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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

KRISLAI
Mainieriai Kovos Lauke. 
Vienatinis Kelias.
Vėl Pruseika ir Policija. 
“Koncertas” Prieš 

Kompartiją.
Rašo Konvunistas

Wilkes-Barre apielinkės "Uni
ted Mine Workers of America 
Pirmo Distrikto mainieriai vėl 
randasi kovos lauke. Eiliniai 
nariai privertė lyderiukus pas
kelbti streiką prieš nepakelia-
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Lietuviai mainieriai turi ne
atsilikti nuo kitu mainierių. Jų 
pareiga eiti i streiką.

"™ "E ™lTI MAINIERIŲ JAU STREIKUOJA 40,000 EILIN. NARIU
Paskutiniai daviniai paro-1 Reikia Rengtis Gynimui 

do, kad Japonija ruošiasi! Sovietų Sąjungos 
karan prieš Sovietu Sąjun- i Vis . kapitalistinių šalių, 

i .j o ypač Amerikos darbmm-
gą ne juokais. Pranešimai'kai turi smarkiai ruoš
is Tientsin sako, kad Japo-^į? įminti Sovietų Sąjungą., 

i Visos darbininkų organiza-j 
‘nija norinti užimti Šiaurinę į ci jos turi rengti protesto! 

! Mandžuriją ir dalį Sibiro, 'masinius mitingus. Komu-1 
i Visai atvirai pasakoma, inistų Partija ir jai prita- 

aild'kad susikibus Japonijai su rianėios organizacijos ruo-į 
' - - - - šia dideles demonstracijas

vp.x x . v. ,, , p (prieš imperialistinį kara ba- xe (te, tuomet čia, Vakarų iron- {_ndv. į , *

Tuo tarpu mainieriai turi nes-| 
nausti. Jūs, draugai, raudatės1 
svarbios kovos lauke. Tai jau, 
nebe pirmas sykis. Nelabai se
nai net du kartu streikavote. 
Abudu sykiu reakciniai vadai 
jus pardavė bosams.

Dabar nuo to turite apsisau
goti. Imkite streiko vadovybę 
į savo rankas, čionai sekite 
vadovybę Eilinių Narių Komite
to. Rinkite eilinių narių strei- i 
ko komitetus visur. Eilinių | 
Narių Komiteto (“Rank ; 
File Committee”) programa yra Sovietų Sąjunga Rytų fron- 
vienatinė programa, kuri 
da jus prie laimėjimo.

Įdomių žinių gauname 
Rockford, Ill. Ten kovo 15 
kalbėjo renegatai Pruseika 
Bacevičius. Chicago “Vilnis” 
ra$o sekamai:

“Iš Chicagos atvyko d-gė Bei- 
dell, Komunistų Partijos atsto
vė. Ji tikėjosi gauti progą tar
ti keletą žodžiu reikale dabar
tinės situacijos, taipgi parinkti 
kiek aukų centraliniam Komu
nistų Partijos organui “Daily 
Worker’.

“Menševikas pirmininkas, 
Šimonis, pasitaręs su savo vien
minčiais ir gavęs sutikimą Pru- 
seikos ir Bacevičiaus, griežtai 
tam pasipriešino. Publikoj ki
lo sujudimas. Rock fordo dar
bininkai, net ir tie, kurie buvo 
suklaidinti Pruseikos, ir tie bai
siai pasipriešino tokiam Prusei
kos ir jo pasekėjų žygiui.

“Tada buvusieji prie plat
formos darbininkai užkelia Ko
munistų Partijos atstovę ir ji 
kalba. Pruseikos užkomanduo- 
ti “revoliucionieriai” sukyla. 
Pradeda staugti visokiais bal
sais. Trankydami kojomis į 
grindis maršuoja į galą svetai
nės. Dairosi. žiūri, ar visa 
publika yra nusistačiusi prieš 
Komunistų Partiją. Bet pama
tę, kad kačių koncerto’’ pildyti 
sukilo tiktai apie trečdalis men
ševikų sugundytos publikos, o 
visi kiti ramiai klausosi drau
gės Beidell, susimaišė. Kiti nė
rė per duris laukan, kiti tęsė 
savo... programą.

“Pruseka gi tuom tarpu bė
giojo nuo vieno prie kito ir vis 
drąsino, uždedamas 
ranką ant peties.

is 
d. 
ir

■te, pradėtų karą Lenkija. KUIMZjIV k/ VI.

Šiose demonstracijose r ei-
Karo veiksmas tik dar 

(atidedamas kol ateis pava
saris. Tas užpuolimas dar 
(nepradėtas tik todėl, kad 
(šiuo laiku yra sunku gaben
ti armijos. Kapitalistinė 
spauda aiškiai pasako, kad 
Sovietų Sąjunga bus užpul
ta pavasary j.

kalinga ne tik dalyvauti, 
bet kiekvieno darbininko 
yra pareiga jas padaryti 
milžiniškai didelėmis. Kal
bėkite susirinkimuose ir 
veskite kampaniją, kad su
traukti kuodaugiausia ma
sių į šias masines demon
stracijas.

Sov. Valdžia Duos Darbus Amerikos Bedarbiams
MASKVA.— Darbo komi

saras A. M. Tsikhonas ofi
cialiai pareiškė, kad tie tu- 

i ristai, kurie dabar yra So- 
vietij Sąjungoj tik trumpam 
laikui ir nori pasilikti ir 
gauti ten darbą, .tai jiem 
bus lęista pasilikti ir parū
pinta darbas.

Tiems darbininkams, ku
rie jau neturi pinigų, bus

duodama maistas ir parū
pinta kambariai. Bet taip 
pat Sovietų valdžia dabar 
rūpinasi, kad tie, kurie va
žiuoja į Sovietų Sąjungą tik 
trumpam laikui, kaipo vizi
to riai, tai jie turi turėti ti- 
kietą į abi pūses. Tokiu bū
du1 bus galima išvengti ne
tikslumų.

Pakars Darbininką, Ku
ris 18 Mėty Atgal Buvo 

Nuteistas

Entuziastiška Naciona
lės Mainierių Unijos 

Konvencija

Kentucky kasyklų kom
panijų žmogžudžiai šau

do į streikierius.

KIETŲJŲ ANGLIŲ STREIKAS PLEČIAS;
EILINIAI NARIAI IMA VADOVYBE

WILKES-BARRE.— Ne
paisant policijos teroro, 
mainierių streikas plečiasi 
pirmame distrikte ir kitur. 
Pennsylvanijos gubernato- 

irius Pinchotas skubina sių- 
I sti daugiau milicijos ir poli- 
I cijos į streiko lauką. Vadi
nasi, gubernatorius nori su
laužyti streiką, uždrau- 
džiant pikietuoti masiniai.

Šerifas Kniffen,’ Luzernės

JAPONIJA PASIGRIEBĖ MANDŽURUĄ
IR DABAR JOJE ŠEIMININKAUJA

CLARKSBURG, W. Va.— 
Frank Pauletta, kuris buvo 
nuteistas pakorimui 1914 
metais, bet kaip tai pabėgo, 
tapo sugautas ir bus pakar- 

(tas bal. 22 d. Pauletta per 18 
džio 22 d. Pauletta per 18 

“Užbaigus draugei kalbėti at- metų gyveno laisvai ir nor- 
’ ‘ J 1 „ 4,1 Ties

minkštą

si stoja draugas Abekas, 
svetainės durimis, kur stulpa- 
vosi Pruseika su savo šalinin
kais, pasigirsta komanda. Pru- 
seikinių triukšmavimas pasie
kia čiukuro. Abeką apspinta 
petingi Pruseikos klapčiukai. 
Prieina detektyvas. Reikalauja 1 
liautis kalbėjus. Svetainėje gir
disi reikalavimai leisti Abekui 
kalbėti.

“Tuom momentu užgęsta 
svetainėje visos šviesos. Slapto
ji policija švaistosi po svetai
nę. Ir taip užsibaigė Prusei- 
kos-Bacevičiaus misija Rock- 
forde,-policijos protekcijoj.” •

maliai, turėjo ir šeimynos, 
dirbo kaipo mainierys. Jisai 
buvo nuteistas už užmuši
mą žmogaus, kuris įvyko 
susikirtime šokių svetainėj.

Vadinasi, tas mainierys 
darbininkas nėra banditas, 
bet bus pakartas, nepaisant, 
kad jisai jau įrodė per 18 
metų, jog yra normalus 
žmogus., j

Well, didelių komentarų ne
reikia. šitaip nusimaskavo 
Pruseika, kuris bandė pasis
lėpti po tuščiomis frazėmis apie 
lojališkumą Komunistų Parti
jai.

Vėl Sukilimai Brazilijoj
BUENOS AIRES.— Pra- 

nešama, kad Brazilijoj jau 
vėl prasidėjo piliečių karas. 
Bet šitas sukilimas nėra 
darbininkiškas. Tai taip va
dinamas sukilimas vienų 
valdininkų prieš kitus. Da
bartiniu laiku, sakoma, kad 
sukilimą darą pietiečiai 
prieš laikinąjį prezidentą, 
Getulio Vargas. ,

Sako, kad Komunistai Buvę 
Pasigriebę Radio Stotį

HAVANA.-— Sako, 
Havanos komunistai ' 
užėmę radio stotį ir ją pa
naudojo sakymui savo pra
kalbų. . Jei tiesa, tai komu
nistai iš tos stoties parei
škę, kad “mes esame komu
nistai. Šalin Machado ! 
Streikuokite kovo 24-tą.°

Policija daranti tyrinėji
mus ir grasinanti uždary
mu tą radio stotį. Daviniai 
nelabai aiškūs, gal būt tik 
tam padaryta provokacija, 
kad padarius puolimus ant 
komunistų. 1 •*

kad 
buvo

PITTSBURGH, Pa.—šeš- ( 
tadienį ir sekmadienį kon
vencija Nacionalės Mainie
rių Unijos svarsto kovas ir 
mainierių reikalus. Disku
sijose dalyvauja eiliniai 
mainieriai.

Konvencija gauna pasvei
kinimus ne tik iš Amerikos 
įvairių kairiųjų unijų loka
lų, bet ir iš užsienio, kaip 
tai iš Vokietijos, Škotijos, 
Francijos ir kitų šalių. 
Konvencijos ūpas geras ir 
karingas. Eiliniai nariai, 
vienas po kitam pareiškia, 
kad negalima nieko laimėti 
po vadovyste Lewiso vado
vaujamos unijos. \,

Konveriėijoje dalyvauja ir 
negrų1 darinhiiikt^ 1 
ei ja priėmė tinkamą 
mo program^.

Kalbės Draugas R.
Mizara

Konven- 
veiki-

LAWRENCE, Mass. — 
Draugo R. Mizaros prakal
bos įvyks kovo 23 dieną, 7 
vai. vakare, 41 Berkley St., 
L. U. Kliubo svetainėj. Visi 
draugai darbininkai, daly
vaukite*—šiose prakalbose. 
Draugas Mizara dar tik ne
senai sugrjžo iš Sovietų Są
jungos, tad jisai labai daug 
gales pasakyti apie darbi
ninkų padėtį tos šalies, ku- sonas . juk dar pirmiau 
rioj jau budavojamas sočiai buvo pareiškęs, kad Japoni- 
lizmas. 1 i ■ • i jos steigimas naujos valsty-

MUKDEN.— Naujoji vai-įbes Mandžurijoj yra per- 
džia Mandžurijoj, kurr yra įžengimas 1922 metų sutar- 

1 niekas daugiau, kaip tik Ja-;ties. Bet dabar jau ir nuo 
I ponijos rankoje įrankis, pa-į to Amerika atsisako. • 
skelbė, kad Mandžuriją jau i ----- 4----------
daugiau negali atstovauti (DU MAINIERIAI UŽMUŠ? 
Chinija. Tokį pranešimą TI KENTUCKY VALSTI- 
“nauja valdžia,” kitaip sa
kant, tai Japonija, pasiuntė 
Nankingo valdžiai ir Tautų 
Sąjungai.

Japonija jau planuoja, kaip 
reikės valdyti ’Mandžuriją. 
Kad pasirodyti svietui “de
mokratiška,” tai skelbimą 
neva rinkimai; kurie turės, 

‘įvykti liepos' menesį. Bus

Komiteto vadovybe. Hyman 
ir Simpson mainų mairpe- 
riai taip pat diskusuoja Ei
linių Narių Komiteto pasiū
lymus ir streiko vedimą. Ki
tų mainų darbininkai deda
si prie Eilinių Mainierių 
Komiteto vadovybės.

Eilinių Narių Komitetas 
taip pat pasiuntė komisiją į 
distriktą 9-tą, kad perser- 

navIXa^krite’uldraudi-lggti mainierius> Jie «e- paviete, paskelbę uzaiauai . asiduoti darbininku 
mą masmiai pikietuoti , į kaį kad Mal 
laikyti masinius mitmgus. f . , ... ’ 
Jie bando tai padaryti jsta- loney ,u kl 
tymu. Kode! toks puolimas ”radeJ° ^elbetl 
ant mainierių, kurie nori i - -
gauti didesni kąsnį duonos? h - - -• - -

Mainų apielinkėj pradėjo ™
organizuotis Eilinių Narių mus> kul le yl a sauklami P° 
Komitetai ir imti streiko 
vadovybę. Todėl streikas 
darosi karingas ir stato tin
kamus reikalavimus. Archi- 
baldo^mainieriai jau nutarė 
streikuoti po Eilinių Narių

isai pareikalavo, kad valdžia 
i uždraustų mainierių unijos 
lokalams laikyti susirinki-

Eilinių Narių vadovybe..'
Šioj kovoj mainieriams 

į pagelbą ateina tik viena 
komunistų Partija, kuri 
ruošia eilę masinių mitingų, 
kad gelbėti mainierių kovai.

Išžudė Desėtkus Tūkstančių Darbininką

JOJ
Tarpe Ja- Chinijoj, — tartis
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išrenkama taip vadinamas jojančių

HARLAN, Ky.— Du mai
nieriai užmušta šioje .apie- 
linkėje. Policija aiškina, 
kad šitame dalyke mainie
rių reikalai nieko bendro 
neturi. Bet tai tik aiškini
mas, kad padengti kuo kitu, 
kuomet eina mainierių, ko- 

į už geresnį kąsnį 
duonos, terorizavimas.seimelis iš/100 narių. Sei

melis tarnaus 3 metus. Bet . .v , 
tie rinkimai, tai tik priedan- VČliaUSIOS ŽIBIOS IS Mai
ga. Dabar jau pranešama, nierilį KOVOS Lauko 
kad pusę tų atstovų nomi
nuos centralinė valdžia, o 
kitą pusę galės rekomen
duoti provincijos valdžia. 
Taip, kad viskas eitų impe
rialistų rankose.

Japonija tik bijosi komu
nistų/ kad Mandžurijoj ne
įvyktų sukilimai. Mat, dar
bininkai nekenčia Japonijos 
imperialistų šeimininkavi
mo.
Imperialistinės 'Valstybes 

Užgirs Japoniją
Šią < Japonijos politiką, 

kad neva šudaroma “nepri- 
gulminga” valstybėj ’ kuri 
pasilieka globoj Japonijos, 
užgiria ir kitos imperialisti
nės valstybės.

Tai labai aišku, kad im
perialistinės valstybės ruo
šiasi sudaryti Mandžurijoj 
bazę karui prieš Sovietų Są
jungą.

Ypatingai paskutiniai da
viniai labai aiškiai parado, 
kad kapitalistinės valstybės 
leidžia Japonijai šeiminin
kauti Chinijoj. Ir Amerikos 
užsienio sekretorius Stim-

WILKES-BARRE, Pa.— 
t Mūsų korespondentas pra
neša, kad darbininkai mai
nieriai masiniai pikietuoja 
mainas ir pasiryžę kovoti. 
Tačiaus tuo pačiu laiku po
licija labai pradėjo darbi
ninkus terorizuoti.

šeštadienį daug darbinin
kų sumušta ir kiti areštuo
ta. Kova einą aštryn. Dar
bininkai. tpįri laikytis su Ei
linių Narių Komitetu ir jį 
remti. .

SCRANTON, Pa.— Pra
nešama, kad mainieriai ma
siniai pikietuoja. Bet poli
cija ir senos unijos vadai 
veikia išvien prieš mainie- 
rius.

Policija, kaip praneša New 
York Times, areštavo 116 
mainierių, kurie pikietavo 
mainas. Bet nepaisant te
roro, jau mainierių išėjo į 
streiką apie 40,000. Valsti
jos kariuomenė pribuvo^ į 
mainų apielinkę. • /,

Darbininkai laikosi gerai, 
šioj apielinkėj veda kovą 
už mainierių reikalus Eili
nių Narių Komitetas. Lie
tuviai darbininkai turi remi- 
ti Eilinių Nariiį Komitetą.

SHANGHAI.—
ponijos ir Nankingo val
džios prasideda kalbos apie 
taiką. Japonijos puolimas 
ant Shanghajaus 1 ė š a v o 
tūkstančius darbininkų gy
vasčių. Apart to, daug na
mų ir gerybių sugriauta ir 
išdeginta. Vienok jau dabar 
kalbama apie “taiką.” (___ o __ v __ t ___

Telegramos praneša, kad škai gynė chinai darbinin- 
Japonijos imperialistai pra- kai. Nankingo valdžiai dau- 
deda siųsti savo laivynus ir giau rūpi darbininkų revo- 
armijas atgal. Quo Tai-chi liucinio judėjimo slopini- 
—Nankingo užsienio minis- mas, negu gynimas Chini- 
teris ir Malnoru Shigemis- jos nuo imperialistų plėši- 
tu — Japonijos ministeris kų. f

— pradės 
apie paliaubas.

