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Rašo Sodietis

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite

New Yorko “American ” ra
šo, kad “ekonominė stabilizaci
ja ir užtikrinimas” yra vyriau
sia gyvenimo ir tvarkos saugo
toja. “Nedarbas ir permažas 
užmokestis,” ųašo tas laikraš
tis, yra “nuodai socialės netvar
kos.”

Jei taip, tai American šau-

Ir Vatikano Valdžia 
Areštuoja Žmones

ROMA.— Vatikano vai
kinsi į senatorius ir kongreso i džia tikrai yra žemiška. Ji- 
atstovus. Ką jie veikia, girdi? nai turi savo policiją. Ta 

Mes galime pasakyti, kad ne ' policija areštavo vieną ta- 
tų ponų ranka padaryti tą “eko-. pyį0kuris, sulig polici- 

Čia reikia revoliucini prole-; nuozmra, dare ką tai 
tariato šluotos, kuri iššluos tą neleistino.
netvarką ir jos palaikytojus. Kaip matome, tai ir pats 

-------  ( papa nesišaukia į dievo pa- 
Ponas Rainey pasakė Wash-! S’ribą, bet užlaiko žemišką 

ingtone, kad tūli kongreso at- policiją, kuri naudoja žmo- 
stovai “veda į komunizmą.” Į gaus padarytus ginklus ir 

Kaip kam gali atrodyti “dide- J priemones 
lis” pasakymas, bet ne darbi-į1 
ninkams. Tie ponai visi yra 
komunizmo ir darbininkų prie-!

Tad juo darbininkai ma-; 
žiau jų klausys, tuo jiems bus 
geriau. Į komunizmą veda pa
ti ‘kapitalistinė tvarka.

LENGVOJI PRAMONĖ 
VEJAS STAMBIĄJĄ SO

VIETU SĄJUNGOJE
Vėl naujas, “išradimas.” Ka- ---------

pitalistai veik kas metai ir tan- MASKVA,— Pradžia pas
kiau susirenka daryti “taiką,’ I . j penkiu
bet pasekmės būna tokios, kad ■ Y? ”ni!į.metU.Pnmo ųenKių 
po kiekvienai “taikos” konfe- Metų I lano eina gerai, rašo 
rencijai daugiau ginkluojasi Walter Duranty. Pirmas 
kiekviena imperialistinė valsty-. metų bertainis parodo, kad 
be.

Tokia “taikos”
buvo susirinkus Genevoje. Bet 
ši konferencija nepriėmė, 
atmetė taiką.

radimas” pasiaiškinimui, kodėl 29.7, plienas 19.1. Kiti me- 
nėra taikos. Na, ir jį jau iš-italai pakilo virš 24 nuošim- 
rado,—kapitalistų spauda pa- čius. Lokomotyvų gamini- 

mirda- mas — 54 puoš.

! gamyba šiais metais eina 
konferencija i smarkiau, negu kad perei

tais metais. Elektros jėga 
bet padidėjo 45.5 nuoš., anglis 
1<i5_ —39, aliejus—11.4, špižas—

skelbė, kad Briandas, 
mas, “pavogė pasaulio taiką.

Gal ras pritarimo ir šitas 
blofas. Mat, kapitalistinė spau
da “išaiškina,” kad tik reikia 
“kytrų” žmonių, kurie galėtų 
padaryti pasaulyje taiką.

Bet toks “aiškinimas'’ nieko 
negali išaiškint. Pasaulyje tai
ka gali įvykti tik tuomet, kuo
met bus pašalintos karo prie
žastys. Gi karo priežastimis 
yra aukso maišas—kapitalizmo 
sistema.

Sherwood Eddy kapitalistų 
spaudoj dėsto Azijos įvykius. 
Jisai sakosi gerai žinąs Japoni
jos politiką. O ta politika yra, 
kad Japonija nori užimti ne tik 
Mandžuriją, bet ir" “Rytinį Si
birą, iki Baikalo ežero.”

Bet tas pats autorius prana
šauja, kad Japonija pati gali 
pirmiau suklupti po revoliucijos 
audra, negu pasieks to tikslo. 
Japonijos liaudis taip yra pri
slėgta, kad jinai gali trenkti 
imperializmo naštą bile laiku.

Visas pasaulis kalba 
naują pasaulinį karą.i Bet 
kokį karą jie kalba?

Reikia pasakyti, kad kalbos 
apie karą eina, tai ne tarpe im
perialistinių valstybių. Kalbos 
eina apie» karą tarpe komuniz
mo ir kapitalizmo.

“Karas su Sovietų Sąjunga, 
kad ir ne. dabar, nėra išvengia
mas,” Y2&Q Sherwood Eddy. 
Taip, kapitalizmas nepasiduos 
be kovos naujam pasauliui. Vi
so pasaulio darbininkai turi or
ganizuotis gynimui Sovietų Są
jungos. • New Yorko “Times” 
rašo, jog “Sovietų Sąjungoj nė
ra bedarbių eilių, nėra ubagų, 
gengsterių, saužudžių ir vaika- 
vagiųi”

Bet tarp pat nėra ir “pertek
liuje gyvenančių.” Visi kruta, 
bėga, skubi,—budavoja naują 
gyvenimą. Tai darbininkų ša
lis, kur nėra valdiškų ir pramo
ninių carų. Ten nėra streikų, 
nė darbininkų šaudymų (Fordo 
įvykių).

“Visa šalis labai taikiai gy
vena,” sako Duranty, “bet jai 
gręsia karo pavojus.” Tas ka
ro pavojus iš imperialistų pu
sės.

SOVIETU SĄJUNGA PRISIRENGUS F“z e Badauja
GINTI SAVO ŠALJ WASHINGTON.— Kuo- 

jmet jau artinasi rinkimai, 
tai ir kapitalistų klasėje 
prasideda lenktynės už vie- 

1 ., . vv, . ir tas. Tuomet tie ponai iške-
Francija. Laikraščiuose jau |<aį kurias slaptybes sa- 

nutą už taiką, bet yra pri-lbuvo kalbama,> kad Japoni- vo šalyje. Kai kurie sena- 
sirengus ginti savo šalį, ne- Ija labai lengvai galinti už- toriaj jau atvirai paskelbė, 
„„ . n„„ ... „..1,. I<a]-|initi Vladivostoku, Apie tai Aa(] Amerikos farmeriai po

Maskvos laikraščiai rašo,MASKVA.— Sovietų Są-1 i
jungos valdžia nemaino savo ‘kad jau labai aišku, jog Ja- 
politiką link karo pavojaus, i poniją rems Anglija 
Jinai kovoja kiekvieną mi-j17'....T

DARBININKAI IR VALSTIEČIAI BADAU
JA LIETUVOJ; VALDŽIA ATIMA 

PASKUTINIUS RAKANDUS

paisant kas ją puls. • 
bos tonas apie karo pavojų 
pasikeičia veik realybe. Ja
ponija koncentruoja savo 
armijas Mandžurijoj. Čia 
eina derybos ir su Semiono- 
vo “baltagvardiečiais.” Ben
drai šios i

rašo Duranty “Timese,” kad 
Japonija labai* klysta taip 
manydama, nes Sovietų Są
jungos Raudonoji Armija 
šiandien yra geriausia ar
mija pasaulyje/' Bet ne tikVdl UltXlcUo* Dull- Illljct pclbctUlJ' J Ci DLL Lli\ 

gaujos gali pulti Raudonoji Armija. Sovietų 
bile laiku Sovietų Sąjungą Sąjungą gins armijos darbi- 
iš Mandžurijos ir Mongoli- ninku visame pasaulyje. 

Darbininkai, budėkite!

Hooverio valdžia badauja. 
Daug farmerių bankrutuoja 
ir priversti parduoti pasku
tinius savo daiktus ir eiti j 
bedarbių eiles. Na, o dar 
vis kalbama apie “gerus 
laikus.”

jos. ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Skolose Paskendę Darbininkai ir Valstiečiai; Darbininkai 
Eina Ubagais, kad Gaiety Išsimokėt Skolas; Moterys Už
darbiauja Paleistuvyste—Toks Gyvenimas Fašistų Lietuv.

KRUVINOS SKERDYNĖS SURENGTA
VENGRIJOJE -183 SUŽEISTA

BUDAPEST.— Vengrijos 
budeliai surengė kruviną 
skerdynę nekaltų darbinin
kų, kurie bandė ramiai mi
nėti revoliucinio sukilimo ir 
Sovietų valdžios sukaktu-! 
ves. Šios sukaktuvės buvo i 
ruošiamos kovo 20 d. Dar-i

nuoš.; automobilių — 9.3 
karu—47.7, traktorių—314 
nuoš.

Lengvoji pramonė eina 
gerai. Gaminimas didėja vi
su frontu. Vienok yra' ir 
trūkumų, kur dar reikalin
ga paskubinti ir pasispirti. 
Gi tuo pačiu laiku yra sri
čių, kurios jau pralenkia pa- 
sibrėžta planą. Penkių Me
tų Planas be jokių abejonių 
bus baigtas šiais metais.

Svarbiausia, tai transpor- 
tacijoj yra trūkumų. Šie 
trūkumai bandoma išgyven
dinti.

policija brutališkai užpuolė 
darbininkus. Kova tęsėsi 
keliose ‘gatvėse. Sakoma, 
kad 183 darbininkai tapo 
sužeisti ir apie 100 areštuo
ta. Policija naudojo nuo
gus kardus skaldymui de
monstrantų galvų.

Darbininkai parodė didelį 
(pasipriešinimą. Jie ilgai gy- 
nėsi ir naudojo priemones, 

jo. Sakoma, kad 
darbįninkai naudoję akme
nis ir kitus įrankius, kokius 
galėjo surasti gatvėse, ši 
kruvina škerdynė parodo, 
kad Vengrijos diktatūra 
jau dreba, ji bijo’ darbinin
kų rankos, kurie ją gali 
greitai trenkti nuo savo 

ėjo į gatves. Bet budeliška sprando.

tavorinių j bininkų valdžia buvo įsteig-j 
ta Vengrijoj 1919 metais,! 
bet^ vėliaus Horthy paėmė ££ “ 

111 rlnTihi»ni-n IZil J uviršų ir nuvertė darbininkų 
valdžią. Po tam Vengrijoj 
viešpatavo ir dar tebevieš
patauja kruvina fašistinė 
diktatūra.

’ i
Pereitame nedėldienyje i 

darbininkai, 'daugiausia jau
ni komunistai kovotojai, iš-

17 Komunistų Areštuota Užpuolime 
Ant Nacionalės Mainierių Unijos

Negras Komunistas
Gavo Daug Balsų

ST. PAUL, Minn.— Neg
ras komunistas, draugas 
Robert Turner, darbinin
kas, kuris buvo kandidatas 

apie į miesto tarybą, gavo 2,477 
apie balsus. Vadinasi, komunis

tų įtakA kyla pačiame A- 
merikos centre. Pereitais 

f

metais rinkimuose daugiau
sia balsų gauta tame pačia
me mieste 1,700. Palyginus, 
tai reiškia, kad komunistų 
balsai pakilo 50 nuošimčių.

Krizis, nedarbas priyeda 
darbininkus plačiau mąsty
ti apie jų pačių reikalus. 
Visi susipratę darbininkai 
turi šiuo laiku veikti labiau, 
negu kada pirmiau. Mūsų 
darbui dirva dabar yra la
bai palanki. Bile apsileidi
mas negalima pateisinti 
šiuo laiku.

“L.” Bordirektoriams

Sekantį penktadienį, 25 
kovo, “L.” bordirektoriai 
turės savo susirinkimą “L.”' 
svetainėj. Dalyvaukite visi, 
nes yra svarbių dalykų ap
tarimui.

J. Weiss.

Atlanta.— Gubernatorius 
Rooseveltas jau giriasi, kad 
jį “remia darbininkai.” Bet 
tai ne darbininkai, o tik vie
nas darbininku “feikeris,” 
vadas. Vadai taip vadina
mų reakcinių unijų pasiūlo 
savo “paramą” valdinin
kams, kad juos paglostytų 
ir apdovanotų su “geru ci
garu.”

