūros įkūrimas Vokietijoj,—kaipo da
lis kapitalo atakų prieš darbininkų klasę,—visam pasauliui pa
rodo,- kaip nusibankrutavo socialdemokratų politika. Vis pla
tesni darbininkų sluogsniai pradeda suprasti, kad fašizmo atėji
mas pasidarė galimas todėl, kad socialdemokratija persimetė į 
buržuzijos pusę.

** f

'Po to, kai buvo suardyta kaizerio Viliaus monarchija, tai so
cialdemokratija tiesioginiai padėjo buržuazijai sukriušint darbi
ninkų revoliuciją. Ir ištisai guli ant socaldemokratijos sąžinės 
užmušimas vdkiečių darbininkų vadų—Karolio Liebknechto ir 
Rožės Luksemburg: tą darbą padarė politiniai banditai, kurių 
skaičiuje buvo Pabstas, o jis dabar randasi nacional-soc/.alistų 
eilėse.

Įsisteigus respublikai (su jos Weimaro konstitucija), atsistojo 
galvinyj socialdemokratija, bet tie socialdemokratai nepajudinb 
nei vieno plaukelio nuo žmogžudžių galvos, nuo galvos junkerių 
(dvarininkų), kunigaikščių, baronų,, kaizerio Viliaus oficierių ir 
senosios tvarkos valdininkų. Visas teroras tos respublikos buvo 
atkreiptas prieš darbininkų klasę. *

Socialdemokratija padarė viską, kad pasmaugt revoliucinį ju
dėjimą, kad neleist masėms e Vienintelį teisingą karą už savo 
pasiliuosavimą. Jinai sudarė sąjungą su buržuazija ir kaizeriniais 
generolais kovai prieš žmonių mases. Per socialdemokratijos po
litiką dabar tad ir teko valdžia pačioms juodžiausioms reakcijos 
spėkoms.

Jeigu tarptautinė socialdemokratija nebūtų išgelbėjus kapi
talizmą 1918 metais, tai dabar Vokietiją nevaldytų Hitleris, ne
valdytų fašistai Italiją, Lenkiją, Vengriją ir Austriją. Tų šalių 
proletariatas, panašiai kaip Sovietų Sąjungos darbininkai, būtų 
nuvertęs kapitalizmą ir jau darbuotųsi įvykdymui to didžio isto
rinio savo uždavinio,—socialistinės visuomenės statymo.

Fašizmo pasisekimas Vokietijoj ir baigštus socialdemokratijos 
pasidavimas jam iššaukia krizį Antrajame (socialistų) Interna
cionale, pačiame gyvenime parodo bankrūtą “demokratiško soci
alizmo” teorijos. Ir Vokietijos socialdemokratijos šičia sumu
šimas. yra toks sumušimas, kad jis turi visapasaulinę istorinę 
reikšmę. .Tas sumušimas veikia į darbo minias visose šalyse; 
juo stipriau jąsias judina kovai prieš fašizmą, už proletariato 
diktatūrą.

Kadangi plačiausios darbininkų masės daro tokio didelio spau
dimo iš savo pusės, tad Europos socialdemokratija pradėjo vis 
dažniau kreiptis į Komunistų Partijas, siūlydama sudaryt su
tartis, kad komunistai nedarys užsipuolimų prieš socialdemokra
tus; ir vis dažniau ta socialdemokratija pradėjo veidmainingai 
skelbtis, kad ji stoja už darbininkų klasės vienybę, . Ji vis tan
kiau ėmė kalbėti, kad “vyriausia priežastis fašizmo pasisekimų 
tai yra darbininkų judėjimo susiskaldymas, kuris silpnina darbo 
minių atsispyrimą prieš fašistų ofensyvą.”

Tokiais pareiškimais socialdemokratija bando išnaujo pri
gaut darbininkų minias ir palaikyt jąsias savo įtakoje; tokius 
pareiškimus daro juk ta pati socialdemokratija, kuri vede ir 
tebeveda politiką susitarimo su buržuazija ir nenorėjo ir nenori 
vesti kovos prieš kapitalizmo daromus užpuolimus, prieš fašizmą 
ir prieš karą.Proletariatas aštriai jaučia būtiną reikią suvienyti visas spė- 

kas kovai prieš kapitalo ir fašizmo daromus užpuolimuš. Todėl 
vis platesnės ir platesnės darbininkų masės, taip pat tos masės, 
kurios bavo socialdemokratijos įtakoje, telkiasi apie Komunistų 
Partijas streikuose, demonstracijose ir rinkimuose.

Bet plačiosios darbininkų masės vis dar neišgali šiandie ga
lutinai nutraukt ryšius su socialdemokratija ir atsimest nuo 
reforanistrinių darbo unijų ir atvirai pereit į komuniątų stovyklą. 
Jos.atsimes nuo tų senų Savo organizacijų, tik persitikrindamos, 
jog ir dabar, sąlygose fašistinio teroro, socialdemokratinės or
ganizacijos atsisako nuo kovos. / < « j *

Vį^ų šalių Komunistų Partijos stato sau uždaviniu—išnaudot 
visas galimybes, idant sumobilizuot kovai visą darbininkų klasę 
ir visus darbo žmones abelnai. Todėl Komunistų Partijos daro 
dar Avieną bandymą sudaryt vieną kovos frontą sų, socialdemokra
tiniais darbininkais, atsišaukdamos į socialdemokratų organiza-

Visų šalių Komunistų Partijos, komunistai visur ir visuomet 
buvę pirmose eilėse, kur darbininkai kovojo prieš kapitalistus, 

& prieš reakciją, prieš fašizmą ir prieš imperialistinius karus.
f (Bus daugiau)
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SLA Sekretoriaus
Vieta ir Nariai

Chicagos “Sandara” (ko
vo 17 d.) rašo:

Pradžioj ateinančio mėnesio 
visose SLA kuopose įvyks se
kretoriaus rinkimai. Kandi
datais, kaip žinome, yra du: 
Dr. M. Vinikas ir p. M. A. 
Raginskas. Mums atrodo, jog 
šiame atsitikime nebus reika
lo perdaug agituoti už vieną 
arba kitą kandidatą <.. .

. Vadinasi, SLA Pild. Tary
ba sulaužė konstituciją ir 
stačiai smurto keliu bando 
SLA bariams užkarti san- 
darietį. x Pakišo tuo būdu 
todėl, kad atrodo, jog nariai 
visgi sekretorių “refika.” 
Bet tai niekšiškas pasityčio
jimas iš narių teisių.

Pagal SLA konstituciją, 
sekretoriaus vieta priklauso 
J. Miliauskui, buvusiam 
Augščiausios Lietuvių Prie
glaudos Amerikoje sekreto
riui ir labai gerai vedusiam 
jos reikalus. Bet SLA po
nai konstituciją numeta į 
gurbą. Jie vartoja šlykščią 
apgavystę, idant Miliauskui 
neužleidus tos vietos.

SLA nariai turėtų griež
čiausiai protestuoti prieš ši
tą Pild. Tarybos smurtišką, 
prieškonstitucinį žygį. Jie 
turėtų, be to, balsuoti už J. 
Miliauską į sekretorius. 
“SLA Narių Komitetas” iš-j

kymas kariauti dar nepa
naikins karų, neigi juos su
laikys. Tie studentai už
miršta, kad šitie “gerbiami 
biznio vyrai” labai lengvai 
ginklų pagelba privers tuos 
“jaunus beginklius vyrus” 
kariauti. Taip buvo visuose 
karuose.

Komunistai atmeta paci
fizmą. , Tai. tyųrzuazinis ban
dymas užmigdyti darbinin
kus, nuginkluoti juos ir pa
versti buržuazijos ;auka. 
Komunistai mokina, kad 
jauni vyrai turi imti gink
lus, kuomet juos jiems duo
da buržuazija. Bet vietoj 
tuos ginklus naudoti prieš 
darbininkus kitos šalies, rei
kia juos atsukti prieš tą pa
čią buržuaziją. Darbinin
kai tai valandai turi • reng
tis.

Taip pat neužtenka pasi
sakymo prieš imperialistinį 
karą. Reikia dabar akty
viai organizuoti ir mobili
zuoti darbininkus ir darbo 
inteligentus kovai prieš ka
ro pavojų, už gynimą Sovie
tų Sąjungos, prieš imperia
listinius manevrus. Buržua
zinių universitetų studentai 
šitos taktikos nepraktikuo
ja. <____  _ _ - ___  __
nistinė taktika prieš impe
rialistinį karą yra svetimas 
dalykas.

Buržuazines Kultūros Krizis ir Sovietų Są
jungos Kultūrinis Bu jojimas

' r s • •

Su kapitalizmo krizių reiš
kiasi ir buržuazinės kultu-

' i fc '» ' : ' • «a{ ? t 1J

ros krįzis. Šitas kultūrinis 
krizis galima įmatyti visose 
mokslo ir meno srityse. Ma
žinama mokytojų skaičiai 
mokyklose, daugelis baigu
sių profesijas negali gauti 
darbų.

Mažinusi leidinių ir kopi
jų skaičiai. Paleidžiama iš 
darbų daugelis rašytojų, ar
tistų, aktofių ir profesiona
lų. Bedarbių eilėse galima 
rasti ne tik fabriko darbi
ninkus, bet ir mokslus bai
gusius inteligentus.

Kita šio krizio kultūroje 
reikšmė yra ideologinė. 
Moksle, net chemijoj ir gam
tos moksluose pasireiškia iš
krypimas, išsigimimas į me
tafizika. Žymiausi buržua
ziniai mokslininkai šaukiasi 
nežinomos pagelbos išriši
mui ;šių dienų klausimų..

Ekonomijos moksle dar la
biau pasireiškia šitas kultū
rinis krizis. Viena^ sriovė 
žiūri daugiau į fašizmą, o 
kita jau pradeda studijuoti 
Markso veikalus.

Abelnai kalbant, mokslas 
paverstas kapitalizmui tar
nauti. Imant nuo pat pra-

Jiems revoliucine lėni- mokyklos iki augš-

siuntinėjo į narius atsišau-1 BtirZllHzinilį LaikraSClU 
kimus tuo reikalu, taip pat Suokalbio BlofaS > 
ir tam tikrus balsavimo ba
lotus. Viena kopija tų balo
tų turi eiti Pild. Tarybai, o 
kita minėtam komitetui. 
Nariai savo teisių negali iš
sižadėti. SLA nėra saujalės 
fašistų vadų organizacija. 
Tie ponai bus priversti skai
tytis su narių norais ir va-i1 
lia. SLA konstitucijoj aiš
kiai nusakyta viršininkų 
rinkimo procedūra. Smurto 
keliu bandymas užkarti na
riams vieną iš dviejų ponų 
yra nelegališkas žygis ir aiš
kiai sulaužo tą procedūrą.

Klaidos Pataisymas
Vakar dienos “Laisvėj” 

šioj vietoj buvo pasakyta, 
kad fašistų “Vienybės” lei
dėjai nurarė į redaktorius 
kviesti poną Račkauską. Bet 
pasirodo, kad yra kviečia
mas Matas Šalčius, kuris da
bar esąs Chinijoje.

Studentų Pacifizmas
> ■< ■ .1

Ne tik Anglijos, bet 
Amerikos kolegijų ir uni
versitetų studentai pasisako 
prieš naują karą. Štąi 
Brown Universiteto studen
tų laikraštis “The Brown 
Daily Herald” šaukia stu
dentus atsisakyt eiti į karą. 
Girdi, “dažnai yra sakoma, 
kad seni žmonės sukelią ka
rus, o jauni turi kariauti. 
Kai kurie mūsų didžiai ger
biami biznio vyrai jau šnibž
da apie tai, būk karas su
grąžintų gerlaikį. Bęt* jei
gu jauni vyrai atsisakytų 
dalyvauti jų (biznierių) ka
bliose, tai daugiau karų ne- 
batųi”

Visas tonas granai paci- 
fisiiniš. Jaunų vyrų atšisa-

ir

I • ’ A
“Prosperity,”1’ “prosperi

ty !” staugia buržuazinė 
spauda visuose kampuose. 
Milionams darbininkų gal
vas jau apsuko, kitiems dar 
apsuks. Kasdieną kala ir 
zalatija, kad Roosevelto val
džia sugrąžino “pasitikėji- 

Įmą Amerika,” kad “gerlai- 
kis” jau išaušo.

Atvejų atvejais mes įrodė
me, kad Amerikos didlapiai 
yra padarę suokalbį užkal
bėti alkaniems bedarbiams 
dantį. Jokių gerlaikio žen
klų nesimato ir nėra, o ban
do įkalbėt darbininkams, 
kad gerlaikis jau išaušo. 
Mat, tegul proletarai sal
džiai rųiega kepurėse ir sap
nuoja, nors pilvas jiems jau 
tuščias.

Šalti ekonominiai faktai 
tą buržuazinių laikraščių 
blofinimą supiškina į nesu
skaitomus kavalkus. Da nė 
vienoj pramonės šakoje ne-i 
simato nė per nago juodymą 
pagerėjimo situacijos bei at
siradimo daugiau darbų. 
Kaip tik priešingai: Pasku
tinėmis dienomis automobi
lių gamyba sumažėjo virę 
dviejų nuošimčių,i elektros 
jėgos gamyba dar nupuolė 
2 punktais, biznis* abelnai 
.nusfnuko trim nuošimčiais 
ir tj t. O štai kovo 23 d. 
praneša, kad visoj -New Jer
sey valstijoj' visiems visuo
meninių įstaigų ir įmonių 
darbininkams algos vėl nu
kertamos dar 10 nuoš.

Tai toks “gerlaikis” svei
kiną Amerikos proletariatą.

čiausios inžinerijos, mokina
ma, kad lavintas darbinin
kas turi tarnauti kapitalo 
boardirektoriams, kaip pa
daryti pelno kompanijai ir 
tt.

Buržuazine Literatūra ir 
Jos Leidimas

Visa buržuazinė literatū
ra yra paversta tarnauti 
kapitalistinei sistemai. Jos 
leidimas paremtas biznio pa
matais.

Kas leidžia Amerikos lite
ratūrą? Jokios įstaigos, ap
art kelių universitetų, kurie 
leidžia kai kurias mokslines 
kpygas, nėra įstaigos, kuri 
prižiūrėtų ir leistų literatū
rą kaipo švietimo reikalui. 
Didžiumoje Amerikos publi
kai literatūrą leidžia kom
panijos, kurios bizniu pa
remtos.