Šioje “taikoje,” matomai, 
yra nusileidimų iš Nankin- 
go valdžios, kuri išduoda 
Chinijos darbininkų reika
lus. Nankingo valdžia veik 
neprisidėjo prie gynimo 
Shanghajaus, kurį karžygį-

Mano su Alaus Pagelba Prašalint Bedarbę
WASHINGTON.— Sena- 

to paskirta komisija padarė 
planą, kurį dabar siūlo val
džiai priimti, rekomenduo
ja, kad būtų legalizuota da
rymas alaus su 4 nuošim
čiais alkoholio. Komisija 
mano, kad šitas planas gali 
gelbėti ir prisidėti prie pa
naikinimo bedarbės.

Senato- komisija mano, 
kad išdirbimui alaus būtų 
reikalinga apie 500,000 dar-

bininkų, o farmeriai galėtų 
auginti miežius ir parduoti 
alaus gamintojams. Taip, J 
girdi, “pagerėtų darbai.0 
Bet tie ponai nežino, kad ir 
dabar yra alus gaminamas, 
parduodamas ir geriamas. 
Tai būtų tik pasikeitimas,— 
vieni gautų darbus, bet kiti 
jų netektų. Ir dar ne vis
kas. Kuomet 12,000,000 Be
darbių, tai alaus gaminimas 
tik lašas į jūras.

Paremkit Daily Worke- “ni?k° y1:’- geI’* Imti ei hikracti

rį—Pasiuskit 50 Centų

(Daugiau Pasaulinių 
5-tam puslapyj)

Klasių kova aštrėja, dar
bininkai kasdieną labiau iri 
labiau terorizuojami. Darbi
ninkų laikraštis anglų kal
ba labai daug reiškia šiose 
kovose. Bet šitas laikraštis 
yra labai pavojingoj padė
tyj finansiniai. Kiekvieno

bėti šį laikraštį.
Darbininkų laikraštis, 

Daily Worker is, prašo kiek
vieno darbininko aukoti po 

i 50c, jei daugiau 
kiekvienas darbininkas, 
siųskite po 50c sekamu 
resu: Daily Worker, 50 
13th St., New York, N.
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Nauja Mainierių Kova Pennsylvarijoj ĮDOMUMAI
streike. Netaip ■ darbinin
kai jų ir klauso. Po ano 

j streiko Maloney gavo boso 
i darbą; bet jam nepatiko, 
gal norėjo dar geresnio už-1

Antradienis, Kovo 22, 1932

APŽVALGA
. 1 . I ■ i   ...

ninga darbininkų ir biednų- 
jų valstiečių kova po Lietu
vos Komunistų Partijos va
dovybe prieš* išnaudotojus, 
už buržuazinės sistemos’pa- 
naikįnimą’ ir |įstei|gimą dar
bininkų ir bįędnųjų, valstie
čių valdžios.

Liepia Vergauti Kunigų ir >1 
Kapitalistų Naudai ■ į

Del didesnio apmulkinimo 
Amerikos lietuvių darbinin
kų kunigai: turi suorganiza
vę taip j/hdinąmą Lietuviu 
R. K. Šv.' Juozapo Darbi
ninkų Sąjungą/ Ir tos or-į . 

ganlzacijos vardu ir apmul-1' “Daily Workerio” 
kintų darbininkų sumokė
tais pinigais išleidžia laik
raštį “Darbininkas”, visais i, 
žvilgsniais atkreipta prieš! nistų 
darbininkus. Štai ką tas “Daily Worke?”i veda^kam- 
klerikalų organas sako kovo paniją, kad sukėlus $35,000 
18 d. laidoj: “

Iš šv., Juozapo gyvenimo, 
matome,' kad žmogui įsigyti 
Dievo malonių nereikia di
delio mokslo, nei nepaprastų 
dvasios pagavimų, o tik rei
kia kantriai nešti Gerojo 
Dievo uždėtą kryželį. Visa
me kame reikia atsiduoti 
Dievo valiai. ' , .

ii

Kampanija 1
Dabartiniu i laiku

1 Partijos
Komu- 

organas

rio” gyvaviihas* būtų! užtik
rintas ant kiek laiko.

“Daily Workeriui” aukos 
nuolatos reikalingos štai, del 
ko: Kur tik darbininkai su
streikuoja, ten siunčiama 
tųkstančiai kopijų . ir dau
giausia veltui paskleidžia
ma. Daugely vietų bedar
biams taipgi išdalinama 
kasdieną tūkstančiai kopijų 
veltui. O tas daug kainuo
ja. Del to ir prisieina daž
nai atsišaukti aukų.

“Daily Worker” tarnauja 
darbininkams ir jis vien tik 
iš darbininkų pasilaiko. Ir 
darbininkų užduotis visada 
suteikti paramą savo laik
raščiui. : ; 1 !

Dabar labiau, negu bįle1 
kada> “Dajly Workerio” iš
laikymas reikalįngas;; Arti
nasi imperialistinis , .karas. 
Imperialstai visu1 įsiutimu 
rengia; karą prieš, Sovietų Kapitalistų laikraščiai, ei- 

Daily Worker” darni su ariglies baronais, 
melus rašo, agituoja už al
gų kapojimą ir liepia mai
nieriams nekilt prieš darb
davius, nes, girdi, jeigu jūs 
streikuosite, tai kompanijos 
praras manketus savo ang
liai.

Visos kasyklų kompanijos 
Wilkes-Barre apielinkėj de
da skelbimus-pareiškimus į 
vietinius laikraščius, kad 
apmulkint žmones. Vienas 
iš dalykų, ką juose kompa
nijos skelbia, tai kad jos 
“negali” visas savo kasyk
las laikyti atdaras ir leisti 
visose jose lygiai dirbti. Dė
lei “taupumo,” sako, mes 
turime vienas kasyklas už
daryti, o kitose daugiau 
dirbti; ir smerkia tuos žmo- ^dt^ slapti, taip kad tik 
nes, kurie reikalauja, kad darbininkai galėtų sueit;

Kovo 12 d. vėl ęukilo ang
liakasiai pirmamė distrikte 
senosios United Mine Work
ers Unijos. Kddel jie suki
lo į streiką, kaip ir kas prie 
to privedė, reikia išsiaiš
kint, nes šis streikas parodo 
ir kas dedasi kitose anglia- 
kasyklose.

Visur per visą Ameriką 
darbininkams algos kapoja
mos, darbo valandos dir
bantiems pailgintos ir dar
bas pasunkintas.

Kai kurie mūsų draugai 
mainieriai vis dar tikėjosi,- 
kad krizis neatsilankys' į 
kietąsias a n g 1 i a kasyklas. 
Dabar jie galutinai mato, 
kad yra kitaip, negu jie ma
nė.

Sąjungą. “ 
puikiai tuos dalykus iškelia 
į viršų ir parodo Amerikos 
darbo masėms. Taipgi nuro
do, ką Amerikos darbinin
kai turi daryti ištikus Im
perialistiniam karui.

Todėl kiekvienas darbi
ninkas, kdris tik išgali, tu
rėtų tuojaus paaukoti dėl 
“Daily Worker” nors 50 
centų, jeigu daugiau negali.

Pinigus galite siųsti per 
Laisvę” arba tiesiog “Dai

i kurie būtinai reikalinga, 
idant laikraštis galėtų to
linus eiti.

Savo atsišaukimuose “Dai
ly Worker” nurodo, kad jei
gu darbininkai, kuriems 
apeina “D. Work.” padėtis, 
paaukotų tik po pusę dole- “ 

[rio, tai tuojaus ta sumą bū- ly Worker,” 50 East 13th 
Taigi jūs, religiniais bur-į^ sukelta ir “Dslily Worke- St., New York, N. Y. 

tais apnuodinti lietuviai: = 
darbininkai, kantriai neški-, 
te “dievo uždėtą kryželį”,! 
tai yra, nuolankiai vergau-' 
kite^ kapitalistams, paskuti-) 
nį sinkiai uždirbtą centą: 
atiduokite kunigams, o už [ 
tai jūs “dangaus karalystė-; 
je” įturėsite “gerus laikus”. 
Nesiprganizuokite, nekovo-

LIETUVOS FAŠISTAI NAIKINA KLAIPĖ
DOS KRAŠTO AUTONOMIJĄ 

t . . i. ■ —'--------------

Vasario pradžioj’ Lietuvos veikimo.
: fašistu valdžia nuvertė’ 'se- valdžia sauvališkai'areštavo

“timberius” (balkius, stul
pus) kasyklose ir atlikti ki
tus darbus uždyką. Ar 
daug jie uždirba? Kas yra 
dirbęs kasyklose, tai žino, 
kad tas darbas sunkus ir 
pavojingas, bet šie darbi
ninkai gauna ir po $17 už 
13 dienų darbo; kiti biskį 
daugiau, bet galima sakyt, 
kad vos begali išsimaitinti 
nuo pėdės iki pėdei.

Kai def tų kasyklų, ką už
darytos, tai i kompanijos sa
ko: jeigu mainieriai sutiks 
už pigiau i ■ dirbt, sunkiau 
dii^s ir leis įvest Visokią 
mašineriją, tai darbdaviai ir 
tose ’ kasyklose leisią dirbti. 
Bet mainieriai ten5 laikosi ir 
nesutinka su tokiais “sky- 
mais”; Jie žino, kad jeigu, 
sutiks su tokiu pasiūlymu, 
tai bosai vėl pradės visiems j j^as kalbėjo apie rei-itų kopijas; ir abiejuose mies-

y b-™e;tėtad išdirb? savai‘ FotHekrafu Sovietuose 
Darbininkai, žiūrėkite, ką Persiunčiami P<1 veikslai 

darote, ir nesiduokite jiems Laikraščių Straipsniu 
mulkinti. ! . ' . , . ,, v. • Du pirmutiniai puslapiai So-

Bet šiame streike mums vietų valdžios organo “Izviesti- 
kas nors tikrai vadovaus. į ja” kas vakaras yra persiunčia- 
Mes turime susitverti Lili- • mi į Leningradą per fotografi- 

' į telegrafą,— 
! kaip kad praneša United Press 
i žinių agentūra.

Kada tiedu puslapiai būna 
Į Maskvoj sustatyti ir baigtinai 
: į formas sudėti, juos nufotog- 
;rafuoja; sukarpo į špaltas fo- 
' tografinius negatyvus, ir vie- 
! ną kitam uždeda ant tele- 
: fotografinės mašinos centraii- 
niame telegrafo ofise. Lenin- 

1 gradas tuo būdu gauna tikrą 
' kopija to, kas ir kaip buvo sus
tatyta Maskvoj “Izviestijoms.” 

>: Leningrade spaustuvėje susto
to šitaip atitelegrafuotas špal-

nių Narių Komitetus kiek- šviesini
'viename lokale.; kožname; 
i tokiame komitete turi būt; 
ne mažiau, kaip 30 darbi
ninkų; tokie komitetai pa
statys tinkamus žmones į 
atsakomingas vietas; o jei 
vieni taip pastatyti viršinin
kai pasirodytų. neteisingi, 

i tai vėl kitus. pastatys. Ge
riausias dalykas tame, kad 
kompanija negali tris de 

įsėtkus nupirktriaip lengvai 
kaip tris žmones

išnaujo algas kapoti, iki 
prieis prie to, kaip kad jau 
yra minkštosiose angliaka- 

isyklose. Dirbs sunkiai, bet 
kada reikės gaut uždarbį, 
tai pasirodys, kad jie ne tik 
nieko negali gaut iš bosų, 
bet dar kalti bosams pini-

I Visos kompanijos veržia 
mus; visokiais būdais kapo
ja algas ir meto žmones iš j 
darbo. Jeigu kuris darbi-

tuose sykiu iš spaudos išeina 
abudu valdiški laikraščiai su 

svarbiausiomis 
reikalingiausiais

kalą įsisteigt Eilinių Narių
Komitetus, visur mainieriai j/ • n-činmis

žiniomis ir 
viršininkai dar tebelaiko su- straipsniais, ir tokioj pat for- 
klaidintusš O vis tiek per i moj.
kelis tiktai mėnesius, 16,000 j Perleidimui iš vieiio į kitą 
mainierių yra jau išrinkę miestą yra naudojamas apara- 
savo Eiliniu Narių Komite- tas, ištobulintas Vokiečių Tele- 
tus. O šių komitetu pro-1 funken Kompanijos. Vienos ko- 
p-rama vrn vp kokia- i pij’os įleidimas užima dvi migi am a yia ve KOKia. , jnutes> To išradimo pritaikyme 

; Keturių dienų daroo sa”|Sovietų Sąjungą pralenkia 
; vaite (kompanijos tatai ga-: jungtines Valstijas.
Ii išpildyt, nes kitose kasy-

su jais sutinka; bet kitur

a

ninkas, neiskęsdamas, pro- klogį d/b’r ,dirbama net į0. 
rncrnmu niniaiict . 1 ■testuoja, bosai tuoj aus pa
sako : “Tylėk, arba ir tu 
tuojaus neturėsi darbo.”

Šnipų visur pilna; ir to
dėl unijos narių mitingai tu

24 valandas). Išradę Geriausią Būdą
Jauni darbinink. turi gaut g . . Mažakraujystę 

tiek algos, kaip ir kiti, uz i J J *
lygų darbą. Cincinnati, Ohio, Generalio

Niekas neturi dirbt dau- i Hospitalio superintendentas Dr. 
giau kaip 8 valandas i die- Ą- Bachmeyer tvirtina, kad 

, * ! : jo ligoninėj yra išrastas būdas,
. v kaip geriausiai pagydyt maža-

Dienos alga uz dienos kraujystės (anemijos) liga. Ke-visose kasyklose būtų dirba- Pa^Y?v unijos vadai su'

piesiorganizuoKite, neKovo-i . ... . ,, ,, , , . , j. , į. ... r ’ tzt • :^°> ^ad tdkre reikalavimas ku^.
kite, bet ramiai vergaukite/n£^ Klaipėdos dl^diają, vieną direktoriją ir be, Klai- tai esąs darbas agitatorių, ... . . T .
.Trozi v»r»rz;ir,i iv,i,n ‘trvnoFA onhVimn rioj pries kuriuos eina ir virsi-1 spaudos, suvaigiuti žmones

ninkai senosios Jungtinės kyla, nepaisydami, kas bus.’1 1 Ilos-.•“■“i“,"reba «u,,»
-- ‘ ‘ Kompanični Jungtinės Mai-■ IZ P1!į)dzmt Llllnnl , dirbta, dubda praryt mažakrau-

nierių Unijos viršininkai I Komitetus. jui ligoniui. Ir štai kas pasiro-
mėeina darbininkus sulai i "Maloney, Boylan ir kiti Io: jeigu mesa buvo .įdėta i 
neg ma a ai bin inkus sulai- pardavikai nenori pripažint sveiko žmogaus sultis, tai ma- kvr Qin ntirntiuikcii aob-n i x ,___,._____ . __ ;

Lietuvos fašistu
• : ■ . r

’L kad :yisokie parazitai, ture-[ jos pirmininką ir du ‘nąląų pėdos! krašto sutikimo pa-:
I “ Ąi^n^Ssviet<ialkO jejį WtaVq ■ ir paskyrė^ naują l^yrė kitą. ' '

jus skurdas ir vargas labai direktoriją. Forftialiąi nu-! Aiškus dalykas, kad mes
1 spaudžia, tai . nejieškokite ivep^ nepaklUsnybę Kati 

is to kitokios išeities, bet . ■. \.| klausykite kunigų ir “visa-Kaip direktorijos pir

■

ma. Angli^kąpitalistąi .sa- šnipais išduoda darbiniu- darbą> Jei mainferys ne-: turi ’gydytojai' darė bandymus
> ' i—, t -i• i > ♦ zzv*/» 1___ _____ ______ ii.:___

Del tokios didelės prie-^., . ^mpanija turi |

i j užmokėti už, visą dieną.

galėtų dacjirbt iki savo “šif-' SU virškinimo sultimis, ištrauk- 
- -- j ■ tomis iš žmonių skilyio ir žar-

(ųų. Įdėta į tas sultis jautie
nos. Kada mėsa būna jose pcr-

Aiškus dalykas, kad mes 
(negalim, užstot Klaipėdos 
; krašto senosios direktori-

me kame atsiduokite dievo i *™mnkas ir jos du nariai ninRanis priešas, kaip ir 
dl’lso be Kauno leidimo vykt Lįetuvos valdžia. Bet mes 

Tai taip kunigai mulkina,į Berlyną! Tikroji gi prie- j Lietuvos žygį žiūrim, kaip 
y. . , _ ivacitiQ no ta ikrnn nrio. I ♦ • i , v tm. •

valiai.”

darbininkus parazitu klasės |?as4s ne \a* ,
naudai " i zastis ta, kad fašistų val-

Kad ir tamsiausiam dar-1 ^z^a ,nuo Pa^ 1°^ susidary- 
bininkui turėtų būt aišku, [P10 eina pi‘ie Klaipėdos kra- 
kac( visas tas religinis biz-jšt° autonomijos naikinimo, 
nis svarbiausiai yra naudo- [Lietuvos fašistų ..valdžia 
jamąs laikymui darbininku Klaipėdos autonomiją pra- 
kapitalistinėj vargijoj,. di-|^j° naikint, gana gudriai, 
dėsniam darbo masių išnau
dojimui.

orga-

į naują okupantų žygį Klai
pėdos krašto autonomijai 
panaikinti.