Washington.— Vienas A- 
merikos kapitalistinių laik
raščiu korespondentas pa
skelbė. kad tik telegramai, 
kurie buvo siųsti iš Shang- 
hajaus i Ameriką,- lešavo po 
10.000 dol. i vieną dieną.

' Žinių telegramomis per 
diena buvo pasiųsta nuo 10 
iki 30 tūkstančių žodžių.

PINEVILLE, Ky.— Te- 
roras tęsiasi Kentucky ir 
kitose valstijose. Čia vėl pa
daryta užpuolimas ant Na- 
cionalės Mainierių Unijos. 
Belaikant Pild. Komiteto 
susirinkimą, policija įsiver
žė ir areštavo 17 draugų.

Bet negana, kad nekaltai 
darbininkai areštuoti. Ant 
7 darbininkų jau daroma 
suokalbis įkriminuoti, kad 
jie turėję paslėptų ginklų, nimas, prakalbų rengimas ir 
Tai labai aiškus proyokąci-, 
nis suokalbis ant darbinin
kų unijos, kuri vėikia> kad tingus prieš policijos laužy- 
laimėjus geresnį uždarbį del 
mainierių darbininkų.

Tarpe areštuotų yra: S. 
Byrge, organizatorius Tarp. 
Darbininkų Apsigynimo; T. 
Johnson, organizat. Nacio- 
nalės Mainierių/Unijos; kiti 
unijistai—Wilson, Henegar, 
France, Mason, Partin, 
Meeks, Marlow, Stewart ir 
kiti.

Šiame susirinkime buvo 
kalbėta tik unijos reikalai 
ir darbininkų kasdieninės 
kovos, kaip tai lapelių dali-

kiti panašūs dalykai. Mai- 
nieriai ruošia masinius mi

mą pačių elementarinių dar
bininkų teisių.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
r—Brazilijos politikoj dar ei
na lenktynės i politines vie
tas. Kapitalistų - buržujų 
trupės jungiasi vieni prieš 
kitus. Vienok, kaip sako jų 
atstovas Washingtone, tai 
nebus didelių ginkluotų su
sikirtimų.

I Meldžiasi, kad Būt Lietaus
JERUZOLIMAS. — Čia 

trijų tikėjimų žmonės mel
dėsi į “dievą”, kad būtų lie
taus. Tais maldininkais bu
vo krikščionys, moslemai ir 
žydai. Kai kurie net pa
skelbė po tris dienas pas
ninko, kad tik išprašyti lie
taus nuo savo dievo. Bet 
maldos nieko negelbėjo. Lie
tus negali ateiti pagal mal
das. " ;

\ ........... * '
Mirtin Smerkia Rake-

tierius Sov. Sąjungoj
MASKVA,

“Lietuvos Žinios”” prane- giminių retkarčiais pinigų, 
ša sekamų davinių apie fa-1 bet dabar ir Amerikoje blo- 
šistinės Lietuvos darbininkų 1 gai esą, tai pinigų nebesiun- 
ir valstiečių gyvėnimą. Ten;čia.
skaitome: > Bet... ant sienos kybojo

Dabar retas žmogus Tau- iv e^1įkainavo 10 litų, 
ragėje neturi reikalo suve-j®.e"as suluz?s .k°mo1dasT 
kseliais, skolomis. Dažnai,!1?1’ ST> lltU-
ypač turgaus dienomis prie ■ Į? Y181- sk? °s ltll apra- 

- .. , . v ;se turto 2o htų sumai irko-
daik-lvo Paskelbė varžyti- 

; ' nes.
i Turi Tik Sulūžusią Lovą Ir 

Skolos 115 Litų
v. n Einame toliau pas kitą 

gy^enanclu skolininką Vaišvilienę. Jos 
neradom namie. Išėjusi į 

| darbą—žąsis peša. Gyvena 
pas svetimus. Turi tik vie
ną lovą ir ta pati trimis ko
jomis, ketvirta pagaliu pa
remta. Už kambarį moka 

i5 litus. Turi mažą mergai-

Priį krosnies stovi du Drabuzia,1 sudl?sk«> 
1 kruvini, apdribę sniegu, 
plunksnomis, dvokia. Ap
siavusi suplyšusiomis šliu
rėmis ir tos šlapios, krau
jais ir plunksnomis apkibu
sios. Visa sušalusi, sušla
pusi, dreba. Buto šeiminin
kė pareiškė, kad jau Vaiš
vilienė Čia gyvenanti ketu
ris mėnesius ir nemačiusi 
jos kitaip apsirėdžiusios. 
Uždirbanti tik vos vos mai
stui, o apie drabužius nesą 
ko manyti.

Skolos 115 litų. Sustato 
neturto aktą ir einame to
liau.

(Tąsa 5-tam pusi.)

policijos vyksta varžytinės 
Parduodami įvairūs <___
tai: arkliai, karvės, vežimai,: 
stalai, veidrodžiai ir tt.

Vieną dieną su policijos' 
atstovu teko apeiti aštuonis 
skolininkus, i 
Taragėje. Štai jie.

Pirmiausia einame 
vieną žydą Plento gatvėje.1 
Įeiname. Virtuvėje stovi se
na sulinkusi žydė, kita jau
nesnė varda valgyti. Kam
barys šaltas, nešvarus. Sto
vi sena lova, pakrypęs sta-' 
icvkj, 
vių.
murzini vaikai. Vyras kaž-l 
kur išvažiavęs. Skolos su vi
somis išlaidomis—130 litų. 
Kai sužinojo, kad atėjo sko
los reikalauti, žydės nusimi
nė ir sako:

—Ką jūs darysit? Mes 
nieko neturim. Pirma dar 
buvo galima uždirbti, ..o da
bar neturim nei darbo, nei 
pinigų.

Mums bekalbant .sugrįžo 
iš mokyklos dar keturi vai
kai. Skundžiasi, kad netu
ri duonos, šiaip taip pra
minta gyvendami pusba
džiu. Senoji motina pirma 
gaudavusi iš Amerikos iš

Tūkstančiai Mainierių Dalyvauja 
Masiniuose Mitinguose

SCRANTON, Pa.— Dau- rium Pinchotu. Visi . mai- 
giau 1,000 mainierių daly- nieriai turi eiti su Eilinių 

Narių Komitetu.

Vėtra Smarkiai Palietė 
Pietines Valstijas

BIRMINGHAM, Ala. — 
Pietines Jungtinių Valsti
jų dalis palietė didelė vėtra, 
kuri kainavo daug gyvas
čių. Vakar dienos praneši
mais remiantis, tai užmuš
ta šioj vėtroj 184 žmonės. 
Veikiausia bus ir daugiau.

Smarki vėtra palietė Ala- 
bamą, Tennessee ir Kentu
cky. Daugiausia nukentėjo apsaugojimą.

Alabama valstija. Šimtai 
sužeistų.

Daugiausia nukentėjo ne
grai darbininkai. Mat, dar
bininkai gyvena aplūžusiuo
se namuose, kurie tik vėjui 
papūtus sugriūva. Taip pat 
darbininkai gyvena pavojin
giausiose vietose. Kapita
listai nesirūpina, kad ap
saugoti darbininkų gyvybę. 
Vergų jiem yra gana.. Tik 
patys darbininkai gali išsi
kovoti savo gyvybei geresnį

Sovietų Są
jungoje sugauta banditų 
lizdas ir 15 jų pasmerkta 
mirtin. Ši gauja banditų 
veikė Cen tralinė j Azijoj. Jie 
užpuldinėjo ir sustabdydavo 
traukinius, u^mušinėdavo 
darbininkus ir darė kito
kias kliūtis. Tarpe nuteis
tųjų yra ir dvi moterys — 
Domna Terentijeva ir Anna 
Martinova.

Tas vogimo darbas buvo 
taip organizuotas, kad tan
kiai galėdavo pakenkti mai
sto pristatymui. Vienas po 
kitam, likusių banditų gau
jos naikinama. Darbininkų 
valdoma šalis greitai apsi
valys nuo to pavojaus.

vavo masiniame mitinge, 
kuris buvo šauktas Eilinių 
Narių Komiteto miestelyj 
Jessup. Mainieriai nutarė 
eiti streikan po vadovyste 
Eilinių Narių Komiteto, 
pirmadienį.

Kitas masinis mitingas 
buvo šauktas Eynan. Bet 
šį susirinkimą valstijos po
licija išvaikė. Tūkstančiai 
mainierių buvo susirinkę. 
Gi virš 5,000 mainierių da
lyvavo Shenandoah distrik- 
to masiniame mitinge, kurį 
šaukė Eilinių Narių Komi
tetas.

Tuo pačiu laiku Maloney 
jau daro planus, kad pa
kenkti darbininkų laimėji
mui. Vieton, kad organi
zuoti mases darbininkų ko
vai prieš terorą, tai Malo
ney ir Shušter jau ruošia 
mainierių pardavimą. Jie 
organizuoja komisiją pa
simatymui f su gubemato-

H00VER1S UŽ PIENĄ
IŠLEIDŽIA $4,000

WASHINGTON.-- Hoo- 
verio valdžia skelbia, kad 
Amerikoj niekas nebadauja, 
kuomet bedarbių vaikai ne
gali gauti pieno ir kitokio 
maisto. Kentucky mainie- 
riai ir kiti darbininkai, ku
rie jau keli metai negali 
gauti darbo, miršta iš ba
do. Tokių atsitikimų net ir 
kapitalistiniuose laikraš
čiuose pranešama.

Bet tuo pačiu sykiu Hoo- 
verio šeimyna tik už pieną 
į metus užmoka $4,000. Na, 
o kur kiti reikmenys pono 
Hooverio? Lai darbininkai 
palygina, kiek darbininkai 
gali uždirbti per metus?

’ ‘‘ j ,

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)

/
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Lietuvos Eksporto 
Susmukimas

fakto, jog klaidos gali būt pa
darytos, Sovietinė užveizda su 
laiku mokės puikiai vesti tą 
darbą. Vienas pavyzdis Įmo
nės didumo, tai yra tas fak
tas, jog 200,000
miestas planuojamas a 
dinimui darbininkų.
Taigi, ir kapitalistinė

ti septynius milionųs plytų 
į metus, kiekviena116 sykiiį 
didesnė už paprastą plytą. 
Per tą patį mėnesį, prade-i 
ta konstrukcija pastatymui 
didžiausios Europoj dirbtu-! 
vės degintų plytų, galinčios 1 
išleisti 140,000 degintų ply-; 
tu.

Nedviprasmis Žodis*

MELŲ KAMPANIJOS DIDĖJIMAS
Japonijos imperialistai, kaip pranešimai sako, jau bai

gia susitaikyti su imperialistų tarnais Chinijoj del Shan- 
ghajaus konflikto.

Tuo pačiu sykiu vis daugiau ir daugiau rašoma kapi
talistiniuose laikraščiuose apie neišvengiamą karą tarp 
Japonijos ir Sovietų Sąjungos. Pereitą šeštadienį New 
York “World-Telegram” tilpusiam aprašyme atvirai, sa
koma, kad visi ženklai rodo, jog šį pavasarį įvyks konf
liktas tarp Japonijos ir Sovietų Sąjungos.

, Japonija, pramanevravus Shanghajuj, dabar kitų im- kapitalistiniam pasaulyj, la-, 
perialistinių šalių remiama, baigia sukonšoliduoti savo hai nusmuko ir fašistų vai 
milįtarinę poziciją Mandžurijoj. Ir Japonijos imperia- domes Lietuvos eksportas, 
listai skubiai rengiasi išprovokuoti karą prieš Sovietų . _____
Sąjungą. Esą, dabar patogiausias laikas.

Sąryšyj su tuo, štai ką daro kapitalistinė spauda. Vis 
daugiau ir daugiau pradeda talpinti visokios rūšies me
lagingas žinias apie “žmonių žudymus’” Sovietų Sąjun
goj, apie “neramumus” Sovietų armijoj.

