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BALTAGVARDIEČIAI BUVO ĮSIVERŽĘ Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ |
Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Kovo (March) 14, 1932 Paviepio Num^ o Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Demonstracija Prieš 
Japonijos Plėšikišką

Karą Chinijoje
Pereitą šeštadienį kovin

gieji New Yorko darbinin
kai po Komunistų Partijos 
vadovybe surengė demon
straciją prieš Japonijos 
skerdynę Uhinijoj ir abelnai 
prieš imperialistų rengiamą 
ataką ant Sovietų Sąjungos.

Apie pora tūkstančių dar
bininkų susirinko aikštėje 
prie Whitehall ir South Sts. 
Ten sakė prakalbas Komu-1 
nistų Partijos New Yorko 
distrikto organizatorius d. 
I. Amter ir keli kiti kalbė
tojai.

Apie 12 vai. iš ten darbi
ninkai, nešdami vėliavas ir i 
iškabas su įvairiais kovos' 
ūbaisiais prieš imperialistų 
karą, maršavo pro Japoni
jos konsulatą, kuris randasi 
ant Broad St., į Hanover 
Square, kur vėl buvo pasa
kyta eilė prakalbų.

Demonstracija tęsėsi Whi
tehall St. ikį Bridge St., pa
skui Bridge St. iki Broad, 
Broad St. iki Wall St., Wall 
St. iki Pearl, Pearl St. j Ha
nover Square. Gatvės buvo 
žmonėmis užsigrūdusios. 
Šimtai tūkstančių matė ko
vingųjų darbininkų demon
straciją prieš Japonijos im
perialistus ir prieš imperia
listų rengiamą ataką ant 
Sovietų Sąjungos. Apie pen
ki šimtai policijos buvo su
mobilizuota. Bet5 ■ policija 
neišdrįso atakuoti demon-. 
strantų. Demonstrantai gat-! 
vėmis maršuodami vienu 
balsu šaukė “Hands off 
China,” “Defend Soviet Un-! 
ion.” Taipgi dainavo Inter-; 
nacionalą ir kitas revoliuci- | 
nes dainas. j

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

.) 
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių* 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

J
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Imperialistine Japonija ruošia karą prieš Sov. Sąjungą. Jai padeda kitos kapitalistinės valstybės
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RIETUVIŲ DARBININKŲ ORGANIZA- Drg.MizarosPrakalbu PittsburghieČiai,Rępt. ’________ _  _ _______________ __________________

Iš SoviehTsThinsos SIUNČIA ATSTOVI WASHING-, Maršr",as N' 
5 TONAN KOVOT UŽ ATEIVIU TEISES

Stalingradas.— Stalingra-1 
do Traktorių Fabrikas per I 
vasario 20 diemi padarė 
1,950 traktorių, 
reikalavo tik i,875 trakto- i 

Fabrikas dabar išlei
džia/ 130 traktorių į dieną s7Tom7sijai?kad‘mes” nori- 
ir rengiasi prie padidinimo me pareikšti protestą ir pa
to skaičiaus. ; sipriešinimą įneštiems bi-

. 1 . liams priešCharkovas.— Per vasario i;
mėnesio pirmų 20 dienų pa- ,sa“ky^? kad mūsų organi- i X-J ** v '7 I » -A- « M '
sausio^ mėnesį per tas, pa- jr pareikšti savo nuo-

ta 685..

rių.

į Protesto Mitingą

SOVIETŲ RAUDONOJI ARMIJA ATMU 
ŠE GINKLUOTUS BALTAGVARDIEČIUS; 
KARO PAVOJUS KASDIENA DIDĖJA

MASKVA.— Gauta pra- gvardiečiai yra buržuazijos 
nešimas iš Tolimųjų Rytų, avangardas ruošiamam ka- 
kad rusai baltagvardiečiai, re prieš Sovietų Sąjungą, 
sumobilizuoti ir apginkluoti; New York.— čionai laikė 
per Japonijos karinį štabą, konferenciją atstovai Dar- 
iš Mandžurijos perėjo ru- bo Unijų Vienybės Lygos, 
bežių ir padarė užpuolimą Jurininkų Darbininkų In- 
ant Sovietų teritorijos ties dustrinės Lygos, Soviet. Są- 
Blagovieščensku. Bet So- [jungos Draugų, Eks-Karei- 
vietų Raudonoji Armija vių Lygos, Komunistų Par- 
juos begailestingai supliekė tijos ir Jaunųjų Komunistų 
ir atmušė atgal, šeši balta- Lygos. Nutarta visomis 
gvardiečiai tapo nudėti ant spėkomis vesti kampaniją 
vietoš, keli sužeisti, o kiti prieš naują karą ir už gyni- 
paspruko atgal į Mandžuri- mą Sovietų Sąjungos, 
ją. . j Konferencija paskyrė nuo

Atsimenate, 1929 metais, kovo 31 iki balandžio 6 d. 
i šitaip pradėjo puolimus ru-l savaitę prieškarinei kampa
rai baltagvardiečiai, o pas- nijai. Gi balandžio 6 d. bus 
,kui sekė Chiang Kai-sheko Nacionalė Prieškaririė Die- 
[valdžios kariuomenės už-, na. Tą dieną sueis lygiai 15 
j puolimas ant Sovietų terito-• metų Auo Jungtinių Vaisti
ni jos. Taip ir dabar balta-'jų įstojimjZTpasaulinį karą-
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HARLAN BUDELIAI JIEŠKO NATIONAL 

 

MINERS UNION SECRET. NUŽUDYMUI v : X

■

HARLAN, Kentucky, bu^ itų,' jeigu, pavyzdžiui, kuri 
deliai ištroškę kraujo kovin- [nors darbininkų organizaęL 
gų darbininkų, štai taip va- Ja viešai paskelbtų, kad. 
dinamas “Harlano Home duos tūkstantį dolerių uz 
Guard” išleido atsišaukimą, •nužudymą kurio nors.kapi- 
kuris tapo plakatų formoje Ralisto. Pa organizacija bu- 
išlipdytas ant sienų ir stul- , paskaityta žmogžudžių 
pų visoj apielinkėj ir kuris 
skamba sekamai:

REWARD ............
lhere will be paid to the Jauja žudyti darbininkų va- 

person or persons delive
ring the body of

Frank Borich, .---------------— „-c --x---.

Secretary of the National sekioja! Taitekia Ameri- 
Miners Union to our head-ikos valdžia. Tai kruvinas

protestą prieš Fordą ir kitus quarters the sum of one 
bosus, kurie nužudė keturis thousand $1000 dollars. No 
darbininkus ir daugelį su- questions asked, 
žeidė. - . Daugelį darbininkų 
areštavo.

Mes turime reikalauti pa- ’ žmogėdos užmokės $1,000

PITTSBURGH, PaA-Pir- 
madienį, kovo 14 d., bus dvi 
protesto demonstracijos.

Kaip 3 valandos po pietų 
bus demonstracija'ant Ful
lerton ir Webster gatvių.

Kaip 8 vai. vakare bus 
demonstracija Fifth Ave. 
High School Auditorijoje, 
1800 Fifth Ave.

Visi kviečiami dalyvauti 
demonstracijose ir išnešti

4 Sakamose vietose kalbės 
-1 draugas Mizara, nesenai su- 

bandymą suvaržyti atei-! .v ,
vius. Visų protestų sudėji- grįžęs is Sovietų ąjungos.

14 d. kovo, 7:30 vai. va
kare, Maynard, Mass.

16 d. kovo, 7:30 vai. vaka-
re, Liet, svetainėj,. 24 Lin
coln St., Brighton, Mass.

17 d, kovo, 7:30 vai. vaka
re, W. Lynn, Mass.

18 d. kovo, 7:30 vai. vaka-

Visos mūsų lietuvių dar
gi planas į bininkų nacionalės organi- ._-T- —_ ------- --------

zacijos*' kelios dienos atgal mui kongreso komisija duo- į 
pasiuntė telegramą kongre- da tik pusantros valandos 

laiko.
Pasinaudodamos šita pro- 

- ga, lietuvių darbininkų or- 
teivius. Gautas ganizacijos siunčia savo at-, 

nuo kongreso komisijos at- stovą Washingtonan ir pa-;
. - ___., .... . — i reikš tų organizacijų grie-,

daryta 877 traktorių. Gi Zacijų atstovas gali atsilan-.žta nusistatymą prieš visus i ., __
“•’"o7" tO°1T'.Q‘ -• bandymus suvaržyti ateivių
cias 20 dienų tebuyo isleis- monę prieš tuos bilius kovo teises. Tegul Washingtono

ir kriminalistų organizaci-* 
ja ir jos viršininkai būtų; 
Išsiųsti i elektros kėdę. Gi 
štai^buržujai viešai reika-

n
fl

et
dus, žada, didžiausias sumas 
pinigų tienis, kurie juos nu- 

- žudys, bet niekas jų neper- i

Leningradas.— Raudona
sis Putilovas per pirmas 20 
dienų vasario padarė 914 
traktorių.

ii

tegul Wa|mngtono 
ir visos Amerikos'■plutokra- i 
tija išgirsta, kad lietuviai 

siųs [ darbininkai pasiryžę ginti 
atstovus ir protestus prieš : savo teises.

15 d., šį antradienį. Taip 
pat, žinoma, kitų tautų dar
bininkų organizacijos

Maskva.—Kovo 10 ir 
dd. labai daug prisnigo, už
vertė gatves ir su demorali
zavo transportaciją per 24 
valandas. Dirbtuvės sumo
bilizavo 80,000 darbininkų 
ir 5,000 trokų valymui gat- j 
vių. ;

Turkestanas.—Naujai už
eitam aliejaus lauke atsivė
rė aliejaus šaltinis, kuris į 
dieną išpila 22,000 bačkų ži
balo. Valdžia bando jį pa- 
žeboti.

Maskva.— Valdžios spau
stuvė išleido 1,000,000 kopi
jų žodyno sęptyniose kalbo
se ir visos tapo išparduotos 
su pabaiga vasario mėnesio.

Hooverio Agentas Blofina ir 
Apgaudinėja Bedarbius

ATLANTIC CITY, N. J.- 
Kovo 11 d. či'o'nąi kalbėda-' 
mas biznierių susirinkime 
'Jungtinių Valstijų iždinin
kas . ponas Woods, blofiiio, 
kad už “60 dienų sugrįš A- 
merikoje gerovė.” Atsime
nate, metai atgal pats Hdo- 
veris panašias pranašystes 
(apgavystes) leido svietan, 
o dabar pastatė savo agen
tus monyti akis alkaniems 
bedarbiams.

j'e. . Tuo tarpu kapitalisti
nėse šalyse šimtai pečių yra 
uždaroma delei krizio.

Maskva.— “Pravda” pa
skelbia, kad šiemet bus pa
leista darban 24 geležies 
tarpinimo pečiai, kai kurie 
iš jų bus didžiausi pasauly-

k
t.'

19 d. kovo, 7:30 vai. vaka
re, Liet, svetain., Norwood, 
Mass.

20 d. kovo, 2 vai. dieną, 
So. Boston, Mass.

20 d. kovo, 7:30 vai. vaka-
i . m .iv. m • re» kiet Taut. Name, Mon- liuosuot visus politinius ka-,tiems, kurie pristatys nužu-
Japonai Neleidžia Inmams [teiio, Mass.

bosų įrankis slopinimui 'ir 
galabinimui darbininkų. i

■j

Atsiimt Lavonus
SHANGHAI.— Visa Cha: 

pei sritis , nuklota tūkstan
čiais lavonų kareivių ir civi
lių žmonių. Baisus reginys 
ir baisi padėtis. Niekas ne
sirūpina ,tįų lavonų , sųririki- 
thu ir užkasimu. I) ChihŠai 
bandė saviškių lavonusi pa
siimti, bet japonai neleidžia 
tatai padaryt.

Nauji Užpuolimai ant ; 
Sovietu Sąj. Produktų

WASHINGTON, D. C. — 
Pirmadienį čionai ’ pribus 
atstovai šimto buržuazinių 
ir reakcinių organizacijų ir 
reikalaus, kad kongresas 
griežtai uždraustų {gabeni
mą bile kokių produktu riš

21 d. kovo, 7:30 vai. vaka
re, Liet. T; name. Stough
ton, Mass.

22 d. kovo, 7:30 vai. vaka
re, Worcester/ Mass; >

23 djkaVoę 7:30 vabVaka
re, Lawrence,. Mass, o ■, t

24 YL kovo, 7:30 vaL Vaka
re, Haverhill, Mass, i h m. C

Nashua, N. H., ir Lewis-, 
ton, Rumford, Me., dar ne
gauta žinios, rengia ar ne?: 
Tose kolonijose veikiausiai 
d. R. Mizara- turės nuva
žiuoti pradžioj balandžioi t

Liet, darbininkai kviečia^- 
mi škaitlingai lankytis į d. 
Mizaros prakalbas apie So
vietų Sąjungą. >

Harlan Home Guard.
Harlano kapitalistiniai

linius. 'dytą draugą Frank Borich,
Demonstracijas rengia sekretorių Nacionalės Mai-

Komunistų Partija, Jaunų nierių Unijos. Gi tuo tarpu 
Komunistų Lyga, Tarptau- pasamdyti bosų agentai- 
tinis • Darbininkų Apsigyni- žmogžudžiai sušilę įieško d. 
mąs, Nacionalė Mainieriu Borich .nužudymui. •< 
Unija. ' ' ' • • ■ . i 1 ■ Įsivaizdinkite, kas ątsitik-

Užmušė Kasykloj
Du Mainieriu '■

WILKES-BARRE, Pa. — 
Hugheston Borough kasyk-„ k 
loj No. 9 tapo užmušti, du 
mainieriai. Jie žuvo, kuo
met daugybė anglies staiga , 
nuslydo ir juos užgriuvo. :; 
Trečias mainierys tapo sun
kiai sužeistas.
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DARBININKAI, 0RGAN1ZU0KITES—KOVOKIT 
UŽ SEKAMUS OBALSIUS IR REIKALAVIMUS

Daghestanas.— Trans- 
kaųkazijos respublika pra- į Sovietų Sąjungos. Tai nau
dojo sėti vasarojų. Oras [jas reakcionierių užsimoji- 
gražus. Sėklų užtenkamai I mąs ant prekybos su darbi- 
turima. | ninku tėvyne. >: : t

Raidžių rinki-Maskva.
mo mašinų dirbtuvė skelbia, 
kad, pirma Sovietų Sąjungoj 
pagaminta raidžių' statymo 
mašina .(“lyhotyper) išban
dyta ir puikiai dibba. < i ,

1. Sustabdykite puolimą ant Sovietų Sąjungos. Ginki
te Sovietų^- Sąjungą.

2. Sulaikykite plėšikų karą Chinijoj.'
3. Darbininkai turi turėt pilną laisvę organizuotis, 

streikuoti, laikyti susirinkimus ir ginti savo reikalus.
4. Ne kulkų, bet pašalpos bedarbiams. Darbai ir ap- 

drauda bedarbiams.
5. Tuojauš turi būt paliuosuoti visi darbininkai, kurie 

tapo suareštuoti ryšyje su alkanųjų maršavimu bei laike 
streikų ir demonstracijų.

6. Turi būt nubausti surengėjai skerdynės bedarbiams 
ties Fordo dirbtuve.

7. Tur but panaikinta dirbtuvių, kasyklų ir kompanijų 
privatinė policija ir šnipai. *'

: 8. Turi būt finansiniai atlyginta nužudytų darbininkų 
šeimynoms. . <

Svarbu Clevelandiečiam
Kovo 16 d., Inžinierių Au

ditorijoj, kampas Ontario ir, 
St. Clair Ave., įvyks masi-j' 
nis protesto mitingas. Kal
bės Mary Mooney, Tom 
Mooney plotina, 84 m. sene
lė. Viola Montgomery, mo
tina vieno Scottsboro jaur, 
nuolių. J. Louis EngdaHį- 
T.D. Aps. sekr. ir kiti. Ren
gia T. D. Aps. Pradžia 8 V. 
vakare.

Kviečiamai visi 
darbininkai atsilankyti.
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NACIJAS PENKIŲ METŲ PLANAS

r J iš. savo paties patyrimo nu
rodo, kaip, Rusijos komu
nistai (bolševikai) įgijo va
dovybę, kareiviuose, kaip jie 
iškėlė į viršų Kerenskio, 
menševikų ir socialrevoliu-1 Viduriams Kenkianti Muzi

ka ir Trukšmai
Triukšmas kenkia vidu

riams maistą virškinti; vi
durių dirbimą gadina , ir 
dauguma mužikos, Kuri gir
dima valgyklose, ar tai bū

stų šiaip instrumentų ar ra-

blefais, kad nukreipus visuome
nės atydą į Jutą pusę, apie Ca
pones ir Lįndbęrgų vaikus.