, Kokiais pamatais šios 
kompanijos yra suorgani
zuotos? Pirmiausia jos yra 
organizuotos biznio pama
tais. Knygų leidimo kom
panija yra tokia pat įstaiga, 
kaip ir fabrikas, kuris 
gamina pardavimui automo
bilius; kaip kad valgių ar
ba rakandų krautuvė. To
kiai kolnpahijai pirmiausia 
rūpi ne veikalo turinys, bet 
pelnas. , Veikalą turi perlei
sti ne redakcija, bet skelbi
mo ir pardavimo depart- 
mentas. ■*. r ■.

Veikalas gal visai netin
kamas skaitymui, gali būt 
dar bledingas, bet jei leidė-l 
jas mato, kad gaus pelno, tai 
tas veikalas pasirodys labai

Toki

Fašistų “Vienybė” Dejuoja
Matomai) visūš’ popus fa

šistų gazietos spaudžia die
gliai. Štai jos pačios žo-

i.> i. ..

džiai: “ ‘Vienybes’ skolinin
kai ir net prenumeratoriai 
pradėjo nesiskubinti ar tie
siog vengti ‘Vienybei’ atsi
teisti, o nauji skaitytojai 
pradėjo bijoti laikraštį pre- 
hųmerųotisL Iš kitos pusės, 
kreditoriai ėmė ‘Vienybę’ 
daugiau spausti, rėikalaūda- 
irii savo skolų.”

Nuo savęs jokių komen
tarų nededame.

gerai išgarsintas, 
skelbimai labai daug nusve
ria ir į skaitytojus.

Be to, reikia pastebėti, 
kad Amerikoj spauzdintos 
knygos yra leidžiamos laibai 
mažu skaičium. Reikią ste
bėtis, kuomet žinovai prane
ša, kad vidutinių veikalų 
(knygų) leidžiama tik po 
4,000 kopijų tokioje plačio
je Amerikoj. Po daug ko
pijų leidžiama tik tų veika
lų, kurių autoriai jau yra 
gerai išgarsinti ir žinomi. 
Dažniausiai būna taip, kad 
veikalo turinį nusprendžia 
išanksto kompanija, kuri 
veikalą perka ir išleidžia. 
Už tokius veikalus, žinoma, 
grupelė rašytojų gauna ge
rą atlyginimą: Bet didžiu
ma rašytojų Amerikoj nega
li padaryti gyvenimą iš savo 
raštų.

Tad kuomet šalyje yra to
kia knygų leidimo sistema, 
kuri yra išdavas visos kapi
talistinės sistemos, tai nega
lima tikėtis, kad būtų geras 
veikalo turinys. Tokioje si
stemoje ir yra kultūrinis 
krizis. Kaip krizis atsilie
pia ant viso kapitalistinio 
biznio, tai taip ir ant knygų 
leidimo.

Knygų Leidimas Sovietų 
Sąjungoj

Dabar galime analizuoti 
knygų leidimą Sovietų Są
jungoj. Galima pasiimti 
faktų iš kapitalistinio žur
nalo “Current History.” Šia
me žurnale Sidney Webb 
plačiai rašo apie Sovietų 
spaudą.

Sovietuose pirmiausia mes 
matome, kad knygų leidimu 
rūpinasi valstybė. Vyriau
sia knygų leidimo įstaiga 
yra po kontrole valdžios. 
Webb sako, kad “tik Sovie
tų Sąjungos valdžia paėmus 
į savo rankas knygų leidi
mą.” Tik Sovietų Sąjungoj 
knygos leidžiama pirmiausia 
atsižvelgiant į jų turinį.

O kas svarbiausia, tai kad 
Sovietų Sąjungoje “nėra nei 
vienos įstaigos, kuri leistų 
knygas del pelno,” sako 
Webb. Vyriausia Maskvos 
knygų . leidykla pereitais 
(1932) metais pardavė 600,- 
000,000 knygų kopijų, kurios 
sudaro' apie 40,000 įvairių 
atskirų leidinių, pavadini
mu.

Šita vyriausia knygų lei
dimo įstaiga įsteigta tik 
1919 metais.
Pralenkė Kultūrinį Pasaulį

Toliąus Webb aiškiria 
apie knygas, kad “visoj Są
jungoj per metus spausdina- 

( ma įvairių knygų ir brošiū
rų apie 50,000. Kas reiškia 
daugiau, negu sudėjus kar
tu Vokietiją, Angliją ir 
Jungtines Valstijas.” *

Tų visų knygų atspausdi
nama apie 900,000,000 kopi
jų. Be visų knygų, kurių spaus
dinama tokia galybė, dar 
prisideda laikraščių ir žur
nalų, kurių 'apskaitoma apie 

t6,000. ‘ Šių laikraščių cirku
liacija siekia iki 40,000,000. 
Aky vaizdo j šių .faktų, Webb 
primena, kad 20 metų atgal 
didesnė pusė šių žmonių ne
galėjo skaityti nei rašyti.
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Bet kas buvo pirmiaus? 
Statistikos 1914 metų paro
do, kad carinėj Rusijoj tais 
metais tik 130,000,000 kopi
jų knygų ir brošiūrų buvo, 
išleista. 
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Knygų leidimas šiais me
tais bus apie devynis kar
tus didesnis, negu kad bu
vo 1913 metais. Knygų 
skaitymas taip pat labai pa
kilo.

Knygų leidimas valstybei 
labai apsimoka. Nuo 1929 
metų iki 1932 metų knygų 
pardavinėjimas pakilo dvi
gubai. Pereitais metais Mas
kvos knygų leidimo įstaiga 
pardavė už 150,000,000 rub
lių. Pelno darbininkų vals
tybė padarė iš knygų leidi
mo ir pardavimo 30,000,000 
rublių ($15,000,600).
Knygų Skaitymas Yra La

bai Didelis ir Įvairus
Dabar galima statyti klau

simą apie knygų skaitymą ir 
ko*kybę. Dar Leninui bū
nant, kuomet buvo steigia
mas šita knygų leidimo įs
taiga, tai turėta mintis, kad 
kiekviena darbininkų šeimy
na, nepaisant kokios kalbos 
ji būtų, turi turėti ganėtinai 
knygų savęs pakėlimui kul
tūroj.

Sovietų Sąjungoj knygas 
skaito veik visi darbininkai, 
kurie gali skaityti. Bet la
biausia skaito jaunuomenė, 
kuri lavinasi ir mokinasi.

Knygų leidinių yra įvai
riausių. Visais klausimais 
galima rasti knygą arba 
brošiūrą. Nuo dviejų pus
lapių lapelio iki Darwinb 
veikalų. Darwino veikalai . 
Sovietų , Sąjungoje išleista 
1931. metais 9-se tomuose. 
Šita laida turėjo 11,000, bet 
jau pradžioje pereitų metų 
buvo išsibaigusi. Todėl vėl 
pakartota nauja laida, kuri 
padaryta į 10 tomų ir išleis
ta 10,000 skaičiuje.

Veikalai leidžiama įvairių 
mokslų šakų; technikos ir li
teratūros. Knygos leidžia
mos apie 50 įvairių kal
bų ir kalbelių. Net Čigo
nams leidžiama literatūra. 
Paskiaus ir del tų žmonių, 
kurie gyvena ant galiašip 
(Lediniam okeane), Laplan- . 
dijos ir Beringo gyvento
jams.

Paskiaus vertimai daro
ma į rusų kalbą iš anglų, 
francūzų, vokiečių, italų, is
panų, švedų, čekų ir kitų 
kalbų. Taip pat scenos vei
kalai verčiama į rusų kalbą 
ir leidžiama.

Ypatingai leidimas Mark
so ir Lenino veikalų yra la
ibai dažnus .ir skaitlingas. 
Šių pasaulio revoliucionierių 
veikalai leidžiami įvairiose 
formose. Kai kurios laidos 
siekia iki 100,000 kopijų.

Mokslinės knygos niekur 
taip neina, kaip kad Sovietų 
Sąjungoj. Kaikurių ekono- • 
mistų knygos reikia reiką- 
lauti dar prieš išleidimą, 
kad galėtų gauti, kurie jos 
reikalauja. Sovietų Sąjungoj 
dar nespėjama pagaminti 
tiek daug popieros, kad ga
lėtų patenkinti reikalavi
mus.

. Mokyklos ir Jauni 
Komunistai

Dabartiniu laiku Sovietu. 
Sąjungoj kasdieną lanko 
mokyklas apie 22.000,000 
vaikų ir mėrgaičių. Tad jie -

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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HOOVERIO KAIMAS
Vaizdai iš Bedarbių 

Gyveninio
Vienam New Yorko gra

žiausių parkų, kur aplink 
gyvena turtingiausioji New 
Yorko ponija, pasistatė be
darbiai namukus, kurių pri- 
skaitoma iki 18. Toji be
darbių kolonija randasi Cen
tral Parke, taip sakant, pa
čioje širdyje New Yorko.

Penki metai atgal Cent
ral Parke radosi vandens 
rezervuarai. Tie rezervua
rai buvo jau senai pefmen- 
ki aprūpinti miestą vande
niu. Tad miesto valdžia 
juos nutarė užversti viso
kiom išmatom.

1928 metais užvertė tuos! 
buvusius vandens rezervua-l 
rus.
pradėjo didėti bedarbė. Be
darbių eilėse atsidūrė viso-j 
kių profesijų žmonių. ’

viai nusprendė, kad jiems 
geriau būtų jaunesnis, negu 
tas jugoslavas ir jį paleido 
iš darbo. Jieškojo ilgai dar
bo ir jo gauti nepavyko. Tad 
jau antras metas, kaip esąs 
Central Parko pilietis. Mes 
jo paklausėme, ar jis tikisi 
kada nors gauti darbą.

Jis į mus pasižiūrėjo ir 
liūdnai atsakė: “Šiandie^ 
darbas gauti jau priklauso 
jaunai gentkartei.”
• Žmogus pamokytas, galė
tų dirbti, jei ne fizinį, tai 
protinį darbą, bet šiandien 
jau jo nereikia. Jis pats 
jau vilties neturi, kad gaus 
bi kada darbą, kad pelnys 

| sau duoną. Vot, prie ko 
i žmogų nustumia šis krizis,

1929 metais Amerikoj kapitalistinė sistema...j 
- ------- - Gražiu iš plytų takeliu ėjo-!

i me pas kitą namelį, kur
I radome du vyru. Vienas jų j 

Mes trys tapome paskir- siuvo (turbūt kriaučius), oi
tos iš “Darbininkų Korės- kitas kapojo malkas. Jie įi

|

EAIŠVe l*uslapis> treSal

kitos maršuos gatvėmis su 
bedarbiais. Bet viena iš 
mūsų, tai Tessie, prisižadė
jo jiems literatūros prista
tyti. Tas gerai...

Kas liečia mane, aš labai 
patenkinta, kad gavau pro
gos taip artimai susipažinti 
su šių dienų bedarbių gyve
nimu, nes lankant mokyklą, 
kad ir tėvai nedirba, to bai
sumo nematai, nejauti. Savo 
akimis pamačius, gauni dau
giau supratimo, daugiau 
pagalvojimo, ar ir tau už
augus neprisieis tapti kokio 
parko piliete. . Mes visos 
trys nusitarėme, kad ištir- 
sim visur, kur tik yra New 
Yorke ir už New York o sie
nų bedarbių kempės. Mes 
apsilankysime pas , Juos ir 
supažindinsime. “Laisvės” 
skaitytojus/su jų padėčia.

D.K. Mokyklos Mokines:
Marga Buivydžiutė, 
Helena Mantuškaite, 
Tessie Wasikoniute.

Žodžiais už Negrus Darbininkus, 
o Darbais’ Prieš Juos U

• 1 ! I . •

Išmetė iš Ko
munistų Partijos

pondentu Mokyklėlės” pada- j ^^asvSnTsuįe^dŽ0 i Buržuazinės Kultūros Krizis 
ryti tyrimą, kaip ten tam111 pasveiKino su geia aiena, i. _ . _ . —
naujam gimusiam Hooverio 
kaime gyvena bedarbiai. 
Kovo 11 mes nuvykome ten.

Namukai sukalti iš viso
kių lentgalių ir blekių, su
statyti paeiliui ir visi sunu
meruoti taip, kaip mieste.

Mums besikalbant su tais 
bedarbiais, tai ve kas teko 
sužinoti, kaip kilo pas juos 
mintis, tokius namukus pa
sistatyti. Vienas nupasako
jo, kad gulėti parkuose ant 
suolelių nusibodo, tad suma
nė pasibudavoti tokį namu
ką, kokių šiandien skaičius 
jau siekia iki 18. Bet tas 
bedarbių užvedamas naujas 
miestas nepatiko apielįnkes 
Central Parko gyvento
jams; jie siuntė miesto val-

ką tuo patim ir mes jiems , ir Sovietą Sąjungos Kultūri- 
atsimokėjome. Vienas iš jų nis Rujojimas 
tuojaus pakvietė j savo na-| 
muką. Mes pakvietimą pri
ėmėme. Kada mes įėjome 
į vidų, tai turėjome labai

--------------------- ..n ih« .■ r
priešpartinį griovimo darbą ' '' 

'tarpe lietuvių darbininkų.
Smithas skaldo darbininkų 

spėkas ir demoralizuoja dar
bininkų eiles kaip tik dabar, • 
kuomet daugiausiai reikalin- 
ga darbininkų klasės vienybė. , X 
Toks elementas tarnauja bur- 

narys (žuazijai. Todėl jam nėra viė- 
revoliucinėj Komunistų

Partijoj.

; Joe Smithas taip pat varo

ROCKFORD, Ill — Chica- 
gos distriktas išmetė iš Parti
jos lietuvį jaunuolį Joe Smith, 
kaip grioviką partijos darbo. 
Pirmiau Smith buvo
Jaunųjų Komunistų Lygos, bet tos 
kuomet Rockford draugai 
pradėjo budavoti Jaunųjų Ko
munistų Lygą į masinę organi- * \ 
zaciją, jis atsisakė prisidėti 
prie to darbo. Vėliau Smith’- 
as buvo įtrauktas į Komunis
tų Partiją, nes jis sakė, kad jis 
norėtų darbuotis partijoje. Bet 
ir partijoje jis atsisakė ką nors 
naudingo dirbti, apart ardymo 
darbo pagelba anti-partinės 
propagandos, bandydamas su- 
demoralizuoti kitus narius, 
laužydamas partijos instrukci
jas ir atsisakydamas pildyti 
partijos discipliną.