Pereitą pirmadienį tilpo kapitalistinėj spaudoj Asso
ciated Press melagingi pranešimai iš Bucharest, Rumu
nijos. Sudaryta sekami antgalviai: “Pranešama apie su
kilimą tarp Sovietų kareivių”. Mažesnis antgalvis: “Sa
koma, tūli kareiviai tapo nužudyti už tai, kad atsisakė 
šaudyti į sukilusius ukrainiečius valstiečius.” Kitos me
lagingos žinios antgalviai: “Moterys sušaudytos bažny-! 
tinėse riaušėse”, “Sakoma, Sovietų kareiviai šaudė val- 
ątįečius, ginančius bažnyčias Ukrainoje.”

Tokiais bjauriais melais, kurių tiek ir tiek buvo pa- > 
^kleista praeityj, kapitalistai nori sukelti tamsias ma
ses ’prieš Sovietų Sąjungą, idant psichologiniai jas pri
rengti karui prieš Sovietų Sąjungą. Ir juo labiau artin
sis imperialistų karas prieš Sovietų Sąjungą, tuo kapi- į 
talistinė spauda skleis bjauresnius melus prieš darbiniu- i 
kų valdomą šalį. Ir mūšiui prasidėjus jie išgalvos vi 
sokias “baisenybes” apie “bolševikų terorą”.

Tuomi impėrialistai mano ne tik sulaikyti plačias ma- i j 
I 
suklaidintas darbininkų mases panaudoti, imperialisti
niam karui—gynimui kapitalistinės “civilizacijos” nuo 

’ bolševikų “barbarizmo”.
Žinoma, tokiu būdu negalės apmulkinti dalį sąmoningo 

proletariato, kovinguosius’ darbininkus, ir sulaikyti juos !
• nuo’ kovos arba bent kokio protesto prieš imperialistų , 

karą. Tiems darbininkams reikalinga išgalvoti gudresni j 
apmulkinimo būdai.

Ir štai kapitalistai pasiima pageibon kontr-revoliucio- 
nierių Trockį ir kitus panašius elementus, kurie, prisi
dengę komunistų ir socialistų vardais, tarnauja buržu
azijai.

Pereitą pirmadienį New York “World-Telegram” til- ■ 
po United Press korespondento J. D. Quirk pasikalbę j i- i 
mas su Leon Trockiu klausime Japonijos karo prieš So
vietų Sąjungą. Laikraštis savo pastaboj išgiria tą So-; Daugiau, negu du šimtai 
vietų Sąjungos priešą, ir sako, jog jis geriausia gali iš-!metti at{Za] taį vra 1725 me- 
aiškinti, kokia padėtis gali išsivystyti Tolimuose Rytuo- - & > j 
se, ir kas atsitiktų ištikus karui tarp Sovietų Sąjungos 
ir Japonijos. Trockio išvedimas, nežiūrint jeigu Japoni- ...
ją remtų ir kitos imperialistinės valstybės, ji negalėtų go ^gubematonui, ir, 
atsilaikyti prieš Sovietų Sąjungą, nes, girdi, Sovietų Są
junga susijungtų bendrai su Chinija ir sudarytų tokią 
galingą spėką, kuri parblokštų Japoniją ir padarytų ga
lą Mikado imperijai.

Ką“ reiškia tokis Trockio aiškinimas?
Reiškia tą: Jūs, darbininkai, įvairiose imperialistinė

se šalyse būkite ramūs, nieko nedarykite, net nei protes
tų nekelkite prieš imperialistų rengia 
vietų Sąjungos. Jūs matote, kokia y| 
vietų Sąjungos ir Chinijos, ir tą spė 
bos apsidirbs su Japonija.

Ii* ttft būdu norima sumulkinti klasiniai sąmonihgus 
darbininkus; norima padaryti juos pasyviais.

Darbininkai privalo matyti ir suprasti tuos kapitalistų
< trikšųs.

Aiškus dalykas, kad Sovietų Sąjungos ir ChinijoS dar
bo masėsvsudarys galingą spėką zkovai prieš Japonijos 
frnpfetialistų ataką ant Sovietų Sąjungos. Bet. reikia ži- 
no&į 'jog viso pasaulio imperialistai taipgi sudarys ne
mažą spėką teikimui paramos Japonijos imperialistams 
ir tiesioginei atakai (iš Lenkijos-Rumunijos pusės* ir tt.) 
prieš Sovietų Sąjungą. Todėl darbininkai įvairiose bur
žuazinėse Šalyse negali sėdėti rankas sudėję ir y$en tik 
pasitikėti Sovietų Sąjungos Raudonosios Armijos ir Chi- 
nijos Raudonosios Armijos spėka. O Trockis apie kitų 
šalių darbininkų spėką nesako nei žodžio.

Kiękvienoj buržuazinėj šalyj darbininkai privalo iš- pajudino 
vystyti savo galingą anti-karinę spėką.

Tik viso pasaulio darbo masės, sudarę galingą spėką 
po Komunistų Internacionalo vadovybe, galės paversti 
imperialistinį karą į civilį karą sunaikinimui ne tik Mi
kado imperijos, bet viso kapitalistinio pasaulio. Už tai 
svarbu kiekvienos šalies darbininkams budavoti tą spė
ką po Komunistų Partijos vadovybe. Už tai svarbu kla
siniai sąmoningiems darbininkams išbudavoti pačią Ko
munistų Partiją į masinę partiją. • Už tai dabar, labiau 
negu bile kada pirmiaus, kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas privalo stoti į Komunistų Partijos eiles 

išdėti budavoti pasaulio proletariato spėką sutriuški- 
nimUi kapitalizmo.

“Lietuvos Žinios” kovo 5: 
d. sekamai rašo apie fašisti-: 
nes Lietuvos prekybą su už-' 
sieniais:

1931 metais Lietuva išvežė spauda tini kaitas nuo kai-
už 9 milionųs 340 tūkstančių to pripažinti didelį pramoni- 
100 litų mažiau, negu iš sve- nį progresą Sovietų Sąjun- 
tur Įveže prekių ; t. y.—Lietu- ! goj.
vos prekybos su užsieniais ba-' 
lansas pasyvus 9,340,100 litų J Milžiniškos plieno liejyk- 
tai tiek pernai Lietuva bepre-'Jos, traktorių ir automobi- 

;kiaudamą pradirbo užsieniams, į nų išdirbystės, , milžiniški 
< tiek išleido savo p mgų. Lie-. ma§jnų gaminimo fabrikai 
ftuvai tai yra nemaža suma. .v. , % to. .. ; j r ' įskyla įvairiose vietose.
i Krizini didėjant visam! Penkių Metų1 Planais bai- 

i giama įvykinti į keturis me- 
Į tus. ; ’•

Kapitalistai žino, kad tą 
•planą įvykinus Sovietų Są
junga bus pusėtinai tvirta, 
j Už tai jie visu įsiutimu ren
giasi išprovokuoti karą 

New York “Times” per-jl^'^^ Sovietų Sąjungą, kad 
eito pirmadienio editoriale 'užpulti darbininkų respub- 
rago: įliką tada, kada ji silpnesnė,
i■ • 

žiniose, kuriose aprašoma
apie sovietų Sąjungos indus- yjen. Lėbauja, Kiti Badauja 
trializacijos planų progresą, ______ ■
vardas Magnitogorsk matomai i 
taipgi žymiai figūruos, begyj į ~~ *
šių metų, kaip Stalingrado gas” rašo:
traktorių isdirbyste du metai " '

i atgal ir Nižni-Novgorodo au
tomobilių išdirbyste nelabai1 
senai . Magnitogorsk, kur ran-, 
dasi daug augštos rūšies ge-j > 
ležies rūdos, yra vieta didelio į 
plieno gaminimo miesto, kuri; 
gamyba viršins net Gary mies-; 
to gamybą. Kelios dienos at- 

; gal paleista darban geležies 
. rūdos tirpinimo- pečius ir tos 

Tuomi impėrialistai mano ne tik sulaikyti plačias ma- i išdirbystes budavotojai ameri- 
ses nuo kovos prieš imperialistinį kara, bet jie tikisi' ; £.ieciaJ mano,į kad antras pe- 

Į pavasario pabaigoj, kur viso 
1 Į dieną bus pagaminta'’(2,000 
i tonų spyžb.

Magnitogorsk*) Garsėjimas

Sulig amerikie
čių inžinierių nuomones, yra 
pusėtinai didokas bandymas 
pavesti operatimą tokios Įmo
nės Į rankas rpsų^ kurie dar 
nėra pilnai prisirengę tai už
duočiai. Bet mūsų ekspertai 
taipgi mano, kad, nepaisant to

ataką ant So- 
idele spėka So- 
be jūsų pagel-

gy veltoj ų , Lapkričio mėnesį tapo pa-' 
P^yven- dėtas pamatas pastatymui j

I dviejų batarėjų liejamųjų 
pečių. Taip mėnesis po mė- 
nėšiui buvo varomas darbas ; 
pirmyn magneto kalnuose, i 
Apie 40 laipsnių žemiau ze-' 
ro, žiemos laiku, tapo subu- ■ 
davota 1030 metrų užtvan
ka, ilgiausia visoj Europoj,; 
sulaikymui pavasarinio van- ! 
dens, 1931 metais.• .

Gegužės 14 d., 1931 me-' 
•tais,' didelė' rūdos1 kasyklai 
pradėjo operuoti, duodant; 
4,000 tonų rūdos per dieną. 
Rūdos tyrinėjimo stotis at
sidarė, rūdos spaudimo fab-, 
rike pradėta statyti maši
nas. Spalio mėnesį pirma 
12,000 kilovatų turbina nuo
latinės elektros stoties pa- į 
leido savo sriovę. Pabai-' 
gus šią stotį statyti, ji duos i 
248,000 kilovatų. Apie rude- i 
nį atsidarė milžiniška, me
chanikos dirbtuvė, 182 me-'

“Drilu-Į Lapkričio 7 d. atsidarė! 
: į dvi didžiausios pasauly lie-!

Lenkijos ponai lėbauja, o jyklos su pilnomis mašifie- į 
ūkininkai ir darbininkai ba
dauja. rr 
laikraščiai. j .geležies į dieną. Pastaty-
larp ponų ir biednųjų vVimuj kiekvienos liejyklos rei- 

jsur tokis pat skirtumas J ^j0 1,95g tonų statomo me
talo, ir penki milioiidi de
gintų plytų.

Dabar pasi^ekimįi'prade
damą skaityti nej mėnesiais, 
bet savaitėmis iiį ųet dieno- 
nųs; Tai vis grąžus pavyz
dingi dalbai. įj - C ,

Miestas ‘ dęl 200,000 gy-i

rijomis. Kiekviena liejykla j 
Taip rašo patys lenkų įgali pagamint' 1,500 tonu 
ai. L. __ „r..j../

Taip yra ne tik fašistinėj 
Lenkijoj, bet taipgi fašisti
nėj Lietuvoj ir1 visose kitose 
buržuazinėse-', šalyse., Tai
gi, fašistinė Lenkija. nėra 
išimtis tame atsitikime,. ' ,

Prie ponų-pąpazitų klases 
priklauso ir įkdfiį^į.. iKaip 
Lenkijoj, taip ir kitose bur-

(Ženevos nusiginklavimo konferencijai ir kitiem)
Ženeva... Ežeras, kalnai snieguoti, 
Blizganti rūmai šlifuoti

Lygos tautų.
Salėje frakai, 
Monokliuotosios

Šlamėsis ponių šilkų.
Diplomatai lakštutėmis gieda, 
Pasaulinėje scenoje susėdę

Lošia spektaklį.
O už kulisų susispietę
Šnabždasi, kaip čia sugriebti

Kraštą Sovietų už kaklo.
Ponuliai, kaip jūs nesisaugosit^
Kaip vikriai ir saugiai

Šį farsą ne lošit,
Kaip neslėpsit veidus militaristinius 
Kaukių pacifistinių

i Tirštuose dažuose, 
Bolševiko akis

Jūsų tikrąjį veidą 
Visur pamatys.
Vašingtono ir Londono ponai,
Rymo ir Varšavos ponios,

Atsidėję bolševikų paklausykite 
Žodį nedviprasmį,
O tikrą bolševistinį

Mes jums pasakysime 
Klausykit ir jūs ekscelencijos 
Iš Ženevos “garsios” konferencijos

Ir iš Paryžiaus:
Nusiginkluot žemėje, ore ir jūrėse 
Jau senai mes jums siūlome

Ir patys esam pasiryžę.
Tik ne rezoliucijų pakais,
O gyvojo darbo konkretiškais faktais

Šį dalyką reikia įvykinti.
Bet jei iš konferencijos rūmų 
Vikriai prileidę pacifistinių dūmų

Kliudysit mums penkmečius vytint 
Ir vėl militaristinį batą 
Į statybos sovietinį kraštą

Įkišt pamėginsit,
Tai, atleiskite ponai, 
Sutiksit sargybą raudonąją

Ne be ginklo.
Ir karo pašvaistės jei vėl pasirodys, 
Jo klausimu sprendžiamas žodis

Prigulės ne jums, diplomatai.
Tas žodis bus: karas prieš karą!
Ginklus prieš pasaulio buržuaziją!