Amerikoj žurnalai padarė pa
lyginimą, apie ką kapitalistinė 
spauda 1931 metais daugiausiai 
rašė. Pasirodo, kad dienos 
“didvyriam” yra raketierių va
das Al. Capone. Apie jį kapita
listinėje spaudoje tilpo 1,587,- 
422 špaltos spaudos ir 5,050 
kartų buvo įdėtas jo paveiks
las. Tas raketierių—gengste- 
rių vadas jau 1927 metais tu
rėjo $107,000,000 turto. Kapi
talistinė spauda puikiai aprašo, 
kiek jis gauna visokiomis ne
teisybėmis įplaukų.

Arba paimkime kad ir Lind- 
i bergų prapuolusį vaiką. Visa 
kapjtalįstinė spauda, užkimšta 

lais. Kiekvieną dieną jo jieš-! 
kojimui išleidžia $50,000; vien 
tik New Jersey valstija kas
dien turi IČšų iki 17^000. Tam 

. pinigų nesigaili. Pagalinus jau 
pasamdyti j ieškoti, ne tiktai 
šnipai ir policija, bet net po
žeminiai “paukštys”—Spitale ir 
kiti, kurie turi tamsią savo pra
eitį. . ' ■

štai kapitalistinis pasaulis. I 
Vienoje pusėje-didžiausi turtai i 
ir visokios niekšy.stės. Aprašo-, 
ma Lindbergų “širdies skaus
mus,” tam pritaria ir dūsauja 
daugybė darbininkių motinų, 
nes jas pasigavo buržuazija ant 
savo meškerės. Tuom gi kartu 
milionai darbininkų ir jų šei- 

! mynų narių badauja, ir kiek- 
. . i vieną * dieną tūkstančiai darbi- 

kihmas nįnkų pirm laiko eina į kapus, 
gamybos eina negirdėtai grei- Nėra tos dienos, kad pačiame 
tais’tempais, proporcionaliai nei 
mažiau, kaip ant 20 nuoš. į me
tus laiko, ką niekad negalėjo 
pasiekti kapitalistinės šalys.

APŽVALGA IMIHAI
W!!"1 ...........*1 1 •

rašė A. F. Ilyin-Genovsky.
Joj aprašoma, kokią svar
bią rolę lošė Rusijos karei- 
viai muvertime caro, šildau- rimą deT Spalių' voliuci-1 
žyme Kerenskio režimo ir jos, kas lošė svarbią rolę iš-1 
įsteigime Sovietų valdžios. Įvedimui revoliucijos iki per- 

Knygos autorius buvo 2^a^s.
studentjas-bficierius Rusijos! Ypatingai šiuo momentu,'dio muzika.
caristinėj’ armijoj ir patapo kuomet artinasi naujas im-; Su muzika laike valgymo 
bolševiku laike imperialisti-iperialistinis karas ir impe- 'darė moksliškus bandymus 
nio /karo. Jis dalyvavo or-1 rialistai daro planus atakai Colgate Universiteto profe- 
ganizavime, revoliucinių ka- 'prieš ' Sovietų’ Sąjungą, šorius D. A. Laird, Wiscon- 
reivių’komitetų ir kareivių svarbu darbininkams per- sino Universiteto profeso- 
sovietų karo, fronte ir jis skaityti tokią knygą. ’ rius R. W. Husband ir kiti, 
savo knygoj nurodo, kaip ( Knyga galima gauti viso- ir atrado, kad maisto virš- 
komunistų obalris “paversti se darbininkų knygų krau-kinimą labiausia trukdo, pa- 
imperialistinį karą į civilį tuvėse arba tiesiog iš Wor- ralyžiuoja džiazzas, o pas-

vo praktikoj pravežtas. 1
Autorius smulkmeniškai York.

irnwiwji >

Skelbia Bagočiy Neteisėtu 
S.LA. Nariu

Brooklyno fašistų “Vie
nybė” kovo 12 d. rašo:

SLA. Veikėjas “Dirvoj” 10 
numery iškėlė įdomų faktą, 

i nurodydafnas, kad SLA. 24 
seimas visam laikui iš Susi- 
vienijimo prasąlino viejią da
bartinių kandidatę į SLA. pre- 
zidentus F. J. Bagocių, už tai, 
kad jis, kaip pats tam seime 

ir perkimšta raštais ir paveiks-i zmo, neteisėtai paėmėK I $83.75 vehomes. J. Taškūno 
pomirtinę iš SLA. SLA. vei
kėjas nurodo, kad to seimo 
sprendimas aprašytas $LĄ. 
istorijoj 318 puslapy, ir, kad 
to nuosprendžio, kuriuo Bago- 
čiui atimta teisė visam laikui 
būti SLA. nariu, jokp vėlesnis 
seimas neatšaukė, ir tokiu bu- 
du tas nuosprendis dar tebė- 

Į sąs galioj. Nežiūrint, to, Ba- 
i gočius dabar yra ne tik SLA 

narys, bet net kandidatas į 
I SLA. prezidentus ir Skundų ir 

Apeliacijų Komisijos Pirmi
ninkas.
Matote, tik “dabar” fa

šistai sužinojo iš SLA. isto
rijos, kad SLA. 24-tas sei
mas prašalino Bagočių ant 
visados. Kuomet Bagočius 
su kitais fašistais ir social- 
fašistais mėtė komunistus 
|ir kitus pažangesnius darbi- 

do viešpataujančios klasės mu-' ninkųs iš SLA., tuomet ne- 
šeikbs: Harry Simms,' Joe i 
York, Coleman Lony, Geo. Rus- Bagočius buvo ant visados 
sell, Joe Debruske ir*kitus. Ar' 
kapitalistinė spauda prisimena 
apie šių klasių kovos kuku mo
tinų širdis? • 
Juos paskerdė, ir dar pasiren
gę skersti šimtais kitus kovb- tuomet fašistams Bagočius 
jančius darbininkus. J

, • .v , . . r t i Arg stebėtina, kad kapitalis- tikimni tnrimvn 
nes valstybes,,išskiriant Jungti- ,tinis pasaulis negali-ramiai ižiu- v. . . ..

"i i.rėti ' į gerėjančias darbinin'kųfašistų Ji socialfašistų?
_ i

■ gi išnaudotojai nesupranta, nes reikėjo vesti kovą prieš 
k kad’ gyvavimas Sovietų' Sąjun- komifnistus. Tuohiėt Jie ii1 

gos ragina kitų ^kraštų •'ęr<fteta~| gigjjg ta faktą, kad Bago- 
ramiai plėstis ir būdavot!

’ ėionierių buržuazinės vai-1 
džios karo planus ir karei
viuose laimėjo pilną prita-

Gelžkeliai pagal pirmą planą 
1932 metais turėjo pasiekti 86,- 
000 kilometrų; gi pagal antrą 
planą 1937 metais- jie privalo 
pasiekti 116,000 kilometrų.

Traktorių gamyba šiais me
to privalo suteikti 82,000 nau
jų traktorių; gi pagal naujo 

j plano jo pabaigoje Sovietų 
traktorių gamyba į metus laiko 
suteiks 173,000 naujų trakto
rių. ’ '

šių kelių .palyginimų užten
ka, kad suprasti, kaip yra dide
lis naujas Penkių Metų Planas 
palyginus jį su dabartiniu pla
nu, kuris jau baigiamas įvykin
ti gyvenimai!.

Vieta Sovietų Sąjungos
Jau sėkmingai užbaigus pir

mą Penkių Metų Planą, Sovie
tų Sąjunga jau pasiveja indus
triniai, kaip kuriose šakose, pir- 
maeilines kapitalistines šalis.

Sovietų Sąjungoje

Baigiant Pirmąjį Planą
1932 metai Sovietų Sąjungo

je, tai yra šturminiai metai del 
užbaigimo pirmojo Penkių Me
tų Plano. Kiek daug prirašė ir 
prišaukė darbininkų nepriete
liai apie negalimumą įvykinti 
Penkių Metų Plano 
viskas nuėjo vėjais. Penkių, 
Metų Planas sėkmingai baigia
mas, o kaip kuriose srityse, 
kaip ve, žibalo, traktorių ga
myboje ir tt., jau baigtas pe
reitais metais.

1932 metais Sovietų Sąjun
goje pasistatyta atlikti: Paleisti 
darban 24 naujas milžiniškas 
liejyklas; pakelti ant 36 nuo
šimčių augščiau pramonę, lygi
nant ją su 1931 metų gamyba. 
Pagaminti 90,000,000 tonų an
glies; pagaminti 9,000,000 tonų 
čiguno; 9,500,000 tonų plieno ir 
6,700,000ton. roliuotos geležies; 
pakelti elektros gamybą iki 17,- 
000,000,000 kilovatų; pagamin
ti už 6,800,000,000 rublių ma
šinų ir tame skaičiuje už 940,- 
000,000 rublių žemės ūkio ma
šinų. Pagaminti: 82,000 trak
torių; 73,000 automobilių; 1,- 
300 garvežių ir 50,000 vagonų. Pavyzdžiui, SSSR laike pirmo 
Pagaminti 3,061,000,000 metrų penkmečio elektros energiją pa- 
medvilnės audinių; 91,500,000 kėlė nuo 1,719,000 kilowatu iki 

į j porų batų, 1,000,000,000 bonkų 17,000,000 kilovatų arba 6 kar- 
maisto konservavimo ir pakelti i dus, kas negalima buvo niekur 
darbininkams algas ant 13 nuo- atsįekti prie kapitalistinės tVar- 
ŠimČių, o darbo našumą ant 22, kos.
nuošimčių. > Kada Sovietai pasigamins 22

_ . . . . . i milionus tonų čiguno, tai jau
Pakelti aprūpinimą industri- )JUS pralenkę visas kapitalisti- 

jop žaliadaikčiais ir padaryti , 
produktus anL’10 nuoš. pigiau, Valstijas*

| metais. t
rių naujų stočių ir pakelti že
mės pasėlius iki 144,000,000 
hektarų‘ pločio. Pasibrėžta ir 
daifgelį kitų didelių darbų . at
likti. Tas reikalinga tam, kad 
sėkmingai užbaigus pirmą Pen
kių Metų Planą.

Darbas eina sėkmingai. Kiek
vienas fabrikas arba darbo ša
ka turi savo planą del kiekvie
no mėnesio arba dienos, kiek 
jiš turi pagaminti produkcijos. 
Nėra abejonės, kad bus sėkmin
gai .užbaigtas pirmas penkmeti- 
nis planas, šiais metais į pa
matinį budavojimo darbą So- 

• viptų Sąjunga. įdės ne mažiau 
21,000,000,000 rublių.

Kokis Yra Antras Planas
Jau pirmas Penkių Metų Pla

nas nugąsdino kapitalistus ir 
visus išnaudotojų sistemos šali
ninkus. Bet pirmas penkmeti- 
nia. planas buvo palyginamai 
chiug mąžesnis su antru Penkių 
Metų Planą, kurio planai iš
dirbta ir prie kurio vykinimo 
gyveniman bus imtasi 1933 me
tais; V , • • ' ,

Jeigu pirmojo Penkių Metų 
Plano laiku buvo planuojama 
įdėti į pamatinius budavojimo 
reikalus 65* miliardai rublių^ 
taLdabar del antro Penkių Me
tų Plano skiriama 150,000,000,- 
000 ruįjliįj. ; .

Pagal pirmo penkmetipio pla
net 1932 rpėtais tūrėjo pagamin
ti ; 26^4bO',0OO tonų *žibalo'i 
pagal antro penkmetinib plano 

• 1937 rnetąis, tai yra, jo pabai? 
privalo būti ■ pagamintą 

78jWH),000 tonų. . t - , _ . ; f /
Fugai pirmo penkmetinio pla- iMMft*

• . .... Ininfini nunininti nnn'p.

Bet tas

New Yorke neapalptų keletas 
vaikų mokyklosę del nedavalgy- 
mo. Bedarbius ir ^kovotojus žu-

šeikbs: Harry Simms,' Joe kartą buvo nurodyta, kad

išmestas iš SLA. organiza
cijos, o fašistai ir socialfą-

Nieko panašaus, šistai atgfil jį priėmę ir pa- 
i- : statė “saugoti” milioną. Bet

buvo geras, nes jis jiems iš- 
Tųomet

Knyga galima gauti viso- ir atrado, kad maisto virš- 
darbininkų; knygų krau- kinimą labiausia trukdo, pa

kąrą” tbį^pąčioj armijoj bu- kers Library ' Publishers, kuf valcas. Maršai, ne taip 
Box 148, Station'D, • New blogai atsiliepia. . Mišrus 

žmonių klegėjimas, riksmas, 
indų trenksmas bei kiti to
kie garsai irgi paliečia virš- 

; kinimą.
Tankiai žmonės skundžia- 

i, kad restoranų valgis 
jiems vidurius gadina. Bet 
restorano maistas gali

ĮVAIRŪS DALYKAI
bar jau antras ketvirtadie-Laikraščiai praneša, kad 

Pietų Amerikos krašte, Bri
tish Guiana, kurį valdo An
glija, yra augalas, vadina
mas “cassava.” Sakoma, 
kad iš to. augalo šaknų pa
darytas gėrimas yra tvirtes
nis ir už tvirčiausią mun- 
šainą. Išgėręs puskvortę 
tokio gėrimo žmogus gaji 
but girtas dvi savaites. 

<■ Patartina sklokos “čy- 
fams” kaip nors įsigyti tų 
šaknų. ' Tuomet. “Klampy
nės” manadžęriui nereikės 
iu forduku vežioti kasdien ,, , v . . . , .. o
nuo vieno butlegerio pas ki- kos; buržuazinis-istorikas kontroliuoja norą valgyt ir

nis kaip ūkininkai atvežę 
tuoj aus priduoda, i 
miai mažiau atveža...

Taip, toliaus fašistams 
beviešpataujant,

nes zy- iygįaį geras ir taip pa
gamintas kaip namie, o res- 
toraniški triukšmai, jnuzika 

ūkininkai ir šokiai, tėmijami bei da- 
visai nebeturės bekonų vež- lyvaujami, labai gali pa
ti turgun, na ir tuo būdu jų kenkt maisto suvirškinimui, 
vargai “visai pasibaigs.” !—sako tie specialistai.

___  ■ Triukšmas ir muzika pa
liečia, jaudina apatinę sme- 

Mokslininkai 
.pątalpino net spe-jmano, kad toje pat smege-

• Aną.-,, dieną New York genu dalį.
“Times” '
cialį pranešimą į įš 'Bostono |nų, dalyje randasi ir celės 
'apie, tai, kaip žymus Ameri-;su galais tų nervų, kurie

profesorius- Albert Bushnell 
Hart iš Harvardo universi
teto, Cambridge, Mass., perBostono klerikalų orga- .. , , . _,

nas “Darbininkas” No. !o) el*S ^darnas su- 
rag0. , » rado “įdomų” istorinį daly-

'“Kunigas Paulukas . važi-' k^ a.pi® Sio®. šalies “^v|” 
ngja ilgą'laiką po: ivairfusd-ul|gl.'Wa8hl,1gto^-..

. 1 / • Tr i: 1 -n/r^• • < L i , -. . o a ' • •• - v i « ..v<a -uevxxv^, miestus su Misijomis, net - . v . ,
b!^ Ičius buvo išWas duodamas Rekolekcijas Še- '“s- ^.ras

--------- cialistinę tvarka? Aiškus daly-jant visados. Bet dąbaiykuo-Iserims.” . ’ ’ ' sukius , .diplomatas, labai; 
Gaminime žibalo jau dabar kas; kad. ne, ir todėl imperialis-! met tarp fašistų ir sorialfa- ’

1929 metais
iJunst- V’WiPS .pasigamino ,są|yga5 Sovietų Sąjungoje? Ar- viešpatavo broliška meilė, merais. jsieigu įjuv Y. milionus tonų; Franci ja 10 mi ‘ "
lionų; Anglija 7 mil. tonų'

Pasigaminant 250,000,000 
tonų anglies SSSR atsistos gre- 
ta su Anglija ir tik priešakyje 
pasilikę Jungtinės Valstijos

miestus su,' Misijomis,' net Washingtonas ,ne tik buvojus. .

virškinamųjų sulčių veiki
mą skilvj'je ir žarnose.