Kuomet pradžioje šių metų 
buvo svarstoma prieš jį griež
ti disciplinos žygiai, Smith 
bandė išardyti bedarbių orga
nizacijos surengtus šokius, 
garsiai* pareikšdamas, kad jis 
suskaldys partiją. Bjauriau
siais žodžiais keikė partijos 
vadovaujamus draugus ir net 
grūmojo kai kuriems spėka.

-

BALTIMORE, Md. — Bal- j Mokyklėlėj buvo nurodyta, 
tasis šovinizmas turi giliai su-|ka(j jų nusistatymas yra labai 
leidęs nagus į darbininkus. Jis |blogas; kad tokiu nusistatymu 
atrubežiuęja chiniška siena i 
baltus darbininkus nuo negrų, 
negrus nuo baltų. Tuomi daug 
pastoja kelią sudarymui ben
dro fronto kovai prieš badą, 
prieš algų kapojimą, prieš vi
sokį pavergimą iš kapitalistų 
pusės. /

Kuomet pas darbininkus 
yra pasidalinimas, tai buržua
zija daug pasekmingiau išnau
doja, kaip vienus, taip kitus 
darbininkus. Išnaudotojai stu
mia darbininkus, ar jie būtų 
juodi ar balti, kas .kart į di
desnį skurdą ir vargą.

Pas lietuvius darbininkus ir
gi labai plačiai yra prasiplė- 
tęs baltasis šovinizmas, jau 
nekalbant apie fašistus. Tau- 

Įtininkai nesileidžia negrų dar- 
įbininkų į Lietuvių svetainę 
Baltimorėj. Bet tuom pačiu 
kartu laiko negrą darbininką, 
kuris kasdieną duoda tarna
vimą kiekvienam. Tatai daro, 
kad pažeminus negrus darbi
ninkus; lyg sakytų: jūs, kaipo 
rasė juodos spalvos, tik galite 
būti mūsų vergais.

Jie negrų darbininkų šiaip 
neleidžia eiti į Lietuvių sve
tainę. O jei kuris bandyti] 
įeiti, tai pagatavi nulynČiuoti, 
nors tie lietuviai yra taip pat 
nuskurdę, suvargę, tų pačių 
kapitalistų ir ta pačia išnau
dojimo rykšte nuplakti. Bet į 
vienybės sudarymą su . negrais 
darbininkais nesileidžia.

Nuo to ir pažangesni lietu
viai darbininkai nėra liuosi.

Nesenai susiorganizavo lie
tuvių “Dailės Kliubas”, ir įsi
gijo kambarius. Kuomet bu
vo organizuojamas kliubas, 
tuomet organizuotojai- ir rėmė
jai kalbėjo : “Įstęigsim darbi
ninkų kliubą. Čia galės ’daly
vauti .visi darbininkai be skir
tumo,'juodas ar baltas. Nebus 
diskriminuojami negrai dar
bininkai, kaip kad daroma Lie-

Jie barė A 
LDLD narius, kam šie nestoja 
i kliubą. Jie sakė, kad jie

nenori.
kartojo :
nariai, j 

ir įstokite,

5

pas

PAIN-EXPELLER

Avė.
ir So-

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izčt-vo 
inostranich ra b. v SSRS red. 
“Priekalas”.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvvs.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

ž

wSmMMI

Rekomenduoja Nebrangų
Naminį Vaistą

“Europoje roes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimų, danties gėlimų, gripų ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.”

P. P.
Bloomfield, N. J.

jie pasitarnauja išnaudotojų 
klasei. Bet pasirodė, kad tie 
žmones pasitaisyti

Minimi žmonės 
“Ateikite, ALDLD 
kliubo susirinkimą,
pasiimkite į savo rankas. Kol 
mes būsime atsakomingi, mes 
neįsileisime negrų.” Balčiūnas 
dar prideda: “Jūs norite už
kariauti kapitalizmą, paimti* 
fabrikus, o dabar bijote paim
ti “Dailės Kliubą,” kuomet 
mes jį jums atiduodame.” Ar 
gi ne “revoliucionierius?”

Kovo 17 d. nori įsirašyti į 
“Dailės Kliubą” drg. Seimis, 
Balsys ir Pivoriūnienė. Bet 
Krivickas, Balčiūnas, ir Pasa
kinis piestu stoja, kad jų ne
priimti. Dvi dienos pirmiau 
šaukė: ateikite ir imkite kliu
bą, o kuomet atėjo tik trys 
draugai, tai ir jų nusigando. 
Dabar jau rėkė : nepriimti! 
Tai jų logika ir sensas.

Bet nereikia manyti, kad 
baltasis šovinizmas apsireiškia 
tik pas minėtas ypatas. Jis 
yra plačiai įsigalėjęs ir prieš 
jį reikės daug kovoti.

“Dailės Kliubas” nutarė su
rengti viešas diskusijas bal
tojo šovinizmo klausimu grei
toj ateityje kliubo 
se.

Taipgi nepoilgo 
ti masinis teismas 
vinizmo klausimu,
naujiena lietuviams ir abelnai 
darbininkams Baltimorėje.

M. ž.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos NušašS- 
jimai, Nervų
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 

____________ Skilvio, Žarnų 
ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvčpuoj'amųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai,
• Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
| bei čiepu IŠmirkštimai.
Į Prieidama Kaina

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui

Kalbame lietuviškai

Į PR. ZINS
i 110 EAST1611 ST. K T.

Tarp 4th Avė. ir Irving Place- 
įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9 AM. iki 8 PM.;
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
reikalauja milionų knygų.

susilenkti, nes lubos visai Paskiaus unijos, koopera- 
žemai. Kada mes pabėda- tyvai, partijos vienetai, Le- 
vojome, kodėl taip žemai lu- nino Lyga (jauni komunis- 

KiekįtaD, kliubai, organizacijos, 
knygynai, armija ir dauge
lis kitų įstaigų steigia kny
gynus ir skaityklas. Šios 
įstaigos yra ne tik knygy
nų steigėjos, bet sykiu ir 
organai, kurie akstiną kny
gų skaitymą. , , , t t

Webb pažymi dar vieną 
labai įdomų faktą, tai tą, 
kad Sovietų Sąjunga stebė
tinai pakilo knygų skaity
mu. ;
Sąjungoj tarpe 50-60 miho-

bos, tai jis atsakė: “ 
mes turėjome materiolo, tai 
tokį pasistatėme. Kurie tu
rėjo daugiau materialo, tai 
tie pasistatė augštesnius.”

Tas vyras buvo vengras ir 
Central Parko pilietis jau 
virš du metai. į

Kada mes paėjom toliau, 
tai užėjome aktorių gyveni
mo namuką. Mat, aktoriai, 
tai vis aktoriai. Jie mezgi- 

. Sie
nos gana pagarsėjusį akto
rių paveikslais išpuoštos. 
Vyrai vidutinio amžio, bu
vo aktorių unijos nariai, 
jau lygiai keli metai bedar
biai ir antras metas Central 
Parko piliečiai. Verčiasi iš 
išmaldų, nes vilties darbą 
gauti jau neturi. Apie atei
tį jie labai skeptiškai mano. 
Jiems atrodo, kad pasaulis 
pavirto tik į piktadarysčių 
pasaulį, kad žmonės neturi 
jausmų ir sielos, kad viską, 
jei galėtų, paverstų į auksą. 
Filozofija tų aktorių pras
ta; matosi nusivylimas, apa-

džiai protestus, kad tuos na- < niais užsileidę langus, 
mukus sunaikintų ir tuos 
bedarbius išvaikytų. Mies
to valdžia šių metų va
sario menesį padarė tyrimą 
ir, nenorėdama susikelti mi- 
lionus bedarbių prieš save, 
leido tiems, kurie jau namu
kus turėjo pasistatę, pasi
likti, bet uždraudė daugiau 
tų šėtrų statyti.

Dar miesto valdžia patei
kė tiems bedarbiams įsaky
mus, • kad jokių moterų 
tuose namukuose neapsigy
ventų ir kad miesto nuosa
vybė nebūtų liesta. Jeigu 
tų dviejų įsakymų nepa
klausytų, tai į minutą be
darbiai būtų iš tų šėtrų iš
vyti ir prasikeltėliai nubaūs- 
ti.

Pirmas namukas, į kurį 
mes įėjome, gražiai užlaiko- bų, kuriuos kada tai naudo- 
mas. Kampe kambariuko jo ant scenos, 
stovi europiškas iš plytų pe
čius. Dvi lovelės, menkas 
stalaš ir nei vieno krėslo. 
Veikiausiai jie * susėda ant 
krašto lovelių. Ant pečiaus 
virė puodelis kavos ir šalę 
jo koks kitas viralas. Ant 
žemės asloje po kojomis bu
vo patiestas senas kilimas. 
To namelio “savininkas” 
yra jugoslavas, žmogus ne
visai senas, bet suvargęs. Jis 
nusipasakojo, kad mokąs 
septynias kalbas. Iš Jugos
lavijos yra bagotų tėvų vai
kas. Tėvai jį norėjo pada
ryti kunigu, bet jis nesuti
ko, tad ir atvyko į šią šalį Mes jiems prižadėjome. Bet 
laimės jieškoti, kaip ir dau- ar išpildysime, tai klausi
mėlis- kitų. Jis dirbo čia ko- mas, nes ir mūsų tėvai ne- 
kioj tai įstaigoj, bet darbda-jkaip dirba, o gal už dienos,

Kada mes paklausėme jų, 
iš kur jie gauna taip pa
puošti kambarius, tai atsa
kė, kad iš savo teatriškų rū-

Kada mes susipažinome 
su bedarbiais ir jų padėčia, 
ėjome važiuoti namo. Eida
ma aš mąsčiau sau viena, 
kaip tai prisieina darbo 
žmogui gyventi, kuris išsta
tė namus, iškasė tuos re
zervuarus, ištiesė gelžkeliūs, 
išvedė kanalus, linksmino 
teatruose! Dabar visų pa
mirštas, apleistas, lyg kokis 
būtų valkata.

Kada mes ėjome nuo jų, 
tai vienas prašė: “Mergai
tės, kitą sykį atneškite .ta
bako!” Kiti: “Mergaitės, at
neškite ko pasiskaityti.”

kambariuo-

turės įvyk-
baltojo šo-

Tai bus

Sakoma, kad Sovietų tuvių svetainėje.

nu darbininkų skaito kny- veų<g jr g-aus narių j ALDLD

magazinus, ku- 
šlamštas, o ne

darbininkų 
Sąjunga,

sa- 
jau 
ša-

gas.
Jei pažiūrėsime į kitas ša

lis, kaip Amerika, Anglija 
ir Vokietija, tai tik mažas 
nuošimtis skaito knygas. 
Kapitalistinėse šalyse skai
to labiausią 
rie yra tik 
literatūra.

Vadinasi, 
lis, Sovietų
pralenkė šioje kultūros 
koje kapitalistines šalis.

Kodėl tai buvo galima 
Sovietų Sąjungoj, kuomet 
kapitalistinėse šalyse knygų 
skaitymas mažėja? Tai bu
vo galima, kad Sovietų Są
jungą valdo darbininkai, 
kad tenai buvo revoliucija 
ir nuvertė kapitalistinę sis
temą. Sovietų Sąjungoj kny
gų leidimas pastatytas ne 
pelno padarymui, bet žmo
nių kultūros kėlimui, darbi
ninkų švietimui.

Šiuos faktus pradeda įžiū
rėti . ir Amerikos blaivesnė 
inteligentija, Joje jau ma
tosi pradžia judėjimo už So
vietus.

Bet darbininkai, matyda
mi šiuos faktus iš pačios 
buržuazijos davinių, turi 
dar labiau veikti už įstei
gimą darbininkų valdžios 
Amerikoj, darbininkai turi 
ginti Sovietų Sąjungą nuo 
imperialistų, kuomet jie kė
sinasi ją pulti.

Kovo 26 dieną, kaip 2 vai. 
po pietų bus Bendro Fronto 
Konferencija Lietuvių Svetai
nėj,, 853 Hollį.ns. St., Baltimo
re, Md. Visos organizacijos, 
kurios išrinkote delegatus, pri- 
siųskite į konferenciją. Taip
gi mes kviečiame visus lietu
vius darbininkus dalyvauti toj 
konferencijoj, ypatingai nuo 
tų organizacijų, kurios nerin
ko delegatų. Dalyvaukite kuo 
skaitlingiausiai.

Baltimorietis.

DIENOMIS I

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

ir tt. Bet gyvenimas parodė 
'ką kitą.

Į porą kliubo parengimų at
ėjo keli negrai darbininkai, 
ne šokti, bet savais organiza- 
cinais reikalais. Tie, kurie 
sakė “raudonas” prakalbas 
už negrus darbininkus, pirmie
ji pradėjo purkštauti: “Ko čia 
jie atėjo? Kas juos čia kvie
tė? Mum biznį čia suspoilins.” 
Nekurie net išbėgo iš svetai
nės. Jų pirmesni žodžiai už 
negrus darbininkus-virto nieko 
nereiškiančiais.

Kovo 10 d., reguliariam 
“Dailės Kliubo” suvirinkime 
Balčiūnas, Pašukinis ir Kri
vickas duoda įnešimą, kad ne
grų darbininkų neįsileisti į 
kliubą. Ir pavyksta tas nuta
rimas jiems pervaryti; ne tik 
į parengimus neįsileisti negrų 
darbininkų, bet neįsileisti nei 
IWR 1 orkęstros laikyti prakti
kas, kur priklauso keli negrai 
darbininkai. Kaip greitai pa
sirodė darbai skirtingi nuo žo
džių ; • _ • :

Mokyklėlėj buvo d.iskusuo- Į Bal. .
jama vien'ą vakaVą baltojo šo-Įjos svetainėje, 110 State St., 
vinizmo klausimas. Diskusi- Wilmerding, Pa. Pradžia 2 
jose Krivickas, Balčiūnas ir t vai. po pietų.
Pašukinis atvirai išėjo prieš i 
negrus darbininkus, kad kol 
jie būsią valdonai, neįsileisią 
nei vieho negro į kliubą. O 
jei kas bandys negrą atsivesti, 
tai su policijos pagelba išme
sią.

Jie, matote, jau pasirengę 
padaryti bendrą frontą su po
licija, kad tik nedaleidus tu
rėti vienybės sd negrais dar
bininkais. Jiems policija pa
sidarė geresnė, kuri daužo 
gąlva^ darbininkams, kurie tik 
drįsta kovoti prieš badą. O 
dar save vadina “susipratu
siais.”