Tai žodis pasaulinio proletariato.
Sparnis.

akys,

žuazipėse šalyse jie lėbauja, ventojų, 38 tautų., O keli: atbalsių, 
kuomet biednuomenė ba- metai atgal ten buvo pelkes 
dauja. Už tai visur bied
nuomenė turi dėti pastan
gas apsivalyti nuo parazitų.

MAGNETO KALNAS

tais, rusų fabriko savinin
kas Uraluose rašė Orenbur- 

, pasira
šydamas “Tavo labai nuže
mintas pranešėjas,” prane
šė jam apie atradimą Mag
neto Kalno, turinčio labai 
augštos rūšies geležinės rū
dos.

Šimtmečiai praėjo be jo
kio rezultato.

Net 1831 metais vokiečių 
literatūroj buvo minėta per 
geologus apie tą “masinę 
magnetišką geležies rūdą,” 
kur jie buvo matę Uralo 
kalnuose.

Beveik kitas šimtas metų 
praėjb, tai apie 1901 metus, 
iki vienas profesoi-iųs ąp- 
skaitliavo, jog tenai randa
si geležies rūdos apie 49 
milionai tonų. O 1912 me
tais ta skaitlinė pertaisyta 
iki 81 miliono tonu, fe

Du šimtmečiai praėjo, o 
caro valdžia nei piršto ne- 

i eksploatavimui 
šios taip svarbios medžia
gos. Tiktai bolševikam už
ėmus valdžią šis darbas pra
dėta energingai varyti pir
myn. Pradžioje 1918 m., apie 
balandžio mėnesį, Sovietų 
valdžia pasiuntė Sibiro in
žinierius padirbimui plano 
del išnaudojimo šio kalno, 
bet, užėjo civilis karas ir vi-, 
sus tuos planus sulaikė. 
Darbas galutinai tapo pra-

dėtas pradžioj 1929 metų ir 
per dvejus metus šis darbas 
tapo užbaigtas, o caro val
džiai viešpataujant nieko 
nebuvo daryta net per du 
šimtmečius. Tapo suorgani
zuota vežimas kupranuga
riais, ir pirmi būdavojimo 
darbai pradėti 150 kilomet
rų nuo gelžkelio stoties. O 
birželio mėnesį, 1929 me
tais, tapo pravestos gelžke
lio bėgės. Tą pačią vasarą 
didžiausia plytų dirbtuvė 
pasaulyj tapo pastatyta, iš- 
dirbimui 40 milionų plytų į 
metą. Taipgi pastatyta len
tų pjovimo fabrikas ir 
tūomlaikinė elektros stotis* 
1930 metais galutinai tapo 
;apskaitliuota daugis gele
žies į t’ūdos tame kalne ant 
302 njiilionų tonų. Šis ap- 
skaitliavimas reikalavo di
desnės liejyklos, negu buvo 
manyta.

Sausio mėnesį / kasyklos 
gręžtuvas tapo paleistas že
myn. Gegužės mėnesį pra
dėta* kasimo darbai, užtvan
kos sulaikymui vandens per 
Uralo upę. , 
' Rugpjūčio mėnesį pradė
ta šie darbai: rūdos spaudi
mo darbai^ pastatymas pa
mato del naujos stoties iš
tyrimui iškasamos rūdos ir 
pastatymas pamato del 
200,000 gyventojų socia
listinio miešto,. Spaliu mė
nesį pradėta statyti konkre- 
tinė dirbtuvė, gūliriti išlėiš-

Sužiniai žmogus rios mašinų ir instrumentų 
gali ir nepažinti to skirtu- dalys fabrikuose, ypač che
mo, bet vis tiek pasidaro t 
kokis tai sumišimas, neaiš
kumas, lyg būtų “per šiau-l 
dus.” :

Kad sumažint atbalsius, 
naujo viniai judžių teatrai - 
yra statomi su įvairiomis • . .

mpais ir jų šie- • Ar Juokiasi Gyvuliai?
Anglų kalboj dažnai gir

dime išsitarimą “arklio juo- 
| kas”. Žurnalas American 
Weekly, rašydamas apie 
juoką, sako, nėra įrodymų, 
|kad gyvuliai juoktųsi pana
giai kaip žmonės, apart po- 

• iros veislių beždžionių, oran-

pūstynės. Vienas tūkstan-' 
tis udarninkų pabaigoj 1931; 
metų. 35 restoranai; 13 mo
kyklų, 20 'darželių del vai
kų, trys kliubąi, teatras ir 
ciij^as. Darbininkai, 153- 
juose fabrikuose Sovietų • 
Sąjungoj dideliu greitumu 
siunčia materijolų pastaty- ; .• .
mui šio milžino ant koj< j Artemis, kar

Dar reikia daugiau, kaip n?s dažnai aptaisomos to-, 
metų laiko užbaigimui šio ; kiomis medžiagomis, kurios i 
milžino, bet geležis jau pa-į kuo mažiausiai atmuštų at ' 
sirodė. 1 balsį atgal.

Du šimtmečiu nuo atra-j 
dimo, šis milžinas magneto 
kalnas miegojo, bet atėjo ki
ti laikai, ir i du metus laiko 
viskas persimainė naudai 
dirbančiųjų masių.

miškose dirbtuvėse, kad ap
saugoti geležines bei plieni
nes dalis nuo rūdies ir nuo 
rūgščių, kurios gana greitai 
gadina pliką geležį bei plie
ną. >

ĮDOMUMAI

Apvalkalai Plienui ir 
Geležiai

Pittsburgh, Pa.— Indus-į . r v v 
trinių Tyrimų Instituto inži- ’ros ve^s^ll beždžionių, oran- 
nierius A. W. Coffman sura- jgutango ir šimpanzės. Tas 
do, kaip “apvilkti” geležį i bezdžiones kut jos

i ir plieną įvairiomis matėm-1 t J
! jomis. Įkaitina ‘maišytą juokiasi panašiai, kaip žmo- 
metalą, susidedantį iš cin-|gUS
ko, švino ir kt., tiek, kad; ’ . • (
mišinys neištirpsta visiškai, Kai kurie sako, būk juo-Kur Aiškiausiai Girdėt

Garsai Judžiuose? bet pasidaro, kaip tiršta ko- i kiasi asilai, hienos irjkt. Bet
Garsiniu iunamiiin navpi Tokia “košė” labai . ..... < .... Gaišimų j imamųjų pavei- anqihmp’ifl su asbestu tai nera JU juokas, o tik, kslų teatruose aiškiausiai iri^61^1 susijungiamu a . stu, jiems riksmas ber

geriausiai’ girdisi muzika ir i Celul°za n‘ butais audimais. na™laus Jiems UKsmas oei 
kiti garsai, kuomet žmogus 1 laįa mcLunne kos^ gan 
sėdi priekyj. Anfra aiš-i?.13.1 a»Yelt2 P^ną bei geie- 
kiausio balso ..vieta tai ga-i to apvehmo pn-
le teatro. Viduryje aišku-' ™ lk ml(netas ma‘
mas prastesnis. ■ Dalykas 4eilJas, bet uet 
štai kame. Priekyje gar- ■ Svai blausias dalykas, 
sas yra gaunamas veik be'^3^ metaline 
jokio atbalsio arba aido, neperskysta ir nepertirsta. 
Užpakalyje sėdint, balsas Dabt;1' tobulinama įtai- 
ateina ne tokis garsus, bet ®ai> kaip tikrai nureguliuot

• mat athal- temperatūrą, cinko, švino, 
alavo ir kitų tokių metalų, 
naudojant juos tam tikslui.

Jau kiek pirmiau buvo iš
rasta būdas aptraukti gele
žį plonais šlūogšniais nerū- 
dyjatičio plieno. Toliau bū
sią taip “apvelkama” įvai-

aiškus, grynas 
sis atgal nuo sienos taip 
greitas, kad jis veik visiškai 
susilieja su pačiu balsu. Bet 
kol atbalsis atkeliauja nuo 
užpakalinės sierios į vidurį 
teatro, tai jau pasidaro 

(sklf tiimo tarp g*arsų ir jų

kailius, 
tai 

“košė” būtų

Savo pasitenkinimą gyvu
liai išreiškia kitais būdais; 
katė, pavyzdžiui, kada link
sma, puruoja; šuniukai bė
gioja, šokinėja; įvairūs kiti 
gyvuliai, ypač jauni, “špo
sus” vienas kitam krečia 
žaizdami, bet nedarydami 
viens kitąm skausmo. Bet 
esą gyvulių, kurių linksmu
mą galima pažinti iš akių.

Wistar Instituto, Phila- 
delphijoj, profesorius Mik 
ton J. Greenmaų. atranda, 
kad žiurkės išreiškia sma
gumą, kalendamos dantis.

D. K.
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’ vauti klasių kovoms. Tie dar-1 Šėta ,o ne Košelaitis. Ir toliaųs: 
binmkai virs kovotojais, nes pa-■ Prakalbą pasakė M. Stakionis.

■didpqni^ ti padėtis juos verčia kovoti už Dainavo prie kapo J. Navidaus- 
’• • • ’ . Tad kas ir Adžiukauskas, o ne Liau-

darbininkai, dies Choras.
kad galėtume! nariai 

Tad 
už
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Suka Kauno Bedarbiams mūsų laukia dar 
Galvas vargas.

Kauno savivaldybė- sako, 
kad Kaune yra 1,200 bedar
bių ir darbai jiems organi
zuot visai žiemai reikia. 
600,000 litų. Vadinas vie
kam reikia iki 500 litų. Bet' 
$ tikrųjų ne taip yra. Į tą 
sumą įeina ir darbų organi
zavimas, yra visokia med
žiaga, ir algos valdininkams kainoms palaikyt). Tuo tar- 
taip, kad vienam bedarbiui,pu bedarbiams, Jairių 
gal tekt visai žiemai ne dau- Tūkstančiai, fašistų valdžia skverbė"klaida, 
giau 100--200 litų. Tiesa 
jei kiekvienas Kauno bedar- fašistų valdžia bedarbių rei-: 
bis per žiemą galėtų užsi- kalams paskyrė tik 50,000 , 
dirbti iki 100-200 litų, tai litų. Bedarbiai tur kovot ■ \ 
jis prie dabartinio sunkumo ir reikalaut, kad būtų atim- i \ 
labai apsidžiaugtų. Tuo tar- tos nuo buožių pašalpos ir 
pu jis tiek nepajėgs uždirb- būtų duodamos pašalpos 
ti. Bedarbių dauguma jo- visiems bedarbiams.