Tik parinktina, ramiai 
švelni muzika nekenkia mai
sto perdirbimui. viduriuose. 
Bet milžiniška muzikos dau
guma prastai veikia į vidu-

. . 7 i
'turtingas, puikus rašytojas, Iš Saulės Plėtmų Daugiau-

Sovietų Sąjunga yra antroje 
vietoje pasaulyje. O pasigami- 
nartt 173,000 naujų traktorių 
atsistos greta su Jungtinėmis j cįją,, užgrobimas Mandžurijos ir 
Valstijomis arba ir pralenks; įen steigimas po Japonu impe- 
jas, nes Jungtinėse Valstijose '.riaiistų globa atskiros \alsty- 
gamyba puola. Tas patsai irimobilizavimas rusų balta
jam i n i m ę -elektros pajėgų, i gvardiečių Mandžurijoje ir ki- 
Jungtinės Valstijos 1929 me- įUr> t 
tais turėjo 97,000,000,0Č0 kilo- ’ 
vatų, gi Sovietų Sąjunga sie
kia pakelti iki 100 miliardų ki-' Metų Plano pasibrėžimus pa
lo vatų pajėgos.

Pirmyn Prie Socializmo

tai ruošiasi pulti ant darbiniu- šistų eina “faitas” už vietas 
,kų tėvynės ir sunaikinti ją.

Karas > prieš iChinijos revoliu-

Turbūt “seserys'” daug bet.jistaipgipuikiąiišrink- 
“griekų”, papilde su “dvasiš- dąvo savo pačiai “Mortai

- oi^nteacį^ suknias- ir )ai labai patik’
,• °. y .. 1 ° c Poniukui nviaiAir.a i krai va-

tai yi?a prisirengimas ka
rai! prieš darbininkų šalį.

Plačiau apie antro Penkių

rašysime skyrium,' atžymint kas 
yra pasibrėžta padaryti atski- 

| rase teritorijose Sovietų Sąjun- 
Kiekvienas pasisekimas Sb- gos.

vietų Sąjungoje, jos gamyboje, į 
budavojimo darbe veda pirmyn: 
prie socialistinės tvarkos. An-! 
tro Penkių Metų Plano pamati-; 
niai uždaviniai: “Galutinas lik-' 
vidavimas kapitalistinių ele-' 
mentų ir abelnai klasių, pilnas 
panaikįnimas sąlygų, gimdan
čiu klasinius priešinguręnis ir 
išnaudojimą; nugalėjimas kapi
talistinių liekanų ekonomijoje 
Ir pėraiuįdėjimas , žmonių,' tįi 
yra pavertimas visų šalies dir
bančiųjų į sąmoningus ■■ |r ‘ak
tyvius budavųtojus beklasinės 
socląlfetįnės visųpmeneš.” '

Pakelti,šalies techniką /r-me- 
daginį; 
jif ant Augi _ 
biidąyoti dąugybį > įyv^hąMi^į 
kultįripjų įivapšvįętbs ęentįį-į

D. M. šolomskas.

PHILADELPHIA, PA.

.1

laipsnį, pądųdmti ąlgas, page
rinti darbo Sąlygas ir sutrųni-nd 1932 metais privalo būti pa 

gaminama 90,000,000 tonų arig- ... . A ;
lięi$, gi pagal antro penkmeti-1 P ntl valandas.
nio:plano jo gale turi būti pa-.g.jvieių Sąjujjįęa ir Kj^ita- 
gaminta 250,000,000 tonų. . jį . .’į £ ' ’ ..

Imagai pirmų Penčių Metų; nsun's Pasaulis #
• 1982 metais turi būti pa- j Kapitalistinis pasaulis yra

fi»^5Pnama 9,000,000 tonų Čigū- dar negirdėtoje padėtyje — ,be- n<0 gi pagal antrą Penkių Me- darbe, apie 40 - milionų darbi- 
tų Planą 1937 metais turi būti ninku neturi darbų, krizisi, kąr- 
pąįaminama 22,000,000 tonų. į tu didinantis bedarbių ir jų 

Elektros energijos pagal pir- j šeimynų 'vargą ir skurdą, vis 
mą 'penkmetinį planą 1932 me- auga. Ne tiktai darbininkų įjo
tais turi'būti 17 miliardų kilo- pakeliama našta kapitalistįnėse 
vatp-valandų; gi pagal antrą ■ šalyse, bet ir vaįstiečiai apkrąu- 
pepkmetinį planą elektros ener-lti didžiausiomis mokestirhis fr 
gija 1937 metais privalo būti reikalavimais.
pakelta iki 100,000,000,000
(lĄp miliardų) kilovatų.

Kapitalistjnė spauda. užpildy
ta visokiomis sensacijomis, ir

SLA. organizacijoj, už tos

Minėkime Paryžiaus 'Komu
ną, reikalaukime paliuosuoti 
Tom Mooney, Scottsboro jau
nuolius, kovokime prieš “mais
to” įstatymą. , Dalyvaukime 
visi masiniam mitinge, kurį 
rengia Tarptautinis Darbinįn- 
kų Apsigynimas, pėtnyčioje, 
J — 1 ; 1 -
je, ,849 ,;N. Franklin St. , , .

Tarptautinis bar b .i n į nk.ų 
Apsigynimas šaukią visus Phi- 
laęlelphijpš , darbininkus ..de
monstruoti ‘ prieš policijos te
rorą, kuris., dabar t pradėjo,, 
siausti. daugiau,, negu . kada 
nors pirmiau. , Reikalaukime 
pąliųosųot kląąįų kovos kali-j 
ūius. Mitinge kalbės J. Louis 
Ėngdahl,’ T.D.A. gęneralis se
kretorius. Programa: Rąsų 
Choras, Ghiniečių dramatiškas 
ratelis, Pantomime ir vokiečių 
draugai sulos veikalą iš darbi
ninkų gyvenimo. >

Įžanga 25 cent,
Rengėjai. į

trolę, tai jie tarp savęs 
smarkiai ėdasi. Dabar jau 
jie suranda, kad Bagočius 
yra neteisėtas SLA. narys.

SLA. nariai darbininkai 
privalo vesti griežtą kovą 
prieš savo mirtinus priešus, 
fašistus ir socialfašistus. 
Neprivalo balsuoti už fašis
tų ir socialfašistų kandida
tus.
. Nežiūrint fašistų .ir so
cialfašistų pastangų užslo
pinti kovingųjų darbininkų 
balsą SLA. organizacijoj, ir 
šiuose rinkimuose S.L.A. 
Darbininkų Opozicijai pa
vyko pastatyti tris kandi
datus. Jie yra:

M. Mockevičius iš Malt
by, Pa., į vice-pirmininkus.

J. Miliauskas iš McKees

Paulukui prisieina ilgai va
žinėti po įvairius miestus 
su misijomis

šia Ultra-Violetinių 
Spindulių

Vienas dabar ant saulės
” turi 3,-dav0, 1 matomas “taškas

Tai tikrai “įdomus” isto- 000,000,000 ketvirtainių my- 
, rinte suradimas.

Iš fašistinės Lietuvos pra- . Kapitalistinėj sistemoj astronomai;_ C 
profesoriai daug;tomas be žiūronų bei teles- 

| laiko praleidžia tyrinėjimui i kopų, 
visokių bereikalingų daly- 
kų.

T*.
lių, kaip kad apskaitliuoja 

O jis vos įma-
nešama, kad grafo J. Tiške-1 us 
vičiaus įpėdiniai, kurie gy
vena fašistinėj Lenkijoj, ga
vo 44 hek. miško Žalgirio ir 
Baisogalos girininkijose. 
Juos mišku apdovanojo 
smetoninių^ fašistų valdžia. 
Jie tą mišką pardavė miško 
pirkliams Blochui iš Radvi
liškio ir Upnickui iš Pane
vėžio, ir gavę pinigus dabar 
ūžia baliąvoja Varšavoj su 
Lenkijos fašistais. Tai štai 
kieno reikalais rūpinasi Lie
tuvos fašistiniai valdonai.

1 . ' • »Sulig oficįalio Ųetuyos 
kunigijos išleisto leidinių už 
1932 metus, Lietuvoj kuni-i 
gų yra 4,031, klierikų 450 ir 
vienuolių '581. Vteo-1 kunigi],

kov<>4į8 d., ;Ukrainų svetainė-, ROcks, Pa., į sekretorius.
P. Mažeika iš WilkestiBar 

re, Pa., į iždibinkuš.
.Kįek^ienąs I

darbininkas privalo. paduoti vĮ? v’lenUoJlU. 2,f)62.}

Gamyba Vėl Sumažėjo
'NEW YORK.— Pereitos 

savaitės bėgyje Amerikos 
bovelninių drapanų gamyba 
sumažėjo vienu nuošimčiu. 
Nemažai darbininkų išmes
ta į gatvę.

MAHANOY CITY, PA.

savo balsą už tubs'tris.kąnd parazitų ąrmiją kentėju nuo
i ♦ i L. i____ < Ituri užlaikvti Lietuvos dar- I Yra /manių,, i

SLA nariai darbininkai pri-
dida.tus: Taipgi, veikesnieji m'ėtėš štovr uždarytos ir jų pa-
SLA nariaLdą^binulkki jut? lie elementai
valo darbuotis, kad tie. fi.yę nedirbajjokio naudingo d^r- 
darbininkų kandidatui gąų- 0 Maciaus jie poniškai 
tų kuodaųgiausįa balsų. j Syvena. . .

bo žmones.

bd; o tačiaus jie poniškai 
gyvena. ; ’ , \

I . ' . . į. , ‘ > >. .

v 2 n •• v • !>!■ d Lietuvos fašištų; organasKaip Rusijos Kareiviai Jija- “Lietuvos Aidąs” (No. 46)
vertė Kapįtalishj Kąrą į 
Civilį Kąrą

padėjo džiaugsmingą ant- 
galvį “Baigiasi ūkihinkų 
vargai,” tir po juo. paduoda 
sekamą zįnią:

“Kėdainiai. Nuo praeitų
International Publishers 

tik ką išleido knygą, užvaiy. 
dintą “From the February! metų rudens,, ūkininkai la- 
Revolution to the October.i bai daug; vargo turėjo, kol 
Revolution 1917” (“Nuo Vą- j parduodavo bekonus. Tek- 
sąrio Revoliucijos iki. Spa- davo priėmimo vietoje išbų-

Vadinamieji saulės taškai 
bei plėmai yra milžiniški, 
lyg įgriuvę, įdubimai saulės 
paviršyje. Vienas iš daly
kų, ką tie saulės plėtmai 

(daro, tai paleidžia neapsa- 
I komą daugybę ultra—vio
letinių spindulių. Kad ir 

lės . taškas, pasirodo, atsiun- 
čiąs žemei kur kas daugiau 

spindulių,

Vasario 24 dieną čia buvo Į nedidelis palyginamai sau- 
prakalbos, kurias surengė A. 
L.D.L.D. 9 Apskritys. Kal
bėjo draugas R. Mizara. Kai-Į . ....
bėtojas aiškino, kaip Sovietų į Ultra-violetinių 
Sąjungoj darbininkų • gyveni- i nekaip visa kita saulės di- 
mas gerėja su kiekviena die
na, o kapitalistinėse šalyje ei
na blogyn.

Paskiaus buvo renkamos aųT 
kos j padengimui lėšų. Aukų 
surinkta $9.5'9. Palyginus su 
bedarbe,1 tai 'labai"'gerai, "nes 
šio miesto^iliainieriai labai nu- 

uo bedarbės. Čia 
maldų, kurios jau po du

leišti darbininkai negali gau
ti <iapbo-’kitu r. I Kai. kurie jei 
ir dirbą, .tai ląbai menkai už
dirba.

Publikos susirinko į prakal
bąs, daug. Tai girtinas daly
kas, kąd dąrbinipkai pradeda 
daugiau susidomėti patys savo 
reikalais ir lankosi į prakal
bas.

Rengėjai taria, ačiū visiems 
aukavusiems. Padengus lėšas 
prakalbų, > aukoju pasiųsta į 
Agitacijos f Fęndą. Draugas 
Mizara labai gerai kalbėjo ir 
apie, kitų šalių darbininkų pa- 

kasdien blo-idėtį, kuri 

lįų Revoliucijos 1917”). Pa? Ui visą pąrą ir daugiau, Da/p r
gyn

eina

Rengėjai

dybė.
Sulig medicinos atradi

mo,-ultra-violetiniai spindu
liai yra reikalingi žmogaus 
sveikatai .ir augimui įvairių 
'gyvūnų ir augalų. Tačiaus 
ir to gero gali būti perdaug.

Gamtininkas Ernest Th. 
Seton i pastebėjo, jog kada 
ant saulės būna daugiausia 

’plėtmų, tai mažiausia ge
ma ir gyvena kralikų, zui
kučių, ir kitų žvėrelių Ka
nados miškuose; o daugiau
sia jų prisiveisia, kuomet 
ant saulės paviršiaus ma
žiausiai tebūna matyt tokių 
plėtmų. ’

Didieji saulės plėtmai 
abelnai pasirodo kas vie- 
nuoliktį metai. Jie savotiš
kai veikia į javus, medžius 
ir net į ežerų vandens lyg- 
malą. Perpjauk seną medį, 
o atrasi, kad daug maž kas

(Tąsa 5-tam pusi.)



*ĮVMĮMM

Pirmadienis, Koto 14, 1932 ? Trečias
■ ■■fa. ■'■

STALINAS APIE KAI KURIUOS BOL dakainavime centrizmo pa
vojaus. , k ■

ŠEVIZMO ISTORIJOS KLAUSIMUS ,,±J’iSŽ
(Tąsa)

■ ■ i. ....

“Laisvei”, “Vilniai” ir “Dar
bininkių įtaisui” skaitytojų.

Auklėkime L.D.S.' kuopas, 
kad ' parodžius renegatams, 
jog jų verkšlenimas įr niekini
mas mūšų Centrų nueis nie
kais. Tai yra komunistinio 
judėjimo priešų darbas.

S. Petkienė.

bininkai tik organizuotai gali J. Matukas, A. Pajaujis, F. kas galėtų užlaikyti savo svei
ką laimėti. O šias darbiniu- Simanckis, J. Kulokas ir A. že- 
'kų kovas-veda tik viena Ko- maitis—po 50c. 
munistų Partiją. Todėl kiek-1 S. Staniulis, T.
vieno darbininko yra pareiga 
stoti Į Komunistų Partiją.

Sklokininkų čia veik visai 
nėra. Jei ir randasi vienas ki
tas, tai slapstosi ,viešai nesi-f 
rodo. Mat, jie nedrįsta kovo-į 
ti prieš darbininkų reikalus, i 
būdami tik. saujelė. (Apie! 
prakalbas praleidome, nes tuo Į 
klausimu telpa kito korespon-i

kata.
Bet ir tos pačios sriubos ne

V. Jurkonis 
žemaitis, M

Valionis ir T. Rimas—po 25c. ! galima gauti be miesto gaspa-. 
, Visiems aukotojams tariame i doriaus leidimo. Kiekvienas, 

ačiū, 
eis

kų. stovis, 
draugai redaktoriai, su SI ti
ekiu ir.jo straipsniu. >

Jūs matot, kad redakcija 
, daleisdama 

diskusiją su mūsų partijos 
istorijos falsifikatorium.

(Daugiau bus)

kia pertikrint sulig jų dar-
Ibų, pirmučiausiai, o ne tik-i padarė klaidą, 
i tai sulig jų deklaracijų? Is
torija žino nemaža socialis-
I tų, kurie su noru pasirašy- 
'davo visokias revoliucines

Leninas dar 1902 metais 
rašė savo brošiūroj “Ką da
ryt?’’, kad “Istorija pasta
tė prieš mus artimiausia 
uždavinį, kuris labiau revo-:rezoliucijas, kad atsikratyti 
liucinis iš visu artimiausių *]u0 Įkirių kritikų. Bet tas 
vis vien kurios ša 
tariate uždaviniu 
“įvykdymas to 
sugriovimas pačio 
ne tiktai Europos,

Hies prole-,^ar nereiškia, kad jie pra- 
ga(l vesdavo gyveniman tas re- 

uždavinio i^eliucijas. Istorija žino, to- 
galingo ^au> nemaža socialistų, 
"bet ir kurie apsiputoję reikalavo) 

ramsčio nuo kitų šalių darbininkų 
proleta- partijų pačių kokių tik ga- 
revoliu-i^ma revoliucinių veiksmų.

i Bet tas dar nereiškia, kad

i

ELIZABETH, N. J.