Drg. Kamiene Kalbės Seka
mose Vietose Pittsburgho 
Apielinkėje

Kovo 27, Lietuvių svetainėj, 
428 S. 
Ohio, 
kare, 
kuopa.

Kovo 28, 40 McAdam Ave., 
Washington, Pa. Pradžia 7 :- 
30 vai. vakare.

Kovo 29, APLA 3 kuopos 
svetainėje, Carnegie, Pa. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Kovo 30, Me Kees Rocks, 
Pa.

Kovo 31, Liet. Sūnų Draugi
jos svetainėje, i 818 Belmont 

j Avė., N. S. Pittsburgh, Pa. 
^raidžia 7 :30 vai. vakare.

1, Liet. Sūnų Draugi-

7th St., Steubenville, 
Pradžia 7:30 vai. va- 
Rengia ALDLD 101

Bal. 1, Liet. Mokslo Draugi
jos svet., 142 Orr St., Pitts- 

i burgh, Pa. Pradžia 8 vai. va
kare.

Bal. 2, Mainierių Unijos sve
tainėj, New Eagle, Pa. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Bal. 2, Lietuvių Kliubo sve
tainėj, 156 E. Duquesne Ave., 
Duquesne, Pa. Pradžia 8 
vakare. . *” •

Bal. S, APLA 9 kuopos sve
tainėj, New. Kensington, Pa. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Bal. 4, Wandergrift, Pa.

vai.

BREMENEUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, 

arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

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

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“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 būdtų 

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 mėn.—1 rub.
50 k a p., 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.

• Amerikoje “Priekalą” galima ii- 
atrašyti taipgi per ♦‘Laisvę*’

Dar galima grfuti kompletas už 
1931-32 metus.
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Penktadienis, Kovo 24, 1933

Pilietybės Klausimai ir Atsakymai ELIZABETH, N. J/
Tatptautinis Darbininkų Apsigy- 

nimas, liet, sekcija rengia pasilinks- - , 
minimo vakarėlį, sekmadienį, 26 d. 
kovo (March), 1933, L. D. P. Kliube, 
408 Court St. Draugai ir draugės 
iš apielinkės esat kviečiami atsilan
kyti. Bus puiki orkestrą, kuri grieš 
iki vėlumo nakties. Pradžia 7 v. 
vakare. Įžanga 15 centų.

Užkviečia Komisija.
(69-70)

Atsakymas. —
n a t u r a lizacijos dištriktuose 
praktika nėr vienoda. Kaiku- 
riuose distrikfuose, kaip New 
Yorke, giminės yra priimtos 
kaipo liudininkai, kituose, N. 
Jersey, pav., giminės negali 
būti liūdininkais. Saugiausias 
būdas yra neprašyti giminių 
būti liūdininkais, arba geriaus, 
iš anksto sužinoti nuo natūra
lizacijos oficierių ar giminės 
gali būti liūdininkais. New 
Yorke taipgi reikalauja, kad 
liudininkai turi būti suvirš 23 
metų senumo.

Įvairiuose March 25th 2:30 P.M. on Pulaski 
Hall at Germantown and Hupping 
Park Ave., Mar. 27th 7:30 P.M., 
Kaczynski Hall, 2376 Orthodox St. 
Phila., Pa., Mar 28th 7:30 P.M. Lith
uanian Hall, Richmond St. and Al
legheny Ave. Phila., Pa.

Kovo 26 bus rengiama vakarie
nė, 2822 Bridge St., (Bridesburg) 
Phila. Pradžia 7 P.M.; įžanga 75c. 
porai. Čia irgi dalyvaus Sovietų 
Sąjungos delegatas.

(70-71)

Praėjusį susirinkimą daug 
kalbėjome apie veikimo page
rinimą, bet, vargas, neturime 
finansų. Kuopa nutarė su
rengti vakarėlį, kad padaryti 
kelis dolerius pinigų.

Parengimą turėsime Lietu
vių Darbininkų Svetainėj, 920 
E. 79th St. Vakarėlį, kuris 
įvyks kbvo 25 d., manome pa
gražinti dainomis. Turime už- 
kvietę Carleto Jaunuolių Cho
rą. Jis dar tik porą kartų 
pasirodė Clevelando publikai, 
bet jau įsigijo puikią reputa
ciją. Jaunuoliai ruošiasi su 
naujomis dainomis pasirodyti 
mūsų vakarėlyje.

Mes .tikimės, kad Clevelan
do darbininkiška publika mus 
gausiai parems atsilankydami 
į parengimą ir padės Litera
tūros Draugijos 190 kuopai 
sustiprėti. '

metė savo , Amerikos pilietys
tę? '

Atsakymas Ne. Ji vis pasi-i 
lieka Amerikos pilietė.

Vardo Permainymas
Klausimas Permainiauz var

dą, kuomet tapau Amerikos pi
liečiu, bet dabar negana sua- 
merikonizuota patikti mano 
vaikams. Vėl noriu permai
nyti. Arba sutrumpinti. Kaip 
tą galiu padaryti?

Atsakymas Kuomet natūra
lizacijos teismai, paprastai, 
pavėlina ateiviams suameriko- 
nizuoti savo svetimas pravar
des, kuomet tampa piliečiais, 
jeigu tik pravardes sunku tar
ti, bet antras permainymas 
yra labai sunkus dalykas ir 
gana kainuoja, žmogus turi 
paduoti peticiją teismui, tam 
tikslui, parodydamas, kad jo 
noras permainyti savo pravar- 

Ar tas sulaikys, dę nėr pasekmė išsisukimo iš 
mokėjimo kokių skolų arba 
del kito nelegališko tikslo. 
Jeigu tik Tamsta pageidauji 
praleisti gana pinigų apmokėti 
už tokią sunkią procedūrą, tad 
tarkis su geru advokatu, jis 
tau pagelbės.

Atgauti Amerikos Pilietystę
Klausimas.— Mano žmona 

gimė. Kuomet

Pirmų ir Antrų Popierų 
Prašytojų Metai

Klausimas Kiek metų turi 
imigrantas turėti, idant prašyti 
pirmų ir antrų popierų ?

Atsakymas Ateivis, aštuo
niolikos metų arba daugiaus 
ir kuris legališkai įleistas į 
Suv. Valstijas nuolatiniui apsi
gyvenimui, gali prašyti pirmų 
popierų.

Paduoti prašymą del antrų 
popierų prašytojas turi su
laukti mažiausia 21 metų.
Atvažiavimo Certifikatas Neiš

duotas Pilietystės Kandi
datams

Pasekmingos Prakalbos Mi
nėjimui Tarptautinės Moterų 
Dienos

programa 
d., nedė- 
valandą, 

Cor. E19

BAYONNE, N. J.
Skani vakarienė su 

įvyks kovo (March) 26-tą 
lios vakare; pradžia 7-tą 
Kliubo salėj, 197 Avė. E. 
St. Rengia LDSA 45 kp.

Šioje vakarienėje, apart skanių 
valghj taipgi bus dainos, muzika ir 
šokiai. Dainuos visiems gerai žino
mas drg. A. Višniauskas ir kiti.

Šį vakarienė yra rengiama “Vil
nies” dienraščio naudai ir Darbi
ninkes.

Įžanga tik 50centų. Kviečia Rengė
jai.

STEUBENVILLE, OHIO
ALDLD 101 kuopa rengia prakal

bas, įvyks panedėlį 27 kovo, Lietu
vių Svetainėje, 428 S. 7th St. Kal
bas drg. K. B. Karosienė, kuri nese
niai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. Ji 
lankėsi ir kitose Europos šalyse, tat 
bus svarbu išgirsti jos kelionės pa
tyrimus 
jungos, 
lankyti.

ir įspūdžius iš Sovietų Šą- 
Kviečiame skaitlingai atsi- 

Komitetas.
(69-70)

i
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Atvykimo Certifikatai
Klausimas Ar atvažiavimo 

certifikatas reikalingas pir
moms ir antroms popieroms? 
Ar * žmogus privalo užmokėti 
$5.00 už certifikatą, jeigu jau 
jis sykį užmokėjo $5.00 išpil- 
dydamas “intencijos deklara
ciją” (arba pirmas popieras) ?

Atsakymas Nuo liepos 1 d., 
1929 m., atvažiavimo certifi
katas reikalauta, kuomet apli
kantas prašo “pirmų popie
rų” (arba išpildo intencijos 
deklaraciją), žmonės, kurie 
nemokėjo $5 už tokį certifi-i 
katą, todėl, kad jie išsiėmėi
“pirmas popieras” prieš liepos' Klausimas Aš pasiunčiau 
1 d., 1929 m., turi gauti atva- į$5.00 del atvažiavimo certifi- 
žiaVimo certifikatą del antrų kato, bet iki šiam laikui dar 
popierų. Tie, kurie išsiėmė negavau jo. 
pirmas popieras po liepos 1 d., mano pilietystės gavimą? 
1929 m., ir jau užmokėjo Į Atsakymas N a turalizacijos 
$5.00 pertikrinti legališką įlei- egzaminatorius gauna atvažia- 
dimą nuolatiniui apsigyveni
mui, neturi siusti $5.00 su ant
rų popierų prašymu.

Po įstatymu, kuris ėjo galėn 
nuo gegužės 25 d., 1932 m., 
pilietystės aplikantas, kuris 
buvo įleistas į Suv. Valstijas 
prieš birželio 29 d. 1906 m., 
neturi turėti atvažiavimo cer
tifikato. Taipgi atvažiavimo 
certifikatas nereikalautas są
ryšy su prašymu Amerikos pi
liečių svetimšalių vaikų arba 
žmonos del paeinančios pilie
tystės (derivative* citizenship) 
certifikato.

“Derivative” Pilietyste

vimo certifikatą ir prideda 
prie natūralizacijos rekordų. 
Toki certifikatai nėr siunčiami 
prašytojams. Jeigu natūrali
zacijos biuras tau praneša 
kad negali rasti rekordo tavo 
atvažiavimo, tad nėr galima
išduoti atvažiavimo certifika- { Amerikoje 
to, bet jeigu nesulauki jokio t mes apsivedėm, aš buvau at- 
pranešimo, tai būk tikras, kadjeiviu. Taip darydama ji pa- 
tavo atvažiavimo rekordą ra- metė pilietystę. 
do, ir į laiką busi pašauktas 
atvykti su liūdininkais prie 
natūralizacijos e g z a m inato- 
riaus.

Pametimas įdentifikavimo 
K<5r teles

(70-71)

Klausimas Mano tėvas tapo 
Amerikos piliečiu man būnant 
kūdikiu ir gyvenant su motina 
užsieny. Atvykau šion šalin 
turėdamas 15 metų. Tėvas 
mirė pereitais metais. Ar aš 
esu pilietis, ar turiu išsiimti 
natūralizacijos popieras? Jei
gu ėsu piliečiu, kaip galiu 
gauti pilietystės certifikatą ?

Atsakymas Tapai Amerikos 
piliečiu tėvo pilietyste, kuomet 
atvykai į Suv. Valstijas nuola
tinių! apsigyvenimui. Jeigu 
dabar turi virš 21 m., gali pra
šyti “certifikate of derivative 
citizenship.” Reikia užmokė
ti $10 už tokį certifikatą. Rei
kia aplikaciją pasiųsti ant 
form 2400, kurią galima gau
ti iš natūralizacijos ofiso. Ap- 
likantas turi prisiegti ištikimu
mų Suv. Valstijoms prieš tam 
tikrų Natūralizacijos Biuro 
atstovą. Turėsi pristatyti gi
mimo certifikatą ir kopiją tė
vų apsivedimo certifikato.
Išsibaigimas Pirmų Popierų

? Laiko

ti

Klausimas Ateinantį mėne
sį mano pirmos popieros bus 
7 metų senumo. Ar pirmos 
popieros bus geros, jeigu da
bar pasiųsiu aplikaciją, pinig- 
laiški ir savo fotografiją?

Atsakymas Tik jeigu dabar 
pasiųstum viską ir Natūraliza
cijas Egzaminatorius tave tuoj 
pašauktų, tai yra prieš išsibai- 
gimą pilno laiko. Natūraliza
cijos Biuras paprastai pagrei
tina tokius atsitikimus, bet 
patartina su pirmomis popie- 
romis pasiųsti ir laišką prašant 
Natūralizacijos Dire ktoriaus 
kuo greičiausia atydą kreipti 
į tavo prašymą.

Našlė Deklaranto
* . ■ •

Klasimas Mano vyras numi
rė pereitais metais. Jis išsiė
mė tik pirmas popieras. Ar 
teisybė, kad aš galiu vartoti 
jo tas popieras prašydama sa
vo natūralizacijos?

Atsakymas Jeigu tik jo pir
mos popieros nėr 7 metų se
numo, Tamstą gali vartoti jo 
tas pirmas popieras prašyda
ma pilietystės. Bet turėsi už
mokėti' reikalautus $5.00 del 
atvažiavimo certifikato ir jei
gu jo pirmos popieros išduo
tos prieš liepos 1 d., 1929 m., 
turėsi užmokėti už jo atvažia
vimo certifikatą $5.00.

Klausimas Kuomet atvykau 
gruodžio mėn., 1928 m., ga
vau immigranto identifikavi
mo kortelę. Atsimenu nume- 
rą tos kortelės, bet pačią kor
telę pamečiau, negaliu rasti. 
Ar turiu prašyti tyįtą, naują 
kortelę, kuome.t prašau pirmų 
popierų ?

Atsakymas Tam tikroj vie
toj ant form A 2213, ant pir
mo puslapio, turi užrašyti nu- 
merą tavo įdentifikavimo kor
telės. Ir pranešk, kodėl tuo 
pačiu laiku ne'siunti kortelę.

Atvažiavimo Certifikato 
Informacijos

Klausimas Negaliu atsimin- 
kaip mano vardas buvo už

rašytas/ kuomet atvykau į 
New Yiorką iš Europos. Ar 
Foreign Language Information 
Service gali e g z a m i n u oti 
immigracijos rekordus ir gau
ti tų informacijų? Ir ar gali 
surasti vardą laivo, ant kurio 
atvykau?

Atsakymas Nėr galima For
eign Language Information 
Servicė egzaminuoti valdiškus 
rekordus apie atvykstančius 
immigrantus, tik valdžios dar
bininkai gali prieiti prie ofi- 
ciališkų rekordų. Foreign Lan
guage Information Service nėr 
valdiška įstaiga. Todėl nega
lima tamstai pranešti, kaip ta
vo vardas buvo užrašytas ant 
rekordų, arba negalime prista
tyti kitų informacijų, kurias 
tik šitie immigracijos rekordai 
turi.