“Bedarbių Nesą”
Nors fašistai ir tvirtina, 

kad bedarbių nėra, bet jau 
sausio mėn. Panevėžy buvo 
užregistruota 500 bedarbių. 
Tiems bedarbiams fašistų 
valdžia nei darbo nei pašal- 

itaka v

savo kasdienini gyvenimą.
mes, sąmoningi

. . . . . turime lavintis,
Miliūnai Dvarininkams ir padėti darbininkams kovas la-

Buožėms, o Bedarbiams mėti.
Trupiniai

Fašistų valdžia buožių’ 
palaikymui (kiaulių kai
noms palaikyt) paskyrė 5 
milionus 604 tūkstančius Ii-; 
tų ir 264,970 litų (sviesto

L.M.K. Sekr. G. Kuraitis.\

LAWRENCE, MASS.

jOS

Liaudies Choro 
nešė velionės grabą, 
atsiprašau visos famili- 
padarytą klaidą.

La Paz, Bolivija.—Ši mą-
I • ,
ža šalis yra skolinga Ame-

' rikai apie $61,724,000. Tai

•A

KLAIDOS ATITAISYMAS
v. Laisvėje num. 64, tilpusioj < į-0^ju prježasčiu maŽO- 

y™ I Pauliukonienės laidojima, isi_ ’ Šios valstybes labai tankiai 
. , Pasakyta, kad Ii praryjamos didžiųjų impe-

skiria trupinius. 1932 m.: velionė paeina iš Košelių šeimy- rialistinių ryklių
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BOSTON, MASS. s

”kio darbo iš savivaldybės ne- ■ 
gaus. Mat, Kaune yra ne 
1,200 bedarbių, o daug dau-I 
giau. Tik tarnautojų be
darbių priskatoma iki 3,000; 
o kur kiti bedarbiai? Jų vi
so yra daugiau 5,000.

Bedarbiai ne tur laukti
jiems žadamų darbų, bet ko- pOs neduodavo.
vot del pašalpos visiems be-į komunistų bedarbiai prade- 

' darbiams. Į mėnesį kiek- j0 bruzdėt. Fašistai išsi- 
I^Tienam bedarbiui turi būt gande bedarbių kovos jau 
duodama ^pašalpos ne ma- sausio m. suteikė darbo 200 

4 žiau 100 litų.
Varyt laukan visus galvų 

sukikus ir energingai kovot 
del bedarbiu reikalu, v

o
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VICTOR RADIO
MUZIKOS STEBUKLAS

KURIE TURI VICTOR RADIO NAMUOSE, 
JIE GYVENA SU PASAULIU!

Victor švelnus priimtuvas, perduoda visas mu 
zikos ypatybes. Jūs būdami šimtus mylių tolumo 

je, gaunate originalius muzikos balsus.
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bedarbių ir prižadėjo darbo 
duot dar 100 bedarbių.

Irgi “Susirūpino” 
Bedarbiais

Naumiesčio savivaldybė 
paskyrė bedarbiams 600 li
tų. Bet tai, jau, tik pasi
tyčiojimas iš bedarbių. Nau

tai iki šiol šaukdavo, kad miestiečiai tur toliau 
Lietuva laiminga šalis. Da- pradėtą kovą.

“Balsas”

Fabrikų Uždarymas
Daugely fabrikų darbinin

kai jau žino, kad jie turės 
stot i bedarbiu eiles. Fašis-

testv

bar jau ir fašistai sako, kad 
jar Lietuvą krizis palietė. 
Pirmon eilėn auga bedarbių 
skaičius. Daugelis fabrikų 
visai užsidaro, daugelis dir
ba tik po porą dienų savai
tėj. Nesenai užsidarė stiklo 
fabrikas “Aleksotas”, 170 
darbininku liko be darbo. 
Samdytojas stengėsi įkal-

. • WATERBURY, CONN.
Iš Tarpsavinid Lavinimosi 

Mokyklėlės
Waterburieciai draugai vyki-i 

na gyvenimai! tarimą, kad rei- j 
kalinga steigti savitarpinio la-, 
vinimosi mokyklėles. Metinės j 

įčio konferencijos dėjo 
pastangų, kad lavinimąsi pra
plėsti. Tam tikslui išrinkta ko- 

draugų, kurie

binėt darbininkus, kad jie !u | Ą.'OSkl’lCl už poros savaičių vėl darbo' 
gaus. Fabrikas “Union” i 
dirba tik 2—3 dienas. Kai f misija iš trijų 
kurie darbininkai uždirba I savo pareigas atliko. Draugai 
vos 10—15 litu i Savaitę, ir susirašinėjo su Kompartijos lie- 
•ta alga laiku ‘ negaunama.!Centro Bnn-u ir ragmo 
Falkovskio fabrike jau pu-. kykiėies.
sei darbininkų pranešta,! Visi nurodymai buvo išsiun- 
kad jie greit bus. atleisti, tinėta į kolonijas draugams ir. 
Ten dabar jau dirba tik 3— 
4 dienas savaitėj. '____
fabriko darbininkams taip 
pat sakyta, kad fabrikas
greit užsidarys, daug darbi- nesimato to darbo vaisių, 
ninku jau atleisti. Šeino viename' Waterburyj draugai 
dirbtuvės 40 darbininkams: Jau ?rad®J’° la.vil!jis *r pa.sir?d5’ 
samdytojas pranešė, 
greit darbas sustos.
nazi”
darbininkas uždirba tik 5—; nizmo, kad galėtume būti ne tik 
6 litus savaitėj. Daug darU rėmėjais mūsų revoliucinio ju- 
bininkų. paleidžiami iš ma-J° budavotojais.

įmonių n dirbtuvių^ i krizis aštrėja ir kai•o pavojus į 
Net buržuaziniai laikraš-1 artėja, mes turime lavintis ir 

čiai skelbia, kad daug sam- į veikti. Mes ' turime išmokti 
dytojų pranešė inspektoriui 1 skleisti mūsų idėja tarpe darbi-1 
apie darbo dienu sumažini-'ninkų, kurie dar nėra su mu-. 

" mis. O sios mokyklėlės kaip tik I
’ .... . , < .įgali tame padėti mūsų veiki-1Darbininkai neturi ramiai! mujt

duot save mest iš fabriko. Nedarbas jau tęsiasi arti ke-i 
Jie turi organizuotai tam ' turi metai. Galo nesimato. Dar- i 
pasipriešinti. Jei savinin-i bininkai jau pradeda, įsitikinti, | 
kas atleidžia darbininkus, i kapitalizmas juos apvylė! 
Jie turi pasilikt fabnke, ne-į kas jiems parodytų geresnį ke-! 
apleisti ir reikalaut darbo Ųią, Tad komunizmo pamatai 

dabartiniu laiku reikalinga stu
dijuoti labiau, negu kada pir- 
miaus.

Dabar jau kiekvienas darbi
ninkas stato klausimą, kas bus 
toliau, jei dar taip tęsis ilgiau. 
Tokius klausimus kelia net ir 
tokie darbininkai, kurie dar 
yra kunigų globoj. Mes ma
tome, kad ir komunistų rengia
mose demonstracijose, kad da
bar jau 
jas eina

JIS PERVIRSIMA VISUS

o

F

vi-RCA 
žymiausiomis ypatybėmis. Pilno didžio sudėtine

Fonografas’elektrikinis ir jis graji-
. patarta, kaip galima pradėti 

“Orfos” lav^nLs be profesionalio moky- 
I tojo. Apie tai buvo rašyta 
“Laisvėje” ir tt.

Vienok kitose kolonijose dar 
Tik

i i geros pasekmės iš pirmųjų tri- 
jų lekcijų.

. i Draugai, meę turime lavintis 
saldainių dirbtuvėj i ir mokintis marksizmo ir lėni-

arba pilną algą už nedirbtą 
laiką. Iš fabriko darbinin
kai turi eiti organizuotai 
prie miesto valdybos ir ten 
reikalauti darbo. Jei sam
dytojas atleidžia dalį darbi
ninkų, visi darbininkai turi 
užstot už juos ir reikalaut 
darbo atleistiesiems. Jei 
mes darbininkai patys už 
savo reikalus nekovosim, tai

daugiau darbininkų į 
ir klausosi komunistu
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RCA Victor RE-18
Victor 9 tūbų Superheterodyne Radio suTai 

somis 
Radio-Fono grafas, 
na RCA Victor Ilguosius Rekordus net penkiolika miliu
tų vieną pusę. Tai instrumentas ir tokio iki šiol dar ne
sate matę. Užeikite pasiklausyti jo žavėjančios muzikos, 
jums tas nieko nekainuos.

A nine-tubte Screen Grid Superheterodyne, automatic radio 
nograph combination, equipped with the device to play the 
Long Playing records. It is provided with Automatic Volume 
Control, and Micro Tone-Control, and uses both the Pentode and 
Super Control Radiotrons. The phonograph unit is equipped with 
the low impedance pick-up and the inertia type tone arm. The 
RCA Victor automatic record change mechanism will take ten 10- 
inch records and repeat them endlessly. It is simple, compact and 
trouble-proof. Full volume, and wonderful tone quality. The 
chassis is rubber-mounted in the cabhjeL Dimensions: height, 46 
inches; width, 29.’ inches; depth, 19.^ inches. Uses 2RCA-247, 
1 UX-280, 3 UY-227, 1 UY-224 and 2 RCA.-235' Radiotrons.

pho- 
new

RCA VICTOR tikrai yra geriausias Radio už tą kai
ną. Jeigu norite įsigyt gerą Radio, užeikite pas mus, 
jūs tikrai sutaupysite ir gausite geriausią muzikos in
strumentą.

Mes usperkame Lietuvos B onus ir mokame už juos 
brangiai. ■*

GEO. MASILIONIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS
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bos Veikimas; Visoms Lietu-) 
vių Darbin. Organizacijoms

Mass. Valstijoje.

Išrinkite delegatus į bedar
bių maršavimo p r i r e n gimo 
konferenciją, l^uri įvyks sek
madienį, kovo ‘(March) 27 d., 
11-tą vai. ryte, 571 Washing-; 
ton St., Boston, Mass.

Šimtai vyrų, moterų ir vai- - 
kų kasdieną žengia į bado 

, nasr*us ne iš savo kaltės, kuo
met darbo jieško dieną ir nak
tį ir negali surasti. Kad ku
rie ir turėjo kelis centus su
taupę goresniuose laikuose, 
tai jau praleido. Kokia atei
tis? Ką valdžia su labdary
bės įstaigų autoritetais veikia 
šiame šiurpulingame reikale? 
Vadovaujant vietinės buržua
zijos autoritetams, tik pasibai
gė vajus $3,000,000 fondo, 
kad teikti pagalbą mirtinai 
badaujančioms šeimynoms, ir 
tas teikimas nei kiek nepage
rėjo (čia kalbama Mass, vals- 

. tijos ribose). Negrams neduo
dama, neženotiems, be šeimy-; 
nų neduodama, nepiliečiams 
neduodama. Kurie gauna nuo 
$5 iki $10 į savaitę, turi ver
gaut prie nenaudingo darbo, 
pav., akmenų perkraustymo iš 
vienos vietos į kitą, miesto so
duose lapus su sniegais valy
ti ir panašiai; nežiūrint šalčių, 
vis tiek turi išbūt visą .dieną 
ir tiek. Jau didesnio darbi
ninkų išniekinimo negali būti. 
Todėl Mass, valstijos visų 
miestų bedarbiai organizuoja
si į masines demonstracijas į 
Bostoną .ant Gegužės 1 ir 2 
dienų, kad įteikt Mass, valsti-, 
jos legislatūrai reikalavimą, 
kad duotų tuojaus kiekvienam 
bedarbiui žmonišką pagalbą.

Draugijos, kurios turite iš
rinkę delegatus į Bedarbių 
Tarybą, pasižymėkite savo ka
lendoriuose kovo (March) 27 J 

i d., 11-tą vai. ryte, 571 Wash-! 
■ ington St., Boston,—konferen- !
čija prisirengimui prie masi-1 
nių bedarbių demonstracijų, i 
kur ir jūs privalote dalyvaut. i

Tarptautinė Bedarbiu 
Taryba.

DETROIT, MICH
Išsigando Kapitalistai Darlri-
, ninkul i.

Kovo 10 d. lietuviai 
i ninkai surengė protesto 
' mitingą prieš skerdynes 
; ite. Kalbėjo draugas Jonikis ir 
Į V. Andriulis.
I Galima pasakyti, kad dar ne
su matęs coklo didelio mitingo, 
kaip kad šitas buvo. Mūsų ko
lonijoj sutraukti virš 
šimtų, tai labai daug.