Padengus lėšas, aukos Į darbininkas turi gauti nuo jo-“ 
įleidimą, jei jisai nori gauti' 
šiek 
kita 
šiek 
Bet

Agitacijos Fondą.
Rengėjai.

NEW EAGLE, PA.
tiek tos sriubos. Yra ir.,, 
stotis, kur galima gauti 
tiek maisto bedarbiams, 
ir čia darbininkus išklau

sinėja, kaip kad kunigas, tai 
paskiaus jie sprendžia, ar tas 
darbininkas gali gauti pašal
pos, ar ne. Tankiai bedarbius 
išlaiko po kelias dienas ir vis 
liepia ateiti kitą vakarą.

Darbininkai turi vesti kovą 
už socialę apdraudą bedar- ' 
biams, bet nėra gero veikimo. 
Seniau čia susiorganizavo N."' 
M.U. Bet pastaruoju laiku 
matosi pas darbininku^ apsi
leidimas. Jie nesilanko į susi-/ 
rinkimus, tai ir organizacija*" 

j Begali nieko nuveikti, ši pa
dėtis, rodos, jau turėtų paro-'; 
dyti darbininkams, kad- tik or-,M 
ganizuotai jie galės šį tą lai-”' 
mėti-. ' : -

Bėda ir tame, kad darbiniu* 
kai neturi pinigų užsimokėti

Tokiu būdu unija ne--" 
svetainę

Vienok dar-?-' 
organizuotis f ‘ 

darb. organizacijas, kaip tai, C 
Į Kom. Partiją, N.M.U. ir kitas ” 
j darbininkų organizacijas. Va-”

keliKovo 6 dieną Čia Įvyko 
organizacijų susirinkimai. Vie- 

dento pirmiau prisiųstas raši-’nas jų buvo SLA. kuopos. Pa
nelis.—Red.).

Darb. Kuopų Narė.

j Bangos Chore Koncertą?

Bėgyje trijų savaičių Ban
gos Choras turės savo metinį 
konc'ertą. Metinius koncertus 
Bangos Choraš Vengia kiekvie
ną tne'tą. Nepaisant blogų lai-: 
k'ų, Bangos Choras 'ruošiasi1 
prie 'šio koncerto, kad gerai 
pasirodyti Eližabetho lietuvių 
vis'ūoriieilei, kiek choras \yra! 
padaręs progreso dainavime.

Dabartinių^ laiku' ‘Bangos1 
Chorą vadovauja' ' d’, žukaš. 

jį kuriuos Dr. Kąškiaūčius la- Ir galima pasakyti, kad cho- 
darbi- ras gerai pažengė pirmyn dai- 

i navime. Ypač dabar, kuomet 
kalbėtojas buvo R. Į ruošiamasi prie parengimo, 
Kalbėjo apie Sovie-1 tai visi choristai stengiasi ge

rai mokintis, kad galėtų pra
lenkti net kitus chorus.

Be to, galima pastebėti, 
kad Bangos Choras dabar gau
na naujų spėkų ir stiprėja, 

naujų dainininkų. 
Taip pat ir senieji dainininkai 
gerai dainuoja. Pavyzdžiui, 
draugas A. Višniaūskas, tai 

sakyti žvaigždė lietu- 
’ . Pas

kiaus Konstanciją Gavičienė— 
labai gerai dainuoja soprano. 
Na, o kas nežino drg. Kalnie
čio, tai tikras dainininkas. Ge
rai dainuoja Ch. Simons. Taip 
pat ir Tessie Gadaičiūtė.

GREAT NECK, N. Y.
Kovo 6 d. L.D.S. 24 kuopa 

buvo surengus prakalbas dd.
I J. J. Kaškiąučiui ir,R.i Miza- 
Įrai. Abudu kalbėtojai kalbė- 

Dr. J. J. Kaškiau-
I čius kdlbėjo Sveikatos klauši- 
mu. Aiškino, kaip ir ;iš kuF 

: ligos užsikrečiamos1 ir kaip 
: reikia-nuo jų apsisaųgOti. « . .

Taip pat buvo ir klausimai,

padarytų Rusijos 
riatą tarptautinio 
cinio proletariato avangar-|.. 
du.” Nuo laiko išėjimo bro-iJį^ nenusileisdavo savo par- 
šiuros į pasaulį “Ka daryt?” Įarba savo šalyj opor- 
prhėjo 30 metu. Nieks ne- jtunistams ir buržuazijai., Antrį 

I Ar ne dėlto Leninas mus ; Mizara.
mokino pertikrint revoliu’-Įtų Sąjungą, pabaigoj savo kal- 

!cines partijas, sroves, lydė-1 bos kalbėjo apie L.D.S., pa- 
rius, ne sulig ju deklaracijų i J °. ą’ k2'

■ir rezoliucijų, o sulig jų
darbu?

Argi neaišku, kad jeigu 
Sluckis ištikrųjų norėtų Į 
pertikrinti Lenino ir bolše-i 
vikų negailestingumą jtj at-1 

.sinešimuos link centristų, [ vieno, taip ir antro čia nieko 
Ijis turėtu padaryti savo • nerašysiu, nes visi darbininkai 

u, kad tik to- Straipsnio pamatu ne atski-!^/^^^au«us’ kaipo 
. kiausi- .rus dokumentus ir du tris ig Publikos buvo mažai; gal 

mais galima pertikrint kai- asmeniškus laiškus, bet per-i būt priežastis buvo ta, “kad 
riųjų socialdemokratu revo- tikrinti bolševikus sulig jų į labai blogas oras ir lietus, 
liucinaumą Vakaruos?

Argi neaišku, kad žmonės, 
žiūrėdami į tuos klausimus, 
kaip Į klausimus 
nius 
kaip niekšus ir išsigimė
lius?

3. Sluckis tvirtina, kad 
nerasta dar pakankamo kie
kio oficialių dokumentų, 
liudijančių apie griežtą ir 
negailestingą Lenino (bol- tais Vakaruose 
ševikų) kovą prieš centriz- vikai nesudaužė oportunis

tų ir centristų taip, kaip ne
laužė jų nei viena kairioji 
grupė pasaulyj. Kaip po 
viso šito galima kalbėti, kad ! L.D.S. 
Leninas ir bolševikai neda- širdingai ačiū Dr 
kainavo centrizmo pavo- j kiančiui. (

drįstu užginčyt, kad įvykiai I 
šitame periode geriausiai1 
patvirtino Lenino žodžius, i 
Bet ar neišplaukia > iš to,

svarbiau-
siu pasaulinės revoliucijos 
punktu, kad pamatiniai Ru
sijos revoliucijos klausimai 
kartu buvo (ir dabar yra) 
pamatiniais pasaulinės re
voliucijos klausimais?

Argi neai 
kiais pamatiniais

tik

WATERBURY, CONN.

Į bai ^aiškiai atsakinėjo 
j ninkams.

Antras

jsirodė, kad ši kuopa kaip 
; kojas 'velka. Pinigų savo 
ne neturi. Neturi iš ko 
valdybai išmokėti po kelis

j lerius algų. Kai' kurie
' i’iai jau stovi išbraukimo
Įraše, nes duokles jau nemo
kėtos kitų po 7 mėnesius.

Tą pačią dieną Įvyko ir 
. 11 kuopos susirinki-
Čia pinigų ir,'nėra iž- 

Nariai buvo užsidėję spe-

nė 
do- 
na- 
są-

! aiškindamas jo reikšmę ir ko-
į del darbininkai ir darbininkės
’ turėtų būti šios organizacijos
', nariais. Baigus kalbėti, .buvo ; Gaunama
I duodami ir klausimai.

Į klausimus apie Sovietus ir
■L.D.S. d. Mizara labai aiškiai
Įir rimtai atsakinėjo. galima

Apie pačias prakalbas, kaip i vių darbininkų dailėje.
< • • 1 V • -w -r . • • • V

Čia susiorganizavo komite
tas šelpimui Kentucky mainie- 
rių iš keturių tautų. Kiekvie- » ■ , . 
uos tautos komiteto nariai ei-' ARLA. 
na ■ Į savo tautos orgariizacijų , mas 
susirinkimus. Lietuviai jau į de. 
aplankė keturias' draugijas. Į cialių duoklių po 50c. 
Viena 
gatą ir parinko aukų, 
surinkta nedaug, bet visgi gera pasiprašė, kad jam leistų pa
pa ram a. 
yra W. 
žinoma,

keturias'
draugija išrinko dele-: Į susirinkimą atsilankė Ko-

Aukų; munistų Partijos atstovas ir

Surinkta $2.56. Tai 
L. šviesos Draugija, 
šios draugijos valdy- 
darbininkiška, tai ir 
nepamiršta darbinin-

darbų, sulig jų istorijos, su-' Po prakalbų buvo renkamos 
lig jų veikimo?' Argi pas ' auk°a;da-ia te'pa “ °t0’
mus, Rusijos socialdemo- 1 n„p i h r • Viena doleri aukojo Dr.. -trakci-.kratijoj nebuvo oporturns- j j Kaškiaučius; po 50 cen-

’—iškelia save aikštėn, tų, centristų? Artji bolševi- tu:
kai nevedė griežtos ir ne- 25 centus. K. Lukauskas, Li- 
gailestingos kovos su viso-!----
mis tomis srovėmis? Argi L - 
tos srovės nebuvo surištos ; t 
ir idėjiniai ir organizaciniai; ir a.

tu oportunistais ir centris- 
Argi bolše-

kalbėti apie darbininkų rei
kalus. Nariai visi sutiko, kad 
tas draugas pakalbėtų. Drau- .• „n:n-Q 
gui pakalbėjus, palinkta n i g.ajį užsimokėti už 
aukų. Nariai sudėjo $2. o. susirjnkimų. 
Draugas D Lekavičius auko- bininkaj turi 
jo $1.00; APLA. kp.—$1.00;! - • 
ALDLD. kuopa—$1.00. 
so aukų surinkta $5.15.

Baigiantis susirinkimui, pa- j sar)0 g dieną čia susitvėrė Ko- > 
sirodė, kad sekietoiius nei a j munjstų Partijos kuopelė iš 6 ‘ 
užsimokėjęs jau per 6 mene- į narju Vasario 17 d. dar du ' 
sius, tai jisai negali būti n naujj nariai Įstojo' į kuopelę.X 
sekretorium, bet_ nebuvo kam Į Tai gGra pradžia> tik reikaiin.” 
apsiimti, tai reikėjo tą patį pa-j ^a^ j.ad draugai gerai lai- *' 
likti iki sekančio susu inkimo., kyįySį jr veiktų Partijoj. Mes * 
Rodos, kiti draugai galėtų aP_ į negalime bijoti valdžios ir po- > 
siimti, bet neapsnma. , licijos gązdinimų apie depor-r»

Trečias susirinkimas įvyko, j tavimą ir areštavimą. Blo-* 
1 
narių turi 12, Į susirinkimą at-! negali būti.
silankė 8, tai neblogai, jei ?ali nė išdeportuoti, 
skaitysime proporcionaliai. Su- tųoti visus darbininkus, 
sirinkime nariai apkalbėjo vi- 1 
sų darbininkų organizacijų ! kuomet daug;c 
reikalus. Bet nedarbas labai ‘ organizuosimės, 
kankina mūsų organizacijas

drau gi j 
ku reikalu,,

Bet kuomet buvo aplankyta 
šv. Stanislovo draugija, kurios 
valdyba yra fašistuojančių 
elementų, tai net ir domės ne
kreipė valdyba į ši labai svar
bų darbą. Jie visai ignoravo 
visą dalyką ir aukų rinkimui 
blanką “konfiskavo.” Taip 
pat pasielgė ir Gedemino 
Draugija, kurią valdo didžiu-

Taiima sociali'ašistų. Tiesa, ten
tik dalis mūsų dainininkų. Jų! yra vienas draugas, kuris pri- 
chore yra apie 40. Tai reiškia , taria darbininkų klasės reika- 
gera ir didelė jėga. i lams, bet jo balso nepaisė tie

Dabar dar reikia pastebėti i niekšai. Jie dar išniekino dar- 
apic programą. šiame kon-Į bininkus, kurie kovoja už kąs- 
certe dalyvaus garsus rusų 
darbininkų choras “Kolekty
vas,” tai didžiausias jr geriau
sias choras visoj a'pielinkėj. 
Dainuos ir Aido Choras iš 
Brooktyno. Apie šį chorą jau 
visi gerai žino. Taip pat dai
nuos ir Aido Choro Merginą 
Oktetas, kuris visus .nustebina ,__  ___ ____ ____
savo demonstratyyemis daino-| kaujaJ savo priešams. , 

Į mis. Taipgi dainuos ir Šie-j čia' panaudota gudrumas,
Taip patturiu priminti,'kad tyno Choras, vadovybėje drg. į kad mažiau susipratusiu^ dar- papl.astiems darbininkams mo-.

Alekna ir Višdžiunas; po

j žek, A. Chalkis. K. Laugaitis, 
Į J. Chalkis. P.1 Lideikis, J. Kli
zmas, T. Plakaštis. • A. Klimai- 
i tienė, Muklerdienė, J. Petkus 

Fertikas. Smulkių .su-
| rinkta. $1.6Q.< Vięp $6.60. Vi-, 
'siems aukętojąms; tariame šh;-. 
dingai ačiū už aūkašf

nį duonos.
Eita ir i. taip vadinamą 

Kliubą (103). Čia valdyba 
yra maišyta. Gi socialfašistai 
ii- tikri fašistai atėjo organi
zuotai, o mūsų draugai buvo

Blo-v 
tai ALDLD. 61 kuopos. Kuopa ' giau darbininkams jau niekur- 
nariu turi 12, i susirinkimą at-' negali būti. Taip pat jie 

nė

tik reikalinga daugiau 
u veiksime 

tai mažiau 
valdžia galės mus deportuoti 

Nariai negali nė duokles už-j b areštuoti. Todėl visi veiki- 
! me darbininkų klasės naudai 

Bedarbis.
užimti kitais įeikalais tą -v^-1 sįmoketi, nes nedirba ir netu-! 

(karą. Gi tie draugai, kuue ppjgų. ya bedarbė atsilie-i 
t'Fa;fLdjV°t.taLka,?alS Pata1' Pia A ant kuopos veikimo.

Darbininkai čia yra labai iš- 
naudojami. Net dailydėm ir

ma. Šituo biurokratišku 
tezių operuoja jis, kaip ne
nugalimu argumentu nau
dai to nusistatymo, kad Le
ninas (bolševikai) nedakai- 
navo centrizmo pavojaus II 
Internacionale. Jūs imatės -jaus? Kode] Sluckis panei-j 
diskusuoti prieš šitą šlamš- gė tuos faktus, turinčius k 
tą, prieš šitokį žulikiškumą. sprendžiamą bolševiku cha 
Bet kas čia yra diskusuoja-.rakteristikos reikšmę? Ko 
mo? Argi neaišku ir taip,-del jis neišnaudojo .daugiau ■ maža? su rinkinukų, 
kad kalbomis apie doku-1 vertingą Lenino ir bolševikų 1 dienraštyj “Laisvėj” 
mentus Sluckis stengiasi Į metodą pertikrinimo sulig sinau auko jusių vardų, 
pridengt menkumu ir falšy-ljų darbais, sulig jų 'veiks- tad. atleiskit man. . 
vumą savo taip 'vadinamo ;mu? Kodėl jis pasirinko ;^kavo • pS P° V 
nusistatymo? Įmažiau patikimą knisimo- f -

Sluckis skaito esančius!si atsitiktinai surinktuose , Plakaštis, i A. 
partinius dokumentus nepa- dokumentuose metodą? 
kankamais? Kodėl, kokiais' ' ‘
sumetimais? Argi visiems įrąjj bolševikų pertikrinimo Į džiunienė, C. ___ ......... .
žinomų dokumentų kas Imki metodą sulig jų darbais aki-1 V. Adomonienė, V. Lukauskas, 
II Internacionalo linijos,: mirksnyj apverstų augštvn ! R* Kąsmauskas, A. Karsokie- 
taip gi kaip kas link viduji-:VjSą Sluckio nusistatymą. ° "° °4’”''”1'
nes kovos Rusijos socialde-! , ....
^suraiškumuePdemonstruot Įbolševikų sulig* jų darbais 
revoliucinį Lenino ir bolše- jParodytų, kad bolševikai

Dr. J. J. Kaškiaučius ne tik 
kad neėmė kelionės išlaidas, 
bet dar ir aukavo $1.