Bet. kaslink laivo . vardo, 
ant kurio atvažiavai, tas kitas 
dalykas. Mums pranešk, iš 
katro uosto Europoje išvykai, 
apie, kada atvykai į Suv. Vals
tijas ir prie katro uosto atva- 
žjavai. Galėsime p r i s tatyti 
tas informacijas tamstai, per
žiūrėdami laivų atvyki mus 
laikraščiuose tų laikų, kuomet 
atvažiavai. Patyrimas Foreign 
Language Information Service 
parodo, kad daugumoj atsiti
kimų, informacijos taip gautos 
pagelbėjo aplikantams prista
tyti pilnas informacijas apie 
jo atvykimą į Suv. Valstijas, 
kurias informacijas natūrali
zacija reikalauja.

Persiskyrusių Moterų 
Pilietyste

Klausimas Moteris įgijo 
merikos pilietystę Į921 m. 
vo vyro natųrrąliz,aYįn}U. 
persiskyrė 1931 m., ar ji

sa- 
Jie 
pa-

Kaip ji gali ( 
vėl įgyti Amerikos pilietystę , 
ir kaip ilgai ims?

Atsakymas. — Ji gali pa- , 
duoti natūralizacijos peticiją 
teismui, nuvykstant tenais 
su dviejais liūdininkais, ir už- 
mokėdama .$10.00. Ji turi su 
savim nusinešti darodymų apie 
jos gimimo vietą, neturi išpil- 
dyti intencijos deklaraciją 
(arba kitais žodžiai, išsiimti 
pirmas popieras), nerėik jai < 
išgauti atvažiavimo certifika
to, ir neturi dąrodyti reziden- 1 
ciją šioj šalyj. Nereikės laukti i 
90 dienų prieš “paskutinio iš- i 
klausimo”. Paprastai, visa 
procedura-pirmutinis išklausi- 
mas, ištikimumo prisiega ir 
išdavimas jai pilietystės—ima 
tik vieną dieną.

Natūralizacijos Kaina
Klausimas.—Ar galima su

mažinti natūralizacijos kainą 
žmogui, kuris per ilgą laiką 
jau nedirba. Kiek iš viso pi
lietyste kainuoja? ' *

Atsakymas. — Reikia pa
siųsti $5.00 piniglaišku, su ap
likacija pirmoms popieroms, 
kaipo užmokestį už atvažia
vimo certifikatą. Jeigu atei
vis atvyko prieš birželio 29 d., 
1906 m., jam nereik turėti at
važiavimo certifikato ir netu
ri pasiųsti tuos pinigus. Ne
paisant atvažiavimo, aplikan- 
tas turi mokėti $5.00 raštinin
kui, kuomet jis gauna pirmas 
popieras. Kuomet natūraliza
cijos peticija (antros popie
ros) paduota, aplikantas turi 
užmokėti $10.00. Tokiu bū
du iš viso reikia už natūrali
zaciją užmokėti net $15.00 
visiems, kurie atvyko prieš 
birželio 29 d., 1906 m., ir 
$20.00 visiems kitiems.

Įstatymas neaprūpina su
mažinimą natūralizacijos kai
nų, apart specialiuose atsitiki
muose (veteranai nereikalau
ja mokėti paprastas kainas; 
žmona, ištekėjusi už Amerikos 
piliečio, neturi prašyti pirmų 
popierų, ir tokiu būdu neturi 
mokėti $5.00 pirmų popierų 
kainą). Bilius dabar kongrese 
aprūpina sumažinimą natūra
lizacijos kainų net 50%; bet 
dabartiniu laiku negalima 
spėti ar bilius bus priimta ar 
'atsakyta/

< 
Ar Gimines Gali Būti Liūdi

ninkais Natūralizacijos Iš
klausyme

Klausi mas.—Ar giminės, 
kaip vyras, žmona, pusbroliai, 
pusseserės, dėdės, tetos ar ki
tos giminės skaitomi tinkami 
liudininkai, kuomet kąndida- 
tas pilietystės pašauktas del 
išklausymų prieš natūralizaci
jos egzaminatorių?

BALTIMORE, Md. — Ko
vo 19 dieąą LDSA' 2.8 kuopa 
surengė prakalbas- paminėji
mui Tarptautinės Moterų (Die
nos, kovo 8. Kadangi oras 
buvo labai blogas ir buvo dau
giau susirinkimų, tai žmonių 
nedaug suėjo, bet daugiau, ne
gu pirmiau būdavo prakalbo
se.

Drg. Pivoriūnienė pirminin
kavo, ir pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, kodėl darbininkės mo
terys turi organizuotis ir ko
voti kartu su vyrais prieš ba
dą ir algų kapojimą. Drg.

Kor^sp.

MONONGAHELA, PA.
Ligi šiolei bedarbiai mažai 

čionai veikė. Dabar pradėjo 
kiek bruzdėti, bet vis dar silp
nai. Laikėme du susirinkimu: 
į pirmą atėjo 15 bedarbių, o j 
antrą mitingą jau 34 žmonės, 
kurie pareiškė norą dėtis prie 
judėjimo
pas nedirbantiems.

Išrinkom 7 draugus rinki-

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks 27-to kovo, Lietuvių sve
tainėj, 180 New York Avė. Malo
nėkite kiekvienas stengtis atsilanky
ti, kaip dainininkai taip ir Meno 
Ratelio kuopos nariai, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Jaunuoliai tal
pos turite lankyti susirinkimus. 
Todėl nepamirškit kuoskaitlingiau- 
siai

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 105 kuopos ir Rusų Ame

rikos piliečių kliubas rengia balių, 
kuris įvyks subatoje 25 kovo, Rusų 
Svetainėje, 8640 Eastwick Ave. Įžan
ga su drapanų padėjimu 25 centai, 
pradžia 8 vai. vakare. (69-70)

Z' ■

atsilankyt.
Sietyno Choro Sekr. M. Yegela.

(69-70)

SO. BOSTON, MASS.
Nepaprastą vakarą rengia LDSA 

I 13 kuopa sekmadienį, 26 dieną kovo.

SCRANTON, PA.
International Workers Order, 

Anthracite Distrikto, rengia kon
certą subatoje, 25 kovo, pradžia 7:30 
vai. vakare, International Hali, 427 
Lackawana Ave. Bus graži progra
ma, dainuos Aido Choro Merginų 
Oktetas, iš Wilkes-Barre, Pa. Prašo
me visus skaitlingai atsilankyti.
’ (69-70)

. . . v -i j, z-v uiciicj- novu,
kad iškovoti pasai- kaip 7:30 vai. vakare, piliečių kliubo

O. Kučiauskaitė kalbėjo apiefmui parašų ant blankų, ku
riuos įteiksime valdžiai. Be
darbių Tarybos komitetas lai
ko susirinkimus kas savaitę, o 
visuotinus susirinkimus rečiau. 
Komiteto mitingai įvyksta ant
radieniais.
jau turime surinkę šimtą ir, 
be abejo, trumpoj ateityj su
rinksime daugiau.

Dabar stropiai rengiamės 
prie Alkanų Maršavlmo į pa
vieto buveinę. Maršavimas į- 
vyks balandžio 1 d. Visi ma
siniai trauksime į Washingto- 
ną, Pa., kad įteiktį savo rei
kalavimus. Dabar turime bė
dos sukelti finansų maršavi- 
mui. Reikia trokų ir maisto, 
o kuomet tokia didelė bedar
bė, tai nelengva ir mažos lė
šos'sudaryti.

Vienas iš Komiteto.
----------------------------- -------------------------------------- 4

“Moteris ir Religiją.” Ji la
bai gerai aiškino klausimą ir 
daug davė ištraukų iš drg. 
Matulaičio knygos, kaip se- 
niaus Biblijos skelbėjai žiū
rėjo į moterį ir t.t.

Drg. Balsienė skaitė trum
pą rašinėlį “Darbininkių Gy
venimas.”

Visos savo pareigas atliko 
gana gerai. Iš visų gali būti 
trumpoj ateityj geros kalbė
tojos. Reikia tik daugiau prak 
tikos ir daugiau lavintis, kad 
toliau žengus. ‘

Drg. M. ž. kalbėjo temoj 
“Bankų Uždąrymas ir Roose- 
velto Planas.” . , . <

žodžiu sakant, prakalbos bu 
vo geros, visi darbininkiški 
žmonės buvo patenkinti.

Daug lietuvių dar tiki, būk 
Rooseveltas išgelbės darbinin
kus iš šio ekonominio krizio, 
būk sugrąžins gerus laikus. 
Čia aiškiai buvo nurodyta ,kad 
Rooseveltas nesugrąžins gerų 
laikų, nepanaikins bedarbės: 
jis yra darbininkų nepriete
lius, o prieįelius 
visų išnaudotojų ir jis jiems 
tetarnauja.

LDSA kuopa nenorėjo reng
ti šių prakalbų, nes nebūsią 
pasekmių. Bet pasirodė skir
tingai. Daugiau, negu valan
dą kalbėjo pačios moterys 
apie darbininkių gyvenimą ir 
darbo sąlygas ir kaip darbi
ninkės turi organizuotis ir ko
voti. Jos padarė gerą žings
nį.

Daugiau reikia savimi pasi
tikėjimo ir daugiau prakalbų 
rengti Baltimorėje; tuomet ir 
čia veikimas bus visai skirtin
gas.'

bankierių

Dalyvis.

CLEVELAND, OHIO
Iš Colinswood Literatūros 
Draugijos Kuopos Veikimo

/”' Mūšį kolonijos Liferatūros 
Draugijos 190 kuopą pernai 
žymiai nusilpnėjo. Priežasčių 
galima daug priskaityti, bet 
svarbiausia, * tai bedarbė ir 
draugų apsileidimas. Bedar
bė nėra pamatinė priežastis, 
nes Centras bedarbius paliuo- 
suoja nuo dūoklių mokėjimo. 
Reikia skaityt, kad įvairiausia 
mūsų kuopos neaugimo kalti
ninkė yra patikuopa, būtent, 
jos nariai. : T^eužtę’ktįnąi dir
bom per praeitus metus.

Šiemet padėtis eina geryn, 
Pradėjo draugai laikyti susi
rinkimus ir rūpintis organiza
cijos reikalais. Tik metų pra
džią, o jau gauųąm nąuįų na
rių.

svetainėje, 376 Broadway. Šis va
karas bus del visų smagus ir įvai- 

i rus, nes kurie atsilankys į šį vakarą, 
visi galės išbandyti savo laimę. Ant 

I stalų bus pridėta labai gražių ir 
įvairių daiktų, kuriuos aukoja 13 kp. 
narės ir simpatikės. 
graži programa, 'nes 
So. Bostono magikas 
kus stebuklus iš ko

i daug skanaus juoko. Bus ii’ kitokių

Taipgi bus 
vienas gabus 
rodys magiš- 
visi turėsite

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos šaukiamas su

sirinkimas 26 kovo (March), 10 v. 
ryte ant 1415 S. 2nd St., Phila., Pa.

Draugai netbūtinai būkite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reika
lų apsvarstyti; ir už 1933 metus mo
kesčius užsimokėti. Nepamirškit at
sivesti naujų narių.

J. Baranauskas.
(69-70)

Parašu ant blanku pamarginta), kurie norite praleisti i 
. t v. , . sekmadieni linksmai, esate kviečia-

n i i ia It n c’t 1 o i v» 1 . . .. « ~mi 
ga

atsilankyti į šį parengimą, įžan- 
visiems veltui.

Kviečia Rengėjai.
(69-70)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Bedarbių Tarybos susi

rinkimas įvyks šeštadienį, 25 d. ko
vo, 2 vai. po pietų, 1011 Fairmount 
Avenue. Visi būkime. Sekr.

(69-70)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 ir TDA 49 kuopos ren

gia vakarienę ir šokius, subatoje 25 
kovo (March), 1933, Workers Center, 
301 Fairfield Ave. 7:30 vai. vakare. 
Tat neivienas nevalgykite namie ar 
restauracijoje, visi ateikite čia. Bus 
puiki muzika grieš lietuviškus ir 
angliškus šokius. Bus muzikale 
programa iš dainų ir kitokių kaval- 
kų, kurią išpildys lietuvių jauni
mas. Į.žanga tik 25 centai.

(69-70)

PER “LAISVĘ” CALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

PRANEŠIMAI Iš KITUR
V

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, kovo 27 d. 
1933 m. kaip 8 v. vakare Rusų na
me, 995 N. 5th St. Visi nariai atei
kite, nes svarbių tarimų yra aptarti 
ir malonėkite užsimokėti už šiuos 
metus duokles, nes greit gausim 
svarbią brošiūrą šių metų. Stengki- 
tės gauti naujų narių.

Sekr. Jul. Vaitkus.
(70-71)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėldienį, 26 kovo, 
10:30 vai. ryte, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St.

Visi nariai malonėkite ' ateiti ir 
nepamirškite naujų atsivesti, taipgi 
užsimokėkite už šiuos metus savo 
mokestis.

Sekr. J. J. B.
(70-71)

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos Komunistų Partijos 3-čio 

Distrikto raštinė persikėle į naują , 
vietą—1225 Germantown Ave., tarp 
2 ir 3-čio arti Girard Ave. Čia vie
ta didelė ir paranki. Norinti kreip
tis kokiais -reikalais, kreipkitės augš- 
čiau minėtu antrašu.

Newarko ir Apielinkės Darbi
ninkiškoms Draugijoms 

Žinotina
Komunistų Partijos New Jersey 

valstijos 14 Distriktas rengia “State 
Picnic” nedėlioję, 25 birželio (June) 
visos New Jersey valstijos didžiausį 
pikniką Metuchen, N- J., prašo apie- 
linkes draugijų nerengti ant virš 
minėtos dienos ir kviečia dalyvauti 
Partijos piknike.

Antras. Distrikto ir bedarbių nau
dai piknikas įvyks 20 dieną rugpjū
čio (August), Hillside ąr Unionville, 
dAr tikrai nežinoma vieta, bet laikas 
jau nustatytas. Todėl draugijos pra
šomos atkreipti savo atydą į šių 
dviejų parengimų svarbą ir rengtis 
ant jų jau dabar.

Platesnės žinios ir programas bus 
paskelbta vėliaus.

G. A. Jamison.
(70-71)

PHILADELPHIA, PA.
Lenkų darbininkų delegatas sugrį

žęs iš Sovietų Sąjungos kalbės seka
mose vietose: .