Kovo 11 dieną buvo 
! tarptautinis mitingas, 
• tas Komunistų Partijos, 
darbininkų masinį susirinkimą ; 
susirinko 10,000 darbininkų. į 
Daugiau į svetainę netilpo, o; 
apie 3,000 turėjo grįžti atgal.

Laidotuvėse, kaip kad laik
raščiai rašo, dalyvavo 70,000 
darbininkų. Bet tai nedadėta, 
laikraščių reporteriai mažina i 
minios veiklumą. Reikia paša- į 
kyti, kad laidotuvėse dalyvavo 
nemažiau kaip 100,000 darbi
ninkų.

Kapitalistų pasamdyta polici-
I ja pirmiausia šovė į vadovau- 
1 jaučius darbininkus, nes jau ge- 
■ rai žinojo, kad d. York sakė 

1 prakalbą ir agitavo darbininkus 
organizuotis prieš kapitalizmą. 
Tad jie tiksliai šovė pirmiau
sia į velionį d. York.

Kapitalistai labai bijos dar
bininkų. Laike demonstracijų 
aš turėjau popieriniam maiše- 
lyj obuolių ir pietus įsidėjęs. 
Tai slaptosios policijos šnipai 
išsigando, jie manė, kad bom
bą aš turėjau. Greitai pripuo
lė ir atėmę ištyrė, kad nėra 
bombos, tai ir vėl sugrąžino. '

Kovo 13 d. čia buvo vaidinta 
operetė “Alkis.” Vaidinant bu
vo prirengta tikra dirbtuvė su 
mašinomi. Lošimui vadovavo 
d. W. Gugas. Galima pasakyti, 
kad publikai vaidinimas patiko, 
žmonių buvo pilna svetainė.

Svečias.

darbi- 
masinį 
Detro-

keturių

masinis
sureng-

I ši

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”
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Naujas Nupiginimas
Knygų

Eikime I Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvieta Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistines Priespaudos

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR

JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdaru 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

Dabar

$2.50

1.50
1.00

1.00

.10

.35

.25
KAROLIO MARKSO

MA. Parašė L. B.
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku- 
, nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny

gutė. Puslapiu turi 56
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ

JIMUOSE. Parašė d. Z. Apgarietis, 
naudotom siutimą. Puslapių turi 64 

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa- 

. rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.
Apdaryta 

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė
H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 

“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi
386 puslapių. Apdaryta 

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
puslapių. Gražūs ąpdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 
Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.

RUSIJOS ISTORIJA.- Parašė M. Po
krovski. 320 puslapiu. Apdaryta .

LENINAS, JO; GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 

’ 432 puslapiu. Aapdaryta
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. Ba

kelio parašė Dr. J* J. Kariančius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. »Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės, ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

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

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

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. ‘32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusk
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi.
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė ~ 

Baks. Turi 66 pusk 
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI. •

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau
00 iškarto ir pinigus prisięsįte kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
antrašu ir vardu:
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Puslapis Ketvirtas Trečiadienis, Kovo 23, 1932

Nepabaigti reikalai. Kas 
link 65 kp., Racine, Wis., 
silpnumo ir neveiklumo, apdis- 
kusavus dalykus, palikta pa
čiai kuopai daugiaus veikti ii" 

! mesti šalin ypatiškumus ir, 
jeigu reikalas, kreiptis į Ap
skričio P. Komitetą.

Nutarta aprubežiuoti laikas 
diskusijoms ne daugiaus 5 mi
liutas.

Nutarta turėti 
(pietums 1-ną valandą. 

Kuopa ima sesija uždaryta 1-mą vai. 
Nesirandant Apskričio org. prisidėjo prie Komunistų Par-! po pietų.

A. L D. L D. ŽINIOS
Protokolas

A.L.D.L.D. 8-to Apskričio - 
metinės konferencijos, laikytos 
31 d. sausio, 1932 m., Nation-1 
ai Club House, Milwaukee, v. „r. V ICIUl
W 1S.

frakei jai $1.00, komunistų na
mui $1.00, agitacijos fondui 
$1.00, bedarbių maršavimui į 
Washingtona $1.00. Laike 
vajaus gauta 4 “Vilniai” skai
tytojai. Kuopa narių turi 28. !

Vilnies” bendrovės šė-1
ra. Ižde turi $14.89.

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadienyj, 25 
kovo. Prasidės 7:30 vai. vakar# Ku- 
bio svetainėje, 79 Jackson St., New
ark, N. J. .......................................
nes

4. Balsuotą, kad A. L. D.
L. D. Centras leistų vie
ną didelę knygą į metus, o ki
tas leisti brošiūras. Už šią 
propoziciją balsavo 13, o kad 
leisti dvi dideles knygas, o ki
tas brošiūras—balsavo 12.

5. Pageidaujama, kad dar-i 
bininkų įstaigos, kuomet siun-| 
čia kalbėtęjus su maršrutais, 
tai kad tartųsi su apskričiais. 
Taip darant, būtų galima ge
riau prisirengti.

Padaryta pertrauka 
turns 1:15 vai. Antra sesijai 
prasidėjo 1:45 vai. po pietų, i 
Seka diskusijos ir tarimai.

1. Nutarta ir palikta komi
tetui paklausti apie dideles iš-1 
laidas laiškų siuntinėjimo.

2. Organizacijų centrai ir į 
kitos darbininkų įstaigos turi! 
siųsti laiškus visais reikalais' 
tik organizacijų komitetams, j 
o ne pavieniams nariams; j

3. Priimta sekančios rezo- į 
liucijos: (a) Užgyrimas Ko
munistų Partijos kovoje prieš’ 
darbininkų priešus ir oportu-l 
nistus; (b) Užuojauta Ken-j 
tucky mainieriams; (c) Prieš Į 
Lietuvos fašistinę valdžią, kad | 
būtų paliuosuoti politiniai ka
liniai ir d. Kasperaitis; (d) 
Spaudos užgynimo klausimu; 
(e) Ateivių teisių gynimo] 
klausimų; (f) Bedarbių ap-' 
draudos reikalu: (g) Darbi-1 
ninku Sporto Unijos klausi
mu; (h) Už bedarbių ap-i 
drauda.

4. Kuopų raportai: A.L.D. ■ 
D.L.D. 190 kp. aukojo darbi-j 
ninkams $40.00; literatūros j 
parduota—$6.75. Naujų na-1 
rių gauta 6; narių turi 66.! 
Pinigų ižde—$90.47. Abel-! 
nas kuopos stovis yra geras. | 
59 kp.susirinkimų laikė 9: au-! 
kotą darbininkų reikalams 13 : 
dol.; nedatekliaus turėta!

90 kp.
Antra —Susirinkimai laikoma regu- 

užgiriant j liariškai, parengimų turėjo 4;
Del! darbininkų reikalams ė ’ 

$11.00; narių turi 19; pinigų 
—$3.00; veikimas silpnokas. 
57 kp.—darbininkams aukojo 
$24.00; narių turi 57; veiki
mas labai geras. 22 kp.—su
sirinkimai laikoma reguliariš- 
kai; parengimų kuopa turėjo 
12; literatūros parduota — 
$16; darbininkų reikalams 
aukojo $25.00; kuopos ižde 
yra $5.40; nedatekliaus 1931 
metais turėjo $45.45; narių 
kuopoj yra 90; veikimas yra 
geras.

5. Metinės duoklės į Apsk
ritį nutarta pakelti iki 10c 
nuo kiekvieno nario.

6. Paliuosuoti bedarbiai nuo 
duoklių, kurie neišgali užsimo
kėti.

7. Surengti pikniką sekan
čią vasarą. Darbas palikta 
Apskričio Komitetui.

8. Konferencijas Apskritis 
laikys du kartu į metus. Pus
metinėms konferencijoms lai
ką paskirs Apskričio Komite-

draugus ir A.L.D.L.D. narius 
veikti del darbininkų klasės ir 
naudos A.L.D.L.D. 15-to Aps
kričio. Konferenciją uždarė 
pirm. A. P. Baltrušaitis 5 vai. 
vakare.

Pirm. A. P. Baltrušaitis.
Sekr. J. Kasparavičius.

te patys ir paremkite draugijas. < i 
(69-71)

pertrauka
Pir-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Visi nariai atsilankykite, 
yra svarbių reikalų aptarimui.

Žukauskas.
(70-71)

“Dabar organai yra., 
stiprūs ir sveiki” '

“Aš kenfiiau i»er daugelį metų nuo silp
nų organų." rašo p. U. Janusas, Reading. 
Pa. "Aš turėjau praarta skilvį. Mano inkstai 
buvo silpni. Aš buvau nervuotas, turėjau 
galvos skaudėjimus ir nemiegodavau gerai 
naktimis. Aš ėmiau daugelį visokių vaisoj, 
bet jie nieko negelbėjo. Pagalios aš gavau 
bonką Nuga-Tone. J mažiau, kaip savaitę

i laiko aš pasijaučiau daug geriau. Dabar 
mano organai yra stiprūs ir sveiki. Nuga- 
Tone yra pastebėtini vaistai del silpnų, li
guistų žmonių.”

Visose pasaulio dalyse yra milionai žmo
nių. kurtų sveikata ir stiprumas tapo at- 
steigti Nuga-Tone ir jeigu jūsų sveikata n^ 
ra geriausia, arba jeigu jūs jaučiatės pare- 
nę prieš laiką, būtinai imkite Nuga-T<Hte. 
Jeigu aptiekininkas neturi jo, paprašykite”jį 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėt Nuga-Tone. Substitutai yra be

1 vertės.

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kuopos ir LDSA. 

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- 
1 mai bus šokiai prie Proletarų Meno

17

LEWISTON, ME.
Draugas Mi žara kalbės kovo 27 

d., 2 vai. po pietų, Šv. Baltramiejaus 
svetainėje, 387 Lisbon St. 
dalyvaukite, nes d. 
grižo 
naujo

tijos rinkimų kampanijos.' 
Turi išrinkusi delegatus ir pa- J 
aukojo į rinkimų fondą $3.00. 
Kuopa dalyvauja tarptauti
niam judėjime. Raportas pri
imtas.

B. Thamas, konferenciją ati
darė Apskričio sekretorius d. 
K. Veprauskas 10 vai. ryto.

Dienotvarkis skaitytas ir pri
imtas, 
datų komisija 
Kulbokas, K. 
Gelumbauskas.
tus sutvarkė, pakviesta pakai-! rinkimai, 
bėti nuo 1-mo Apskričio dele- riai. I 
gatas drg. P. Krakaitis, kuris vienos anglų kalba, 
ragino 8-to Apskričio narius parengimus, vienus 
stoti į Komunistų Partiją. : Pelno davė $5.00.

Raportas mandatų komisi- davė pelno $42.77. 
jos. Delegatų randas seka-: ta 
mai: nuo 94 kuopos, Kenosha, | 
Wis.: H. Strautman, V. Naru-j so 
ševičius ir J. Vabalickis; nuo Lenkų Kompart. $2.00, kovai 
167 k p., Sheboygan, Wis 
Skeris ir Al. Katauskas;
65 k p., Racine, Wis.: 
Gelumbauskas ir K. Kisielis; nu 
nuo 56 kp., Milwaukee, Wis.:! Wis., $1.25, “Vilnies” diehraš-j 
J. Vaicekauskas. A. Savickis, čiui . $5.00, Kompart. $1.00, 
P. Senkus ir J. Kulbokas; nuo)streikuojantiems mainieriams 
1-mo A.L.D.L.D. Apskričio d. $5.00, Tarptautiniam Apsigy- 
P. Krakaitis. Viso 12 delega-, nimui $7.00, “Laisvės” 
tų. Iš Apskričio Piki. Komite-, raščiui $2.00, Lietuvos poiiti-j 
to nepribuvo 2, B. Thamas ir'niams kaliniams $2.00, bedar-i 
A. Levenis. Nutarta pilnas 
balsas suteikt Apskr. Pild. Ko
mitetui. Viso su sprendžiamu 
balsu dalyvavo 17 delegatų.