SKATTYKIT IR PI
B.-šaknaitės. į bininkus apgauti.

Bangos Choras gerai rengia- į taiga, tai
' " t. : sąryšis, kuris jau'susirinkimų

> apie du metai, ši
■ . - . , .--c-, _ _____________ 3 “gy-

■ gimė. Taip pat bus ir gerų į vųjų nabašninkų.”- Jhu buvo 
; solistų, kaip tai: Russe, L.
Zaitsova, “Kolektyvo” nariai. 
A. Višniaūskas ir K. Savicie- 
nė, Bangos Choro nariai. F. 
Pakalniškis, Aido Choro na
rys. Visų darbininkų yra par
eiga atsilankyti Į Bangos Cho
ro parengimą. Choras dar
buojasi darbininkų naudai, tad

1 < v JI V4 CC O

'_ fl. Už tai dainuoti šiame parengime, i
24 kuopa" taf-ia labai Bangos Choro Merginų Sekste-1 nelaiko

J. J. Kas-i tas ir pasirodys šiame paren-į Įstaiga, tai yra tik lizdas
’ . I < ■ m > i ' •/ • _____  ! • . _ • , . . t .

a at s js ka tik pQ 20 centų Į valandą.
i yra neva diaugijų paUg. darbininkų padaro tik

KIT “LAISVĘ

Daily Workeriui Aukos

Matant reikalą parinkti au
kų Daily Workeriui, aš ėjau 

,Į draugų stubas, kur buvo ne- 
Bet dai

ne pa gai

...... kas po vieną dolerį 
aukavo: P. Marčinkevičia ir 
_. Griškevičia; po 50c.: T.

. Klimaitienė, F 
Į Bukantas, P. Beeis, J. Gudiš- 

TTv, , i j . • , i kis, J. Baranauskas. Po 25c.:Užtat kad vaitojant tik-,^, Marcinkevičienė, M. Smai-
Kasmauskienė,

po $1.60 už 8 valandas dar- 
! bo. Vienos liejyklos darbinin
kai d£r uždirba po 35c. Į va-1 

, , . n , . . . landa, o tie, kurie moka gerai i
! ?lk'™ai,k.etas: dfllV, tai <>ar Padaro biskelj

j daugiau—iki 60 ir 75c. Į va- 
i landą. Bet tie darbininkai 
i dirba tik po 3-4 .dienas Į sa- Į 
• vaifę, tai ir labai mažai už-Į 
i dirba, kuomet imi visą uždar- 
į b Į pagal savaites.

Tad, kaip matote, pragyve
nimą negali pasidaryti netik 
paprasti .darbininkai, bet ir 
amatininkai badauja. Ameri
kos “patriotai” įsteigė “soup 
kichinus”, bet kaip ten darbi
ninkus “maitina”, tai tik tą
sa badavimo. Jų maistas vi
sai netinkamas, kad darbinin-

jos atšauktų savo delegatus iš Į 
šios įstaigos, bet to lizdo rė
mėjai rėkia, kad tą Įstaigą ne-,, 
galima liesti. Į

Kliubas išrinko delegatai 
gelbėti lietuvius bedarbius, Į 
bet a be Inas visų darbininkų ; 
darbas ir šelpimas jiems visai 
nerūpi. Susipratę darbininkaiAukotojų vjSų darbininkų ir darbininkių

yra pareiga paremti choro pa-! turi rūpintis, kad mūsų orga- 
. Kviečiame visus lie-j nizacijos veiktų naudai darbi

ninkų, o ne kapitalistų klasei.
103 Kliubo Narys.

| rengimą.
j tuvius iš Elizabeth ir apielin 

V* kės atsilankyti.
F. Savich.

WATERBURY, CONN. ™NANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 9-tas Apskritys 

rengė prakalbas vasario 25-tą 
dieną. Kalbėjo d. R. Mizara, 

kuris likosi nukautas kuris tik nesenai sugrįžo iš 
Kentucky valstijoj tik todėl, ; Sovietų Sąjungos. Todėl į šias
kad jisai organizavo darbinin- į prakalbas daug darbininkų su
kus. 'sirinko. Draugas Mizara iš-i

Draugai, mes už vieną nu- aiškino, kaip darbininkų pade- |

Kovo 6 d. čia Įvyko prakal
bos paminėjimui d. Harry 
Simms,

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio
navimo

patar- 
ir už 
kainą,žemą

nuliūdimo va 
landoje šaukt 
tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

VARPAS BAKERIES, Ine.i nė, S. Petkienė, B. Straukienė, 
Ij. Petkus. D. Kasmauskas už-

Užtat kad pertikrinimas ‘sirašė “Daily Workerį” ant 2

A.L.D.L.D. 72 kuopa aukavo
iš iždo $2 “Daily, Workerio” , _ _____________________

; namo pataisymui. Viso aukų kautą draugą turime desėtkais 'tis Sovietų Sąjungoj gerėja su1• za -v-v-k r-t n L — X ' * A _!1__ _ ___________ * — A  t • t • » • • -« « . • I

Partiją, kuri tik ,viena kovoja nėse šalyse eina blogyn.
” ’ i.' į Pabaigus d. Mizarai pirmą 

i prakalbą; buvo renkama !au-;
I r *xxx>o,_ kJ. iL xz.XJ!.O.n.. tu f 1 d Ū otl' ?1 HHU Į k OS.

Užtat, kad kreipimasis į kių Balsas” Jr kiti kpmunisti- Partijai. Į Komunistų .Barti-;! Nepaisant, ' kad 
tikrus darbus ir tikrą bolše- niai laikraščiai pasilaikys tik jos kuopelę įstojo, vienas ita-} džiausią bedarbė, 

iviku istorija narodvtu kad Jūsų > pastangomis ir aukomis. Į ląs ir viena draugė iš L.D.S.A.- ninkai c..._
Šiandieną .darbininkiška .spąu- i Tai kuri bus kita organizacija, nesigaili ir aukauja tiek, kiek , oluCKio mOKj tojai ti ockis- da lošia lapai svarbią, rolę kia-1 kuri duos naujų narių Parti-i jie išgali.

tai buvo svarbiausia ir pa- šių kovoj, prieš alkį ir išnau- jai? j Antru ' - --- - -

vikų negailestingumą jų ko- yra vienintele pasauly revo-; 
voj prieš oportunistus ir bucinė organizacija, 
centristus? Ar žino Sluckis galutinai sudąuzė oportu-■ tojams tanu .širdingai ačiū, 
aplamai tuos dokumentus? u^tus ir ceųtristus ir išvijo j 
Koki dar jam reikalingi do-Juos au < ls partijos, 
kumentai ?

Daleisiu, kad apart jau 
žinomų dokumentų bus ras
ta krūva kitų dokumentų 
pavidale, sakysim 'bolševikų 
rezoliucijų, dar kartą trak
tuojančių apie reikalingu
mą panaikinti centrizmą. 
Ar tas reiškia, kad tik po
pierinių dokumentų užten
ka tam, kad demonstruot ■ 
tikrą bolševikų revoliucin-i Užtat, kad per tikrinimas 
gumą ir negailestingumą į bolševikų sulig jų darbais 
link centrizmo? Kas gi, 
apart nepataisomų biuro
kratų gali pasitenkint vie
nais tik popieriniais doku
mentais? Kas gi, apart ar
chyvų žiurkių, nesupranta, 
kad partijas ir lyderius rei-

voj pries oportunistus ir bucinė organizacija,
J namo pataisymui. ' ___ _____________ ____________ o_________

kuli j surinkta $9.50. ■ Visiems auko-įstoti :i Amerikos. Komunistų kiekviena diena, o kapitalisti-j

Brangūs draugai, ir draugės, r už darbininkų klasės reikalus 
y Musų organizacijos.1 A.L.D.L 

Darbiniu- D.'iFL.D.S.A.. C ” 11
i darbininkai,, 
Į “Laisvė,” “Vilnis,

Daily Worker,”
Aūk'ų »surinkta $18.47.1 

siaučia di- 
, bet darbi- 

savo klasės reikalams

matine grupe, skiepijančia 
centrizmą Rusijoj ir suda
riusia tam specialę organi
zaciją, kaipo centrižmo žy- 
dinį, anglisto tbloko pavida
le.

galu tin ai iškeltų aikštėn Slu- 
ckį, kaipo mūsų partijos is
torijos falgifikatorių, ban
dantį pridengt prieš-karinio 
periodo trockizmo centriz
mą šmeižiančiais apkaltini
mais Lenino ir bolševikų ne-

Antru kartu d. Mizara kal- 
Kiekvieno darbininko ir .dar- j bėjo apie religiją Sovietų Są- 

, pareiga stoti į j jungoj ir apie darbininkų or- 
• Amerikoj. Po prą- 

, ar kas turi 
. Bet klausimų nesi

rado, tai reiškia, kad darbi
ninkai sutinka su d. Mizaros 
kalba. Dar reikia pažymėti, 
kad šiose prakalbose ? buvo 
darbininkų, kurie dar eina su 
fašistais, taip pat buvo keli 
ir si,dokininkai, bet ir jie nie- ' 
ko neklausė.-

Draugai aukavo sekamai: 
A. Ardickas, A. Kazokas, Ab- 
raitienė ir Grigonis—po $1.00-

dojima, prieš karo pavojų.
Spauda nurodo darbinin- biriinkės yra t___ o

kams jų klasės reikalus, kaip Komunistę Partiją. Mūsų ganizacijas’A. 
jie turi organizuotis ir kovoti j Partija r nėra“ tokia partijai kalbai klausta, 
] 
apgynus darbininkišką tėvynę, Į kurioj visi gali sugyventi taip, 
Sovietų Sąjungą:

Mūsų spauda kovoja ir prieš 
oportunistus, kaip tai Prusei- 
ka, Butkus, Strazdas ir kiti. 
Jie tik niekina mūsų drau
gus, stovinčius atsakomingose 
vietosę komunistiniame judė
jime. Bet labai skaudžiai tie 
ponai apsiriks. Parbininkų 
klasė paklupdys visus renega
tus. Tad, draugai ir draugės, 
stokime į darbą, gaudami ko laukti geresnių laikų. Dar-

prieš imperialistinį k^rą, kad kaip kad 'Socialistų Partija, j klausimų, 
nntrvnns darbininkiška tėvvne. : Irnrini Mai n-nli cnrrvunnii loin

kaip kokiam kotelyje. Kor 
munistų Partija yra veikli ir 
disciplinuota, revoliucinė. Bet 
Partija neverčia draugus at

kariuos 
Tad 

darbininkas gali

likti tokius darbus, 
draugai negali atlikti, 
kiekvienas 
priklausyti. Partijai. ,

Pąti padėtis verčią, darbipin- 
kus organizuotis.’ Bedarbė 
darosi daf didesnėj Tad nėra

XX ux^^o-pv Vx.w. 1MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE
P. Kvalkauckas, V.-Vasiliaus-138-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
kas, A. Maravienė, A. Vygelis, I A. M. Balch imas. Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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CARNEGIE, PA Vadinasi, jeigu žiiiotų, kad 
Rodgers ir čirvinskas bus vi
sada išrinkti į viršininkus, tai 
jie nebūtų priešingi suvienyti 
A.P.L.A. su* L.D.S., bet da
bar, kuomet1'jiems nėra užtik-

HUDSON, MASS.
A.P.L.A. 3-čios kuopos susi-| 

rinkimas įvyko 6 d. kovo.' 
Šiame susirinkime, tarp kitko, 1 
buvo perskaitytas A.P.L.A. 2-! rinta šioje suvienytoj organi- 
oe kuopos laiškas, darbininkų j zacijoje viršininkavimas ant 

visados, tai jie griežtai prie
šingi vienybei A.P.L.A. su L.

ardyntlo reikalais. A.P.L.A. 
3-čiai kuopai šitokio turinio 
laiškai, labai patinka ir tas 
laiškas buvo didžiuma balsų 
priimtas. Taip pat išrinkta 
komisija iš trijų vyrų, kurie 
su A.P.L.A. 2-ros kuopos ko
misija bendrai darbuosis ,kad 
neįvyktų vienybė A.P.L.A, su 
L.D.S., arba, kitaip sakant, va
rys ardymo darbų pirmyn.

Laike to laiško apkalbėji
mo, pirma, negu jis buvo pri
imtas, J. Kasikauskas išsireiš
kė, “aš žinau, kad A.P.L.A. 
Centro Komitetas tur paslėpęs 
kokius raštus nuo visų narių, 
tik jis jų nepaskelbė.” J. 
Monskis pasakė, kad “ir tų I 
kuopų, kurios stoja už vieny
tę su L.D.S., sekretoriams ne
galima pasitikėti, nes ir tie se- ’ 
kretoriai slepia nuo narių tei-1 
sybę.” Kaip matote, tai tie1 
žmonės toliaus ir patys savimi 
nepasitikės, nes jiems visur j 
Vaidinasi “paslaptys” ir “ne
teisybės.” Tai ką dabar rei
kia daryti ? A.P. 
Komitetas nesako

bus 
čir- 
ne-

Taipgi čirvinskas netiesą 
kalba, kad draugai: Mizara, 
Bimba, Gasiunas ir kiti 
viršininkais, o Rodgers ir 
vinsko neprileis. Tai yra
sąmonė taip kalbėti. Juk rei
kia žinoti, kad nei Mizara, 
Bimba, Gasiunas ir kiti patys 
savęs neužsidės, nes visus vir
šininkus į Pildomąją Tarybą 
renka visi nariai referendumu 
ir seimas užgiria. Dar gali 
vieton Mizaros, Bimbos, Ga-j 
siuno, išrinkti Rodgers arba 
Čirvinską į prezidentus.

Aš nežinau, kaip Rodgerš 
laikosi ,ar jis' priešingas vie
nybei, ar ne ? Bet kiek man 

i yra žinoma, kad Rodgers su

Kovo 5 d. įvyko bendrai 
rengta trijų kuopų, vakarienė 
ir šokiai. Apie pačią vakarie
nę daug ko neminėsiu, buvo i, 
gera ir gerai prirengta, už 
tai reikia tarti ačiū N. Kreivė
nienei, Sikorskienei ir Zdan- 
kienei.

Nors oras tą vakarą buvo 
labai gražus, bet publikos at
silankė labai mažai, nežinia, 
kame priežastis. Tur būt del 
to, kad dar tokios bedarbės 
iki šiolei Hudsone nėra buvę, 
kaip dabar. Kur Uk eini ir 
ką tik susitinki', klausia ar 
dirbi?' '

Hudsono miestelyj yra viso
kių fabrikų. Karo laiku ir 
po karui .jos visos gerai dir
bo, bet dabar pusė jų yra už-

O kitos, kad ir dir-

NES IVELINKITE PSINAUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

i darytos.
; ba, tai tik dalį laiko ir su 

keletu
Darbininkų išnaudojimas la
bai didelis, čia yra ir lietuvių 

Bet jų dau
giausiai laiką praleidžia boli- 
nese. Aš sakau, broliai lietu- 

bedarbiai, gana jums 
bolinėse sienas zulinti.

Čia yra Lietuvių Piliečių 
Kliubasj turi savo namą, ten j 
galit sueiti, kurie priklausote j 
ir kurie ne. Vietos \užtelįįs, į 

I ten yra visokių knygų \ kpy-! 
; gučių. Galėsite pasiskarityti, 
* padiskusuoti apie šiąaienų 

jos suvažiavimas, kuris veda ’ svarbiausius įvykius. Kliube 
į “Maskvą”, tai kodėl P. Lie-1 įvyksta visokių draugijų bei 

I pa tame suvažiavime nesiprie- ; kuopų parengimai ir susirinki- 
šino ir sutiko? Reiškia, Liepa mai- MQsų draugai, kurie ga- 
pilnai sutiko su kitais delega-: vartoti norę kiek plunksną, 
tais visai tiesiai į Maskva turėtų aprašyt tuos įvykius, 
“maršuoti.” Na, o dabar jau kaiP _mūs priešingo? 
kelia suirutę ir kalba apie žmonės atsineša ki 
“Maskvą” ir kitus galus. Mat, : bininkiškos pusės. 1

i dar yra žmonių, kurie visuo- 
i met myli tarpe draugijos narių 
1 suirutę kelti.

DRAUGAI IR DRAUGĖS, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, paren
gimuose ir taip, tarpe darbininkų. Mes, turime dar 
daug A.L.D.L.D. knygų, ir skelbiame jų išpardavimą!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:

Pirmiau Dabar

desėtkų darbininkų.

a Čirvinsku visuomet laikėsi ben- daug bedarbių.
5 dors linijos ir laikosi, tai aš ne

abejoju, kad čirvinskas juo- 
i dviejų bendrą nuomonę ir pa-■ yiaį» 
, reiškė.