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

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Portable mašina, Įik šį^ude- 
nį patobulinta su naujais paran- 
kumais prietaisais dabar gali
ma jų įsigyti per “Laisvę.”

KAINA $60.00

Didele 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
Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie moterų at

liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.
Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 

kova, čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliucijų, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bų; kaip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

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

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

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda hiž la
bui nupigintų kaina ir platintojams duodame 50% nuolaidų. 
Reikalauldt katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

L. D. S. A.
46 Tęn Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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J. Ciupulis.

LOS ANGELES, CAL
ryto.

J..

Europoj Siaučia Audra
šį Išsiliejo Upės iš KrantųWilkes-Barre, Pa.

In-

ir išvartyti telegr. stulpai.! Indianapolis, o labiausiai so-

KENTUCKY

lai-

Draugijų Adresai, Kurios

Kostantas viet°je statoma biznis.

ir nesvyruodamas eina rimtas Ibas-.tai ^dos, kad jokių gy-

Bank

Rusiška PIRTIS Turkiška

M. P.

COURTNEY, PA.
kai-

f

Drg. Karosienė nesenai lan- i . .
Snviptn Rjiinno-ni Ji _ Washington.

Jie pasiliko kasykloje 
nepriėmė jokio maisto

Linden, N, J,
Linden, N. J, 
kiekvieną pir-

Skaitant laikraščius ir gir
dint visokių tyrinėtojų prakal-

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

SPECIALIS PASIŪLYMAS
PENKI SVARAI 

RŪKOMO 
TABAKO

na- 
o

atlikta. Naujiem 
kas pirmesnių jau 

reikėtų išnaujo per-

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

rint gerą ir ištikimą Centro 
Valdybą net if*šiuo krizio me
tu mūsų organizacija visai ge
rai laikosi.

Apie 1,000 gyvento
jų neteko namų.

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

| Mes par-
• •• duodame 

tiesiai nuo

IATION
McClure .Bldg. Frankfort, Ky

j.
j.,
J.
J.

Moterų 
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniullonė, 16 Bunker Ave.
O. Turiiktenė, 79 Vine St.

Lenkijos Darbininkų Kova
VARŠAVA. — Lenkijos 

kasyklose 700 mainiėrių ne
toli Klimonton atsisakė ap
leisti kasyklas, kada išnau-

f *
Puslapfe: penktas

pašalpos reikalaujančius 
rius, kurie mažai sirginėja, 
daug reikalauja.

Centro Sekr. J. G.

AUGIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America 

626 Woodward Avenue McKees Rocks, Pa

? GARDNER.'MASS’ ! ' f

A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius. IĄ. Šleiva, 

! 80 Lennan St.
! Iždininkas B. Bartulis,

6Crawford St. 
Finansų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 4, 
Protokolu raštininkas, S. Rasimavlčius,

140 Mechanic St.

Rumunijoje, Jugo-slavijoje, džiai ir miesteliai prie tų 
ir Vengrijoje žuvo keletas upių, 
desetkų gyvasčių.

Apie Žemės Drebėjimą—Da
lykai, apie Kuriuos Nerašo 

Kapitalistiniai Laikraščiai 
Nenorėjau visai rašyti apie i 
žemės drebėjimą, nes tai 

Vals- 
šalių, 
gyve- 
įvyko

i j

i

Dar Delei Centro 
Komiteto Rinkimų

Šiame balandžio mėnesy vi
sos tos kuopos, kurios nebal
savo kovo mėnesyj, turėtų bal
suoti kandidatus į Centro Ko
mitetą. Valdyba turėtų sušauk 
ti kuo skaitlingiausius susirin
kimus, kad daugiau narių ga
lėtų balasavimuose dalyvauti. 
Balsavimo blankos reikia grą
žinti ne vėliau iki gegužės 5 
d. Vėliau prisiųstos blankos 
nebus priskaitytos.

Rengiantis prie 25-to Seimo

APLA 25-tas Seimas prasi
dės birželio 25 ir tęsis per 
dvi ar tris dienas. Vieta: 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
Kiekviena kuopa turėtų steng
tis pasiųsti delegatus. Toliau 
nuo Pittsburgho esančios kuo
pos gali susitarti, kaip geriau 
nuvykti delegatams į seimą. 
Susidėję bendrai su mažesnė
mis išlaidomis gali tai padary
ti. O Seimas bus labai svar
bus. Jisai turės nutarti, ką 
daryti su pašalpos fondu, kuo
met jis dabar virš tūkstanties 
skylėj. Seimas turės tarti ar 
pašalpos duokles kelti ar pa
šalpą mažinti. Taipgi ir kiti daug kalbėti, 
svarbūs klausimai reikės ap- gai pasakė kas reikėjo, 
tarti.

Konstitucija nusako, kaip 
delegatai turi būti renkami. 
Todėl visos kuopos ir turi 

*kytis konstitucijos.
Reikalingas Didesnis 

Taupumas

Centro Komitetas veltui 
duoda visokias nariams blan
kas. Delei to Centro Komite
tui reikia panešti nemažų iš
laidų. O tos išlaidos, pareina 
iš lėšų fondo, kurį visi nariai 
po 10 centų kas mėnesį mokė
dami sudedą.' Kad daugiau 
sumažinus tas išlaidas, kuopų 
valdybos turi žiūrėti, kad nei 
viena pasiųsta blanka nenusi- 
mestų, bet tinkamai būtų su- 

** naudota. Centras deda pa
stangas pravesti didžiausią 
taupumą, kuopų valdybos ir 
visi nariai turėtų irgi tą patį 
daryti. Mes turime išsiversti 
taip, kad nereikėtų lėšų fondo 
mokestys kelti, nors jos ir ma
žesnės pusiau už* kitų naciona- 
lių organizacijų lėšų mokestis.
Delei Bedarbių, APLA Narių

Kai kurių kuopų sekretoriai 
klausia, ar kas mėnesis reikia 

‘ pranešdinėti, kurie nariai yra 
bedarbiai, negalinti duokles už 
simokėti ir kad jie palaikyti 
knygose. Delei jų žinioj pra- 

* nešame, jogei nuolatos nerei
kia pranešdinėti, bet užtenka 
pranešti tiktai tada, kada be
darbiui sueina šeši mėnesiai 
neužsimokėjus ir gale kiek
vienų metų, kuomet išsibrau- 
kusieji metami iš knygų.
Reikia Geriau Prižiūrėt Užsi- 

i maldavusius į Pašalpą

Iš daugelio kuopų narių at
eina nusiskundimų,
kurie ligoniai perdaug ilgai 
tęsia savo ligą, neprisilaiko 
konstitucijos, o ligonių lanky
tojai nepakankamai gerai pri
žiūri ligonius. Kuopų valdy
bos gi tą viską per pirštus 
leidžia, pasirašo ant blankų 
pripažindami pilnai išmokėti. 
Centras pagal liudijimus turi 
išmokėti. Ir kas pasidaro? 
Tokiu būdu išimama daugiau 
pašalpos, negu nariai sumoką, 
į pašalpos fondą. Taip el
giantis vieni nariai perdaug 
išima, o kitiems mažai belie
ka. Atminkite, kad Centras 
negali daugiau išmokėti, ne
gu tam fonde yra. Dabar jau 
virš tūkstantis daugiau išmo
kėta, o dar yra blankų neiš
mokėtų. Reikia todėl visiems 
gerai prižiūrėti ypatingai tuos

Mano Žodis Kas Link Kandi
datų į A.P.L.A. Centro Komi
tetą Sekamiems Metams

I Centro pirmininkus drg. 
Antanas čelkis yra tinkamiau
sias sekamam terminui. Jis, 
kad ir biznyj ir turi daug savo 
reikalų, o vistiek randa laiko 
dalyvauti darbininkų judėji
me. Kaip, nebūtų, o jis randa 
laiko būti darbininkų konfe
rencijose ir apsiimti į įvairias 
komisijas. Draugas Gatavec- 
kas daug darbuojasi plačiam 
darbininkų judėjime ir nerei
kia visus darbus ant vieno 
draugo suversti. Kuomet ant 
vieno žmogaus per daug dar
bų sudedam, tai nei vieno ne
gali tinkamai atlikti. Pitts- 
burghe ir jo apielinkėse yra 
mažai veiklių draugų, kurie 
plačiau įsitrauktų į darbininkų 
judėjimą. Daugiau prasilavi
nusius draugus turime labai 
atatinkamai paskirstyti, padėti 
į atsakomingas vietas.

Apie Čirvinską neprisieina 
Jau kiti drau-

Jis
yra darbininkų judėjimo prie
šas ir už tokį a'smenį nariai 
neturėtų balsuoti.

Mano supratimu, geriausiai 
balsuoti už visą seną valdybą, 
nes šie draugai jau gerai su
sipažinę su savo darbu. Da
bar eina derybos, kad suvie
nyti A.P.L.A. ir L.D.S., daug 
tuo reikalu jau yra tartasi ir 
kaip kas 
žmonėms, 
padaryta, 
kratinėti.

Beje, reikia tarti kelis žo
džius apie kandidatą į vice
pirmininkus. Į tą vietą tinka
miausias draugas ________
Stašinskas. Jis jau senai da
lyvauja darbininkų judėjime

pareigas.
“Soho Pilietis” ts"kko, kad 

Stašinskas pertoli gyvena ir 
jis siūlo Petrą Martinkų, kurį 
išrinkus, esą, daug lėšų susi
taupytų. -Girdi, Stašinskas 
gyvena 18 mylių nuo A.P.L.A. 
Centro ir už važinėjimą rei
kėtų daug mokėti. Čia “Soho 
Piliečiui” reikia pasakyti, kad 
vice-pirmininkui nereikia daž
nai važinėti į Centrą, o prisi
ėjus reikalui, tai tik du fėrai 
lėšuos jam atvažiuoti. Taigi 
draugas Stašinskas labai tin
kamas į vice-pirmininko vietą.

Senieji Centro Komiteto na
riai yra šie draugai:

Pirmininkas A. čelkis, vice
pirmininkas Stašinskas, sekre
torius J. Gasiūnas, kasininkas 
J. Jasadavičius, ir turto glo
bėjai: J. Miliauskas, G. Ur
bonas ir J. Urbonas.

Noriu tarti žodį kitą delei! 
vienybės tarp A.P.L.A. ir1 
L.D.S. Vienybė tarp šitų dvie-

kad kai, jų pašalpos ir apdraudos orga
nizacijų labai reikalinga. Juo 
greičiau susivienysim, tuo dau
giau bus naudos abiejų orga
nizacijų nariams. Daugelis 
narių šiuo krizio metu neturi 
iš ko užmokėti duokles į orga
nizaciją ir susispenduoja. Su
sidėję į daiktą, mes galėtume 
turėti stipresnį bedarbių fon
dą ir daugiau pagelbėti suvar- 
gusiems nariams.

Mes turime labai ištikimą 
Centro Valdybą ir todėl turi
me už juos balsuoti ateinan- 
tiertis metams. Galime imti 
pavyzdin ir paskutinių laikų 
pasireiškimą, trūkume lėšų 
skyriaus. Vadyba nelaukė il
gai ir nevilgino visą reikalą, 
bet ūmai pasitarę nusimažino 
algas ir susiaurinę kitas išlai
das padengė nedateklių. Tu-!būtinai ateikite į.

žemės drebėjimą 
jau žino ne vien Jungt. 
tijų žmonės, bet ir kitų 
tai nėra naujiena. Bet, 
nant toj teritorijoj, kur 
katastrofa ir matant, kaip ka
pitalistinė spauda tatai apra
šo, tai verčia reikalas šį tą nu
šviesti.

Visų pirma, užmuštų buržu 
azinės žinios paduoda tik 111 
ypatų, o sužeistų 1,600. Tikre
nybėje užmuštų yra daug dau
ginus. Mat, buržuazija tiks
liai mažina skaitlines, kad ne- 
nugązdinti esamų ir atvyks
tančių “svečių”, kurie jau 
šimtais grįžta į rytines valsti
jas.

Į nelaimės paliestas vietas, 
kaip Long Beach, Comton, 
Huntington Park ir kitas, visai 
neleidžia įvažiuoti be tam tik
ro leidimo; tad tikrai sunku 
patirti viskas. Bet, kiek jau 
yra patirta, tai užmuštų bus 
apie 200, sužeistų 2000, ir blė- 
dies padaryta už apie 100 mi- 
libnų dolerių. Tai skaudi ne
laimė ! O kiek išsigando, kiti 
net mirtinai, tai jau negalima 
nei suskaityti.

Tarp užmuštų ir sužeistų, 
rodos, lietuvių nesiranda, tik 
namus keliems apdraskė.

Savaime aišku, kad tokiame 
atsitikime kiekvienos valdžios 
pareiga būtų pirmiausiai gel
bėti sužeistuosius ir benamius. 
Bet prie kapitalistinės val
džios taip nėra, nes pirmoje 

vasčių nežuvo ir jokios pagel- 
bos nereikia nukentėjusiems, 
o vien bubnijama, kad miestai 
jau atstatomi' ir jie bus geres
ni ir tvirtesni.

Delei atstatymo budinkų iš 
Finansų Atsteigimo Korpora
cijos paskirta 10 milionų dol., 
o pagelbai žmonėms—nieko. 
Jie palikta ant geraširdžių 
žmonių. Net koktu daros, kuo
met per radio iš Long Beach 
šaukiasi pagelbos ir prašo ge
raširdžių žmonių, kad suteik
tų maisto, drabužių, pečių ir 
kitų reikmenų, nes girdi, ku
rie ir liko gyvi, tai išmirs ba
du, jeigu publika negelbės. 
Vadinasi, bizniui, bei privati
nei nuosavybei tai valdžia ski
ria milionus, o alkaniems žmo
nėms nieko.. Tai dąr sykį pa
rodoma buržuazinės tvąrkos 
netikumas.

Senai laukiama Viešnia;
bėtoja, drg. K. Karosienė tuoj 
bus mūsų mieste. Jai .prakal
bas rengia: ALDLD 61 kp., 
APLA. 11 kp. ir SLA 92 kp. 
Prakalbos įvyks balandžio 2 
d., 2 vai. po pietų, Mainiėrių 
Svetainėje, New Eagle, Pa.

kėši Sovietų Sąjungoj. Ji daug 
patyrė bėvažinėdama po įvai
rias Europos šalis ii? cik, Ame
rikoj. Mes turėsime progą iš
girsti daug naujo iš geriau
sios lietuvių moterų kalbėto
jos. ( į .

l^ūsų apielinkeš hiiestelių 
moterys kviečiamos kuo skait
lingiausiai būti prakalbose, 
Jaunos merginos ir vaikinai 

prakalbas,

■7*r

nes* kalbėtoja, ir angliškai i sa
kys prakalbą. •. .