Mes, kaip senai taip ir da
bar sakom, kad mes kovo
jom ir kovosim del pilnos 
Klaipėdos apsisprendimo 
teisės. Mes reikalaujam, 
kad .Lietuvos valdininkai, 
žvalgyba ir kariuomenė tuč 
tuojaus būtų išvesti iš Klai
pėdos krašto.

Mes prieš Klaipėdos kraš
to. priskyrimą ir laikymą 
prie Lietuvos smurto keliu, 
jėga'.

ves ir tt. Klaipėdos krašto.

Mainierių Unijos. Sykiu an
glies. baronai atsišaukia į vi
sus kitus biznierius, į bur
žuaziją abelnai, kad juos 
paremtų, prieš darbininkus. 
Bet nei vieno žodžio „nepra- ą 
sitaria, kodėl ir kiek nuka- priversiu kasyklų savinin- 
pojo mainieriams uždarbius, kus pildyt padarytą su mu-

Taigi dabar imkime algų mis kontraktą. Matyt, ko 
.............................. tokie viršininkai nori; aiš

ku, kad jie vėl taikosi par
duot mainierius kompani
joms.

kyt. Šie pardavikai 'sako, 
kad mes turime atgal grįžt 
į darbą, o jie tuomet jau

žakraujo ligonio kraujas grei- 
i tai pasitaiso, ir atsiranda pas 
Į jį daugiau raudonųjų krauja-

■ bet jeigu mėsa buvo

Ji pradėjo naikint nuo smar
kesnių puolimų ant komu
nistų ir aplamai ant revo
liucinių darbininkų. Padarė 
didesnius \arėštūs, 5 neleido: 
revoliuciniams dūrbinim- 
kams, turėt savo spaudą, su
stiprino žvalgybą, suvaržė 
darbininkams visokias lais-

kapitalistai, tame, skaičiuj 
ir vokiečiai, ‘pritarė toms 
priemonėms, 4lęąip ■ nukreip- i 
:om prieš darbininkus. Jeil

“Balsas?’

į WILKES-BARRE, PA
2 ' •/'I t . ■ --r U ‘

į Aido Choro veikalai
'r7 žingsniai” jau’ęia pat,‘būs 

pakeliUj ėjo Klaipėdos kra- suvaidinta 2.8-tą kovo, visiems 
ršto adtoilOhdjOs inaikindmas, gerai' žinomoj; vietoj, Cou^h- 

jLgį Schbdl 1 Auditoriūfn; 
ko blogo'nematė, jei tai lie- y^sbmgtoh ŠL , To.del-

s “Pir-

tai vokiečįų buržuaziją nie.- 

tė! 1 vien •’ darbi n inkus. Bet' 
kuo toliau, tųo( plačiau Lie
tuvos vyriausybė ėmė kiš
tis į Klaipėdos ‘reikalus, ir 
aiškiai rodė, kad Lietuvos 
fašistams rūpi visai nu-

lin 'įSigli Schbol 1 Auditoritifn',

Eilinių Narių Komitetų; ži 
no, kad šie komitetai pri ______ _
verstų vadus..teisingai dirbt! kudu/bet jeigu“ 'mėsa"" buvo 
mainierių naudai, arba kad | įmerkta j mažakraujo virškina- 

' * ’ ‘ ' mąsias sultis, tai kitam maža-
lokalu kraujui jinai nieko nepagelbs-

i . . .v . . , .. T^-i- • Dabar būsią bandoma svei-
nieriams issiunkti gilmių ■ięaicrauj0 žmogaus virškinamą- 
Narių Komitetus, arba ne- i sjas sultis čirkšti mažakrau- 

TZ .. . ... _ 'paisydami viršininku išsi- jams, ir tikimasi, kad tuo bū-
Kompanijos jau keli me-, j tokius komite- dumažakraujaigalėsiąbūtdar

nėšiai kaip algas kapoja. O , I greičiau pagydomi. - •
vadai ką darė ? Nieko. [ 
Beje, buvo nuėję į vienas-; 
kasyklas “ištirt.” Vienas: 
unijos lokalo viršininkas pa
sakė mainieriams eit į pek
lą. Numetė šalin ir tą “ty
rinėjimą” ir vėl suėjo sau į į 
raštines sėdėt; ir visai nesi-; 
skaito su mainierių reika- j 
lais, ir kam gi jiė darbuosis i 
už angliakasių reikalus? i pažymėtų organizacijų 
Juk pačios kompanijos iš ’ susirinkimuose, 1----
kožno mainierio uždarbiobendrai protestuojame prieš1 
atitraukia po. dolerį per, mė- , t ordo Murphy suruoštą 
nęsj. ir nuneša unijos virsi- [nlaršuyotĮjams> 
ninkams, kaipo narių duok-t : Taipgi užginame Detroito 
les. Iš tų duoklių ijie gauna darbininkų •, masių patiektus 
po $10 į dieną, ir daugiau; reikalavimus:^ 
o dar daugiau sau’ iplauku i .L darbininkų
nedaro su vadinamomis:teisiy’ zodzio‘ laisvės, teisę de- pas iaa 10 ; su., vau mamomis, monstruoti ir organizuotis į 
išlaidomis” (expense ac-' unijas.

count). Vienas tokis “or- i 2. Reikalaujame ne kulkų, 
ganizatorius” įsivarė dau- bet bedarbiams pašalpos! Su- 
giau kaip $2,000 tokiu “eks- teikti darbus ir įvesti “Unem-: 

ployment Insurance” valdžios 
lėšomis visiems darbininkams!

3. Tuojau, besąlyginiai, turi 
būt paliuosuoti visi areštuoti 
darbininkai sąryšyj su Fordo 
Bado Maršavimu.

4. Nubausti skerdynės kai- i 
tininkus.

5. Panaikinti Fordo fabri
kuose policiją ir šnipus.

6. Pilnas aprūpinimas šei-1 
mynorns visų užmuštąją dar
bininkų turi būti suteiktas 
Fordo, Detroito ir Dearborono 
miestų lėšomis.

Seka komitetų parašai se
kančią organizaciją:

ne, tai juos pavarytų.
Priverskime visus 

viršininkus, kad leistų maikapojimo klausimą.
Temple Anglies Kompani

ja Jessy, mokėdama mainie- 
riams algą, duoda du kon- 
vertuku. 4 vieną yra įdė
ta pusantros dienos uždar
bis, o į antrą—kita dalis 
įmainierio algos; ir žmogus 
i yra priverstas vieną kon- 
jvertuką sugrąžint kompani
jai; o jei ne, tai jį išmeta 
iš darbo. Kompanija sako, 
kad tie sugrąžinami jai pi
nigai apmoka kompanijos 
išlaidas. O jinai teduoda 
angliakasiui dirbt tik 10 
dienų per mėnesį.

George F.' Lee Anglies 
Kompanija pasakė darbi
ninkams, kad ji nepaiso 
kontrakto, kuris buvo pada
rytas tarp šios kompanijos 
ir mainierių • unijos;; sako, 
darysime atskirą kontraktą 
su mainieriais, sulig .kurio 
jie 10> procentų, pigiau dirb
tų. Taip darė minkštosios 
anglies kasyklų savininkai 
pirm sulaužant ten uniją.

D. and H. Anglies Kom
panija kai kuriose kasyklo
se varų darbą net per 24 va
landas į parą; o kitos jos 
kasyklos dar visiškai šiemet 
nedirbo * nei vienos dienos; 
prieš tai menkai tedirbo. O 

i4 • 1 - .IĮ-..

Eddie

EASTON, PA.
Protestas ir Reikalavimai 

bininkų Organizacijų 
roito Majorui, 
phy.
Mes, darbininkai,

Darysią Tokį Karštį ir 
Spaudimą, Kaip Kad Žemės 

„ Viduriuose
CAMBRIDGE, MASS. —Ha- 

Ponui Mur-[yvardO Univarsitetos paskelbė, 
kad jo mokslininkai stengsis 

žemiau Padaryt panašų spaudimą ir 
sav0 [ 'karštį, kaip kad didelėse žemės 

".Tam sumanymui 
nrieš i Įvykdyt yra skiriama penki me- 

l tai laiko ir $100,000.
Visų pirma panaudosią prie

taisą, kurį išrado profesorius P. 
W. Bridgman. Tuo prietaisu 
taip suspaudžia vandenį, kad 
jis pasidaro kietas, kaip akmuo, 
ir lengvai paverčia į orą į tokį 
skystį, kaip vanduo.

Būsią užbaigti ir kiti išra
dimai, kuriais bandys “sutvert” 
tolų spaudimą ir karštį, kaip 
žemės viduriuose. Keturi žy- 

1 miausi mokslininkai sykiu su 
tais bandymais stengsis išrišti 
ir kitus klausimus,—kaip yra 
subudavotas žemės kamuolys, 
kaip susidarė žemėj visokie me
talai, mineralai, deimantai ir 
tt. ir kaip kasyklų inžinieriai 

įgalėtų pasakyti, kurioj vietoj 
po žeme randasi tie daiktai.

Su tuo pirmuoju pranešimu 
dar trūksta platesnio išdėsty-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Dar-: 
Dėt-

č j C* V A J L/ , OvV V vz , _

kovo 13 d.IKe> roese-

Bolševizmo Plėtimasis 
Lietuvoje 

a * ' ji 4- ę .

Lietuvos klerikalų 
naą “Rytas” (No. 39) labai
susirūpinęs del bolševizmo 
plėtimosi. Bolševikus keik- 
daiįas rašo: ,

Bolševikams ir jų sėbraips 
pasisekė Lietuvoje "daug kam 
įkalbėti/kad jte vidni datbi- 
nihkų užtarytojai,, ji® vieni 
jais rūpinasi.

Ne r vien darbininkuose
-plinta ši liga. Ne mažiau, 
reiškiasi ir inteligentuose — 
pusinteligenčiuose.

‘....kad siaučia pasaulinis 
ūkio.krizis, didėja nedarbas, 
o {su juo ir nepasitenkini
mas... niekad bolševikai ne
buvo taip drąsūs, pasitikį sa
vimi ir savo laimėjimu, kaip ['stumi vokiečius nuo vairo. 
(labar- . LGpresniąip " to (; pvavedimui,
I ; del to visos reakcinės Lietuvos fašistai pradėjo 

’spėkos Lietuvoj mobilizuo- ruoštis prie putčo. Apie tai,, 
jamos kovai prieš kylantį j kad Lietuvos fašistai ruo- 
revoliucinį Lietuvos darbo šiasi prie putčo, mes jau ne 
masių judėjimą. Aišku, vieną kart rašėm. Lietuvos 
kad padidėjęs skurdas ir’fašistų spauda tvirtino, kad 
vargas atidaro akis vis di
desniam ir^didesniam skai
čiui Lietuvoš darbo žmonių 
ir jie pamato, jog vienati
nė iŠ skurdo išeitis, tai viė-

vietoš įr topiel'inkės ' darbinin
kai ir darbiniiikes prašomi at
silankyti.

Veikalas “Pirmi žingsniai” 
yra 4-rių atidengimų (veiks
mų) „ir ganai - žingeidus. O 
be to veikale bus ir gražių 
dainų. Dainuos visas choras, 
bus sblįstų bei duetų. Šitą 
veikalą turėtų pamatyt kiek
vienas ir kiekviena, neš' šiam 
veikale nurodys Lietuvoš 
vargdienių gyvenimą ir kaip 
jdos dykaduoniai persekioja. 
Todėl visiems patartina atsi
lankyt. O kaip jau iš . pir
miau žinoma, kad aidieęiai .Vi
sada patenkina susirinkusią 
publiką, tai ir šiuom sykiu 
tą padarys. Visi lošėjai gerai 
prisirengę atlikti savo: roles. 
Atsilankykite,. 1 Visus ir visas
kviečia Rengėjai.

, A
pensų” per tris mėnesius. 
Tą laiką jis1 beveik kasdien 
kortomis lošė “pulruimyj” 
Plymoutlie.

O šį streiką ar veda, kaip 
kad turėtų vesti,-.tie virši

lose kasykloje,, kur dirba--)ninkai? Ne. Tie patys par- 
darvikai, kurie mus, perei
tame streikp suklaidino ir 
pardavė į kompanijos ran
kas, jie ir vėl mėgina mus 
parduoti., Mąlonęy Vėl k ša 
savo “skymuš,” ' nors ir ne- 
taip viešai, kaip pereitame

pradėjo

■

Bendra Komisija.

f kad tai melas, kad jie ir ne
galvoja apie putčą. Ir kar
tu vis jie smarkiau- ruošės 
prie putčo. į Paskutiniu me
tu ruošimosi perėjo prie

MMHmMMH

ma, tai algos pakapotos ir 
įvesta mašinerija, kuri iš
varė1 laukan trečią dalį mai- 
nięrių. Bet dar nė Viskas. 
Sekmadieniais ir šiaip ne
dirbamomis dienomis mai
nieriai turi eit ir statyt

L.D.S. 51 kp. ir L.D.S.A. 14 
kp
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TREČIA: NACIONALĖS MAINIERIU 
UNIJOS KONVENCIJA

Pirma Sesija Užimta Raportu, Kurį Davė Unijos 
Borich; Konvencija Entuziastinga, Tariasi Delei 
mu Kovų

kad gerai. prisirengus pęie 
naujų kovų. ! j ? ’ ■ j ■ į į ■ ■ <

i Streiklaužiška Valdžios 
Rolė

i Kiekvienoj mainieriu ko-
Sekr.J voj prieš anglies baronus 
Būsi- reikėjo susidurti su valdžios

WORCESTER, MASS ĮDOMUMAI

Maršrutas

nėse Valstijose* per metus gau
na $3,100 iki $5,500 įplaukų, 
nors kai kuriose pietinėse vals
tijose daugelis gydytojų teuž-

Gauta pranešimas, kad d. 
Mizara negalės laikyti platų 

, Connecticut valsti- 
Bet jisai galės pasakyti

spėkomis. Pa. ir Ohio strei- ( maršrutą 
ke keletas mainieriu užmuš- joj.

. v.- . ta, daugelis sužeista. Dau- prakalbas sekančiose vietose:
Anglies baronai tačiaus ir gejįs jr dabar tebesėdi ka- 

Jie Įėjimuose. Naudota gazi- 
planuoja ir praveda dar di- 'nės bombos, šautuvai ir kul- džio 3 ^d 

j racionalizaciją. Algos (kasvaidžiai.
kapojamos nuolatos, be jo-( Tasai liberalas guberna- 

I torius Pinchot visai nusi-

šėri-
Bak- 
susi- 
vien- 
drg.

mokslininkai žada visa tai 
žinoti.

sti- po per me

PITTSBURGH, Pa. — ’
Kovo 17 d. Pythian Temple:tuo nėra pasitenkinę, 
svetainėj atsidarė Naciona- , , 
lės Mainieriu Unijos šešta i jįsne 
konvencija. Delegatų šuva- 
žiavo iš daugelio angliaka- perstojimo. Senoji uni-j

s.ri.cių: kiti dar kely ]ja visokįais būdais gelbsti' maskavo tame streike ' ji-i 
ir tiktai į sekančią sesiją ga-' boqarnq bioo-inimui darbo |maSK.av? iame ( , ?lėq nribūti .oosams oioginimui uaiDO gaj darbavosi, ’ kiek galeda-i

Konferencija pilnai susi- Jeigu tiktai kuris (mas kad tiktai streikai su-(
deda iš eilinių narių, pačių 
mainieriu, kurie per ilgus 
laikus dirbę kasyklose. 
Taipgi tarp jų matosi jau
nimo ir moterų delegačių. 
Visų veidai rimti, pasiryžę 
darbuotis sunkiausiose są
lygose, kad sudarius tvirtą 
organizaciją ir atmušus an
glies baronų atakas. Iš vis- organizuos ir neves kovos' kaip nors streiką sulaužyti, 
ko matosi, kad čia susirinko prieš tokias sąlygas, ateity-(Drg.

je dar blogiau susilauks, nuo mušeikų kulkų. Bet ne 
Kapitalistai visą krizio naš- jis vienas. Visoj toj kovoj 
tą verčia ant darbininkų pe-1 veikiausia bus apie 40 už- 
čių. Darbininkai turėtų pa- j muštų,. Daugelis sužeistų, 
sipurtyti ir tą naštą su vi 
sais kapitalistais šalin nu

Balandžio 2 d. > Toringtone, 
i 7 :30 vai. vakare, šv. Vincen
to Draugijos svetainėj. Balan- 
UL 2 Hartford, Conn., 

j 1 :30 vai. po pietų, Lyric sve- 
įtainėj, 595 Park St. Tą pa- 
i čia dieną, vakare, 7:30 vai., 
; Manchester, Conn., Lietuvių 
jsvėtainėj. x

_ ( Balandžio 161 d., .Lietuvių
. . ___ ; kad tiktai streiką! su-(svetainėj, 103 Green St., Wa-

mainierys pasirodo nepasl- jaažyti. Atvirai prieš mai- N'"‘u....  ....
tenkinęs tokiomis darbo ša- njerjus valstijos į policija 
lygomis arba nespėja atlik-;; - - -- - - - -- -
ti, kaip nusako bosų siste-jsu anglies baronais ir fede- 
ma, tuojaus is darbo meta-:raje vaidžia. 
mas. ‘Tūkstančiai ir.tūks- Tz i x -i x , ... .... .. . . .. Kentucky streike tas pats,tanciai šitaip is darbo is- AyT. . r / , U. .. 1 ; Miestelių ir valstijos pohci-
me° ’ (ja, visoki mušeikos visą lai-

Jeigu mainieriai nesusi- j ką atvirai darbuojasi, kad 1 I 1 • 1*1 1 v 1 •

(11 kuopos susirinkimas, šiame 
: susirinkime iš “Laisvės” Į './
ninku svažiavimo J. J. 
šys išdavė raportą, kuris 
rinkimui patiko ir likosi 
balsiai priimtas. Taipgi
Bakšys neėmė visų pinigų, kur 
jam buvo skirta kelionei į “Lai
svės” suvažiavinlą; Kuopai au
kojo $2.50. Atsimenu, ] 
metų
buvo pasiųstas nuo mūs kuopos 
D. G. Jusius, kuris pranešė su
sirinkime, kad kelionė į abi pu
ses kainuos $8.20; sušir. ir nu
tarė tiek užmokėti, bet kurie 

! kartu su Jusium važiavo tuo. 
(pačiu busu, tai į abi puses kai
navo tik $4.10, o Jusius, sugrį
žęs, atsiėmė $8.20. Nors čia se
nas dalykas, bet tegul skaityto
jai mato, kas kaip įvertina ir 
rūpinasi draugijos reikalais. 
Kuris išnaudojo draugiją, tas 

'su skloka “nujojo.”
Nutarta surengti prelekcijas 

_ _______ Kaškiaučiui, kurio
ti prakalbas d. R. Mizarai, tai ■ Worcesteriečiai tap senai lau-

Laisvės” suvažiavimai)

Dirbtini “Plaučiai” ir 
Kūdikiu Paralyžius

tus.
Sulig apyskaitos, apimančios 

20 valstijų, dentistai vidutiniai 
i pasidaro po $4000 per metus.