Dabar del Liepos kalbos, 
teisybės” : kuris pasakė, kad tai nebuvo 

ir tų kuopų, kurios stoja už j L.D.S. 4-to Apskričio suvažia- 
vienybę su L.D.S., sekretoriai Į 
nesako “teisybės” visiems na-1 
riams ,tai jau labai blogi po
pieriai !

Aš nuo savęs patarčiau A. 
P.L.A. 2-rai ir 3-čiai kuopoms ’ 
pasiimti specialį traukinį ir va
žiuoti į visas A.P.L.A. kuopas 
ir ištirti teisybę tų “paslap
čių,” nes kitaip visos A.P.L.A. 
Icuopos suivienys su L.D.S., o 
tiktai pasilikę šios dvi kuope
lės nebegalės išlaikyti tokio 
brangaus A.P.L.A. vardo iri 
bus “kaput.” Tad vyrai, tau- j 
tiečiai, socialistai ir pruseiki- 
niai, visi stokite už ardymą' 
Vienybės!

Renčia pasakyti, kad po A. ■ 
P.L.A. 2-3čio seimų^ kuomet 
delegatai išdavė raportą iš sei- ’ 
riio darbų ir pažymėjo, kad 
buvo priimta rezoliucija už su-' 
vienijimą A.P.L.A. su L.D.S. jr > 
tas delegatu raportas, liepos I 
5 d. 1931 m., 1

vimas, bet buvęs “darbininkų 
partijos suvažiavimas.” Čia 
Liepa negražiai apsimelavo.
Jeigu buvo darbininkų parti- *

srioves
dar-žmonės atsineša linkui 

. Tas būtų 
naudinga žinoti visiems, 
ne vieną griežčiausią ir karš
čiausią 

į šiandie x __ ,
1 pirmiau buvo gera, tas šian- 
j die jau yra bloga.

Pirmiau s u k 1 a i d inti ka- 
j pitalistų ir kunigu * katalikai 
sakydavo, kad tik bolševikams 
yra negerai, bet praktikoj pa
sirodė Visai kitaip,.: Dabar'jau 
pačių ka:talikų; .keliolika šei
mynų kreipiasi į miestelį, kad Į 
duotų užlaikymą. O kuomet,, 
tie; katalikai dar dirbo gerai, ! 
tai nešė savo sunkiai uždirb
tus centus kunigui. Jie šėre 
tuos kunigus ir davatkas, o jie 

’ sakė darbininkams: “dievas” i 
užmokės. Tegul kunigam ir Į 

negali davatkom dievas užmoka, o j 
i jūs, suklaidinti katalikai, esate 
! tokie patys darbininkai, mes- 

Darbininkai, dirbdami pilną 1 kite tuos visus mulkintojus, j

YONKERS, N. Y.

Darbininkai Labai
Išnaudojami •

Pirmiaus čia Elevator

Jau

kataliką gyvenimas 
pamokino, kad kas

* --- Pirmiaus čia Elevator kom-
kuopos susirin-1 panįjaį dirbo apie 1,000 darbi-’ 

įfime buvo priimtas vienbal- į nįni<ų, o dabar tik apie 300? 
šiai. Niekas neišėjo prieš vie-j paliko Bet 300 darbininkų 
nybę ir viskas buvo ramu. \ darbo padaro tiek pat, kaip 

Tik tada, kada Centro se-; pirmiaus 1,000 darbininkų.
Pretorius prisiuntė pranešimą i Tai reiškia, kad_ skubumas 
vienybės klausimu visoms A.P.' dabar taip padidėjo, jog dar- 
Ų.A. kuopoms ir nariams, taii bininkai nieku būdu j ’■ 
A.P.L.A. 3-čia kuopa, laikyta-: gauti visi darbo. ( 
me savo susirinkime, vasario i - ......................................

d- s- m., griežtai išėjo prieš ]ajka> uždirba po 18-19 dol. Dėkitės prie darbininkiškų or- 
yienybę. Siame susirinkime ia^aj mažai darbininkų ganizacijų.Vienybę, šiame i 
pirmas prieš vienybę išstojo 
P. Liepas, kuris pasakė se
kančiai : “kada mūsų kuopa | 
išrinko delegatais į A.P.L.A. į 
1-mo Apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyko sausio 24 d., Mc
Kees Rocks, Pa. ir kada mes 
įprvažiavome į tą suvažiavimą, 
tai dar mes turėjome laukti,
nes pirma to suvažiavimo bu-' bininkai jau nepaiso.
vo L.D.S. suvažiavimas, arba, | deda susiprasti ir perka dar- 
geriaus pasakius, “< 
partijos” i 
jie pirma viską “sufiksino, 
tik paskui mus pašaukė tą 
viską užgirti. Aš esu prie
šingas tai vienybei, nes ta vie
nybė mus nuves j .Maskvą.” 
Po Liepos dar kalbėjo eilė 
narių ir visi pritarė P. Liepos 
kalbai. J. Gataveckas kalbė
jo? už vienybę, nurodydamas, 
kad Vienybė darbin. labai rei
kalinga, ? ypatingai dabartiniu 

'laiku. Ragirto visus stot už vie
nybę su L.D.S., nes tokia vie
nybė suteiks daug 
darbininkų klasės, 
aš norėčiau žinoti, 
visi nariai, kurie kalbėjo, yra 
priešingi vienybei ? Ant pa
baigos kalbėjo J. čirvinskas, 
kuris sako: “jau kiti nariai at
kalbėjo tą, ką aš norėjau pa
sakyti, tik tai aš noriu atsaky
ti Gataveckui j klausimą, del
ko mes priešingi vienybei. Mes 
darbininkų vienybei nesame 
priešingi, bet mes esame prie- 
šitigi vienybei A.P.L.A. su L.D. 
S., nes kada susivienys šios 
dvi organizacijos, tai jau tada 
bus viršininkai tokie dideli 
žmonės, kaip: Mizara, Bimba, 
Gasiunas ir kiti. O jau tokie 
Žmonės, kaip Rodgers, čirvins
kas daugiau nebus viršinin
kais^ nes tie dideli žmonės, 
kaip sakiau, mus prie viršinin
kystės neprileis.”

Ten pamatysite, 
yra, kurie dirba pilną laiką J kas yra jūsų draugai ir kas 
šiaip darbininkai išdirba tiki jūsų priešai.
po 2-3 dienas į savaitę.

Dar kitas bjaurus dalykas 
yra. Tai įsakoma darbiniu-' 
kams, kad jie nepirktų “Dai
ly Workėrį.” O jei perka, tai 
paleidžiami iš darbo. Bet dar-

Jie pra-

Bedarbis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

‘ ‘ , “darbininkų I bininkų laikraštį daugiau, ne- 
suvažiavimas, -nešiau k^d pirmiau. Darbininkai 

o I turi nepaisyti bosų ir organi
zuotis į darbininkiškas organi
zacijas.

Senas Yonkerietis.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utarninke,' 15 d. 
kovo, 8 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St. Gerbiami 
draugijų atstovai, malonėkite būti
nai dalyvauti; turime daug svarbių 
dalykų aptarti.

Or g. J. J. B.

Iš A.L.D.L.D. KUOPOS 
SUSIRINKIMO

172 
šia-

gero del 
Ir taipgi 
delko tie

Dai-

Kovo 6 d., A.L.D.L.D 
kuopa laikė susirinkimą, 
me susirinkime padaryta daug 
gerų tarimų. Kuopa paauka
vo Lietuvoj Komunistų Parti
jai 10 dol. Kentucky jnai- 
nieriams aukavo ,$5.00; 
ly Workeriui”—$5.00.

Nutarta, kad kuopa iš savo 
iždo užmokėtų už visus’ na
rius, kurie negali užsimokėti. 
Kuomet nariai dirbs, tai tuo
met turės sumokėti į kuopą 
tuos pinigus.

Kuopa nutarė surengti ba
lių, kad padaryti pelno kuo
pai. Tad, draugai visi turime 
gerai dirbti, kad parengimas 
būtų pasekmingas.

Kuopos K.

DETROIT, MICH.
Ketverge, 17 d. kovo, 7:30 

vakare, Lietuvių svetainėje, 25, ir i 
W. Vernor Highway, įvyks labai 
svarbi prieškarinė konferencija. Tai 
visos Detroito darbininkiškos orga
nizacijos būtinai išrinkite delegatus, 
dalyvauti) toje konferencijoje ir taip
gi visų organizacijų valdybos būti
nai turi dalyvauti, nes tai bus labai 
svarbi konferencija delei prisirengi
mo prie tolesnio prieškarinio veiki
mo, ir tie. patys delegatai (turės da
lyvauti tarptautinėje prieškarinėje 
konferencijoje,’ kui*i įvyks 20 J d. ko
vo, 2 
High 
West

vai.

pavys auiegavtu }vuxck> aa- 
tarptautinėje prieškarinėje

vai. po pietį}, North Western 
School, ant Grand River ir 

Grand Blvd. - 1 ' , .
, K. P. Liet. Frakcija.

(62-63)'

NEWARK, N. J.
Lietuvių darbininkiškos organizaci

jos: Sietyno Choras, A.L.D.L.D. kuo
pa, Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo kuopa, L.D.S.A. ir Liet. Darb. 
Susivienijimo kuopa bendrai su len
kais darbininkais rengia koncertą ir 

i balių Daily Worker naudai. Paren
gimas įvyks 9 d. balandžio (April), 
1932, 105 Jackson St.? Newark, N. J. 
Prašome kitų organizacijų tą dieni} 
nieko nerengti ale dalyvauti viršmi- 
nėtame parengime.

Valdyba.
.62-63

Pirmiau Dabar
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika

linga perskaityti kiėkvienam. 3 0 0 ' 
pusi, apdaryta. Kas stos dabar į A.L. 
D.L;D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 
apdaryta. Kaina
kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus

♦ tą knygą veltui.
JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 

d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. jX^daryta $

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istorija Ameri
koje darbininkų judėjimo, iki socialis
tai pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojimą ir 
matinį klasinį žinojimą. 
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATUOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. .. Tai rinkipys raštų: R. Lux- 
enburg, Lenino, i Radeko, K. Zetkinoą

i 1 ir kitų. Tai istorija' Vokietijos socia- 
, : listų: išdąvyąčių ir revoliucinių prole- 
(Ųj įąiiatbį kcįv^ 280 puslapių. Apdaryta 1

ICUNldt) IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs kū-
• nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 90

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Ž. Angarietia, 
tai, aprašymas baltojo teroro Lietuvoj.

' Kdip Weidr^dyje parodo buožių ir iš< 
naudotojų siutimą.? Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BR1UM. 18-ji ir 
FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas, Tai dvi knygos: vie
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių, turi 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė
H. Gorier, būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant mate
rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

“ kuopoms ir nariams tik
Tai rinkinys eilių. Turi 
Apdaryta

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Knyga papuošta daugeliu pa
veikslų. Atspausdinta ant geros ir 
gražios popieros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO

JE. Parašė d. A. Bimba. Skaitydami 
' šią knygą kaip ’ veidrodyje ' matysite 
kokiais kryžiaus kėliais ėjd ir eina’ 

' -Amerikos i proletariatag. Tai istorija
i kovų.. Organizavimosi unijų ir: par

tijų. Knyga jau yra' išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių. 
Gražūs apdarai;

‘ A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams už
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 

. Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po

RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Po-, 
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnauja ne tiktai susipažinimu 
su Rusijos istorija, bet suteikia žino

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

suteikia pa- 
Pusl. 336.

ŽLUGIMAS

.75

1.50
1.00

1.50.

2.00

’ 1.50

2.50

$ .25

.10 ‘

.10

.50

A.L.D.L.D.
ŠVYTURYS.

386 puslapi 1.50

3.00

2.25

1.00

os.
1.75

1.00
.35

1.00
.50

.35

.10

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu

PAIN-EXPELLER

BRQCKTON, MASS.
REIKALINGA apysenė moteriškė, 

prižiūrėjimui 6 mėnesių kūdikio. 
Valgis, guolis ir pinigiškas atlygini
mas. Prašome atsišaukti per laiš- 46 TEN EYCK ST

792 Oak St. Brockton, Mass.
(61-62)

LENINAS, JO GYVENIMAS IR D 
B Al. Parašė M. Jaroslovskis. 
knygoje nušviečiama netiktai Leninį 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis,moksX 
las. Knyga būtinai reikalingi per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
daryta $

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 

kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
knyga labai naudinga. Tai įrankis su 
kurio pagelba žmogus gali pasiekti ir 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turi 416 puslapių. Apdaryta.

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų 
lies puslapių 250. Apdaryta

KdMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. 
charinas. Yra geriausias klasinis 
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydaš, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime .

NAUJO KARO GAISRAS. Parašė D. M. 
Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos. 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 
64 puslapius su paveikslais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. Turi 224 pusi.

Yra dar V. Kapsuko knygos “ 
. KALĖJIMUOSE”, ’ ir d. R. M 

“ARGENTINA”, bet jos bus p

ioj

ša-

Bu- 
va-

CARO 
įtvaro s

, , „ - ..... ąrcPuo-
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms/UŽ kny
gų P o (

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAU 
Parašė F. Vaigšnoras. Tai pamatmis 
politiniai ekonominis vadovėlis. Kny
ga turi 256 pusi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS Iš LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

mas. 16 pusi.
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės i/ lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

samdomasis 'Darbas ir kapita
las. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

PASLAPTYS. Knyga 
Turi 196 pusi.
Apsakymėlis. 30 pusi.

32 pusi.
Parašė

Tai labai užimantis ap- 
kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio for-

ŠVENTRAŠČIO 
apie religiją.

KAS KALTAS.
K. Markso “KAPITALAS”.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ.

L. Andrejev. 
sakymas iš 
Knyga turi 
mato.
SODŽIAUS

66 pusi.
karo ir re-

.24 pusi.
Parašė B.

DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės- 
tą jos gyvenimą, karą su Versailium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi.

NAUDOTOJŲ TIKYBA, šioje knyge-
* Įėję faktais įrodoma kam religija tar

navo ir kam ji tarnauja 32 pusi.
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI. Apie impe

rialistų politiką ir tautų pavergimą, 
firošiuraitė !turi 18 pusi.

2.00' 1.00’
.50

r >

2.00

1.00

1.50

1.25

1.50

1.00

1.00
.10
.10

1.00

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $10.- 
OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertes, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 
kuopų’ ir kitų darbininkų organizacijų. Payienioms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir'money orderiai privalo būti išrašyti: ‘

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
antrašu ir vardu:

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N

tTrmTTrnvTTT'rmriT^^
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I HAVERHILL, MASS.

Match Games

Now the confusion i nore as-1 U A VFR Hill MAW
ed even more. Sanjka pulled ! nnVDIUllld,, 
everyone over to the tea ket-; vr . ~
tie—to show off its gljmer,' Vasario 27 dieną l.p.A; 
while Vera asserted that she I hųopa, bendrai su rusų kuopa.

You can use matches for a lot more things than lighting 
a fire. Our comrades who were exiled to Siberia during the 
rule of cruel czars used to play these very same games with 
matches.

You can’play these games which were played not so very 
long ago. Try them the next cold rainy day that you are in
doors.

Get a handful and see if you can solve these puzzles. They 
are not hard.

4. Take away six matches and make three
squares.

ft;
/ 6. Make five squares out of four without 

adding anything.

5. Kebuild this house by changing the po
sition of two pieces. The roof will then 
be on. the opposite side.

1

had not scartchėd anything.
“But did. you have to work 

all night?” — Asked the mo
ther.’ “And why did you do 
all this?”

(To be concluded in the 
next Pioneer Corner)

Charles E. Ruthenberg

“Let’s Fight On!”
How many of you comra

des have heard your parents 
speak about Charles E. Ruth
enberg? If you have not, then 
you’ll want to learn all about 
this man who was the leader 
of the workers in the United 
States untill he died March 
2, 1927.

Comrade Ruthenberg was 
born of workingclass parents 
in Ohio in 1882. His father 
was a longshoreman, and 
Charles had to go to work to 
help the family when he was 
very young. He worked in a 
factory, was a clerk, a news-

Send your answers to Pioneers Corners, Box 28, Sta. D, New t paper correspondent, and fin- 
York City, N. Y.