Mes žinome, kaip prie caro 
moterys Rusijoj buvo paverg
tos ir stumdomos, bet darbi
ninkam paėmus valdžią j savo 
rankas moterų priespauda bu
vo panaikinta. Moterys So
vietų Sąjungoj yra laisvos, jos 
gauna lygią algą, kaip ir vy
rai darbininkai. Mes čia, Ame
rikoj, už. tą patį darbą, kokį 
vyrai dirba, gauname tik pu
sę tiek mokėti, kaip jie. Tai
gi drg. Karosienė atvažiuo
ja į mūs miestą. Ji tuos da
lykus moterims išguldys. To
dėl nepraleiskite progos ir bū-, 
kite prakalbose. h į ’ i

Komisija-t

Kovo 25 d., šį šeštadienį, 
7:30 vai. vakare, įvyks Wil
kes-Ba r r io ir apiėlinkės lie
tuvių susirinkimas Darbi
ninkų Centre, 325 East Mar
ket St. Kalh.es iš Brooklyno 
draugas A. Bimba ir du jau- 
nuoliai—draugė Bertha Ful
ton ir drg. Charles Young. 
“Laisvės” skaitytojai turi 
stengtis smarkiausiai šias 
prakalbas garsinti.

ALDLD Apskričio 
Komitetas.

ILIUSTRUOTI PAVEIKSLAI 
IR PRELEKC!JA APIE

SOVIETŲ SĄ.HJNGĄ
Šį vakarą, 8:30 vai. vakare, 

Royal Palace, 16 Manhattan 
Ave., Brooklyrie, profesorius 
Dana duos prelekciją apie , 
dramą ir judžius, jų rolę ir 
įtaką kultūriniame darbininkų 
šalies gyvenime.

Profesorius Dana yra biaigęs 
mokslą Columbia universitete 
ir studijavęs Paryžiaus univer
sitete. Jis visai nesenai lan
kėsi Sovietų Sąjungoj ir pas
taruoju laiku sugrįžęs į Ame
riką duoda prelekciją^, apie 
kultūrinę revoliuciją' socialisti
nes kūrybos šalyje.

Depozitoriai Rūpinasi 
Savo Taupiniais

Harriman National 
and Trust Co. depozitoriai 
pradėjo stropiai rūpintis savo 
taupiniais, kurie yra įkliuvę 
augščiau paminėtame banke. 
Bankų “šventadienis” užsibai
gė, bet ne visi bankai atsidarė, 
ir mažesniuose, silpnesniuose 
bankuose depozitorių pinigai 
tebėra įkliuvę. < •

Klaidą darys tie darbinin
kai, kurie manys, kad jau da
bar jų. pinigai nėra pavojuje. 
Doleris nėra nusistovėjęs ir 
dar valdžia ruošia paleisti 
daug popierinių pinigų į cirku
liaciją. Apskaitliuojama, kad 
gali būti Jokių pinigą paleista 
huo dviejų iki dešimts bilionų 
naujų dolerių. 'Į’ąi su tuo. ir 
dabąrtinio dolerio jV^rtė^ smar
kiai susitrauktų*. Depozito
riai turi organizuotis ir‘reika
lauti valdžios užtikrinimo 'jų: 
taupinių'.

Bankų krizio ir depozitorių' 
reikalu bus surengta trumpoj 
ateityj . didelis masinis mitin
gas, ’ kad bankų krizį pamati
niai išaiškinti darbininkams.

— Baisus 
daiktas! Kovo 21 d. prezi
dentui Rodšėveitui buvo 
duoti pietūs septynių ir pu
sės cento vertės. Ir. tas pa
sakė “good.’’; Bet jeigu 
Rooseveltui reikėtų pabūti 
/kelias savaites,' kelis mėne
sius bei metus ant septynių 
centų pietų, tai pakratytų 
kojas.

m- t : ;

I Atvyksta Japonijos Imperia' 
listy Pasiuntinys

' Penktadienį į New Yorką 
atvyksta Japonijos imperia
listų pasiuntinys Y. Matsuo- 
ka, kuris buvo Lygoje ir da
bar atvyksta derėtis su Am
erikos imperialistais. Afc 
vyks laivu “Leviathan” prie 
doko No. 59 North River. 
Darbininkai organizuoja ten 
demonstraciją 10 vai. 
Visi dalyvaukite! ,

BUDAPEST, Vengrija. — 
Smarkios audros’ siaučia 
Balkanų pųssalyje ir ryt- 
pietinėje Europoje. Per dvi
dešimts keturias valandas 
snigo ir pustė. Daugelis 
traukinių priversta sustoti. 
Elektros vielos nutrauktos

BURLEY TABAKAS
“Nuo Augintojaus Tiesiai Jums”
Senosios Kentucky Burley Tabakas 

yra Smetona gražiausių augmenų, 
kokius Kentucky’s derlinga žeme gali ■ 
išduoti—prinokęs, ! 
švelnus ir minkštas—su nepaprastu 
senu skoniu ir kvepėjimu, ‘ ‘ i 
sendinimas tegali suteikti. Mes ma
nome, kad jūs dar nesate savo gyve- į 
nime ragavę ar rūkę geresnio skonio,1 
labiau patenkinančio tabako.

Sultingas, Prinokęs Senoviškas Lapas
Mūsų senosios Kentųcky’čs Burley 

yra nedaugiau panašus i išdirbtų ta
baką, kaip kad diena yra panaši į 
naktį—liuosas nuo chemikalų ir nuo 
visokių kitokių priemaišų, kuriais 
paslepiama netobulumai; atimama 
natūralūs skonis ir silpnina sveikatą.

Mes naudojame tą pačią metodą, 
kokią naudojo mūsų senučiai priren- 
gimui tabako jiems patiems naudoji
muisi—kiekviena, aštrumo žymė pasi
lieka jame—nieko nėra liežuvį degi
nančio ar svilinančio skonio. Tūks
tančiai tabako mėgėjų po visą pa
saulį prisiegauja, jog nepavaduoja
mas jo rūkymas ir čiulpimui geru
mas.
MAŽINKITE SAVO
TABAKO LĖŠAS
augintojaus, tas apriboja 18c. ant 
svaro įeigų ir visokių išdirbimų ir 
tarpininkų pelnus; tuomi sutaupome 
jums 50 nuoš. ar daugiau. Nėra 
pagražintų pakiukų, nėra dekoracijų, 
vien tik kokybė ir daug jo.

PINIGŲ TAUPYMO KAINOS

RŪKOMOJO 5 SVAR. mums vieną 
AR Už dolerį irAK . mes greit

ČIULPIAMOJO $1.00 prisiusime 
jums 

penkių svarų pakį. Grąžiname pini
gus, jei jūs nepasitenkinsite.

Penki svarai Old Kentucky Burley 
sudaro 40 pakiukų rūkamojo taba
ko arba 50 piytukių čiulpiamojo.

Į •
p* Prisiųskite 25 centus: 

s*dabru< del išbandymo
. . tfienę svaro, pakiuko— 

švelnaus ar stipraus.—-Išbandymas 
paliuko įtikins : jumis. ■

INDEPENDENT 
tOBACCO

GROWERS ASSOęU

Sovietų Žuvys
Puikiausios rūšies kenuotų 

Sovietų žuvų galima gauti 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, tu o jaus klauskite 
informacijų sekančių antrašu:

“LAISVE” , 
427 Lorimer St,

Brooklyn, • N. Y.

J Rengiasi Protestuoti Prieš 
Vokietijos Fašistus ■

WASHINGTON.—J. Val
stijų Kongreso butas turi: 
įneštas tris rezoliucijas, rei-l 
kalaujančias protest uoti 
prieš Vokietijos fašistus, 
prieš jų puolimą ant Ameri
kos piliečiū. Laike pogro
mų caristinėje Rusijoje 
1904,Kišineve ir kitur, Ame
rika protestavo' prieš pogro
mus. Pažangesni senatoriai 
ir kongresmanai ‘reikalauja 
protesto ir prieš Vokietijos 
fašistus. -

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Miu.

( VaJffyka 1931 metam: 
Pirm. W. Gcluaevičia, 51 Glendale St. 
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Ames St.
Nutarimų ražt. J. Strip! n i s, 

49 Sawtella Ave.
Turto ražt. K. Venalauskia, 

12 Andover St.
Ligonių ražt. M. Jazukevičia, 

158 Ames St.
, Iždininkas 14. Mižkinte, 

>t i • 9 Burton St. -
JNUKentClO Rile- Iždo globėjai: P. KruSas, 141 Sawtelle Ave.,

B. Zdanavičia, 11 Glendale St.. J. Bale- 
vlčia, 86 Webster St.
Maržalka A. Barkauskas.

INDIANAPOLIS.
diana valstijoje upės išsilie
jo ir pridarė daug nuosto
liu. White, Ohio ir keletas 4- 7

kitų upių išsiliejo ir užlie
jo .namus.
štai Louisville, Cincinnati,

ei i Higa aunic į •
sultingi lapai— Joto j ai paskelbė ju uždary-- .... --paprastu *

kokį tik mą. Tie maimenai pareiš
kė: geriau"mirsime kasyklo
se badu, negu mirtį sutiksi
me povaliai viršuje nuo ba
do, 
ir 
per penkias dienas .

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

Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 
Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price St., 

Linden, N.
Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas, 

715 N. King St., Elizabeth, N.
Protokolų Rašt. R. Tratulis, 

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

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

1501 S. Wood Avet, Linden, N. J, 
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

J. Vertalis,
203 W. IGth St.,

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

Draugija susirinkimus laiko 
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J. 

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

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

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

visą, naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, 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. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M, T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stotięs; visais i 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

SSS3OE3OI

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P., 

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutlėr Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai: '

Evans J.,
Daukas, Geo., 

Iždininkas Druscikis 
Maršalka Valcčka A.,

L. D. P. Kliubas laiko __________  _
vieną mfnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo- • 
line, III.

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

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

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

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111.

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

Maršalka J. Kairia, 2435—33rd 8t.
Moline. III

Pirm.
Vice-pirm. . __
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St.
Fin. Ražt. K. Cerežkieite, 87 Battle St.
Ižd. M. Klimavičiene, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St. ;
M. Duobienė, 221 Aibes St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Ražt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass, 
kare, r

PLYMOUTH, PA. i
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

Valdybos Vardai ir Adresai
Pirmininkas J. BagdŽiunas, 228 Duffy, Ave.

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

WilKes Barre, Pa., Tel. 34625 
Kasierius K. Randavčikae, 613 Main St.

Edwardsville, Pa., Tel. 74073
Prot. Rast. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave.,

Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625
Finansų raž S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane

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

Wilkes Barre, Pa., Tel. 34625 
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

Laisniuotas Graborins
Pennsylvania ir New Jer 

*ey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—-Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

Kalh.es


LAISVU Penktadienis, Kovo 24, 1933Puslapis šešta*

Pirmu Kartu Bus Girdimas Koncertas iš Maskvos

Bedarbiai ir Dirbantieji, Negrai ir Baltvei- 
tižiai, Čiagimiai ir Ateiviai, Demonstruo

kite Prieš Kruvinąjį Fašizmą Rytoj
Kovo 25 d. Desėtkai Tūkstančiu Darbininku Susirinks prie 

Vokietijos Konsulato, South Whitehall St, 10 Vai. Ryte, 
kad Atmušti Hitlerininkų Siekimus Nužudyti Thaelmann, 
Torgler ir Kitus Darbininkų Klasės Vadus.

Didžiojo Nęw Yorko ir jo 
apielinkių gyventojai galės 
girdėti iš Sovietų Sąjungos, iš 
Maskvos koncertą, perduotą 
per radio “short wave”. New 
Yorke priims garsus ir brod- 
kestins CBS-WABC stotis. Iš 
Maskvos koncertą brodkcstins 
RW-49 Sovietų Prekybos Sto
tis.

Koncertas iš Maskvos bus 
girdimas šeštadienį, kovo 25 
d., nuo 3:15 vai. iki 4 vai. po 
pietų.

Ne visi turi radio aparatus, 
o kiti kad ir turi, tai neužtek- 
tinai gerus, kad būtų gerai 
girdėti koncertas iš Maskvos.

“Laisvė” nesenai pirko di
delį ir geriausios rūšies radio 
aparatą. Taigi, kurie norė
tumėte išgirsti dainas ir mu
ziką iš socialistinės šalies, at
eikite į “Laisvės” svetainę, 
3:15 ir iki 4 vai. po pietų 
išgirsti koncertą.

Sovietų Sąjungos muzika 
Amerikoj per radio, dar pir
mu kartu bus girdima. Per 
/n etų ipetus, kapitalistiniai ra
dio valdytojai* neperleisdavo 
arba tyčia tramdydavo prole
tarinės šalies koncertus ir ži
nias. Dabar turėsime progą 
tatai girdėti.' Tad įsitempkite 
liuką, ir. būkite “Laisvės” sve
tainėj šeštadienį, kovo 25 d.

išranda vojim ai
PASIRANDAVOJA

PASIRANDA VOJA 4 ar 5 kam
bariai, dviejų šeimynų name. Visi 
šviesūs, garu apšildomi, visada 
šiltas vanduo. Labai žema renda.. 
Pageidauju lietuvių šeimynos. 443 
Atkins Ave. Brooklyn, N. Y., išlip
ti ant Montauk Ave. stoties.

(70-72)

PAJIEŠKO.JIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau tėvo Stepono Eringiu, 
iš Lietuvos Kauno gub., apie 25 m. 
kaip Amerikoje, apie 14 metų atgal 
gyveno Brooklyne. Prašau jo paties 
atsišaukti arba jei kas žinote, malo
nėkite pranešti, už ką būsiu dėkin
gas/ Victoras Eringis, 666 Broad
way, Brooklyn, N. Y.
j (70-72)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKAl
417 Lorimer Street, v “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Bestijiškas fašistinis teroras bininkų skerdikus hitleriniu 
šėlsta Vokietijoj. Tūkstančiai 
darbininkų sugrūsta į kalėji
mus ir terorizuojami. Social
demokratai, išduodami darbi
ninkų reikalus ir sukriušinda- 
mi proletarinę revoliuciją 1918 
m., patiesė kelią fašizmui Vo
kietijoj. Dar ir šiandien, kuo
met Komunistų Internaciona
las pasiūlė sudaryti bendrą 
frontą prieš fašistus, tai socia
listai vadai bailiškai slepiasi : 
ir nestoja greta su komunis
tais atremti reakciją.