Specialistų daktarų įplaukos
SYRACUCE, N. Y.—Kūdikių abelnai yra antra tiek didesnės, 

paralyžius buvo beveik visiškai kaip paprastų medicinos prak- 
pereitų a^m9s plaučių tikuotojų.i dirbimą Cl. 

Hastingsui, 14 metų berniukui; 
ir berniukas būtų jau senai mi
ręs; bet jis buvo paguldytas į 
tam tikrą dėžę-kameraitę, ku
rion prileista oxygeno (deguo
nies). Taip ir per apleipusius 
plaučius berniuko kraujas gavo 

, tiek reikalingo oxygeno, kad iš- 
| gyveno 118/dienų, nors galų ga- j 
I le ir mirė. 1

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA
Salčs 4ęl Balhj, Koncertų, Ban- 

i kietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg *841.

jterbury, Conn. Balandžio 17 
! d., 1 :30 yal. po pietų, Lietuvių 

. . T. , , . .. , svetainėj, Front St., New Ha-
naudojo. Jis bendiai dirbo V(jn Conni. Vakare, 7:30 vai., 

Bridgeport,. Conn., Lietuvių 
(Svetainėj.

Tai tiek tuom sykiu galime . 
paskelbti prakalbų maršruto. | 
Jei kitos kolonijos norės reng-(daktarui 
t/l CUVC4 1 L/CIO V4 * -IV. XTJL x CV k. CV * y VCL 1 j
praneškite A.L.D.L.D. Apskri-1 Dabar matysit apgarsini- 
čio organizatoriui. Aš suda- mus taip greit, kaip komisija 
ręs apie tris kolonijas, vėl^ga- (sužinos, kurią dieną daktaras 

rengiant prakalbas, geriau : 
kalbėtojui ir mums, nes ma
žiau 
dos. 
tės šiuo adresu:

i kas, 5 Henry St. Waterbury, 
( Conn. ___  _____ ___ _
: Visose kolonijose, kur jau ' sį0^ organizuoti ir remti sklo-, 
. rengiama prakalbos, reikia ge- skaldo ir išduoda viso-,
rai išgarsinti ir kviesti darbi
ninkus, kad kuodaugiausia su
sirinktų į prakalbas. Prakal
bos yra labai žingeidžios, nes 
draugas Mizara tik ką sugrį- ua 

• v • v /"'< • 1 ______ ______ - - *

Harry Simms krito
atstovai kovojančių masių, 
vargo ir skurdo paliestų.

Kaip 1 vai. Unijos nacio- 
nalis sekretorius F. Borich 
atidarė konvenciją ir sykiu 
paprašė visus susirinkusius 
delegatus ir svečius vienai i mesti..

'• rainutei atsistoti pagerbi-' . ...
^'-•jnui žuvusiu mainieriu kla-; Daugiau E splozijų, 

šių kovoj. Visi sustojo ir - 
atiduodami pagarbą pasiža- Prie tokios skubumo sis 
dėjo darbuotis didinimui • temos niekas jau 
kovojančių spėkų. (maimerio gyvasties. Eksplo- į

Išrinkta platus prezidiu- (zijų daug daugiau atsitinka (
mas, rezoliucijų ir konsti- ir daugiau mainieriu žūsta, igho apielinkės ir Ohio mai-

Pagerbi--..... . —Dau-
giau Nelaimingų Atsitikimų

nežiūri

Daugelis kalėjimuose.
Tačiaus karžygiškos ko

vos nei teroras, nei kitos 
spėkos negalės nuslopinti. 
Kovos plečiasi ir mes turi
me būt prie jų prisirengę.
Senosios Unijos Vadai— 

Streiklaužiai

1

DAKTARŲ IR DENTISTŲ, 
’ UŽDARBIAI

Dr. Ray L. Wilbur apskaito, 
kad vidutinis daktaras Jungti- 

' : i i i * .

li I! H'iiiil'

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

lesiu sudaryti prakalbas. Taip į Kaškiaučius galės pas mus būti.
Pakeltas klausimas, kas da

ryti su tais nariais, kure, kaipo 
, organizuoja stokos!

Jau I 
(metiniame susirinkime jiems. 
' buvo pastebėta, kad jie turi su-

kainuoja kelionės išlai- lyderiai
Taigi, draugai, kreipki- naudai visokius parengimus ir j

------ -f: J* ^trižaus-1 patina jų “Klampynę.” __ ,

kį organizuotą darbininkšką ju
dėjimą, arba jie negalės būti 
nariais šios draugijos. Kadan
gi jie nenustoja tą bjaurų dar- 

, .... . . .. varę, tai Susirinkimas, 32
Pereitą vasarą Pittsbur-' ž° balsais prieš 4’ ',utal;e juo® iš‘

crhn nninlinbnc ir Ahin mai ' S& . (?au^> naujo pasaką . mesti. Išmesti liekasi iŠ A.L.
'° •)h,n ma'-|apie darbin.nkų gyven.mą .r RL D n ku0-s Sie. Domini!

1 zlnrkim r<n llACi lzl'1 I H ntucijos komisijos. Visos ko-: Senoji unija neverčia komrtnieriu streike U. M. W. A. | darbus tos šalies, kuria valdo
______ • -I . .1- -y . v._ . i _ 1 -I - . | 1 • _ • 1- T iv. . I

strei-1 
Negras Mainierys Pirminin-!tiktai .daugiau ir trumpiau-(ką ten jie niekur tarp mai-į

Isiu laiku anglies iškirstų i nierių nepasirodydavo. Uni-■ 
ir kompanijos daugiau pel-(jos visai nebuvo. Bet kuo-1 
_ _____............................... v __ __ j iri

mai sesijai pirmininkauti gj nesikiša-į tuos dalykus.1Nacionalė Mainierb1 Unija' 

užimdamas vietą kvietė vi- j 
sus tvarkiai laikytis ir vi-1 randama 
sais ^organizacijos įeikalais su^eidiinu nutinka, 
domėtis.

Drg. F. Borich davė pla
tų raportą. Kalbėjo ; 
septynias valandas. Tai bu
vo nuodugnus analizas da
bartinės padėties visame ; 
pasaulyje, ypatingai padė
ties anglies industrijoje. Ji-( 
sai nurodė, kaip vystosi in-( 
dustrinis krizis, kaip bedar-1 

^bė nuolatos didėja, kaip ka-( 
pitalistinis pasaulis jau da
bar karo sukūrin įžengęs. 
Taipgi nurodė, koks milži
niškas skirtumtas yra So
vietų Sąjungoj. Ten bedar
bė išnykus ir dar trūksta 
darbininkų. Kuomet visa-

misijos ^susideda iš 
nariu, v

eilinių ; panijas prižiūrėti kasyklas, (vadai pasirodė didžiausi 
Mainieriai brukami, kad i streiklaužiai. Prieš

Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas

“PRIEKALAS”
1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

"Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio j mėnesini, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybes 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eiles trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“Priekale” telpa eiles, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovchozų ir kolchozų gyvenimas 

• ir augimas. ‘ ,
“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 

pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse 
rašo ir , kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
‘‘Kapitalo šalyse,” “Iš 'revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visu uždavinių išpildymas pir- 
j iriausia priklauso nuo aktingos inusū skaitytojų, platintojų, 

' beridraddrbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jum prenumeratas, visapu
siai remti jį.’

kas G. Jusius, Jurgįs' Mikilai- 
TTT . , .v. tis ir Kazys Vaivada. ;III Apskričio ..... . i

’ Susirinkimas turėjo’ daug
juoko iš dviejų žmonių, kurie 
visada nuduodavo bolševikais ir 
sakydavo, kad niekad neišeis! 

(/prieš K. p., bet tik tas Bimba 
. . .. ijiem kaulu gerklėj/ir jie nega-

Iš Lietuvių Darbįninku S(jodavo “suprąstį”, kam I£omu- 
nijinio 57 Si^irinkinio . nįstų Partija su juo eina. Bet 
Kovo 6 d. įvyko LDS. kuo-i dabar jau turbūt surado atsa- 

kuris buvo I kymą pruseilųnių “klampy- 
Tur būt na- ■ nėję”, nes parėiškimus išmoko

ricięriai” naudoja. Štai

darbininkai.

Org. J. Strižauskaa.

kanja Konvencijai
Prezidiumas paskyrė pi r- no pasidarytų. Valdžia taip- i met streikas prasidėjo 

mai sesijai pirmininkauti nesikiša-į tuos dalykus. | Nacionalė Mainierb1 TT v 
vieną negrą delegatą, kuris /pokįu ’ būdu' mainieriu gy-ii jam vadovavo, tai tuojaus 

- ............... . ’ LeWlS.O 1)617131 Štojb’ ^1’1^.
i Anglies kompanijos ištik- į 
rujų, juos pasikvietė, kad jie j'- 
pasidarbuotų laužyme strei- 1 
ko. Kasyklų policija ir vai- j 
stijos kazokai buvo pagelbi- I 
niai organizatoriai. Jie kvie- ( 
tė visus mainierius mesti 
Nacionalę Mainieriu Uniją Staliulioiijo. 
ir dėtis prie senosios unijos.

įvastis- kai karo lauke pra
randama. Begaliniai daug

Jeigu būtų kasyklose stip- 
. iri mainieriu organizacija,' 

aišku, prie to nedaleistų. 
Skubumas .būtų sulaikytas, 
saugumas prižiūrėtas. To
dėl reikia mainieriams pri
gulėti prie tokios unijos, 

(kuri mainieriu gyvastimi 
ir jų reikalais rūpinasi. O 

(tokia unija yra Nacionalė 
(Mainieriu Unija.

Du Išeities Keliai
Anglies baronai su vald- zuoti mainierius 

(žia bando išeiti iš krizio dar streiką.
didesniu algų kapojimu. Tas i ištikimi valdančiosios

WORCESTER, MASS. ,

bos susirinkimas,
gana skaitlingas. ........... , - .
riai daugiausia susidomėjo kas I sakyti tuos, kuriuos tik sklo- 
link čarterio, kurie jo laukia. įkos “ricięriai” naudoja, štai 
Bet atrodo, kad ta laukiama i Šalaviejus gauna balsą ir duo- 
diena artinasi, pašifbdė iš ra
porto mūsų pirmininko d. M.

Pranešta, kad 
Mass, valstijoj beveik viskas 

į atlikta ir visi popierai randasiKpntnnkv tna notą Knin ! aLUKLa 11 KniubiKentucky tas pats. Kaip jau N. y valstiioj del tam tik_
tik Nacionalė "Mainieriu 
Unija pradėjo vadovauti 
streikus, tai šerifas su savo 

(mušeikomis kvietėsi seno- 
(sios unijos vadus “organi- 

laužyti 
Pastarieji, kaipo 

i kla- 
kasyklas, kurios jiems atro-(sės tarnai, tą rolę sulošė.

............. Taip vadinami ir nrogre- komisija smarkiai veikia.

rų formališkumų.
Raportas iš Priėšfašistinio 

komiteto. Atrodo . iš raporto, 
kad draugai, apsiėmę į tą ko
mitetą, veikia gana gerai. Tik 
mūsų visų pareiga jiems pri- 
gelbėti ir remti jų visus paren
gimus.

Raportas koncerto komisijos, 
tai ištikrųjų džiuginantis, kad 

. Jaume kapitalistiniame pašau- mainierius išmeta f be- šyviai, Malones, Edmunsoj-1 ft’ana daug tikietų turi pardavę, 
lyje darbininkų padėtis blo- 1 °’0 maimeims lsnitta 1 ‘ <..............U •
gėja, Sovietų Sąjungoj ge- ( 
rėja. i

Kvietė jisai visus ginti j 
Sovietų Sąjungą nuo impe- ( 
rialistų pasimojimų sunai
kinti.
prieš kąrą.
Mažas Mainieriu Nuošimtis 

Bedirba
Borich toliau raportavo, 

jogei mainų industrija per
gyvena gana didelį krizį. 
Šiuo laiku ►tedirba nedau
giau 400,000 mainieriu. 800,-

darbių eiles.
(viso pasekmės?

Mainieriu ;
daugiau pablogėja. Rapor
tai rodo, jogei daugelis mai- 

mobilizuotis nierilJ šeimynų vaikų netu- 
ri maisto ir iš bado turi 
mirti. Į mokyklas einančių 
skaičius mažėja, nes neval
gę, neapsirėdę, basi negali 
žiemos laiku eiti. Užpuola 
vaikus visokios Jigos, ku
rios skina jauną gentkartę, 
kaip kokią žolę.

Mirtingumas tarp suau- 
000 mainieriu jau visai ne-(gysių taipgi nuolatos dide- 
teko toj industrijoj darbo. Ją. Darbininkai priversti 
Bet ir tiems, kurie dirba, (esti griebtis ir griežčiausių 
darbas nuolatos mažėja, .priemonių, kad kaip nors 
Dirbama tiktai dalimis, vi- i savo gyvastį apsaugoti. Lo- 
sai trumpą laiką. 'kaliniai streikai 'ir kitoki

Algos nesvietiškai suma-(pasipriešinimai, tankiai ap- 
žintos. Seniaus už toną sireiškia. Jū.
mokėdavo bent po 77 centus, j didesnes kovas.
o dabar bemoka tiktai po 22 < mes susilauksime daug dau- 
centus. Darbas visaip pa- giau ir aštresnių kovų.
greitintas. Apskaitįiuoja- Prie tų kovų codel reikia 
ma, jogei šiuo laiku algų gana smarkiai rengtis. Rei- 
numažinimas angliakasy k- kia visur darbuotis, kad su
lose jau yra pasiekęs iki 85 darius mainose Naciofialės 

> Mainieriu Unijos lokalus ir

O kokios to nąi kiti, nei kiek negeresni ^aip raP<*rtavo>. draugė Degu- 
1 ; streiklaužiai. Jie tiktai pe- L'vZSn1 <- ■ - - ~ - - --
padėtis dar sasi vietas unijoj, bet ko-; tiejaitienė šimtą tikietų parda-

Darbininkai priversti

' Platintojams Atatinkama Nuolaida!

nuo^mčių.

“PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler. 

r 6 men. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, NikoUkaja 7 

izdt. “Inostrannich 
k Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galimi 
Išsirašyt per “LAISVĘ”

da pareiškimą, anot jo “šis 
susirinkimas pasielgia provo
katoriškai. Jūs visi provokato
riai.” Vietoj, kad graudintis, 
susirinkimas juokėsi.

Staliulionis: “Kol šis rau
donas teroras Čia eis, nemokė- 
siu ir neateisiu.” Čia reikia 
pastebėti, kad tie žmonės vi
suomet susirinkimuose kišdavo 
parlamentarines taisykles, bet 
dabar susirinkimo didžiumos 
valią vadina “provokacija ir 
teroru.” Ot, kaip veikia sklo- 
,kos epidemija į nekuriuos 
žmones. Vietoj, kad stovėti 
kaip mūras lietuvių organiza
cijose su didžiuma darbininkų, 
kovojančių už gyvenimą po 
vadovyste Komunistų Partijos, 
kur kapitalo teroras šimtais 
ima gyvybes, tai jie ardo ir | 
drasko darbininkų vienybę.; 
Jie prakeikia tą kovos ir vie-, 
nybės liniją. Jie užgiria iš- j 
davikų pasekėjus ir organiza
torius, kuriuos susirinkimas iš
metė. Tokis elgęsis pasitar
nauja griovimui darbiu. vie
nybės ir skaldo mūsų, organi
zacijas, kenkia visam darbi
ninkiškam, judėjimui. “Vietoj 
mesti sklokipinkus,” sako Sta- 
liuliopis. “Eikit atvesti ašis- 
tus ir prirąšykit Čia.” Tai ką 
jau ir norėti, kad jie nepritar
tų sklokai. Bet mums nėra 
ko nusiminti. Tuojaus įstojo 
2 nauji nariai, pareikšdami, 
kad sklokininkani išeina, tai 
gerai, mes norim p risi r ašy tį-. 
Tai tokis atsakymas sklokL 
ninkams. Jūs, klampokite, o 
mes didžiuojamės K. P. vado
vybe ir eisim su ja.