You’re a Red
By Walter Romanjsliyn

If

If

If

surengė balių, žmonių buyo 
daug, tad ir pelno liko apie 
36 d oi. šio parengimo pelnas 
buvo skiriamas Kentucky mai- 
nieriams.

Galima tarti padėkos žodį 
ir jauniems muzikantams, ku- 

i rie grajino šiam parengime ir 
savo uždarbį aukojo streikuo
jantiems mainieriams. Girti-

Ki'ating įvyko ! susikirtimas

chinų ir japonų armijų. Mū-

šis buvo labai kruvinas ir

on

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

Puslapis Penkias

nebuvo šioje apielinkėje. ' Be pi 600 pėdų ilgio.' ’ Įtaisė 
to, tąi svąrbiai^ią, įąd šio. puikiausią ir brangiausią 
parengnųo pelnas eis paremi-1. ,. . -v
mui Kentucky mainierių. šį .• s"totį. Išliejo milionus do- 
parengimą rengia kelios orga-'lerių. Jis pats tuo gelžke- 
nizacijos bendrai, tai geras I liu važinėja. Įsivaizdinkite, 
dalykas. Tad visi dalyvauki- ^geležinkelis” 600 pėdų il-

Igio!te.
E. Cibulskiene.

GARDNER, MASS

! kautynės tęsęši ištisą valau
i dą. Sakoma^ kjįjci mūšyje, 
krito labai/daug chinų. Chi* 

Inai buvo nugalėti ir pasi
braukė atg&i, palikdami la-

j ! vonais nuklota mūšio vie- SHANGHAL— Gautas i

Į Kruvinam Mūšy; Žuvo
A.L.D,L.D. kuopa reųgia Labai Daug Chiniečiu 

prakalbąs d. R. Mizarai kovo
nas dalykas, kad randasi tė- 1? dieną. Prąkąlbos įvyks ---------
vų, kurie ir savo vaikus pra-! Lietuvių Kliube, 205 Main St
tina prie darbininku veikimo. 7:30 vai. vakare. # ,

Draugas Mizara kalbės apie pranešimas, kad ties miestu tą.
Tai mūsų Sovietų Sąjungą, iš kurios jis j

Nauji drau-’tik nesenai sugrįžo. Draugas;
Mizara Sovietų Sąjungoje ap
lankė svarbiausius pramonės 
centrus. Jisai pasakys tikras

Kovo 3 d. Į T.D.A. įsirašė 
trys nauji nariai. ' 
79 kuopa auga.
gai yra P. Galinis, J; Saulėnas
ir B.s Mizara.

Nors mūsų T.D.Ą. 79 kp.
nėra skaitlinga, bet darbuojasi žinias apie darbininkų valdo- 
gerai. ‘ Mes nesiliekame nuo nią šalį,' apie kurią visokius 
darbininkų judėjimo, tad kuo; melus skelbia 
pa gauna ir sim’p'atijbs darbi- ;
įlinkuose. Galima sakyti, kad
jei tik gerai dirbsime, tai visi; ninkės turite dalyvauti šiose 
kuopos parengimai bus sek- prakalbose.
mingi.

i Kovo 24 dieną ALDLD. 85 
kuopa rengia prakalbas. Kal
bės draugas Mizara, kuris dar 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Są
jungos. Jisai geras kalbėtojas 
ir rašytojas. Tad galima jau

kapitalistinė
pauda. ’ > s ;

Visi darbininkai ir darbi-

V1EN1NTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY ’

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link O-
BIL1Ų .M ECH A
Praktika ant vietos

. Išardymas, suttiisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir ažjirVim^ 
ir planą automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų ~ ' ibose. 

 

Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TlCHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį... Mes pa 
kiekvienam prie pirkimo karo. L’žsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nup 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

MO

Jūs čia girdėsite 
labai daug naujų dalykų, ku
rių dar negirdėjote. į

v ’ —o— ’ j 
Gal dar ne visi žinote, kad : 

Amerikos Lietuvių Piliečių ! 
1 Kliubas rengia silkių vakarie-! 
nę, kovo 19 dieną. Galima ■ 
pasakyti, kad ne tik silkių, bet 
bus ir kitokių užkandžių. Va
karienė, sakoma, bus labai ge
ra ir gardi. Vieta visiems ge
rai žinoma, 205 Main St.

Bus ir gera muzika šokiams. 
Įžanga suaugusiems tik, 35c., 
o vaikams — 15c. šitas Kliu
bas darbininkų parengimams, Į 
kaip tai kovai prieš karą, masi į 

niam mitingui gynimui Sovie-'i 
tų Sąjungos, “Daily Worke-' 
riui” ir kitiems, duoda svetai- į 
nę" veltui. Tad darbininkai, ir 
i kliubo parengimą turi laų-j 
kytią ir ’paremti Kliubą, kuo- i 
met jisai rengia parengimą' 
savo naudai, palaikymui sve- 

Visi būkite šioj vaka-'

* * * -- -----, . | £2 L CA.O J' L V J ClQ. JClAl JrtU

ally gAve up all his time and i tikėtis, kad jisai gerai nupieš 
__________  energy to build the working-1 darbininkų gyvenimą darbi- 

-• class movement. ■ ninkų šalyje ir abelną padėtį
.life of a mother — her nar- j. Be was one of the leaders j kapitalistiniame pasaulyje. Vi- 
' row scanty life between the i °* the Socialist Party, but|sį darbininkai ir darbininkės
I kitchen fire, the wash tub and when that Party began to be-; tlirįįe dalyvauti šiose prakal-
the cradle, full only with her Dray the workers, Ruthėnberg ( bose

; visible victories, and from no I with many, workers, left the i
cut i one was there any understan-! Socialist Party, ^and formed ; 

' ding sympathy.
In this small way of life 

was her mother’s youth 
Over the wash tub still 
her picture as a bride, 
where had the light blue 
and the happy smile of “bea
utiful Katie” disappeared? 
Why is her face so full of 
wrinkles at the age of 35, and

i her eyes have always Such a 
sorrowful expression?

“What has she in life any
way?”—thought Vera. Deep 
sympathy with the life of her 
mother, tightened her throat.

Vera tried the iron with 
Į her finger dampened, just as

I, and 
! swore something to herself— 

tivicna i with teeth tightly set
Translated by Celia Bernes spai'kling eyes. • • 
(Con-ed from last week)
Meanwhile Vera was mak-

you strike against the wage 
You’re a red.

you read the Pioneer paper 
You’re a red.

you fight beside your parents
You’re a red.

From the bosses’ point of view
That’s very bad.

Just as long as we are living
Striving for the worker’s cause
There is nothing that can stop us

From being RED.

You better get your March 
copy of the “New Pioneer” be
fore ex^ery copy is sold out. 
This is the best selling num
ber we’ve had, so hurry up.

International Women’s Day j her mother always did
 1 swore something to her

By Helena Bobinska

Rengėjai.

ATDARA DIENA 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADO,S

lost, 
hug 
But 

eyes

j the Communist Party — the,. j J
• only party that really fights > NANTICOKE, PA 
j to free the workingclass.

He soon baceme the leader j 
of this only workers party. 
One of the greatest fights he 
led was against the war. He 
called upon the workers to 
fight against the World War 
that was in the interest of the 
bosses, and showed the work-

k uo
tai p vadinamą 
parengimą, ko- 

Parengimas

LDS., APLA, ir LDSA. 
i pos rengia 
/“card party 
vo 19 dieną, 
įvyks J. Zadzeikio svetainėj,
150 Pino St., Hanover. Visi Į 
lietuviai ir lietuvaitės turėtų I tainčs. 
atsilankyti į šį parengimą.' rienėj.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies .maudynes su modernjškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrirnui veltui 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARN1NKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys kariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, TurkiškasHr ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; i taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

ers that their enemywvas not^o|.jo pUį]<ails parengimo dar' 
the workers m the other coun- I ■
tries, but the bosses. Because J 
he organized mass meetings 
and demonstrations against 
war, Comrade Ruthenberg,;
after a long trial in the capL| 
talist courts, was sent to jail.i 
Many years of his life, were • 
his activities in fighting for Sunkėja Lietuvos liaudies 
the working class. Comrade padėtis. VIS daugiau ir 
Rųthenberg’s entire life was ‘ daugiau darbininkų ir vals- 
devoted to this task, it is į tiečių revoliucionizuojasi ir 
the duty of every worker s (]jni<sįa prie komunistų. Gi 
and farmer s child to teach to ' r . , j; TZ_ '
other children the ideas for;Lietuvos Komunistų Pa 
which he fought. We must J a pastaruoju laiku parode 
win all these children to nepaprasto gyviUllO. NeSU- 
“Stand ready for the working-1 laiko jos veikimo areštai ir

III lint 4" ■»»<■•* O d V* •• • •

v.vpiocovu vMv..»v1,v»ithan ever to build the only! 
only by signs, they did not worker’s and farmer’s child- 
dare to speak aloud. ' 
morning grey was already į Pioneers —> because the bos- 
shining thru the frozen win- ses are preparing to send our 
dow when they had washed fathers to w; 
the floor, taken in all the pots the. workers’ 
from the outside and set them Soviet Uniosl. 
up on the floor. It shone in ! enberg’s last 
the kitchen like wares of gold. I workingclass were —

Let us follow in

The hardest thing to 
was to scrub the floor, 
cause one had to exercise

M. S.SMETONOS VALDŽIOS PUOLIMAI ANT LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
and

do, 
be- 
the

ing all the preparations to iron greatest care and of course 
in the kitchen. She placed j (__  __ ■ ■’
glowing coals into the iron; bing brush, — only the mop
in the kitchen. She placed one could not use the scrub-

Kaukaitė—suimti ’ ir paso
dinti i kalėjimą.”

Remkime Lietuvos darbi
ninkų judėjimą. Parinkime 
aukų išleidimui komunisti
nės spaudos Lietuvoje.

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. olevciierlu; išjijjt, ąnt Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt aut Montroše Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

set up the board, and placed 
the wash on it.
felt the iron with a dampened 
finger to see if it wasn’t too 
hot. The » work proceeded 
quickly and easily.

From time to time she went 
out into the hall to put new 
coals in the iron, and exchang
ed binding glances with her 
brother. Vera had to admire 
the pots shined so expertly 
by Sanjka; especially the tea 
kettle, which shone like gold 
and filled Sanjka’s heart with 
pride.

“But woi*’t mother stare I”
“If only she doesn’t wake 

Up before we’re thru. . . Pst, 
quiet. . .”

“Due, two, three, four. . . 
six. . . Already six o’clock.”

Now, for the first time Verą 
felt how terribly tired she 
was. her knees threatened to 
bend in, but still she continu
ed to iron industriously fa
ther’s Sunday shirt, and glan
ced from time to time anxious-

could be used, which one had
First she wrįng Out the fields, besi-

des.
They expressed themselves

Tūkstančiai Darbininku 
Pasmerkė Fordą ir 

Detroito Valdžia

Laisniuotas Grabelius
Pennsylvania ir New Jer-

We must try harder ,Ralėjimai.
Štai “Lietuvos žinios” pra- 

The ren organization — the Young i ne§a apįe Smetonos polici-1 J ..* tu)■ t> «« >■ Ia /V Va # _ •’"jos užpuolimą ant ko mums-j Jill 4 UK W OtUU vui ill j -
ar to fight against slaptos spaustuves, pa- j ________ _____________

fatherland—-the darytą vasario 20 d. Spaus-1 miestas dar nebuvo matęs
DETROIT, Mich.— Š1S

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

ly at the remaining bundle Į now. 
of unironed clothes.

“And the floor must be 
scrubbed” — she thought ang
rily. Suddenly if seemed to 
her that she .was no longer 
Vera, who must begin her du
ties quite early in the morn
ing, and in the evening must! 
be at the celebration in the';

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136- 
Keystone—Main 1417

Comrade Ruth- tuvė vadinosi “Spartakas.” 
words to the Girdi;

Let’s i Ci

tokios masinės demonstra- 
icijos, kokia įvyko pereitą 

...... ..e... «... ...... .... ....... ...... Išnuomotas mažas medi- j penktadienį, kuri tapo su- 
tablecloth, his way and join the “Young 1 nįs namukas, jame gyvena jaukta Arena Gardens sve-- 
..x,............... ™------- m..................................! . _. . kambary Itainėj, kad užprotestavus

mašina, I prieš Fordo ir valdžios žu
dymą bedarbių. Tūkstančiai 
pripildė svetainę, kiti tuks- į 
tanciai darbininkų turėjo 
grįžti namo nuo svetainės, I 
nes negalėjo sutilpti.

Vera covered the table with Fight On!” 
a freshly ironed 1 
and prepared everything for Pioneers.” 
breakfast. Sanjka wrote with1 
a red crayon on a piece of į 
paper:
The 8th of March is the Day I 
of Working Mothers and fast
ened it with a tack on the 
wall over the table.

They were just finished 
with the last preparations 
when they heard voices : 
the bedroom.

“M other has awakened

The hearts of both were 
beating violently.

“We must hide”—whisper
ed Sanjka, and crept under 
the table.

VeVa crept under the kit
chen rink.

From her place she could 
see how her mother came into 

club — but now she was her j the kitchen in her cotton gown 
mother... She must think į—how she clasped her hand 
rather, that Vanya again has' over her head and looked with 
a hole in his trousers, that lit-' astonishment, 
tie Marie coughs, that the rent;
is not yet paid, that their1 happened here ? v
debts are growing larger and1 ____  _.TT„
larger, that before the cele-lther and Marie with Vanya 
bration much cleaning must; in their shirts ran in from the 
be done, that the clothes are bedroom, and gazed around 
not yet ironed, ,that the pota- amazed, the originators of this 
toes are boiling, RlirnriaA ennlH nn’ linnoror nnr»_

ĮDOMUMAI

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

vienuoliktas metinis grieži
nys yra skirtingai nuaugęs, į 
"egu kiti paprasti

Į siuvėjas: vienam 
i pastatyta didelė 
: sienose prikabinėta kostiu- 
| mų ir suknelių. O kitame 
kambary geltonai nudažyta 
spintelė—tai “Spartakas.” 

“Pasak krim. policijos,

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietu vi ška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadŽių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty- ' 
mo, carburetor ir visas sistemas, 
elektros pritaisymo prie automobi- . 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

OSusirinkimas reikalavo, 
kad tuojaus būtų patrauk
tas atsakomybėn ir nubaus
tas kruvinasis Fordas už 
;surengimų. skerdynės. Taip 
'pat turi būt padaryta su 
majoru Murphy ir kad pa
starasis butų atstatytas nuo 
■nąajoro vietos. Darbininkai 
jnutarė tęsti kovą už bedar
bių pašalpą ir apdraudą ir 
prieš valdžios ir bosų tero-

tions,Lnegu Kiti paprasti grieži- ^pai takas d^i bo dai ao- 
fromIbiai. |spėjęsjsvystyti, tačiau pri

siruošimas jau padarytas: 
Sauliniai plėtmai veikia j rasta apię , 100,000 egz. su- 

radio tain kad muzika, dai- karpyto popieriaus atsišau- 
nos^bei kalbos iš artimesnių kiniams spaustis Rasta ir 
stočių tankiai “nutrūksta' rankraščiu, atsišaukifnų tu- 
bet tuo laiku užtat Nadioj • • • “ -’4
priimtuvas iš daug tolinus
pagauna” garsus, negu «pą7 ski^^i^^^ toi ;̂ 
prastais metais. kareiviai raginami neklau

syti karininkų ir nesnausti.
“Prie spaustuvės rasta 60 

klg. šrifto ir visi reikalingi 
spaustuvei įrankiai. Dalis 
atsišaukimų jau buvo iš
spausta ir išpįatiųtą.

“Be to, rasta daug im 
strukcijų, kaip šaukt komu
nistų susirinkimas, kaip 
saugotis etc. • > .