Rinkimas prezidiumo. Pir-1 
mininku išrinkta K. Kiselis, 
pagelbininku J. Gebartas, raš
tininku F. Beržanskis, pagelb. Į 
P. Senkus.

Knygų peržiūrėjimo ir rezo
liucijų komisiion išrinkta se
kami draugai: S. J. Gelum
bauskas, J. Vaicekauskas, J. 
Gebartas.

Pereitos konferencijos pro
tokolas priimtas vienbalsiai.

Apskričio P. Komiteto ra
portas. Organizatoriui nebū
nant, Apskričio raštininkas iš
davė raštišką raportą, kuris i 
skamba sekančiai:* Apskritis 
turi 4 kuopas Ju 100 narių. 
Dalinasi sekamai: Sheboy
gan 18 narių, Milwaukee 28, 
Racine 12 ir Kenosha 42 narių. 
Pereitais metais Apsk. turėjo kuopoj pinigų randasi $4.22; j

Parengimų Apsk., “Vilnies’
“Laisvės
Kuopos knygų vertės už $65. i laikyti Milwaukee, Wis. 
Abelnas kuopos turtas $199.-! p-1------- A r
22. Raportas priimtas. j miteto 1932 m.

Raportas nuo A.L.D.L.D. 1-j kauti draugai: J.
mo Apskričio.—Drg. P. Kra-' kas, J. Užusienis, S. J. Ge

lumbauskas, K. Veprauskas,

kaip parašytas. Man-! 
paskirta: J.' 

Kisielis ir St.
Kol manda-

■ Sesija Antra
Sesiją atidarė drg. K. Kise- 

lis. 2-rą vai. po pietų. Imta 
diskusuoti gręsiantis imperia
listinis karas. Taipgi disku- 

isiiota, kaip naujų narių gauti 
65 kuopa, Racine, Wis., na- į Kompartiją. Po ilgų disku- 

rių turi 12. Laikyta 9 susi- sijų
. Gauta 2 nauji na- kiekvienai kuopai.

Surengta prakalbų 3 ir kad kuopa nuo 5 narių turi’ 
--g1" Turėjo 2 gauti po 1 narį į Kompartiją,

šokius. 
Piknikas 
Iš plati n- 

literatūros: Darbininkų 
I Kalendoriaus 30 kopijų, “Bal- 

40 kopijų. Surinko aukų

’. Mizara 
iš Sovietų Sąjungos 
pasakys.

Būtinai
ir^dami' i Sąjangos Orkestros. Visi dalyvauki- 

k j te šiame parengime, pasilinksminki-
(70-71) _________ _______________________

Po ilgų disku- 
nutarta paskirti kvotą 

Nutarta,

ir kad kvota būtų 'išpildyta 
iki 19 d. gegužės, 1932 m. 
Nutarta, kad kuopos sure
gistruotų bedarbius ir pasiųstų 
į bedarbių tarybą komitetus, 
ir taipgi, kad tas komitetas tu-, 
ri eiti į kitas draugijas bei į 
kliubus ir traukti juos į be-Į 
darbių tarybas.

Apie mūsų spaudą, “Vilnį” 
ir “Laisvę,” nutarta, kad visos 
kuopos 8 Apskričio ribose 
suteiktų “Vilnies” popieros 
fondui finansinę paramą, pa
rengimais ar kitokiais būdais, 

dien-! Palikta kuopoms, kad tą iš-' 
Iš Apskričio Piki. Komite-! raščiui $2.00, Lietuvos politi-1 pildytų. ;

ZZ, ! A.L.D.L.D. Centro reikaluo- 
bių kelionei į Washington j se 8-tas Apskr. sutinka pilnai | 
$2.00, del agitacijos bedarbių j su Centro dabartiniu nusista-' 

Viso išaukota $37.25. ■ tymu. A.
Knygų peržiūrėjimo komi-; 

raportas priimtas.

• M prieš negru lynčiavima $2.00,; 
nuo “D. W.” $6.00. Viso ‘ $10.00. |

S. J. Į Iš iždo aukota sekamai: alka-: 
maršavimui i Madison,!

I Wis., $1.25,
Čiui $5.00,

-   ~ 7 ’ ■

; nuo j streikuojantiem

RUMFORD, ME.
Prakalbos rengiamos d.

Jis buvo darbininkų tčvynčje—Sovie
tų Sąjungoje ir mate kaip darbinin- Į 
kai tvarkosi. Prakalbos atsibus kovo ! 
27 d., 7:30 vai. vakare, šv. Roko i 
svetainėje. Ateikite masėmis.

(70-71) !
________________ i

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kuopos yra šaukiamas 
susirinkimas kovo 27, 10 vai. ryto, 
928 E. Moyamensing Avė. Draugai 
ir draugės, ateikite visi i šį susirin
kimą, nes yra svarbių reikalų apkal
bėti ir jau reikia mokėti duokles už 
1932 metus. Kurie knygas dar ne
gavo, tai dabar atsiimsite jas. Ne
pamirškite ateiti ir naujų narių atsi
vesti. Mūsų susirinkimai yra laiko- , 
mi kas ketvirtą nedėldienj, 10 vai. 
ryte.

Mi žarai. VARPAS BAKERIES, Inc

$2.00.

Fin. Seki'. J. Baranauskas.
(7G-73)

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Lietuvių Tarybos Antros ! 

kuopos yra laikomi susirinkimai kas I 
utarninką, 1:30 vai. vakare ir nedė- I 
lioje, 12 vai. po pįetų, 928 E. Mo- j 
yam.cnsing Avė. Visi bedarbiai yra Į 
šaukiami ant susirinkimo ir tie, ku- i 
vie nedirba pilną laiką. Kurie nega- ! 
Ii utarninkais ateiti, tai nedėliomisj 
gali ateiti, nes yra svarbu visieirfs 
priklausyti. Nieko nereikia mokėti, 
visiems už dyką.

Bedarbių Tarvbos Valdyba.
DETROIT, MICH.

Iš priežasties j vykusios žmogžu
dystės pas Fordo dirbtuves, ir ma
sinių laidotuvių kritusių darbininkų, 
Ateivių Teisių Gynimo konferencija 
turėjo būtį atidėta. Ji ivyks šeš- 

’, 2-rą d. balandžio, 2 vai. ■ 
po pietų, Visi delegatai ir pri- j 
klausančios organizacijos, turi būti- j 
nai dalvvauti.
Ferry Svetainėje, .1343 Ferry Ave., I 
ry Avė. Visi delegatai ir pri- 
Gvninio, 4819 Hastings St.

(69-70)

Kuopos ižde randasi $13.06.
i sijos raportas priimtas. įRe- 
zoliucijų komisija patiekė ‘dvi 
rezoliucijas. Viena prieš op
ortunistus ir jų žalingus dar-i $11.02; narių turi 28. 
bus darbininkų klasei, 
spaudos klausimu, i 
mūsų spaudos taktiką, 
spaudos delegatai sumetė j 
$5.85, taipgi nutarta paaukoti 
iš 8-to Apskričio iždo “D. W.” i 
$5.00.

Nauji 
ta, kad naujas Apskričio 
Komitetas turėtų ryšius su 
L.D.L.D. 1-mu Apskričiu.

Ekskursijos ar piknikų 
rengime ir kitokiuose. A.L.D. 
L.D. reikaluose nutarta su
rengti koncertas ant rudens. 
Pavesta Apskričio naujai val
dybai.

Nutarta pasiųsti delegatas į j 
Šerų už $10().()0, j Pirmo Apskričio konferenciją, 
šėrų už $30.00.1 Nutarta sekančią konferenciją

Rinkimas Apskričio P. Ko- 
Išrinkta se- 
Vaičekaus-

Raportas priimtas^
94 kp., Kenosha, Wis., su 

sirinkimų laikė 11, narių turi 
42. Parduota “Laisvės” ka-1 
lendorių 63, “Pral. Olšauskas” ! 
knygučių 5, parengimų turėjo į
2 pikniku. Pelno, davė $16.- 
35. Prakalbų 3. Del Lenkijos Į 
Kompartijos parduota štampų 
už $2.25. Tarptautiniam D. 
Aps. Fondui paaukota $1.00, 
kuopa aukojo del nužudytų•
3 bedarbių laidojimo Chica- 
goj $1.00, nariai sumetė $3.00.1 
Viso $4.00. “Vilniai” suren-j 
gė pikniką bendrai su Lyros 
Choru ir Waukegan Liuosy-

i bes Choru. Kiek pelno davė, 
nežino.

A.L.D.L.D. 94 kp. turtas:1

aukojo tadienj,

sumanymai.—Nutar-' 
P.!

laiiiaii
o

su- j

mo Apskričio.—Drg. P. Kra- Į
kaitis, išduodamas raportą iš i
Pirmo Apskričio, nurodė, kad ! J. Gebartas, A. Katauskas ir
8-to Apskričio yra daug trū-! A.
kūmo ir apsileidimo nekurio- Kvietkauskas.

Konferencija uždaryta 6-tą
vai. vakare.

Pirm. K. Kisielius.
Rast. Feiix Beržanskis.

Paragino, kad 
daugiaus veiktų ir 

trauktų narius į Kompartiją. 
Raportas priimtas.

117 narių.
turėjo du teatrus, vienas Raci
ne, kitas Cudahy. Racine pa-1 
daryta nuostolių $1.40; Cuda
hy toks pat teatras davė pel
no $11.91. Piknikų nebuvo. 
Priežastis — negauta tinkamo 
daržo. Apskričio P. Komite
tas nutarė rengti vakarienę su 
programa, Racine, Wis. Vaka
rienė neįvyko. Priežastis—ne
galima buvo parduoti tikietu. se kuopose. 
Komitetas pasitaręs atšaukė nariai 
vakarienę, kad nepadarius di
delių nuostolių.

Apskričio komitetas turėjb 
4 posėdžius. Aukavo J. L. D/ 
$5.00. Prakalbų surengta 6. 
Vajaus prakalbų maršruto pa
sekmės nekokios. Naujų na
rių negauta niekur, ir mažai 
rūpintųsi spaudos platinime. 
Raportas priimtas. 
. Atsilankė d. Fred. Bossett, 
kandidatas į Milwaukee mies-. 
to majorus nuo Kompartijos. I 
Pakviesta pakalbėti. Drg. F.! 79th 
B. ragina stoti į Kom. P., taip- Konferenciją atidarė d. 
gi remti rinkimų kampaniją, i brauskas, 10:30 vai.

Draugas J. Žebrauskas pasa
kė ir įžanginę prakalbėlę, ko
dėl yra tveriamas 15 Apskri
tys. Į mandatų komisiją pa-į 
skyrė draugus A. Baklienę, S. i 
Maženską ir J. Kasparavičią. ,

Draugas D. Petrauskas pa-. 
sveikino draugus delegatus i 
nuo Komunistų Partijos (lietu
vių frakcijos) su 
Kitas draugas kalbėjo apie 
Darbo Sporto Uniją anglų 
kalba.

Delegatai rinkti nuo 5 kuo
pų. Viso delegatų išrinkta 28, 
bet vienam nepribuvus, tai da
lyvavo tik 27. Konferencijos 
prezidiuman išrinkta: Pirm. 
A. Baltrušaitis, pagelbininku 
—S. Maženskas, sekretorius 
—J. Kasparavičius, korespon
dentas—J. Mažeika. Rezoliu
cijų komisijon: J. Mažeika, D. 
Petrauskas, J. Žebrauskas.

Tarimai:
1. Vienbalsiai nutarta su

tverti A.L.D.L.D. 15 Apskri-

Delegatai pasipirko kampani
jos stempų.