AuL;D.L.D. 11 kuopos susi
rinkimas, įvyk$ 27 d. kovo 
(March), 29 Endicott St., 10:- 
30 vai. ryte. Visi nariai būki
te, nes bus daug svarbių daly
kų apkalbėjimui. Kurie ne
priklausote, ateikite prisirašy
ti. ’ i

A.L.D.L.D. 11 Kp. Koresp.
J. M. Lukas. :

Argentinoj ir Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
6 mėti. — 50 cent, 
atsk. egž. — 10 cent.

Subscribe for the

NEW MASSES
(Only revoliutionary monthly of Literature & Art).

In the April issue just out: “AN OPEN LETTER 
TO EDSEL FORD” by Robert Cruden, an ex-Ford 
worker; “BLOODY MONDAY IN DEARBORN;” 
“CLASS WAR EXHIBITS” by Edmund Wilson; 
“THE FAR EASTERN FRONT;” “THE MEAN

ING OF THE MOONEY CASE” by Corliss La
mont; “LITERATURE OF THE CROSSROADS” 
by Edwyn Seaver; and other articles. A short sto- \ 
ry “SPRING IN THE COAL FIELDS” by Melvin ' 
Levy.

Also Large Book Section & Workers Art

CARTOON by Gellert, Burck, Sogiow, Kruckman, 
Gropper, Siegel.

15c PER COPY—$1.50 A YEAR

Special bundle rates to workers’ clubs.

: NEWMASSES
63 West 15th St, New Yor^, N. XC

tienė pardavus daugiau šimto 
i. Taipgi draugė A. Mo-

i vose visados su anglies ba-1 vė," nemažai ir kiti jau išparda- 
ronais ir policija prieš ko-! vė. Komisija sako, kad neątbū- 

tinai turi sutraukti tūkstantį 
žmonių į šitą koncertą.

Atrodo, kad koncertas bus 
gana turtingas ne tik publika, 
bet ir programa. Bus sutrauk
tos geriausios spėkos. Vienas 
iš svarbiausių solistų; tai bus 
mūsų ŲD.S. teisių gynėjas, ku
ris gynė mumis nuo visokių 
puolikų fašistų, su F. BagoČiūm 
priešaky ir atmušė pasekmingai 
kiekvieną jų užpuolimą ir; lai
mėjo ’paskutinę bylą prieš p. 
Bagočių,—tai yra advokatas H. 
H. Hartwell. Jis prižadėjo da
lyvauti mūsų koncerte ir pasa
kyt visą eigą bylos. Visiem bus 
svarbu'išgirsti iš jo paties, ką 
jis pasakys ’ apie savo patyri
mą laike kovos su fašistais. Vi
sų pareiga ateiti į šį koncertą 
ir kitus agituoti, kad ateitų. Tik 
nepamirškite, kad koncertas 
įvyks balandžio (April), 17 d., 
■1932, 3 vai.- po pietų, Lietuvių 
Svetainėj, 29 Endicętt St. ši 
diena bus svarbi, he tik Wor- 
cesterio, bet/ visos Mass, valsti
jos lietuviams darbininkams.

\ Korespondentas ■ '
' V: Motiėjaitis.

vojančius mainierius.
Mainieriai iš tų kovų ge

rai mokinasi. Valdžia ir 
jos tarnai nusimaskuoja. 
Nacionalės Mainieriu Uni
jos įtaka auga; - > '

Toliaus bus paduota iš
traukų iš . Nacionalėsi Mai- 
i nierių Unijos Pildomos Ta
pybos raporto trečiai kon- 
Ivencijai.

J. Gasiunas.

IŠKILO l ORĄ 28,020 
PĖDŲ

J ?e esti įžanga į.
. .Ateityj

Prie tų kovų todėl reikia

PRAGUE.4-Baliune mok
slininkai iškilo į orą 28,020 
pėdų augščio, kad patirti 
orą tokioj augštumoj. Ke
lione į orą, sako, buvus ga-' 
na sėkminga ir mokslinin
kų pageidavimas pasiekta. 
Platesnių aiškinimų apie tai 
dar/nėra.



r

Antradienis,

A. P. L A. REIKALAI nes ir* čia ar tai nebuvo iš r H. mainieriai skaitlin- tadienį, 2-ip ;d. balandžio, 2 vai 
Alrlon iv Pp P^tų, i Visi . (ĮeĮęgatsįi ir pn-

NEWAR

Pastaba A.P.L.A. Centru i 
Pirm in. F. Rodgers

((

Kuomet mes su advokatu 
rašėme A. P. L. A. naują

Laisvės” No. 56-tam F. konstituciją, tai mes tada 
Rodgers, rašydamas po ant- Pe™^eme, kad prie tokio 

yisįems skaičiaus narių, kiek jie su-galviu “
Nariams”, nušneka, kad ant moka į pašalpos fondą, ne-
pirmo skyriaus nariai moka; 
į pašalpos fondą po 50 cen-j’ 
tų į mėnesį ir kuomet ser-1 
ga, tai gauna po $7 į savai-i 
tę pašalpos. Ant antro sky- i 
riaus moka po dol. į mėnesį' 
ir pašalpos gauna po $13 į 
savaitę. Na, o L.D.S. nariai 
ant pirmo skyriaus i___
tik po 35 centus į mėnesį ir 
kaip serga, gauna po $6 į 
savaitę, ir ant trečio sky
riaus moka po 95 centus į i 
mėnesį ir sirgdami gaunai 
po $12 į savaitę. Taipgi jis’ 
pažymi, kad ant pirmo sky-' 
riaus A.P.L.A. nariai mo
ka tik 15 cent. į mėnesį dau
giau, o gauna $4 pašalpos 
daugiau ir ant antro sky
riaus moka tik penkis cen-į 
tus daugiau, o gauna $4 
daugiau, negu L.D.S. ’__
tiesa, kad APLA. nariai! 
gauna didesnę pašalpą.

Bet yra klausimas, ar A. 
P.L.A. visuomet galės sa
vo nariams mokėti po $7 į 
savaitę ant pirmo skyriaus 
ir po $13 ant antro’ sky
riaus, prie 
skaičiaus, 
sumoka į pašalpos fondą ir rius. 
kiek nariai išima iš to pa- Avenue High School randasi tik 
ties fondo sirgdami?

:delę pašalpą mokėti, kokia 
|ji yra mokama dabar.

Mes buvome tos nuomo
nės, kad ant pirmo skyriaus 

■ negalima daugiau mokėti, 
i kaip po $6 į savaitę, o ant 
antro skyriaus po $10, o 

molTa!jau riaukiame atsitikime, 
tai po $11 į savaitę, nes ki

ltai]) draugija negalės gy-

šalpos mokėjimas sumažin
tas, nes kitaip A.P.L.A. ne
galės savo nariams išmokė
ti tokią pašalpą, kokią da
bar moka, ir ji gali susi
laukti bankruto.

Kuomet A.P.L.A. susi
jungs su L.D.S., tai žinoma, 
jokių ekstra mokesčių ne
bus, ir organizacijos gyva- 
vymas bus užtikrintas, nes 
bus didelė organizacija ir 
joj bus daug, jaunų žmonių, 
kuomet mūsų A.P.L.A., jei
gu dar gyvuos kokia de
šimts metų, tai bus labai ge
rai, nes mes seniai išmirsi
me, o kurie dabar jaunesni, 
pasens, ir A.P.L.A. nėra,

kokia kita priežastis sulaikė 
žmonas; namie. Tiesa, oras 
buvo labai blogas tą vakarą. 
Labai snigo ir didelis vėjas 
buvo.

ivuoti. pasens, ir A.P.L.A. ,
Ir mes tą savo sumany-ltaip sakant, progos išsilai-

i mą buvome pasiūlę Centro ’ kyti labai ilgai.
i Komitetui, bet Centro Ko-1 . Tai tiek iš pašalpos at- 
mitetas su tuo mūsų pasiū-1 žvilgio. O kitą, mums, dar

kymu nesutiko, jį atmetė.' bininkams, yra šiandie labai 
Tik antrame skyriuje suma-i reikalinga vienybė. Kuo

met taip klasių kova aštrė
ja. su kiekviena diena, tai ir 
mes turime savo - spėkas 

mgti visokiais būdais.
J. Gataveckas

žino pašalpą vienu doleriu 
savaitėj, tai ir viskas.

Šiandie aš manau, kari n? 
tik tai «Centro Kom?'?/? 

Tasi^ra įsitikinęs, bet ir bi-.e ji-

Pittsburgh ir Apielinkės Žinios
Geros Prakalbos

“Laisvėj”, kovo 14 d. laidoj, 
buvo garsinta, kad Pittsburghe 

i, nacio-!, . narių kalbės d. H. Benjamin,
kiek dabar jie nalis Bedarbių Tarybų sekreto-

Sakau sau, na, Fifth

pora žingsnių nuo Soho, kur 
randasi nemažai lietuvių “Lais- 

Salemono nereikia, kad Wes”“ skaitytojų, tai pasimatys 
atsakyti i šita klausimą. • siu su draugais. Ateinu į sve- 
Kiekvienas šiek tiek protau-, tain«’ randasi tik trys lietuviai,- 
jantis narys atsakys, kadi PriskaHant ir mane. Draugai, 
_ u vi l ' i darbininkai, jus kenčiat bedar nebus galima, kuomet pa-. s^ur(ją įaįp pa^ kaįp įr 
salpos fonde ant 1,800, na- Į kiti darbininkai, bet taip apsi- į

•daudamas iš Hooverio atydos. 
Jis sakė, kad komunizmas kas 
dieną darosi pavojingesnis 
mūsų įstaigoms.

Matote, draugai, sėdėsime 
namie, neisime į masinius mi
tingus bei demonstracijas, tai 
nebus kam demonstruoti. Ko
munistų vadovaujamos de
monstracijos, o ne kas kitas 
ir kelia į aikštę tą blogą be
darbių padėtį. Bedarbių Ta
rybos priverčia kapitalistus 
numesti ir tuos trupinius, ku
riuos darbininkai gauna.
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$800.! leisti, kad neateiti į masinius 
suma- mitingus, ypač tokiose svar- 
pakel- biose sąlygose, tai blogai.

Tūli mūsų draugai, veikianti 
Pirmi-13oho dalyje, apsireiškę save 
kuris ‘ kripo “pesimistais” ir neiškiša 

! nė nosį į darbininkų masinius 
’ ' mitingus bei demonstracijas; 

su “nortsaide”,

nu yra tiktai apie 
Reikės arba pašalpą 
žinti, arba mokestis 
ti.

Bet mūsų Centro 
ninkas F. Rodgers, 
p i r mininkauja A. P. L. A..... . .j-, , -o n a • • mitingus bei Centre apie 8 ar 9 metai, ir į Taip fepat ir 
to negali permatyti. Tai la- j McKees Rocks, ir kitomis da^ 
bai blogai. Jeigu žmogus,! limis miesto. Kaip, tik yra ko- 

i Komitete kia demonstracija ar kokis di- 
, delis masinis mitingas, tai mū
sų draugų nėra. A.L.D.L.D. na- 

! rių susirenka apie keturi na- 
: riai, tai jau didelis skaičius.

Dailės Ratelis Veikia

Nepaisant tūlo “pesimisto” 
(jis dabar yra išbrauktas iš 
Dailės Rateljo) boikotavimo, 
Dailės Ratelis žengia kasdie
ną pirmyn ir pirmyn. Dailės 
Ratelis jau ne sykį pasirodęs 
darbininkiškuose 
se. Paskutiniu 
kovo), dalyvavo 
priešfašistiniame

Labai gerai pasirodė ne tik 
choras, bet ir merginų seks
tetas. Dar, žinoma, yra trū-1 
kūmų, bet palengva jie bus į 
galima po draugės Česniūtės | 
vadovybe pataisyti.
rai, jei 
dainas 
“lošti.”

Nors 
programos

parengimuo- 
laiku (13 d. 
Wilmerdinge 
koncerte.

Mend Vakaras

Teko matyti apgarsinimus, 
mimeografuotus, ir jau tikie- 
tų gavau platinimui Meno va
karui. Rengia Dailės Ratelis 
balandžio 3 dieną. Apgarsi
nimuose skelbiama “Uošvė Į 
Namus, Tylos Nebus.” Vieno 
akto juokingiausia komedija. 
Visi geriausi aktoriai surink
ta : Rožė ir Nastazija. Štaro- 
liutės, Sil. Česna, L. Sadaus
kas, ir Ona Mikioniutė. Dai
nuos Dailės Ratelio Choras 
naujas proletarines ir liaudies 
dainas; grajins Smuikų Orkes
trą; Kazoo Orkestrą — juokų 
bus tiek, kad net šonai plis. 
Girdėsit naują žavėjantį Mer
ginų Sekstetą ir Kvartetą; bus 
ir duetų ir visokių muzikališ- 
kų ir dainų solų.

Paremkite vienintelį darbiraremKiie vienniLuiį uaiui-i ■* ^<*^* 
ninkišką meno Ratelį ir Cho-, darbo, 
rą Pittsburghe. > j

Atrodo, kad' 
gera ir įdomi.
Ratelis jau ne vieną.sykį užga
nėdino publiką su programa. 
Smuikoriai pasirenka sunkiau
sias kompozicijas 
riausiai išpildo. .

Bet kitą sykį apie tai pa-'iaP^e $4,000,000 vertes įvai
rių prekių. Potviniai at
plaukė iš pietų dalies, upės 
labai iškilo ir išsiliejo į lau
kus. Vandens tekėjimas 
upėmis padidėjo nuo 40 ku- 
biškų metrų į sekundą iki 
2,000 metrų.

programa bus 1 
Beje, Dailės

ir jas ge-

išdirbęs Centro 
tokį ilgą laiką, ir tiek ma- į 
žai žino, tai jau ne kas.

Gal nariai sakys, kad yra j 
pinigų posmertinės fonde,' Ypač pereitą vasarą demonstra- 
tai jie galima naudoti pa- cijose buvo matytis, ne A.L.D 
Šalpai. Taip, mūsų suprati- j L.D. nariai, bet pašaliniai 
mu būtu gerai, jeigu taip dr£- lietuviai, kurie jokių ryšių 
o-alimn būtu darvti bot rpi-: neturi su mūsų lietuvlskM Ju“ gaiima outų uaiyti, bet iei- d-jimu Tai blcgai> draugat 
kia Žinoti, kad apdraudos ; Raįp gį manote įsidirbti įta- 
departmentas. taip nelei-jųą darbininkuos, kada patys 
džia daryti; vieno fondo pi-■ neūalyvaujat masinėse demons- 
nigai npra galima naudoti j tracijose.
kitam fondui, nebent laiki-1 Benjaminas daugiausiai kai-i 
nai pasiskolinti iš vieno fon- į bėjo apie Father Coxo išdavin- < 
do į'kitą, tai ir viskas. Iš! gus žygius su bedarbiais, f ’ 
vieno fondo paskolinti pini
gai į kitą reikia sugrąžin
ti, bet kaip juos sugrąžinti, 
kuomet jų nėra? Mes visi 
žinom, kad dabar pas mus
į A.P.L.A. naujų narių la- _ __  ____ ___
bai mažai ateina, ypatingai | s?’ komunistų” vedamai

Būtų ge-: 
būtų galima, kad !

dė geresnės. Iš pačio Dai- 
i lės Ratelio: šerpenskutis, 
Smuikų/ Orkestrą, Sekstetas, 

. i solistai, Skuliavičius, Grinienė, 
’ .al I Griniūtėj ir Miliauskaitė—la- 

pora_ ištraukų, kūnas, suspėjau! bai gražiai liaudies dainas su- 
pabrėsti laike jo kalbos: įdainavo. Man rodos, kad

‘ Coxas vede bedarbius pas nors jr liaudies dainos yra la- 
Hooverį, kad suminkštintų jo ^aj gGr0S) bet kad pamaišius 
širdį.”

Buržuazinė spauda pripažįs
ta, kad valdžia daugiaus rupiao- 

_ , ( s bed.ar-
jaūnimo, kuomet iš Lietu-1 biais, negu Čoxo 10 tūl';-.. .L ;.? 
vos negali įvažiuoti. O čia Imaršayimu. Kodėl? Ne / ; , 
ant vietos tiek nėra jauni-• prašė valgyti, ; u
mo, kuris stotų į lietuvių 
draugijas. Na, o A.P.L.A.

del kad jie (komunistų \ ri> 
vaujami) reikalavo valgyt. Be
darbių Tarybų atstovai atlaikė

jau daug yra senų žmonių, demons fracijas ir sudrebino 
kurie tankiau serga, negu kinkas buržuazijai. Gi Cox, 
jauni, ir tokiu būdu jie daug 
daugiau pašalpos išima, 
bet sumokėti daugiau nesu
moka, ir iš tos priežasties 
pašalpos fondas eina kas sy- 
Jkis vis mažyn ir mažyn, iki 
galutinai vsiškai išsisems.Ir 
tuomet reikės visiems na
riams nuolat mokėti eks
tra mokestis į pašalpos fon- 
dą -

Taigi, kaip mes matome, 
kad A.P.L.A. pašalpos fon- 
dan turės būti pakelta mo
kestis, arba sumažinta pa
šalpos išmokėjimas, 
kio išėjimo nėra.