Komunistai, socialistai ir ki
tų sriovių darbininkai, bend- miai prislėgti tautinių mažu- 
rai išstokime į kovą prieš dar-. mų žmones.

i k us.
Vokietijoj fašistai tautinių'! 

mažumų žmones bjauriai per-i 
sekioja, žydų skerdynės jau : 
prasidėjo; lietuviai, lenkai ir j 
kitų tautų mažumos blaško
mos ir prislėgtos.

Lietuviai darb., sykiu su 
lenkais, žydais, amerikonais ir 

; visų kitų tautų darbininkais 
.skaitlingai dalyvaukime pro
testo demonstracijoj prie Vo-

• kieti jos konsulato. Griežtai 
pagrūmokime reakcionieriams 
ir neleiskime nužudyti darbi
ninkų klasės vadus ir nūož-

; Jūreiviai Grūmėsi Prieš Pavasarinis Darbinin- 
Evikciįą Visą dieną ką Mokyklos Kursas

Smarki Bedarbiu Ko Scottsboro Jaummlią
va Prieš Evikciją Bylos Vedimui Tag Days

Trečiadienį, kovo 22 d. 
Flatbush apielinkėje .norėjo 
išmesti vieną bedarbių šeimy
ną iš namų. Bedarbiai, kai
mynai, ir dirbantieji susirin
ko užsistoti už bedarbių šei
myną ir nedaleisti ištrenkti 
juos į gatvtę. Susidarė minia 
apie tūkstančio žmonių. Pri
buvo policijos keturi skvadai 
išblaškyti demonstrantus ir 
paskui išmesti šeimyną iš na- 
mų’ ■ L-Policija puolė susirinkusius,! sūdri.

balan-

gyvy- 
lėšavo

areštavo 19 demonstrantų ir 
jų tarpe keturias moteris.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pasiuntė savo 
advokatą areštuotus ginti. Ad
vokatas Myron Holtzman rei
kalavo, kad areštuotus paliuo- 
suotų, bet policijos nuovados 
viršininkas atsisakė paliuosuot 
ir padėjo areštuotus po $25 
kaucijos kiekvieną. Areštuo
tų bylos tardymas įvyks kovo 
27 d.

Chinijos Darbininką ir 
Valstiečią Kovas Ma
tysite “Laisvės” Svet.
šeštadienį, kovo 25 dieną, 

8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj bus rodoma judis “Chi
na Express.”

Daug kas girdėjo apie tą 
didžiulę šalį, žmonės visokių 
stebuklų pripasakodavo,
kaš stebėdavosi, kaip chinai 
galėjo išbudavoti milžinišką 
sieną, pradėtą statyti dar 
prieš - krikščionybės metskai- 
tą. Niekas neabejoja apie tai, 
kad eiliniai labai ištvermingi 
žmonės. Taigi įdomu bus ma
tyti garsioji filmą iš Sovietų 
Sąjungos, kurioj perstatoma 
Chinijos žmonių kovos prieš, 
imperialistus.

Matykite judį “China Ex
press” * '

PAPO LAIDOTUVĖS

Jono Papo lavonas yra pa
šarvotas jo gyvenimo vietoje, 
92 Meserole St., Brooklyn, 
N. ‘Y. Bus palaidotas penk
tadienį po pietų, kovo 24 d.

Drg. Papas buvo darbinin
kiško judėjimo nuoširdus rė
mėjas. Kas tik galite, daly
vaukite jo laidotuvėse. Sutei
kime moralę užuojautą jo šei
mynai ir pasitarnaukime jam

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Siuomi pranešu savo koštu ma
riams, kad perkėliau savo studiją 

nau jon vieton, 
po numeriu 
612 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puiktausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

: PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

PARDUODU <farmą 18 ekerių su 
gyvuliais, paukščiais ir visi farmos 
įrankiai geriausiam užlaikyme, geri 
________ Parduodi 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)

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

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Deląncey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Tik užsibaigė žiemos sezono i.budinkai. 
Darbininkų Mokykloj (Work-|Trisdešimts finų jūreivių 

buvo išmesta į gatvę trečia
dieni, kovo 22 d. Jie i.....—

5 f

buvo apsistoję Seamen’s 
Church Institute ir Y. M. C. 
A. name, 318 Pearl St.

Jūreiviai ilgas laibas 
darbo. Pašalpos punktas, ku
ris randasi prie uosto, atsisa
kė duoti pašalpą finam jūrei
viam. Jie nuėjo pas Finlan- 
dijos konsulą prašyti pašalpos, 
bet ir iš ten juos išvarė. Jū
reivių Bedarbių Taryba stojo 
į kovą prieš išmetimą jūreivių 
į gatvę. Jų daiktai buvo net 
tris kartus atgal sunešti, iš 
kur jie buvo išmesti.

Policijos neužteko išmesti 
jūreivius. Privežė mušeikų, 
kurie puolė’ mušti bedarbius ir 
į gatvę išmestus jūreivius. Be
darbiai susigrupavo ir numar- 
Šavo į pašalpos punktą, kuris 
randasi prie uosto toj apielin- 
kėje. Pašalpos punkte tiek 

'buvo sutraukta policijos, kad 
ir kojos nebuvo kur įkelti į 
raštinę.

Ketvirtadienį, kovo 23 d. jū-

iki šiol ers School) kursai, New Yor-
ke. Kursus lankė 1,600 stu
dentų. Tai vienu' šimtu dau
giau studentų, negu praeitą 

be rudenį. IŠRĄNDAVOJIMAl
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja storas ir yra 3 
Per 20 metų

Su ateinančiu pirmadieniu 
prasideda užsiregistravimas 
pavasariniams kursams.

Žieminis kursas, kuris tik i kambariai gyvenimui.
baigėsi, buvo vienas iš pasek-1 čia. ,buY° kostumprskas kriaušius, pa- "7 į (TPidainnnin ir vol tokin not hiomn
m in gi ausiu.

Tikimasi,
į pavasarinio sezono mokyklą. |

Lietuviai <’
retų praleisti nepasinaudoję 
šia proga. JDaug yra dabar 
bedarbių, kurie turi laiko; ’tai, 
draugai, sunaudokite jį studi-

į geidaujama ir vėl tokio pat biznio, 
I bet išranduosime ir kitokiam bizniui, 

jog daug kas eis ; Savininkas gyvena vienais trepais po 
’ ’, 107 Union Ave., Brooklyn, 

.... . ♦ . Randa labai prieinama, pra-
darbimnkai netu- gome greit atsišaukti. (69-71)

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 4-5-6 kambariai la

bai pigiai. Pageidaujama lietuvių. 
Ant vietos yra džianitorius, kuris

javimui marksizmo, darbimn- Pn^rb Atsišaukite. 192-194- 
, . . , • ,.196 John Street, Brooklyn, N. Y.kų kovų ir apskritai revohu-. (67-71)

be-

Tarptautinio Darb ininkų 
Apsigynimo New Yorko Dis- 
triktas prisirengė prie Scotts
boro Rinkliavos, kuri prasidės 
kovo 25 (l. ir tęsis iki 
džio 2 d.

Scottsboro jaunuolių 
bes iki šiol gelbėjimas
labai daug pinigų, ir dar jie 
tebesiranda legalių lynčiuoto- 

išnaujo 
turės reiviai vėl maršavo į pašalpos 

prasidėti. Byla bus ilga ir i punktą, reikalaudami pašal- 
. Net keliolika žymiau- !pos. Kokios pasekmės, nete

siu advokatų stojo ginti nekal-1 ko patirti vėliausių 'žinių., 
tuS jaunuolius. Važinėjimai | 
ir stenografų vežiojimasis ad-į 
vokatam su savim, prisirengi-i v
mas prie teisino ir pristaty- handle VetCFaiiai Mat 
mas liudininkų labai ir labai 
daug lėšuoja. Darbininkai tu
ri dėti visas pastangas, kad iš
kovoti jaunuoliam laisvę.

Lietuvių darbininkų organi
zacijų atstovai ir šiaip darbi- 

! ninkai skardinukes rinkliavai 
galit gauti pas TDA 17 kp. val
dybos narius ir “Laisvės” raš
tinėj. Kiekvieno darbininko 
pareiga pasiimti skardinukę ir 
parinkti aukų gynimui Scotts- 

i boro jaunuolių.

ciniov judėjimo.’ žinoma, 
darbiai neturi iš ko užsimokė
ti; tai turėtų apsvarstyti mū
sų organizacijos ir pasiųsti po i 
keletą savo narių į mokyklą, ' 
užmokant už juos reikalingą 
mokestį.

jų rankose. Bylos 
perkratinėjimas tuoj 
prasidėti.

Katilas Jau Verda, o 
Žuvys dar Ežere

Dar įstatymai daryt ir par

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityriraų kraujo ir ilapuma

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

New York. N Y. 
Valandos Pritmimor

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo t 
x-( iki 9 vai. vakare

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuoja'htf skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais 4>e 
operacijų.

Vokietys 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 iM 6
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Jūreivis

suos Prie City Hali
Penktadienį, kovo 24 d. ve

teranai susirinks Union Aikštėj 
10 vai. ryte ir iš ten jie mar
šuos prie City Hali. Marša- 
vimą organizuoja The Work
ers Ex-Servicemen’s League. 
Buvę kareiviai įteiks reikala
vimą New Yorko miesto Ap- 
'skaitliavimų Tarybai, reika- 
ląudami, kad miestas paskirtų 
bedarbiam kareiviam ir jų 
šeimynom šelpti atatinkamą
sumą pinigų. Jie taip pat; besidžiaugdami, kad bus gra-1 
pasiųs protesto rezoliuciją žiu pinigų pasiplėšti dideles 
prezidentui Rooseveltui ir 
kongresui su reikalavimu, kad 
nebūtų numažinama vetera
nams pensijos. i

davinėt alų .neužtvirtinti, bet! 
jau laisniai prirengiami jį par- ~ 
davinėti, ir būsianti saliūnin
kai jau sąskaitas daro, kiek 
jie padarys pelno iš alaus 
pardavinėjimo.

New Yorko mieste, gei
džianti patapti sabūninkais, 
jau siunčia prašymus išduoti Į 
jiems leidimus. Pirmiau buvo 
paskelbta, kad reikės už lais- 
nius mokėti $5,000, bet dabar 
garsina, kad už laisnius rei
kės mokėti tik $1,000 į metus. _ 

Politikieriai apskaitliuoja, .. 
kad New Yorko miestas su
rinks ant ąlaus apdėtais mo
kesčiais $7,000,000. ir visa vai 
stija $14,000,000. Tammany i 
Hali politikieriai rankas trina į .

VOKIETES SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos Ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12 th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo lt iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo lt iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray i 
■ patinusias gyslas įčirikinimais

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
■chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įeirškimu; kraujo ir pūslės 

analizai ;

107 E. 17th STREET
Near 4th Avė. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-12

Pilna Egzaminacija $2.00

M—u—»—.—  » m *—  —i • •

I J ' T • ’ ’ \ n
j Telephone, Evergreen 6-5310

I J. GARŠVA
* , t . .

i Grabinius (Undertaker)
į :........ ,,
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
t ant visokių kapinių; parsamdo au- 
itomobilius ir kerietas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams. I

j 231 Bedford Avenue [
I BROOKLYN, N. Y. ;

«|<t. » . —«|Į<

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Bomba Sužeidė Kovin

gos Unijos Vadą
Adatos Amatų Darbininkų 

Industrinės Unijos vadas Mor
ris Langer randasi ligonbutyj. 
Jis vadovavo A. and J. Hol-

Kai lander dirbtuvės darbininkų 
streiką, Newark, N. J., Morris 
Langer trečiadienį, kovo 22 d., 
kuomet paėmė važiuoti savo 
automobilį prie savo namų, 
Chatham, N. J., tai sprogo 
bomba, kuri buvo pririšta prie 
jo mašinos.

Hollander dirbtuvė pagar
sėjusi darbininkų žudymais. 
Toj dirbtuvėj prieš pasaulinį 
karą buvo kilęs streikas. Tuo
met užmušė du streikierius. 
Streiką padėjo sulaužyti ka
talikų kunigai. Vasario mė
nesį šių metų, ant pikieto, 
prie tos dirbtuvės, nužudė Na-' 
tale Bolero. Kaip matome, 
dabar pasikėsinta ant streiko 
vado gyvasties, pririšant bom
bą prie jo automobilio ir tuo 
būdu bandyta drg. v Morris 
Langer nužudyti.

Pastatys Du Didžiulius Atma
tų Sunaikintojus-Degintuvus

New York as kasdien’ pada
ro šimtus tonų įvairių atmatų. 
Tom • atmatom sunaikinti, tai 
yra paversti į pelenus, bus pa- 
budavota du degintuvai.

Vienas tokis “fabrikas” bus 
pabudavotas ant 215th St. ir 
9th Avė., o antras prie West
chester Creek. Atmatų de
gintuvai “fabrikai” išbudavoti 
lėšuosią $1,405,353. ’

algas.
Saliūninkai irgi mato • pui

kias perspektyvas bizniui. Jie , 
mano tūkstančius dolerių su- ! 
sirinkti per metus nuo ištroš- i 
kėlių, kurip įkit šiol spikyzėse ■ 
gurkšnodavo naYninį raugą’. , 

(DduffiaU PWas jžįiniiį f) pusi.) ;

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

W2 Metropolitan Avenue
(Arti Marev Arenue*

> HROQKLYN, N. Y ,

kaipo buvusiam idėjos drau
gui.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiči.us su naujau
siais įtaisymais. Keturias bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

• Tel.) Stagg 3847

BROOKLYN LABOR LYCEUM

H. Belsky Tel STagg 2-3487 'H. Housenbold
PResident 3-5341 ■ Minnesota 9-7222

ir
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5C43

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELfi USKAS) 
GRA BŪRIUS 

t UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM U KUR KAM REIKIA. ’TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ų UWrONlN^ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

’• PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽI* VIETAx SAVO 
\ ' MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. < . - ’ ( ] ' 
K- ' Mūsų RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MŪSU 

. TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. , . j ’ . , ,

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame’ išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
• , ? «. «

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDĖL^MIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

■ ■■■ ; .......................—

iki 4 kas diėn, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 5 I f i ’ L i 
; ! 2220 Avenue J 

to kampas E. 23rd St.
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