“To namuko gyventojai iv 
Spaustuvės darbininkai Ka- 

Katinas, ir Marijona

rimai. t
“Vienas* atsišaukimas pa

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. “ 1

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe- <
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadi?
iriais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14lh Street . NEW YORK, N. Y.

prastais metais.
Pastarieji keliolika mėne

sių priskaitoma prie sauli
niai plėtmuotų. Kai kurie 
“filosofai” išvadžioja, kad 

T . lx, i tie saulės, plėtmai nejučio-Jesus, Marie, what has • , . v _'mis net erzina žmonėms
When the partly clad fa- būdą ir Vedą prig neratpu-

pių visuomenėj. Tačiaus 
reikia atskirti, kur yra tik
ras moksliniai patiriamas 
faktas, o kur tik buržujų fisurprize could ho longer con-aic uuuuig. Buipiwc vvum xiu lunger cun- . A’*

And for the first time in tain themselves in their hidr lOSOiija.
her life Vera saw truly the ing places. Dž. Ę

Popiežius Šumija
VATIKANO MIESTAS.- 

MiĮionai katalikų bedarbių 
badauja, o milionierius po
piežius Pijus XI šumija ir 
Žųrstp vargdienių suauko
tus pinigus. Štai pasibuda- 
vojo geležinkelį per savo 
“miestą”. Geležinkelis tetur

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer-

LUTV1NASA

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz- 
nių< Mūsų patarna
vimas prielankus.

60 S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8720
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VIETINES ŽINIOS metų

Šiandie Vakare
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BROOKLYN LABOR LYCEUM INC

iš i

NOTARY 
PUBLIC

fl

I g

TEL. STAGC 
2-5043

r

tn tst. reie- 
Woodhąven,

DARBININKŲ įstaiga
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkamų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais jtaisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel.. Stagg X849.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrinti

IŠRANDAVO.IIMAI
PASIRANDAVOJA forrJšiuotas kam 

barys su visais patogumais ir įren
gimais, vieta tyki, medžiai aplinkui, 
taip, kaip sode. 8448 89tli St. Tele
fone Cleveland 3-4811

daimantus | 
daiktų ži- » 
pigiau

PARDAVIMAI | 
FARMA ANT PARDAVIMO

PARSIDUODA FARMA, 152 ake- J 
riai žemes, 15 raguočių (karvių) 6 ‘ 
kiaulės, 3 arkliai, 200 vištų ir visa 
reikalinga mašinerija del žemes ap
dirbimo. Žemė gera ir viskas pui
kiai auga. Yra didelis plotas, pui- , 
kios girios. Per girią teka puikus 
upelis. Farma apie 2 mylios nuo

. Pardavimo priežastis, išvažiuo
ju i Lietuvą. j

Savininkas A. Staniulis
Box 14, Hampton, N. J.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

LAIK-
NAU- 

įJAUSTOS MADOS 
Į UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

ELIZABETH, N. J.
PASIRANDAVOJA “Bakery' Shop” 

Kepykla, įtaisyta duonai ir kek
sams kepti. Taipgi prie to paties 

------------------------j--------------------  --------------- ----------------------- , pasirandavoja grosernė, saldainių ir 
savininkai užsimanė I minkštų gėrimų biznis. Randa pi

gi, atsišaukite tuojaus, 21, Magnolia 
1 Ave., arba .208 Front St., Elizabeth, 
* N. J.‘ ' . /

(61-63)

| kėsite “Laisvėje.”
VIKTORAS JANUŠKA

127-17 Liberty Ave
Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Draugystės šv. Jurgio šių 
piknikai atsibus birželio 25-tą ir rug
pjūčio 28-tą. Prašome kitų draugi
jų tomis dienomis nerengti nieko ir 
kviečiami dalyvauti mūsų piknikuose.

Valdyba.
(62-63)

’Laikrodžiai, Deimantai ir 
i Auksiniai Dalykai
J Dovanom ar patys sau norėda- 
»mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
į nokite, kad 
Į sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAII
Ig-“-'-

3
I a
| Taipgi taisau visokius 
ižius ir kitus papuošalų
* Taigi kreipkitės pas mane, 
I stengsiuosi pilnai pat(*nkintl.
i Williamsburgieciams, kuriems į
I pertoli pas mane atvežti pataisy- | ;
I mui laikrodžius ar kitus auksinius?
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 1 
riš ten aš pasiimsiu ir pataisęs!
I atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo- *
3
B
I
B

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
. Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po piėtų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas. r

—4.

X

»

ir

Pirštinės Kišenvagiams Padėka

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVApi a-

X

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.
Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

ISbalsamuoja ir laidoja numirusius ant. 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

Labai Svarbios Frakai-į Long Island Rengiasi 
bos “Laisvės” Salėje Prie l-mos Gegužės 

Demonstracijų
Šio panedėlio vakare, visi 

darbininkai, Į prakalbas ir dis
kusijas “Laisvės” svetainėje. 
Kalbės drg. J. Siurba ir V. 
Bovinas. Bus nušviesta nužu-. 
dymas keturių Detroito bedar
bių demonstrantų ir kiti dar
bai kapitalistiško teroro prieš 
bedarbius ir dirbančiuosius. 
Šiose prakalbose sužinosite, 
ką darbininkai turėtų daryti, 
kad atsispirti prieš žvėrišką 
buržuazijos reakciją.

Pereito šeštadienio telegra
mos pranešė apie susišaudymą 
tarp Sovietų kariuomenės ir 
caristinių baltagvardiečių, ku
rie iš Mandžurijos buvo* persi
metę į Sovietinį Sibirą. Jie 
yra ginkluoti Japonijos impe
rialistų įrankiai prieš Sovietus; 
ir tame fronte karas prieš So
vietų Respubliką dabar gręsia 
labiau, negu bile kada. Kaip 
Amerikos darbininkai turi at
siliept į tokips įvykius?

Antradienį Washingtone ei-!
na galutinas svarstymas kon- unijas ir kitas darbininkiškas 
gresinės komisijos apie suma- organizacijas, kad išanksto iš- 
nymus, sulig kurių yra reika- rinktų delegatus į minimas 
laujama išdeportuoti iš Jung- konferencijas. Apart delega- 
tinių Valstijų visus komunisti- tų, yra kviečiami atsilankyti 
nius bei revoliucinius ateivius jr šiaip darbininkai, 
darbininkus? Kaip jums at
rodo šitas dalykas?

Lietuviai darbininkai
Brooklyno ir apielinkės, skait
lingiausiai sueikite ir suva
žiuokite į šias prakalbas. Jo
se gausite atsakymus į tuos 
ir kitus klausimus. Po jfrakal- 
bų bus ir diskusijos, kiek tik 
leis laikas.

Susirinkusieji priims pasmer 
kimo rezoliuciją prieš nužudy
mą keturių bedarbių demons
trantų. Tas, rodos, užtikrin
ta. O kaip su įstatymų su
manymais prieš kovingus at
eivius darbininkus? Juk čia 
taipgi reikėtų pareikšt prbfbš-

Pirmą syk istorijoje bus su
ruoštos 'Long Islande Pirmos
ios Gegužės demonstracijos, 
trijuose pavietuose, aštuoniuo- 
se miestuose ir miesteliuose.

Prisirengimui prie tų de
monstracijų yra šaukiama dvi 
konferencijos kovo 20 d., sek
madienį. Viena, Centr. Queens 
konferencija įvyks Finnish1 
Hall, 109-26' Union Hall St.,1 
Jamaicoj; kita demonstracija1 
bus bendra Nassau ir Suffolk 
pavietams, ir bus laikoma Uk< 
rainų svetainėje, Uniondale 
Ave. ir Front St., Hempstead, 
Long Islahde.

Amerikos imperialistams be-' 
sirengiant karan prieš Sovie
tų Sąjungą, labai yra svarbu 
sukurt prieškarinį judėjimą 
Long Islande, kuris yra didelis 
karinių orlaivių centras ir

I šiaip kariškas punktas.
Išleista atsišaukimai Į visas

L.D.S. Jaunuoliu Kuo
pos Susirinkimas Kovo 
14 Dieną

L.D.S. Jaunuolių 101 kuopos 
susirinkimas įvyks 3,4 d. kovo, 
pirmadienį, “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck Sti, Brook
lyn, N. Y., 8 vak .vakare. '

Kiekvienas narys "atsilanky
kite į susirinkimą ir ątsiveskite 
savo draugus. Bus daug svar- 

' bių dalykų apsvarstyti. Į
Visi į šio vakaro prakalbas ‘ A. Kairiutė Sėkret.

ir diskusijas, “Laisvės” sve- [ ______ . .
tainėje, kampas Lorimer ir j w„,„ Va.iJ..™..
Ten Eyck Sts., Brooklyne 1

Liet. Kom. Frakcija.

Piktadariai Pergarsiai Šne
kėjo — Bėdon Papuolė

į New Masses Kostiumų 
i Pavasarinis Balius

BROOKLYN.—Vienas žmo
gus, važiuodamas gatvekariu, 
nusiklausė, kaip du kiti vy
rai tarp savęs kalbėjosi, kad 
jie kokį tai asmenį paimsią į 
automobilį, išvešią už miesto 
ir nužudysią. Tas žmogus, iš
lipęs iš gatvekario, pranešė 
policijai. Paskui du minėti 
nužudymo planuotojai, John 
Brady ir G. Morris, buvo at
sekti į vieną valgyklą ir suim
ti. Pas juos rado užtaisytus 
revolverius.

Yra, mat, dalis kriminalis
tų, kurie perdaug garsiai 
nuoja padaryt tą bei tą.

Revoliucinis dailės žurnalas 
i New Masses turės savo pava- 
į garinį kostiumuotą balių su 
j programa, bająpdžio (Api*il) 

1 d., vakarė, Webster t Hall, 
119 East 11th St., New Yorke. 
Dalyvaus gerai žinomi revo
liuciniai rašytojai ir artistai: 
Michael Gold, Hugo Gellert, 
M. Olgin, John Dos Passos 
kt.

PLĖŠIKŲ GREITUMO 
REKORDAS

plėši-NEW YORK. — Du 
kąi su automobiliu apiplėšė, 
sulig, policijos spėjimo, sekan
čias vietas per vieną naktį: 
gazolino stotį, chinjšką valgy
klą. tris kitas valgyklas ir Ha
milton viešbutį. Tai būsią re
kordiniai greitas tų pačių plė
šikų darbas.

NEW YORK. — Magistrą- 
tas J. J. Goldstein, nuteisda- 
mas kalėjimai du vyruku už 
bandymą apKraustyt kišenius 
važiuotojams požeminio gelž- 
kelio, pasakė, kad jiedu atbu
vę savo bausmę turėtų nešioti 
pirštines, kaip žiemą, taip ir 
vasarą. Policija, girdi, priva
lo žiūrėt, kad visi bent kada 
buvę areštuoti už kišenių kra
tymą turėtų dėvėt pirštines, 
nes su pirštinėmis esą sunku 
kam nors'apkraustyti kišenius.

Gal tai ir tiesa apie papras
tus kišenvagius; bet didžiau
sias vagystes atlieka gerbia
mieji pirštiniuoti politikieriai 
ir kiti ponai.

DARBININKŲ KLASĖS MOTERYS IR VYRAI!

Būkite Prakalbose Seredos Vakare
16 Kovo (March), 1932. Padžia 8:30 vai vakare

61 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

Taipgi bus diskusijos temoje:
“Spaudos Role Sekančiame Kare”

Kalbės DRG. EMANUEL LEVINE, Daily Workerio manadžerius.

Spauda yra labai svarbu visuomet, ypatingai laike^karo. Visį 
darbininkai turi būt susidomėję Šiuo klausimu. j

šias prakalbas rengia Darbininkių Moterų Tarybos 4-$-13-14 kp
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Kairieji Sukniasiuviai 
Drūtina Laimėjimus

Aukojusiems mažesnes do
vanas asmenims neturėdama 
laikraštyje pakankamai vietos 
Liet. Pil. Kliubo Fėrų Komisi
ja taria širdingą ačiū.

Liet. Am. Pil. Kliubo
F. R. Komisija. z

NEW YORK.—Sukniasiūvių j 
šapų ir blokų komitetai turėjo 
bendrą susirinkimą pereitą ke
tvirtadienį; svarstė, kaip su- 
drūtint savo laimėjimus, pa
siektus per penkių savaičių 
streiką, ir aptarė planus, kaip 
išplėtot organizaciją kairiosios 
Adatos Darbininkų Industri
nės Unijos.

London Dress Kompanijos 
darbininkės ir darbininkai an
tru kart išėjo streikam Kiek, 
laiko po laimėjimui pirmesnio į 
streiko, ....... . .........
vėl įvest pasunkintas, prakai-1 
tinęs sąlygas. Darbininkai ne- > 
pasidavė; tuomet bosdi užda
rė dirbtuvę; aiškinosi, kad 
^negalėsią” išsilaikyt biznyje, 
jeigu darbininkai nenusileis. 
Darbininkai ir darbininkės pa
skelbė streiką. Nors dabar 
vėl ta dirbtiivė atsidarė, bet 
sukniasiuviai neina dirbt, ir pi- 

|kietuoja, kol bosai sugrąžins 
jiems pirmesnes sąlygas. 

,v • t j i • / i upelio, ramia <xpie mjiiwo nuvKompanicnoj International Hampton, N. J., miesto. Keliai išvesti 
Ladies Garment Workers Uni- , geri, 
joj auga darbininkų bruzdėji
mas prieš socialistaujančius 
vadus. Šios unijos 38-to loka- 
lo darbininkai turėjo protesti- 
nį susirinkimą prieš mėtymą 
iš organizacijos bedarbių to
dėl, kad jie negali užsimokėti 
narinių duoklių, 
kalavima, kad bedarbiai 
paliuosuoti - nuo duoklių 
kėjimo.

laikrod- ?
daiktus. į 

o aš Į1
Išdirbo rei- 

būtų 
m o-

Telegramos ir Atvirutės 
Ateiviu Gynimui

Ateivių Gynimo Komitetas 
ragina yisas organizacijas siųs
ti protesto telegramas Wash- 
ingtonan , reikalaujant sutu
rėti ir atmesti sumanymus įsta
tymų p.rięš ateivius darbinin
kus. Telegramas reikia adre
suoti: Committee of Immigra
tion and'Naturalization, Hou
se of Representatives, Wash
ington, D.-C. 1 •

Ateivių 'Gynimo Komitetas 
'išspausdino spėciales atviru
tes protestui prieš ateivių per- i 
sekiojimus ir deportavimus. 
Tas atvirutes reikią siųsti 
Washipgtonan. .Hongręsmanam 
nuo įvairių disfriktų ir mini
mam Imigracijos ir Natūrali
zacijos Komitetui. Atvirutės 
yra gaunamos' raštinėje, 32 
Union Square, Room 505, New 
Y’o^kėJ Už' šimtą atviručių 
doleris. Jąsias privalome pla
čiai paskleisti tarp amerikonų 
ir ateivių darbininkų, tarp bal
tųjų ir negrų, paragindami pa
siųst, kur reikia.

Dalykas yra labai greitas.

Visiems aukavusiems Liet. Į 
Am. Pil. Kliubb “bazarui” do
vanas šio kliubo Fėrų rengimo 
komisija nuoširdžiai dėkoja.' 
Aukavo Kundrotą daiktais 20 į 
dol. vertės;. Kaščius pinigais i 
10 dolerių; Genat daiktų 10; 
dol. vertės; Rimkus daiktų 10 j 
dol. vertės; Radzevičius pini-? 
gaiš 5 dol.; Ch.' K^ulbok pin.' 
5 dol.; Browne Cherėp daik
tų 5 dol. vertės; Vikrikas 
dąiktų1 5 dol. vertės;* Q. Je£- 
mari daiktų15 dol. vertės; B. 
Rudaitis, daiktų - 16 dol. ver
tės; J. Lapūsh daiktų 5 dol*1 
vertėk, Pociūnas daiktų 5 dol. Į 
vertės ir Milčius' daiktų 5 
vertės/ f
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium
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Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. '26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 

t kovai prieš fašistų valdžią.
menės gyvenimo ir fašistų 

’’ darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo

'“BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio num. kaina

MEDICIN. DAKTARAS 

S. A ŽEMY,!* 
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris..,. 
Padarau i.šegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas; ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMER
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKAx 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTŲ TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirškinimaisužsisakyt “Balsą.” :I

KAINA AMERIKOJE:
....................... $1.50

mėnesiams . . .80
.05

o

0

Kainos ih> 
10c ir IK?

JONO ARBA 
PETRO1023 Mt. Vernon Street 

PHILADELPHIA, PA.

Petras Naujokas
Savininkas •

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų ’ 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
laituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Nao joky Ggary
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GĖRIMU IR UŽKANDŽIU UŽEIGA
Savininkai Petras LinSvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji- 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirl^tie- 
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y.
• • ‘ r : . Kampas Himrod Street
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Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRpYSTRN
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

K X X X

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Sti, 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

512

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų Miras kraujo ir odoa. 
Padarau iityriniq kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
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GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI?
“LAISVŲ.”
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DeKAVOJŪ pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi’1 prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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