Kito-

as to nedarė. Jis nedemonst
ravo ! Kaip tik užlipo ant ka-, 
pitolio laiptų, tai jo motina 
pribėgo prie jo ir pabučiavo. 
Ir /‘netyčia” pasitaikė, kad 
fotografai ten pat buvo. Buvo 
imami paveikslai. Coxas net 
savo motiną atsivežė į Wash- 
ingtoną, kad pabučiuoti! Ką 
tas turi su badaujančiais be
darbiais? Nieko!

Kaip Chicaga išreikalavo 
nors mažą pašalpą ? Ar Chi- 
cagos majoras kalbėjo apie 
vargus bedarbių; apie jų ba
daujančią padėtį? Ne! Jis 
kalbėjo, kad darbo minios ne
kantrauja! Coxas taip pat su 
Hooveriu nekalbėjo apie be
darbių vargingą padėtį, mal-

* ‘cvuvja, vicu šmuliu klausančios organizacijos, tun būti- 
tą patį daro, bet tuom pačiu nai dalyvauti.
sykiu jau ir valstijos policija . Ferry Svetainėje, 1343 Fęrry Aye., 
prieš mainierius veikia. .o.Yls‘„„.d±faS‘ ir

Streikas yra iššauktas, kad 
sulygint darbą, ir kad nebūtų 
algos, nors ir taip mažos, .ka-į 
pojamos. D. ir H. keletas' 
mainų (apie Scranton) dirba 
ištisas 24 valandas su numa
žinta mokestim. Taip pat ir 
Wilkes-Barriu distrikte 3 mai
nos dirba tokiomis išlygomis, 
o Plymouth ir Larksville-^- : 
laiko uždarę, kad mainieriai 
nesiduoda algas numušti. Ir 
jau šie mainieriai privesti prie į 
tikro badavimo.

Mainierių tarpe nėra vieny
bės. Vieni stoja už streiką, 
kiti priešingi. Tarpe pačių 
mainierių jau net susikirtimų 
buvo. Toki dalykai, tai tik 
kompanijoms ant naudos. Jei 
mainieriai' laikytųsi visi, kaip 
vienas iT išrinktų iš savo tar-' 
po komitetą streiką vadovauti, 
tai būt kitaip, bet kaip pa
liks Maloney ir kitiems vado
vauti, tai iš to nieko nebus. 
Todėl visiems reikėtų 'imtis už

Visi delegatai ir pri-
Gynimo, 4819 Hastings St, ,

(69-70)

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kuopos ir LDSA. 17 

kuopos rengiamas puikus vakaras 
įvyks 27 d kovo. Pradžia 6:30 vai. 
vakare, Rusų svetainėje, 8890 Cop
land Avė. ir W .Jefferson Ave. 
Bus duetų, kvartetų ir solų. Visą 
programą išpildys Aido Choro nariai, 
po vadovyste W. Gugo. Po progra
mai bus šokiai prie Proletarų Meno 
Sąjungos Orkestros. Visi dalyvauki
te šiame parengime, pasilinksminki- 

I te patys ir paremkite draugijas.
! (69-71)

Visi matykite 5 metų planą. Nuo 
kovo 19-tos, Čia prasidės rodymas 
Sovietų paveikslo 5-kių metų planas, 
Little Theatre, 562 Broad St., New
ark, N. J. Angliškai kalbantysis pa
veikslas. Parodo, kaip Sovietų Są
jungos darbininkai budavoja šalį. 
Patartina kiekvienam darbininkui 
pamatyti. Tai yra dalykas, apie ku
rį kalba viso pasaulio buržuazinė 

Dabar pasaulio imperialis-
penkiu metų planą.

(68-69)

elizabethTn? j.
Susiv. A. 4-tos kuopos nepap

rastas susirinkimas įvyks 22 d. ko
vo, 1932 m., 8-tą vai. vakare. Visos s 
narės, būkite susirinkime, turim j 
svarbių reikalų. (68-69) ’

Valdyba.

pamatytį.
rį kalba 
spauda.
tai karo būdu nori sunaikinti pavy
kusį

L.D.

Streikieris.

Potviniai Peru valstijoj

LIMA.— Čia ištiko dideli 
potviniai, kurie sunaikino

kalbėsime. Vakaras bus ren
giamas didelėje svetainėje, 
kad visi galėtų sutilpti, Lietu
vių Piliečių svetainėje, 1723 
Jane Street, South Side, Pitts
burgh, Pa. Drg. Urmonas (Dai 
lės Rat. apgarsinimų “mene
džeris”) pranešė, kad jau ti- 
kietus veik visiems yra išsiun- j 
tinėjęs. Kurie negavot, o ma- į 
not ,kad galit platinti, rašy-1 
kit Urmonui šiuo antrašu : J.: 
Urmonas, 37 Norwich Avenue, 
West View, Pa. Jisai taipgi 
pranešė, kad iš “Laisvės” turi 
užsisakęs tūkstantį plakatų su 

1 1« Z'ii >1 Simu 1U1UULUV1U n-iiLUSių uai uiiiiimų,Dailės Ratelio Choro paveiks- i Ateiviu Teisių Gynimo konferencija

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS“ 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. ;

Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

UETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Turi Ketiųis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $l»000. Taipgi Tris Pašaipos

Laipsnius: $6, $9 ir $12 i Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto 
Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų j meriesL^

pagal laipsni

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoje pašalpinčje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

ROOM 102

^20000000^00000000000000000000000002002222222222^

y A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
87Q1 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. I

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Lš priežasties įvykusios žmogžu
dystes p.ąs Fordo dirbtuves, ir ma
sinių laidotuvių kritusių darbininkų.

111. Jie tuojaus bus dalinami, i turėjo būti atidėta. Ji įvyks šeš 
Įžanga labai, pigi, ypač iškal-!--------------------------------------
no perkantiems tikietus. 'r

Dailės Ratelį niekados ne-. 
reikėjo taip remti pirmiaus,' 
kaip dabar’. Dabar fašistiniai! 
užvydėliai tveria “Dainos” i = 
Chorą Soho dalyj, kad pa-1 
kenkti Dailės Ratelio veikimui. Į 
Apie tai Kairiara'nkis vėliaus 
jums praneš daugiau. O mes 
turime darbuotis, kad išlaiky
ti vienintelį darbo klasės cho
rą
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Pirmoji Pagalba ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Pittsburghe.
Kairiarankis.

REZOLIUCIJA

Kovo 13 d., mes, lietuviai 
pabandytų sekstetas i darbininkai, susirinkę L.D.S. 

Į svetainėje, 110 State St., Wil- 
nebandysiu visos merding, Pa., protestuojame 

_ kritiką parašyti, prieš Fordą — Murphy ir jų 
bet negalima praleisti nepami- j valdžią už nužudymą 4 darbi- 
nėjus tas dalis programos, ku- i ninku bedarbių ir daugelio ki- 
rios man, kaipo ypatai, atro-' tų darbininkų sužeidimą. Pa

reiškiame, jog Fordas yra vy
riausiai atsakomingas už tas 
skerdynes.
' Reikalaujam paliuosuot dar
bininkus demonstracijoj areš
tuotus ir kitus politinius kali
nius.

Mes pasižadame visais gali
mais būdais remti bedarbių 
apdraudos bilių ir kartu kovo
sim prieš bhdą ir skurdą. Taip 
pat pasižadam remti Tarptau
tinį Darbininkų Apsigynimą, 

kali-

daugiaus proletarinių dainų, 
tu dainų, kurios nurodo darbo 
klasės vargus, kaip išeiti iš jų' 
ir tas darbo klasės dainas, ku- 
; ios savo triumfingu tonu šau- kuris rūpinasi politiniais 

ųž niais.kia darbo klasę prie kovos 
'■(' ,’ęsnį būvį—reikėtų dainuo-: 
m Labai gerai sudainavo spr 

f k'sl ąi; Ne taip gerai,; kaip'kad 
visados, sugriežė smuiką drg. 
A. Česniukas. Jis labai ga
biai, moka smuikuoti, bet kas- 
žin kodėl ne. taip* gerai šį 
-sykį pasisekė.

Draugei česniutei, tai buvo 
daugiausiai darbo prie piano. 
Jinai visiems akompanavo la
bai gerai. Kiti programoj, 
kaip tai Hudinoff su armoni
ka. Buvo dar vienas magi- 
kas, kuris darė įvairius “trik- 
sus”, bet ir išgyrė Lindbergą. 
Kas mūsų parengimuose netu
rėtų būti.

Abelnai . imant, programa 
buvo gera ir ne nuobodi, nors 
ir pusėtinai ilga. Draugas Ga- 
siunas pasakė trumpą prakal- 
bėlę ir atiduota garbė ketu
riems nužudytiems . Detroito 
draugams atsistojant ir gal
vą palenkiant žemyn per pu
sę minutos. Pelno gal neliks,

r Koncerto Pirm.
V. A. Kairys.

WILKES BARRE, PA. i
Žinios iš Mainierių Streiko.

Streikas prasidėjo 14-tą d. 
kovo. Streiką iššaukė dau
giausia patys eiliniai' mainie
riai ; lokalų ' viršininkai yra 
streikui priešingi, o patys mai- 
nieriai neturi sau geros pro
gramos, kaip laikytis ir strei
ką vadovauti. Rank and File 
komitetai ne visur suorgani
zuoti, kurie galėtų streiką va
dovauti. Dabar atsistoja 
priešakyj Maloney su savo pa
sekėjais. Tai galima žinoti, 
prie ko šitą streiką prives. 
Taip bus, kaip su anais dviem 
streikais, kurie buvo be jokių 
pasekmių patiems mainie- 
riams, o tik ant naudos išėjo ■ 
pačių kompanijų ir unijos vir
šininkams. i

Yra Sužymėta 200 Ligų
NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IŠVENG

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų. Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to

dėl darbininkai turi apie jas žinoti,, kad mokėti nors dalinai apsiginti.

Kas tai' yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
K r au j ingy jų žaizdų ypatėbė.
Aprašoma arterijų veržtumas.
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies.
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėftiis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimaš.
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro, dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems.

į Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Pasprihgimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas.
Kokia pagalba užnuodintam duoti? 
Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejėta — valgio pasitaiky- 

mas.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.

'Įkyrus priešas —'plaučių įdegimas.
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Ši ą p 1 i gė, maža k r au j i ngu m as. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas. nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
šlapioji dedervinė, jos ypatybės.. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys paku n ės.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški-^ 

m as.
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

kai.
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia. 
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. 
Patrūkimas arba vadinama kyla.* 
Mažai krūtyse pieno ir kodėl ? 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo permaina moterims.
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus su
žymėtas .ligas. . Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00*
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Antradienis, Kovo 22, 1932

ELIZABETH, N. J WINNIPEG^ KANADA
' Lietuvių Statymo ir Skolinimo ■ 

Bendrovės Nariai Neužsitiki | kai*ą naudai T.D.A.

Direktoriau

ALDLD. kuopa surengė va- 
Va karas 

; buvo geras, daug darbininkų 
; susirinko. Buvo duota užkan- 

Kovo 13 dieną atsibuvo šiosidžiai ir laike jų pasakyta tin- 
bendrovės nepaprastas masinis ' karnos prakalbėlės. Taip pat 
susirinkimas, šauktas per laiš-1 parinkta aukų mūsų organiza- 
kus. Ir dar kaip šauktas!. Mat, iaikiaščiui
savo laiškuose pažymėjo, kad 1 
“ant toliaus piktos valios žmo- j 
nės negalės tamstos suklaidin- ' 
ti.” Bet iš to šaukto ir atsi- . 
buvusio susirinkimo visiems šė-! Labai aciu 
rininkams atrbdo, jog mūsų j Pr]slflėjo prie 
nekurie direktoriai ištikro nori i rnusy

TOROĮOA KANADA ! Surado f| Suėmė
Kovo 13-tą d. įvyko Afner. 

Liet. Darb. Literatūros Drujos 
162-ros kuopom mėnesiais su
sirinkimas. Narių- atsilankei
skaitlingai. Tarp daugelio L 7..^
dalykų svarstyta ir šie: Lape- ■ (sausieji) v
lių leidimas minėti Paryžiaus ; munsaino dirbtuvę, kuru sa- [ tušz pnes Detroite suieng- 
Komuną (kovo 18-tą d.) Nu- į koma, y ra pono Capono įs-; tas skerdynes, kuriose 4 be-

M UMV,„V Darbininkai Kelia Protestus

NEW ORLEANS.— Fe- 
valdžios agentai• 

'surado i
___ MONTEVIDEO.— Darbi- 

didelę ■ ninkai ir Čia pakęlė protes-

tarta remti, kiek galint Cana-........................ taiga. Degtinės surasta ir darbiai L darbininkai tapo 
dos politinius kalinius bei .jų waįmta $65,000 vertės. Be nužudyti. Darbo JConfedera- 

( rūpintis fc0> Paimta du trokai, vienas cija išleido pareiškimą į vi- 
VLsų Toronto automobilis, areštuota 211 sus darbininkus?, ragindama 

lietuvių pareiga remti šį dar-!vyras. protestuoti ir šaukti masi-
ba. Kuopa nusitarė kas mė-! gitą munšaino įstaiga bu-. mus mitingus prįeš nekaltų 
nesį sukelti del šelpimo kali-ivo apginkluota ir policijos' darbininku nužudymą ir te- 

RaSta -volve-irorų Jungtinėse Valstijose 
No. 668 W. Queen St. No-T’ių, ir mašininių šautuvų.! n* kltui. 
rintieji skaityt knygas, kreįp-IŠi įstaiga ne tik pati gąmi-1 
kitės paš knygių, drg. S. Lia-|no munšąiną, bet .ir gabe- dabar 
dą vakarais, 
nusipirkti bei prenumeruoti j 
čia pat ir darbininkiškus, laik
raščius: “Laisvę,” 
“Balsą,” “Raudonąjį 
“Darbininkių Balsą,” 
lą” ir L.D.S. organą 

Toliaus skaitytas 
“Vilnies” redakcijos 
pievos fondo. Laiškas priim-, _
tas. susirinkimas nutarška- i pasavime Prekyba 

•The Worker;” su $2. ■ ^^0
Kuopos antras apšvietos su- 

I sirinkimas įvyk£ knygyno, 
2 apie kambariuose, nedėlioję, kovo

nm unrv ueies.u u.z,... tu,..-, .......... - Mes turime pra- 27-tą dieną,-2-rą vai. po piet.
daugiau lenkiškų kostumerių.! plfisti savo veikimą. Darbinin- Kviečiami nariai ir simpatikai

■ Kalba Budris vietis fašistna-: kai reikia budinti darban. Jei | skaitlingai atsilankyti. Ap- 
jisai savo kalboje mini, tik mes visi veiksime, tai ga-1 linkybėms susidėjus, kuopos 

A- kad pas visus pakiltų ūpas, l^ime daug daugiau nuveikti, j korespondentasir e z.ig na vo, 
\ebijo teisybės, negalima pa-: žmonių čia yra gana daug, | J» vieton išrinktas kitas drau- 

4 daryt jokių išvadų iš jo kai-; had būtų galima suorganizuo-. &as- 
" choras. Tik reikia pradėti.1 

Komiteto Narys.

v

I “Daily Workeriui”.
Pelno nuo parengimo liko 

; 9 dol. Tai padalinta po $4.50 
T.D.A. ir “Daily Workeriui.” 

draugams, kurie 
šios paramos 

laikraščiui. Reakcija 
suklaidinti šėrininkus — dar-1 šėlsta, darbininkų spauda pei- 
bininkus ^sekiojama. Ją remia tik pa-

' tys darbininkai, o ne kapitalis- 
95 nuošimtis šėiininkų, tai 

sunkaus darbo žmonės, kurie < 
sutaupę vieną kitą centą, dė-. 
jo į bendrovę. Kiti, tai viso-' 
kie vertelgos — buržuazijos; 
klapčiukai. Jeigu jie save nėr- ■ 
sistato “teisingais,” tai kam 
pastatė kalbėtojais visokius 
fašistus. O tie “piktos valios 
žmonės,” *tai didžiuma direk-j 
torių, kurie, nesiklausę šėri-' 
ninku, kviečia tokius fašistus, i yra gana daug. ' 

ant; ga pradėti tą darbą. .....
i n.3od parengimuose galėtu ' sveikinti anglišką darb. 

nas Ribinskis, tas pats, kuris, padainuoti darbininkiškų dai-p’aštį, “The Worker}” r 
keletas metų atgal pirkdavo; nij jr sutrauktų dar daugiau: 
lenkiškus ir lietuviškus bonus.1 darbininku i mūsų judėjimą 
Jis remia lenkų fašistų valdžią: 
daugiau, negu savąją, nes te-; Pagalvokite, draugai, 
nai daro geresnį biznį, turi j šį reikalą.

Pagirtina, kad šiame paren-1 
gimė buvo • gražaus jaunimo, 

j Šiam parengimui kenkė fašis
tai, bet jų darbas ėjo vėjais. 
Darbininkai jau pradeda su
prasti, kur jų pačių organiza-1 
cijų parengimai.

Man rodos, kad čia reikėtų 
organizuoti choras. Jaunimo' 

... o_  __ Tik reikalin-j
Na, kągi mes matėme ant pradėti tą darbą. Tuomet, 
estrados ? Pirmininkauja po-j mūsų parengimuose į

šeimynas. Išrinkta komisija 
iš keturių draugų rūpintis 
šiuo dalyku.

DRG. MIZAROS PRAKALA 
BOS H ‘ / ! ’ 

Sekamose vietose kalbės 
draugas Mizara, nesenai su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos:

22 d. kove, 7:30 vai. vaka-, 
re, Lietuvių Svetainėj, Wor-t 
cester, Mass.

23 d. kovo, 7:30 vai. 'vaka-' 
re, Lawrence, Mass.

24 d. kovo, 7:30 vai. vaka- i 
re, lietuvių svetainėje 3241 
River St. Haverhill, Mass.

Liet. darioIninRai kviečia
mi skaitlingai lankytis į d. į 
Mizaros prakalbas apie So
vietų Sąjungą.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
navimo

patar- 
ir už 
kainą,žemą 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Darbininkui splidarumas 
• reikalingas labiau, 

Taipgi galite :nusį Meksikos į Jungti-/degu kąda,pirmiau.
nes Valstijas.

“Vilnį,” i veikia a-
Artoja/’Jsis” ' įstatymas.
“Prieka-įgirtesnė, negu kada 
“Tiesą.” |miaus.

laiškas 
del po- -------------------

VIENINTŪLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

/ AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 /E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YOR.

Amerika! Draugi iv Adresai, Kurios . m • zrv « • « wpi r-' Turi “Laisvę” už Organą
D.L.K.K. DRAUGIJA

DETROIT, 
VALDYBA

J. Liubartas,
pagelbininkas, M.

i
rast. P. Gyvis,

ORK CITY 
Trumpu laiku • išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

LONDON, Anglija.—Pre
kybos Taryba paskelbė, kad 
pasaulinė prekybo baisiai 
nusmuko. Palyginant 1931 
metų prekybą su 1930, tai 
pasaulinė prekyba sumažėjo 
27 nuoš. Gi palyginus 1931 

•su 1929 metų, tai net 41 
Kuopos susirinkimą prade-' nuoš. nupuolė.

jus. atsilankė “svečiai”— du I Tas pats pranešimas sa-

MICH.
1931 m.:
4177 Ashland 
Birbenus.
638S Sparta

7148 Mac Kcnzie
•1689 Brandon

7715 Dayton

Avė.
Avc.
Avė.
Avė.

€
Išardymas, sufnisytnas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir pianą automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. T1CHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS Ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomų gvarantuojame už mažą užmokestj... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Vžsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
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

bos. “Paaiškink aiškiau—’’ i ti 
atsiliepia iš publikos. Bet ką ! 
jis gali aiškinti ir pasakyti 
apie bendrovę, žmogus pats 
nežinodamas, nesuprasdamas 
dabartinio kapitalistinio surė- j 
dymo.

Kalba konsulas 
Daugžvardis, kuris 
kad “lietuviai nesupranta savo 
organizacijų, griaudami jas.” j "b"v“ 
Kaip gi organizacijos visokių j , 
rūšių gali pasilaikyti, jeigu to- j 
se organizacijose pasireiškia' 

’ klasinės neapykantos. 
*• . .*■ -J* h ■ JU I ---Kiti tokie nežymūs’ fašistai; riai ,iš Stoughton, Mass;,; Ąulo- 

kalbiĮtojai buvo šie: Trečio-įšė farsą “< 
kas is Newark, N. J., kuris iš- riai lošė labai gerai. Pertrau- ją del mūsų Susipratimo ir no-' 
gyrė fašistą Daugžvardį, va-: koj d. J. Grybas trumpai pa-1 ro pasiliuosuoti iš. kunigų jun-i 
dindamas jį diplomatu. Ma- aiškino apie L.D.S. reikalus, 
nau sau, jeigu visi tokie Lie- i kviesdamas rašytis į L.D.S. 3- 
tuvos “diplomatai,” tai Lie- čią kuopą.
tuva “šiur” pateks Lenkijai, dainavo Izabelė Vičiutė ir Ona 
Na, o mūsų Elizabetho jau- ■ Kručiutė. Programą užbaigė 
nas daktaras Kralikauskas, di- L.L.R. Choras po vadovyste d. 
rektorius jr norįs būti inteli- (Edw. J. Sugar. Dainavo gra- 
gentų, o lošia kvailą rolę. Pa-1 žiai, užbaigė su Internaciona- 
tarčiau nieko nekalbėti apie lu. 
šią bendrovę, nes nieko apie: 
ją nenusimano.

Jam reikėjo pasakyt darbi
ninkams teisybę, būtent, kad 
dabartinis kapitalistinis' kri- 
zis verčia augštyn koomis ne
tik tokias bendroves, bet ban
kus.

Kad sėkmingiau kovojus su 
šita sistema, tai mums darbi
ninkams reikia vesti griežtą 
kovą. Kitų kalbėtojų never
ta minėti, apart vieno, tai gra- 
boriaus Bražinskio, kuris są
moningai ar nesąmoningai pa
sakė teisybę: Kad taip ilgiau 
negali tęstis; nes jei toliau taip 
tęsis, tai čionai įvyks- revoliu
cija. Kiti minėjo, Am. esą te
kis krizis todėl, kad Am. ka
pitalistai įvesdino per daug pi
nigų Europoj. Bet jie pamiršta 
tą, kad ir Europoj tas pats 
krizis yra. Darbininkai dar 
blogesnėse sąlygose, reiškia, 
turime pasaulinį krizį. O kad 
darbininkai atsiima savo ska- i 
tikus iŠ šios bendrovės, tai to- < vo, įvyko du masiniai parengi- 
del, kad neturi jau iš ko vai-1 mai. Vienas ant lauko, dienos 
gyti. O kiti atsiimdami savo laiku, o kitas vakare, Lietuvių 
pinigus deda juos į bankus svetainėje, 
todėl, kad neužsitiki dabarti
niais bendrovės direktoriais, i darbininkės, padedant Komu- 
Na, ir kaip galima užsitikėti nistų Partijai, suruošė net du 
žmonėmis, kurie neigia dar- parengimus, 
bininkų reikalus.

Beje, reikia pastebėti drau
gui Makutėnui, kada jis pa
kviestas kaibėti ant estrados, 
nepaaiškino darbininkam apie 
tikrąją padėtį.

Bendrovės šėrininkai turėtų 
protestuoti prieš šias prakal
bas ir sukvietimą tų fašistų ir 
mokėjimą jiems išlaidų. Dar
bininkams reikia vesti kovą 
prieš fašistus visur.

i' Jonas Blinda.

P h-m.
Pirm.
Nuta rimų

Turto rast. J. Ovcraitis,
Iždininkas A. Vogčia,

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantarienė,
O. Zigmunticnė,

Susirinkimai atsibus 1 
dienį kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 26 i

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 193: METAM: 

inkas—K. Margis,
1323 Muskegon Ave.

Vice-Pirmininkna—A. Fnreckni'-
730 Na«on St. I

__T. .. Box
1108 Elizabeth

1131 Walker

Avc.1242 Solvay

9534 Russell St. 
kas ketvirtą ncdel- 
, 2 vai. po pie'tų. 
ir Vernor Highway.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

vjsą naktį ąnt trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusišlcai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! f j
MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARN1NKAIS, nuo * /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrirno: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui L
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

29-31 Menei! Si.,; tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriut; išlipt'alnt ■ Flushing Ave. stoties; 
: R. M. T, subway—-išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Pirmin
i detektyvai ir stoties kapito-. ^ac| gu prekybos puoli
kas, kurie pranese, kad jiems ’ AKUJLlt; pi dlluot. Adu Jlclllo '' - • • 1 • 1 V* . iI pranešė, jog čia komunistai' *PU- sumažėjo W dirbančių Nut.rim., 
laiko susirinkimą. Jiems vis- darbininkų skaičius, padide- i Turto RaKtininkan—A. GarbanjjuBkas. 
ką patikrinus, kad čia ne ko-'jo .bedarbė. Vadinasi, vi- j ndininkn*-a. Daukšas, 

I munistai susirinkę yrą, jie pa- suotinas krizis dar didėja, 
reiškę, kad lietuvių tarpę yra Skaitlinės paduoda 16 vai- 

.bjaunų skundėjų, kurie jau tjj j k • ,eina ir Jung.

Į ja,” skūsdami šią kuopą, bet tines. Valstijos. Jasiiodo, 
; ateityje jie žada tuos skundė-! kad ir Amerikos pasaulinė 
'jus paimti už pakarpos del!prekyba labai sumažėjo, o 

Te-j prirodymo kaltės ant kuopos. kuomet prekyba 'Sumažėjo, 
i atrališko Ratelio. Bangos akto-1 Tuom .apleido ssuirinkimą. dm-rici dnv di_
•Uio; is Mftco- ■ 6nin, r Tas • pai*dd(f kięft mū- i N _ c

Caras [Sibire.v ąkto- sų priešai įpuolę į desperaci- i uesne.

NORWOOD, MASS 117
Avė. •

Avė. ■

— fašistas j Iš Darbininkišku Organizacijų 
pareiškė, ; Veikimo Ukėsy Neprigulmingas j

Kovo 6 dieną, L.D.S. 3-čia
i surengus gražų

i vakara. L.L.R. Choro teatra- 
lė grupė sulošė komediją' jus paimti už pakarpos del'prekyba labai sumažėjo, 
“Netikėtai”. Lošė gerai.

Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirnūhihkįas -t Herman Anson, R. ( 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin- į 
kas—A. Jasiūkevičius, No. >3. Free- i 
hold. N,. jĮ.;l protokolų raštininkas— ’ 
John Urbelis, 40 Bownp Ave:. Free- Į 
hold, N. J.? finahsų raštininkas — 
Antony GloVicius-, Box- 288 B. Jer
seyville Rd. - * , ■ <

Prie užbaigos, pa-

žmonių buvo vidutiniai, 
i Kuopai liks keletas dolerių 
pelno. Į L.D.S. 3-čią kuopą 
įstojo šeši nauji nariai, kurių 
tarpe du jaunuoliai, po 16 me
tų amžiaus.

Reikia pažymėti, kad šiam 
parengimui komisija susidėjo 
veik iš vienų moterį] ir jos 
pasidarbavo labai puikiai del 
L.D.S. 3-čios kuopos. Taipgi 
J. A. Krasauskas dikčiai pa
tarnavo del/LD.S. 3-čios kuo
pos, atvež/amas ir parvežda
mas Stąughton aktorius, ir už 
tą darbą neėmė nei cento. To
dėl d. J. A. Krasauskui .varde 
L.D.S. 3-čios kuopos, tariu di
delį ačiū. Taipgi Krasauskas 
įstojo į L.D.S. 3-Čią kuopą.

L.D.S. 3-čia kuopa baigia 
dasivaryti iki 70 narių. Nor- 
woodę L.D.S. 3-čiai kuopai dir
va yra gera, natūraliai auga 
veik kas mėnuo.

—o—
Darbininkių Dienoj, 8 d. ko-

Kovo 8 d.’lietuvės ir finės

Susirinko apie 
200 žmonių. Kalbėtojas aiš
kino reikšmę darbininkių die
nos, kvietė visus darbininkus 
organizuotis ir visiems bendrai 
vyrams ir moteriams, baltiems 
ir juodveidžiams kovoti už 
darbininkų būvio pagerinimą. 

Vakare įvyko koncertas ir 
prakalbos. Programą pildė 
Finų Benas, L.L.R. Choras, J. 
Pionieriai ir trys kalbėtojai, 
žmonių buvo virš 200. Paren
gimas išėjo gerai.

Darbininke,

go. Pirm šio susirinkimo, at-j. 
silankė i mūsų susirinkimo vie- ■ 
tą du katalikai ir grasino sa-I 
vininkui, ..kad jis neleistų kuo-! 
pai susirinkti, bet šis jų ne-, 
klausė, tai užsiundė policiją. > 
Tai bjaurūs skundėjai, mes ne-; 
bijom jų nedorybių, jūs tikI 
mums daugiau energijos duo-; 
dat kovoti prieš jūsų nedory-! 
bes. Mūsų kuopa veda ap- 
švietos darbą tarpe Toronto; 
lietuvių, taip ir ves, nežiūrint' 
judošiškų priešų. Mes mokė-! 
sime jus numaskuoti prieš pla
čias darbininkų minias Toron-| 
te, nežiūrint po kokia skraiste i 
jūs dangstysitės.

162 Kuopos Koresp.

Kanados Anglies
Gaminimas Puola

TORONTO, Kanada.—Ka-i 
pijįalizmo krizis jaučiamas, 
visur. Gamyba vieton kilti, 
kaip kad Sovietų Sąjungoj, ; 
tai visur puola. Kanados ; 
Anglies gąminimąs pereitais: 
metais labai žymiai nupuo
lė. Ontario srityje 1931 me
tais buvo pagaminta aiiglies | 
už $18,369,136 mažiau, begu 
kad 1930 metais.

sakant,

Tais pačiaįs metais meta
lo gaminimas nupuolė labai 
žymiai. Skaitoma kad 
$10,405,566 mažiau, negu 
metai laiko atgal. Kitaip 

tai sumažėjo 12.2
nuošimčių. Tai reiškia, kad 
kapitalizmo pramonės rątai 
rūdija. O kuomet gamini
mas nekyla, bet mažėja, tai 
jau reiškia pasaulinį kapi
talizmo. krizį.

SKAITYKIT IR PLATIN 

KIT “LAISVĘ”

Darbįninkių Balso Knygos JUOZAS KAVALIAUSKAS

Knygos KNYGOS VARDAS Kaina
Numeris Pirmiau

Kaina
Vajaus

Laiku

25c
25c

10c

1— Moteris ir Jos Ekonominis
Padėjimas .......................... 20c

2— Darbininkė Motina ..............20c
3— Ką Kiekviena Motina Pri

valo Žinoti ‘....................
4— Kūdikių Priežiūra .............
5— -Šeimyna Socialistinėj Dar

bininkų Valstybėj .............
6— Rusijos Revol. Istorija ...$100
7— Amerikos Darbininkė ....
8— Jaunuoliams Skaitymai . .
9— Jaunuolių Švyturėlis.........

10— Kas Tie Sušaudyti Keturi
Komunistai? ............. .-. . .

11— Krikščionybė ir Darbininkės
12— Lietuvos Darbininkės ir Po-

niulės ........................
13— Darbininkė ir Bedarbė ....
14— - Moterų Balso ir Darb. Bal-’ • '

so Kojnpletai . . . .! :. . >. $2.50

75c

50c

35c
10c

25c

10c
10c

10c
10c

.2c
50c
40c
25c
35c

20c
.5c

15c
.5c

50c

Reikalaujant kompletų, reikia pažymėt 
kurių metų pageidaujama. Galima 
gauti bile kurį nuo 1916 iki 1932 metų.

Kiekvienas, kuris užsirašys Darbininkių 
Balsą metams arba nauja narė įstodama 
į L.D.S.A. vajaus metu ir užsimokėjus už 
pusę metu, gali pasirinkti bile vieną iš tų 
knygų veltui. Vajininkės atsiųsdamos 
prenumeratas ir naujas nares, būtinai pa
žymėki! kurią knygą prenumeratorius ar
ba narė pasirinko. Užtenka pažymėti 
knygos numerį. ' ”

Platintojai šių knygų vajaus laiku gaus 
50 nuošimti.'tai yra pusę knygos kainos. 
Vajininkės tai įsitėmykit. ’ Parduodamos 
knygas pasidengsit dalį išlaidų.
Reikalaudami knygų rašykit:

DARBININKIŲ BALSAS
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite Šoferiu ar mechaniku. Ii 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati* . 
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu 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 labailiaus. Ekspertai instruktoriai, Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. • i

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.0b. Spę-
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- 
niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGA ELIZABETHS

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 Tsland Fer
ry. '■

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitu 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.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
- Tel. Trinity 3-8729
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VIETINĖS ŽINIOS Svarbus Masinis Mitingas Amalga 
meity Unijos Narių

NAUJI BIZNIERIAI

T.D. Apsigynimo ir Aido ’ Prieškariniai Mitingai ir 
Chora Vakarėlis. ! Debatai su Socialistais

Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo 17 kp. ir Aido Choro va
karėlis įvyks 27 d. kovo — 
March, “Laisvės” svetainėje, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Vakarėlis bus linksmas ir 
įdomus. Visi jame dalyvauki
te. Kurie įeinate i minėto va
karėlio komisiją, būtinai pri
būkite į “Laisvę” 7:30 vai. 
trečiadienio vakare, kovo 23 
d., del pasitarimo, kas 
vakarėlio.

link

P. ViŠniauskas.

Iš Komunistą Trečios ir 
Dešimtos Kuopelią Pramogos

NEW YORK.—Ketvirtad. 
kovo 24 d., drg. Max Bedacht 
kalbės prieškariniame mitin
ge Irving Plaza svetainėje, 
kampas 15th St. ir Irving Pla
ce, 8 vai. vakare. Mitingą 
rengia Sovietų Sąjungos Drau
gai.

Tą patį vakarą bus deba
tai — ginčai prieškariniame 
mitinge Bronxe po num. 71 
West Burnside Ave., 8 v. va
kare. Sovietų Sąjungos Drau
gų atstovas debatuos su so
cialistų atstovų klausimą “Ar 
Sovietų valdžios forma tiktų 
Jungtinėms valstijoms.” So
cialistas, žinoma, tvirtins, kad 
Sovietai “netinką” Amerikai.

Toliau bus prieškariniai mi
tingai ir Brooklyne. Per tuos 
mitingus darbininkai mobili- 
zuosis į prieškarines Pirmo
sios Gegužės demonstracijas, 
ypač apgynimui Sovietų Res
publikos nuo imperialistų.

BROOKLYN, N. Y. — Ko
munistų Partijos šeštos sekci
jos 3-čia ir 10-ta kuopelės tu
rėjo vakarėlį pereitą šeštadie
nį “Laisvės” svetainėje, nau-
dai Dany workerio Publikos Ex-Kareiviai Uždavė per 
buvo vidutiniai. Pirmininką- .. . n .... . . 
vo drg. Charles Young. Pa-UNOSJ rOUtikienamS. 
matinę prakalbėlę angliškai' ---------
pasakė drg. J. Siurba apie XTT?,V vm)T/ n , , ..
svarba ir rolę centralinio Par- . NEW YORK. Penktadie-
tijos organo Daily Workerio, i nl susinnko tas plačiai garsin- 
.......................  . - y •----- 'tas mitingas buvusių kareivių 

sąjungos, kuriai vadovauja 
; buržuaziniai elementai. Bet jis 
išėjo prieš vadų politikierių in
tencijas.

Ex-kareiviams susirinkus Ir
ving Plaza svetainėje, pirmi
ninkas perstatė kalbėt G. Wit- 
teną ,politikierių iš raketieriš- 
ko demokratų šelpimo biuro. 
Paskui pirmininkas pakvietė 
Morrisą Gordiną pasakyti pra
kalbą. šis pradeda nuo to, 
kad čia, girdi, kas nors nege
rai. Mato, jog ex-kareiviai 
darbininkai nepritaria- doleri
niams . patriotams. !. ■ Toliaus,1 
Gordinas persergsti nuo bolše
vizmo pavojaus ir revoliucijos 

. Amerikoje. Jam pertraukia 
kalbą vienas darbininkas;* sa
ko, tu gerai žinai apie bolše- 

; vizmo pavojų, nes Rusijos dar-

kaip įrankio kovoj prieš impe
rialistinį karą, už bedarbių rei
kalus, prieš uždarbių kapoji
mus ir t.t. Dar trumpai pa
kalbėjo drg. J. Lapitas ir vie
nas komunistinis jaunuolis.

Aido Choro Merginų Okte
tas sudainavo kelias revoliuci
nes dainas. Akompanavo H. 
Retikevičiutė. Publika didžiu
moje susidėjo iš darbininkiško 
jaunimo.

Buvo įvairių gerų užkan
džių.

Narys.

Policija Suardė Rodymą 
Paveikslą apie Sovietus

Netoli New Yorko, White: brinkai tave išvijo, kaipo ca- 
Plains miestelyje policija su-,rizmo ta
^5!. stereopt’shv paveikslų ■ Kiti kapita|iat,iniai kaibėto- 
j_ ja’ stengėsi sukelti užuojautą

delei Gordino, bet nepavyko. 
Galų gale, Gordinas vėl atsi

stoja, apsiginklavęs laiškais ir 
telegramomis' tokių veidmai
nių demagogų, kaip Pennsyl- 
vanijos gubernatorius Pinchot, 
kongresmanas LaGuardia ir 
kt. Jis perskaito savo rezoliu- 
ciją.c Ex-kareiviai ją atmeta. 
Taip mitingas ir baigiasi, o jo 
dalyviai darbininkai ex-karei
viai sueina į kairiosios Darbi
ninkų Ex-Kareivių Lygos susi
rinkimą, 79 E. 10th St., ir ke
li įstoja į šią Lygą.

rodymą apie ; 
darbininkų gyvenimą, su daro
mai paaiškinimais Fr. Siegelio, 
organizatoriaus Sovietų Sąjun
gos Draugų.

Per kelias dienas pirm to, 
White Plains kapitalistiniai 
laikraštukai gvoltu šaukė apie 
“Sovietų įsiveržimą” į jų mies
telį.

Policijai ypač nepatiko, kad 
aiškintojas rodė skirtumus tar
pe badaujančių Amerikoj be
darbių ir Sovietų Sąjungos 
darbininkų, pas kuriuos nebė
ra jokios bedarbės, kuriem su
trumpinta darbo laikas iki 7 
valandų per dieną, ir jie regu
liariai dirba po 5 dienas į sa
vaitę; tuo pačiu laiku vis yra 
keliamas uždarbis Sovietų dar
bininkams.

Sukniasiuviai, Dalyvaukite 
Mitinge Trečiadienį

Randauninką Streiką 
Laimėjimai Bronxe

01- 
bu- 
nes

Bronxe, po num. 2810 
Hnville Avė., randauninkai 
vo išėję į antrą streiką, 
ąavininkas nepildė sutarties, 
kurią pasirašė po pirmiau lai
mėtam streikui. Savininkas 
turėjo tAlkos iš trijų randau- 
ninkų. Jie, nesusipratėliai 
priešininkai organizuotų dar
bininkų, buvo paskleidę melus 
prieš Bedarbių Tarybą, kuri 
vadovavo streikui pirmame at
sitikime. To nežiūrint, tapo 
laimėtas ir antras streikas; 
savininkas liko išnaujo pri
verstas pildyti sutartį, padary
tą su randauninkų komitetu.

Bedarbių Taryba 
zavo randauninkus 
num". 3040 Cruger 
3021 Holland Ave.,
Jie išrinko komitetą, per kurį 
pareikalavo nupiginti rendas. 
Savininkai, bijodami streiko, 
numušė po $2 rendos ant dvie
jų kambarių apartmentų ir-po 
$3 ant trijų kambarių apart- 
mentų.

NEW YORK. — Suvienyto 
Fronto Komitetas šaukia vi
sus moteriškų drabužių dar
bininkus ir darbininkes sueiti 
Į susirinkimą rytoj vak'are; 6 
vai., Webster Hall, 119 East 
11th St. Bus išduota rapor
tai apie buvusį masinį streiką 
ir diskusuojama planai, kaip 
laimėt atskirus ’ ‘sukniasiu'vių 
streikus, kurie dar tęsiasi' prieš 
desėtkus dirbtuvių.

Tyčiojasi iš Besižudančią 
Bedarbią Merginą

suorgani-
namų po

Avė. ir 
Bronxe.

NEW YORK. — šeštadienį 
bandė nusižudyti dvi bedarbės 
jaunos merginos, nušokt nuo 
Washington tilto į Hudson 
upę. Kaip policija raportuo
ja, vienos merginos buvo per- 
siauras sijonas ir todėl ji ne
galėjo peržengti šalutinės til
to tvoros; kitos merginos čeve- 
ryko kulnis įkliuvo į tilto gro
tas, ir ji pasikorė galva že
myn. Policija išgelbėjus vie
ną ir kitų nuo pasidarymo ga
lo. Taigi policininkai pasta
to bedarbių merginų tragedi
ją .tokiais žodžiais, kad daryt 
žiaurius juokus.

Atidarė
NAUJĄ RESTAURANĄ

po numeriu 413 KEAP STREET, 
tarp So. 1-mos ir Grand St.) Brook
lyn, N. Y. (Prieš Republic/teatrą).

Bus daromi skaniausiai 'lietuviški
_ ai. i

Kviečiame užeiti ir persitikrinti.
Savninkai J. ŠNIRAS ir RAUBA.

pasiųs savo delegatus į dar- 
bųlinkų Respubliką, Sovietų ' ir amerikoniški valgiai 
Sąjungą. Jie ten nuvykę da
lyvaus apvaikščiojime Pirmos 
Gegužės; taipgi apžiūrės įvai
rias pramones, darbininkų gy
venimą ir t.t. ir sugrįžę rapor
tuos Amerikos darbininkams 
apie savo patyrimus.

Į šį susirinkimą privalo su
sirinkti kuodaugiausia vyriš- 

Susirinkimą šaukia Amalga- kų drabužių siuvėjų, Amalga- 
meitų Unijos eilinių narių ko- meitų Unijos narių, 
mitetas ir Friends 
Union organizacija 
6 -vai. vakare: » • - >

Šiame susirinkime vyriškų Į 
drabužių siuvėjai, nariai Am-1 
algameitų Unijos, išrinks ir1

Bus Renkami Delegatai į Sov. į 
Sąj.; Visi 54 Lokalo Nariai 

Raginami Dalyvauti
Sekantį ketvirtadienį, kovo 

24 d., Irving Plaza svetainė
je, Irving Place ir 15th St., 
N. Y., bus labai svarbus Am- 
algameitų Unijos narių masi
nis mitingas išrinkimui dele- į 
gatų į Sovietų Sąjungą.

Lietuviai 
of Soviet kriaučiai, 54 lokalo nariai, ra- 

Pradžia ginami imti dalyvumą - tame 
svarbiame susirinkime. ' 

Amalg. Unijos Eil.
Narių Komitetas.

Bedarbią “Šelpimo” 
Pavyzdys

NEW YORK. — Emma Da- 
niels, narė Bedarbių Tarybos, 
vaikščiojo po negrų gyvena
mas vietas, aiškindama reika
lą streikuoti už duonos nupigi- 
nimą iki 5 centų svarui. Vie
name tamsiame kambaryje — 
urve rado porą negrų bedar
bių su šešiais vaikais nuo 1 iki 
6 metų amžiaus. Vyras jau 
15 mėnesių nedirba. Šeimyna 
neturi nei cento; nėra nei kąs
nelio duonos. Teismas prisiun
tė įsakymą išsikraustyti, nes 
už kambarius jau trys mėne-| 
šiai nemokėta; taigi už kelių! 
dienų gręsia išmetimas į gat-j 
vę. _
dyta. Daug sykių šeimyna 
kreipėsi į miestinius šelpimo 
biurus. Ateina biuro atsiųs
ta tyrinėtoja, iškolioja, duris 
užtrenkia ir išeina; o pašalpos 
jokios nėra, šeimyna palaiko 
gyvybę tik iš kaimynų miela- 
širdystės.

Kada atėjo Emma Daniels,1 
rriotina buvo nusigandus; ma-i 
ne, kad tai nauja žiauri “lab-j 
darė.” Kuomet Emma pradėjo ' 
aiškinti Bedarbių Tarybų vei
kimą’ir programą,, moteris ne
norėjo tikėti, kad 
randasi žmonių, kurie 
miršta bedarbių, o dargi 
rų.
Bedarbių Tarybos.

Lietuviai darbininkai ir 
binihkės, eikite rinkti parašų 
po Bedarbių Tarybų ‘reikala
vimais. Daug ’ ko patirsite, 
b^St kas svarbiausia, tai padė
site organizuoti bedarbius ko
von už tuojautinį žmonišką 
jų šelpimą ir už socialės ap- 
draudos įstatymą.

bis John Green, užsilipęs ant 
pieninio traukinio viršaus, šal
tame ore pereitą sekmadienį, 
leidosi kelionėn į vakarus, ti
kėdamasis ten rast darbo. Jis 
buvo pastebėtas, žemyn nu-! 
temptas, teisman pastatytas ir! 
kaltu atrastas, — nors baus-1 
me dar nepaskirta. Bet ir' 
pats teisėjas patėmijo: “tu bū-; 
turn neužilgo sušalęs.”

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VALGYKLA 

Galite pirkti arba parantlavoti 
platesnių 
145 Thames

(68-73)
j PARSIDUODA stubos rakandai, ga- 

- - . - , | Įima pirkti viską arba kavalkais.Elektra ir gazas sustab- 1 Naujas Dining Room Suite vėliausios 
mados. Nauja Radio Philco su 11 
tubes, 1931 m. modelis. Pianola ir 
šėpa drapanoms. Elektrikinė mašina 
karpetom klynyt. Visi mažai vartoti 
ir daugiau. Galima matyt visada. 
Pardavimo priežastis—važiuojam į 
Lietuvą. Mr. A. Sakalauskas, 415 
Suydam St., Brooklyn, N. Y.

(67-69)

mažus iškaščius. Del 
formacijų kreipkitės: 
St., Brooklyn, N. Y.

UZ '
in-

vis dėlto 
neuž- 
neg- 

Bet paskui prisirašė prie

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

Išbalsamuoja 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.

dar-

Būtą Sušalęs, Bevažiuodamas
Darbo Jieškoti
' YONKERS, N. Y.—Bedar-

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

siiiamsii smaili

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 pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 riki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

-----------

į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai Į
? Dovanom ar patys sau norėda- J 
imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
|ar bi ką iš auksinių daiktų ' 
I nokite, kad 
j sipirksite.

į įvairūs
| RODŽIAI
Į JAUSTOS

pas mane pigiau
Z1-. 

nu- į

LAIK-
NAU-

MADOS
! UŽ PRIEINAMĄ
1 KAINĄ
B 
I

■
j Taipgi taisau visokius laikrod- • 
J žius ir kitus papuošalų daiktus. ' 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš Į 
(stengsiuosi pilnai patenkinti. » 
J Williamsburgieciams, kuriems J 
1 perto] i pas mane atvežti pataisy-| 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
J daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ; 
1 Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs! 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-f 
|kėsite “Laisvėje.” į
s 1
I 
e

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

Tarne 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.

MEDICIN. DAKTARAS fe

S. A x | 

223 2nd Ave. & 14th St. 1|
Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau- Rrfl 
jo ir šlapumo. Esu specialis- jM 
tas chirurgas: ausų, gerklės, SI 
nosies if žinovas akių. Hm

Valandos nuo 10 iki 1 |įg
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare bB

Sekmadieniais, nuo </ RH
12 iki 3 valandai po pietų H 

Tel.: Tompkins Square 6-7697 Rm

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

: 2* a a a ka m a a a a a a ™ «

TEL. STAGG 
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

INCf MATHEW P. BALLAS 
! ( B I E L A U S K A S )
j GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

JONAS STOKES
Fotografas
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gėrimu ir užkandžių užeiga
Savininkai Petras. Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes paeikime susipa

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

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015
■ > i ’ i

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. I., N. Y.
Kampas Himrod Street f

J ; . i į i ( p r i : ?

Telefonas: Stagg 2-9105

DR: A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y. 
K-SPINDULIŲ DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA' 
VALANDOS: ,

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

tik susitarus.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoką Cigarų
IIQIIIQIIinillOIIIQIIIQIIIQIIIQIIICJIIIQIIIQIIIQIIIQIIISIIIQIIIQI

Amerikos Lietuviai Darbininkai!
< ’• • ' • \ ' i • ■

Kaip visi žinot', Sovietų Sąjungoje jau šešti metai eina lietuvių 
kalba laikraštis “RAUDONASIS ARTOJAS”.

“Raudonasis Artojas” yra skiriamas kaip žemes ūkio, taip ir pra
monės darbininkams.

“Raudonajam Artojui” dalyvauja daugelis selkorų ir darbkorų (iš 
kaimo ir miesto korespondentų), 'kurie nuolatos per “R. A.” plačiai 
nušviečia visus socialistinio darbo laimėjimus.

“Raudonasis Artojas”, nuolatos rūpinasi nuodugniai nušviest eko
nominę ir politinę fašistinės Lietuvos; padėtį ir klasių kovą Lietuvoje. 

. “Raudonasis Artojas” palaiko plačiausius ryšius su įvairių šalių lie
tuviais revoliuciniais darbininkais ir teikia skaitytojams daug žinių 
iŠ įvairių kapitalistinių šalių. '

“R. A.” turi šimtus nuolatinių skaitytojų, kaip šiaurės, taip ir Pie
tų Amerikoje. ' ,

Sovietų Sąjungoje nuolatos auga socialistine statyba, plečiasi že
mės ūkio kolektyvizacija.

Kiekvienam lietuviui darbini’.kui ir tarnautojui begalo yra svarbu 
žinoti, kai? dedasi Sovietų Sąjungoje. Taigi skubinkitės, draugai, už
siprenumeruoti sau visiems metams “Raudonąjį Artoją”. “R. A.” yra 
visiems prieinamas, ,nes jis visiems metams kainuoja tik 2 doleriu. 
Užakymus ir pinigus siųskit tįiesiaiį “R. A.” redakciją:

USSR. Minsk, Sovetskaja 63, “Raudonasis Artojas”
0 kam nepatogu, tai galimą užsisakyt per “Laiąyės” ir “Vilnies” 

redakcijas. ' p i f ( T, ’ i H ' į. ’ L . I > ’ ’ .

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokai*
Savininkas

Kainos po 
10c ir 1K«

Tai ‘
LIET U VIV 

ISDIRBYSTftN
CIGARAI

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

Dirbtuve 
361 Broadway, 

Brooklyn. N. Y. j 
.. ............ n .. ■■■■■... f

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

. ’ v’ NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškai vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir ado*. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo > 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo > 
iki 0 vai. vakaro 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po plotų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
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.

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau j rengtu 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y. <■
Tel. Dickens 2-1182 \

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINEJT 
“LAISVŲ”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavįoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandoj: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare 
t • *■ •; * » *

Telefonas, Midwood 8-6261