Kuopų delegatų raportai: 
167 kp., Sheboygan, Wis., pil-, 
nų narių turi 18, naujų gau-: 
ta 3, ižde*'turi $4.25. Laikyta j 
susirinkimų 9, prakalbos vie-' 
nos, pasilinksminimo vakaras 
vienas, su pelnu $7.25. Kuopa 
pirko vieną “Vilnies’’ serą už 
$10.00. “Vilnies” ’ prenumera
tų prieš vajų 3. Vajaus laiku 
gauta 21 balsas. Prie T.D.A. 
priklauso 10 narių. Streikuo
jantiems mainieriams surinkta . 
aukų $9.75. Paaukuota Bedar-! 
bių maršuotojams į Washing- 
toną $3.00. Progresyvių Ben
dras komitetas surengė “Vil
nies” naudai pikniką su pelnu i 
$27.00. Suspenduotų ar šiaip j 
priešingų mūsų judėjimui tar-1 
pe*kuopos narių nesiranda. Ra- 
portas priimtas.

56 kp., Milwaukee, turėjo 2 
išvažiavimu. Surengė dvejas 
prakalbas. Aukojo “Vilniai” 
$5.Q0, “D. W.” $5.00. Lenkų

Savickas. Alternatas K.

A.LDJLD. 15-to Apskričio Konferencija
PROTOKOLAS

A.L.D.L.D. 15-to Apskričio 
konferencija įvyko vasario 21 j 
d., Draugijų Svetainėj, 920 |E.'

St., Cleveland,

tys. Tuo reikalu skaityta ir i 
laiškas iš Centro sekretoriaus. ! 
Laiškas priimtas vienbalsiaį. i

2. Laiškas 'skaitytas A.L.D. j 
, ! L.D. 59 kuopos ir priimtas, Į 

P“,10, i kad paraginti Centrą leisti 
J. že- j ]<nyg-as daugiausia iš Sovietų 
r^te. Į Sąjungos revoliucijos laimėj!-!

l mų ir apie Penkių Metų Plą-1 
•iI į

9. Sekanti konferencija bus 
laikoma Akrone, Ohio.

10. Nutarta, kad kieviena 
kuopa greitai- sudėtų po vie-' 
ną dolerį 15-tam Apskričiui 
pradžiai darbo. Paskiaus 
kuopos galės išsiskaityti tą 
paskolą, kuomet mokės savo 
duokles į Apskritį. Delegatai 
ant vietos sudėjo 5 dol. -

11. Į Apskričio valdybą iš
rinkta sekanti draugai : Pirm. 
—S. Mažanskis, 722 E. 127th 
St.; protokolų sekretorius —J. 
Graibus, fin. sekretorius — D. 
Petrauskas, 1451 Clermont 
Rd., ižd.—A, Baltrušaitis, 
10549 Eik Avė., apšvie.tos na
rys—P. Nemura, 15210 Luc-

Ę. Klausimas, kaip praplėsti i kow Avė. Visi iš Cleveland. 
15-tą Apskritį, padauginti jo! Alternatai—J. Mažeika, *T. 
kuopas ir narių skaičių, palik- i Kazilienis, J. Kasperavicia.
ta Komitetui. | Konferencija ragina visus

prakalba “Naudojau Pam-.Expellerį ir 'Tuo jaus 
Atgavau Savo Sveikatą”

“PAIN-EXPELI-ERIS sugrąžino man sveikatą. Per suvirš du metu aš kantti- 
nausi su skausmais pečiuose, išleidau daug dolerių daktarams, kurie užsispyru
siai reikalavo, kad gulėčiau, lovoj.

“Mano draugas patarė man, kad jei aš trinčiau skaudamus sąnarius su PATN- 
EXPELLERIU, tain tumaus išgyčiau. Paklausęs savo draugo patarimo pradėjau 
naudoti PAIa-EaPELLERĮ ir tuojaus atgavau savo sveikatą.”

(pasirašo) B. D., Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLER* Mark

Įreg. J. V. Pat. Biuro'

Per suvirs 60 metų tikrasis Enkcr PAIN- 
EXPELLERIS gelbčjp darbininkams “sugrįžti 
vėl prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reumatiški 
gėlimai, strėudieglis, .neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PA IN-EX l’EI.LERIS padarė kitiems, 
jis padarys tą patį ir jams.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur
•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Yra Sužymėta 200 Ligų
NURODOMA Iš ko jos atsiranda, patariama kaip jų IŠVENG-

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

žemiau 'seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidreskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatebe. 
Aprašoma arterijų veržlumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideg’inimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus jkandimų ir jgilimų. 
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 piktrožemis. 
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 priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. ■
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
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

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 1.1.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai.
Šlapligė, mažakraujingumas. 9
žolinė šloga, dusulys, kosulys.
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas. nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.

. Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai.
■ Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- i 

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- '

yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

‘LAISVĖ,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-S015
o

SMULKMENOS
’o’o,

J. Gasiunas

j savininką iškelti rankas augs- ■
v

JUOZAS KAVALIAUSKAS<♦>

<t>

Du <♦>
tars <t>

Bedarbiai pasidarė net Kiekvienas darbininkas turi;
e r>

<J>

<!>

<t>

<!>'

27 d., 7:30 vai. va-
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o

"o"

o
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NUŠOVĖ UŽ TURĖJIMĄ
PERMAŽAI PINIGŲ

nevykę pas- 
sugryžusius 

ištraukti jo-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

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

Pasiskubino prisipažint 
kaltu

patar- 
ir už 
kainą,
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pradžioje balandžio mene-i ,
šio. Areštuota Ramon Ca-;DRG. MIZAROS PRAKAL-

Icnnallna Irnvi Irciltinn vmno--Į BOS
J žudystėj. Tai labai jau aiš-į

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St. /
S. E. 6th & Callowhill 

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

Trečiadienis, Kovo. 23, 1932
11 ■"» *. 1 i* i .,; ,

Labai 
žmonės 
sukolie- 
trečiojo 

kvotimą policijos

Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

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

MASKVA.—Tankiai kyla. 500,000. Jauni komunistai 
į klausimas, kiek yra organi- lieka kandidatai į Komunis- 

Sovietų tu partiją.

ėjusi ubagais ir parsinešusi; 
vadovaujančias keletą gabalų stldžiūvusios | 

duonos, o už .surinktus pi-' 
nigus nusipirkusi iš skerdy 

karvių kojų po lO^cen

: PASKUTINIUS RAKAN 
DUS

neturėdama 
gyventi, gyvena.

Savivaldybe ne turinti,;
i apie nuosprendi, kaltinamasis Į

ne visus priima j Partiją. Į

In

'■'U

TREČIOJI NACIONALES M AINIERIŲ 
UNIJOS KONFERENCIJA

Pildomosios Tarybos Turinin- Neprisirengimas Pakenkė 
gas Raportas Apie Unijos Kovoms
Pasisekimus ir Trūkumus 
Apie vieną dalį N.M.U. Pil-I 

domosios Tarybos raporto, ku
rį išdavė sekr. F. Borich, jau i 
buvo rašyta. Dabar čia seka 
kita dalis raporto apie uni-i

< još laimėjimus įvairiose kovo-, 
se ir trūkumus.

Prieš didįjį streiką pereitą : sykloj. 
vasarą, kuris .ąpėmė vakarinę atsiekta. 
Pa., tytinę Ohio -ię dalį West; 
Virginijos, reikia' pasakyti, 
kad Nacionalė's Unijos kaip ir 
nebuvo. Buvo kai kuriose1 
vietose narių grupelės. Vei-“! 
kimo visai mažai, pasirodyda-į 
vo.

Tasai didysis streikas prasi-!
dejo^ tiktai vienoj kasykloj.;kaliniai. Nebuvo organizacijo 
Prieš streiką visai prie kovos: ^urį būtų galėjus tinkamai va-; 
nesirengta. Unija atėjo tik- ;dovauti kovoms. Nebuvo gero 
tai streikui prasidėjus ir ėmė-. !r si vadovavimo. Streikas ta-1 ™Pratimo aPle strelko revohu‘ i 
čiaus greitai persimetė į kitas i 
kasyklas ir net kitas valstijas. 
Nacionalės Mainierių Unijos 
vardas, kaipo kovojančios or-j 
ganizacijos, smarkiai kilo, i 
Šimtais nariai prie jos rašėsi. I

•Nors visai prie kovų neprisi- ( 
rengusi, nors neturinti pakan-1 
karnai spėkų organizacijai ir 
kovai plėsti, tačiaus unija 
griebėsi visa savo energija 

✓darbuotis visose kovose. Ji- 
k nai tuojaus atsistojo mainie-, 

’ Nų kovų priešakiu ir pridavė 
t mainieriams daugiau pasiryži- ■ 

mo, daugiau energijos vesti! 
tas kovas.

Įkhi būdu nepavyko. Trasi-(kare. šv. Roko Svetainėje. 
|dėj° skilimas tarp dar strei-1 Liet. darbininkai RvieČia- 

; sėkmės — dirbantiesiems pa-1
: bloginta darbo sąlygos, 0 ' Mizaros prakalbas apie So- 
streikuojantieji atsidūrė be- vietų Sąjungą.

i darbių eilėse ir įtraukta i juo- ; --------------- :—
das knygas. DARBININKAI, VALSTIE-

Reikėjo tuojaus žiūrėti, i ČIAI BADAUJA LIETU-
Streiko laike unija pradėjo i ka« daryti, kuomet jair-buvo |VOJE; VALDŽIA ATIMA 

smarkiai augti nariais ir savo ! darban bfn?’ 30+ nu.°? Į
įtaka, kaipo atsidavusiai kovo-, simcia‘ . ^ac!a reikejo turėti į 
janti organizacija už mainie-, V1SS1 susninkimai ir
rių ir visos darbininku klasės1 apkalbetl ?nsa pad*tls- ,Je1’ 
reikalus. Galimybės buvo tas ?.u Pas!rodo> kad 50 nuosim-

i kovas laimėti nors dalinai ir , mainie^U Jau
•unijai pasilikti kiekvienoj ka- i f*ai.. V’ \acla laa 1

Tačiaus tas nebuvo į tęsti strmkas. bet reikia reng-i 
Streikai nelaimėta.

Didžiausia nepasekmė, tai 
neprisirengimas iš anksto prie' 
tokios didelės kovos. Reikėjo 
iš anksto peržiūrėti savo spė- j 
kas, priešo spėkas, išdirbti ge-1 
ra planą ir tik tada eiti ko- i 
von. To trūko.

Streiko vadovybė 
silpna. Ypatingai silpna lo-j

cinę strategiją.
Proletarinė d e m o k r a tija , 

taipgi prastai pravesta gyve- j ‘į- 
man. Mažai Įtraukta mainie-, ’
rių iš pačių kasyklų streiko j 
vadovybėm Streiko komite
tas nesirėmė ant plačios dar
bininkų masės. Tas irgi strei- Į 
kui pakenkė.

Puslapis Penatas

nę Taikos teisėjui ir teismas 
priteisė 30 litų sumokėti 

| Bartkaitei. Kybartiene ne- 
j sutikusi,-* padavusi Apygar-' 
!dos teismui apeliaciją, šis i 
' sumažino iki 10 litų. Taigi; 
Itų 10 litų ir atėjo išjieškoti. į 
i Bet jokio turto nėra. Ky- 
Ibartienė sako, jei susiėlge- 
Tausianti, tai atiduosianti.
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(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
nebeFaikas 1 Maitinasi Ubagauta Duona1 

% Einame i Barakus, Taura-.tis kaip organizuotai pasi- _ . ' ' .. . , ;
traukti ir rengtis naujoms ko-:£'čs priemiestį. Barakai at-i^ 

1 voms. 1 skiras miestas, kuriame gy-:
Kentucky streikas irgi ne-j vena Tauragės biednuome- 

prisirengus pradėtą. Prieš Nors ir inžinierius ir 
vienbalsiai pasisakė už gydytojas parenske ■ ka Leia i 

; Streiką. Bet visa bėda, kad gyventi _negahm_a, bet Died-; 
ta-in{r;1 toj konferencijoj buvo apie.nliomene, neturėdama kur.

; 75 bedarbiai ir “blacklistinti” 
, mainieriai. O tiktai 25 nuo- 
j šimčiai geriausiai pasiryžusių 
kovotojų pasisakė už streiką.-kur jų apgyvendinti. Bara-;1 

Svarbiausios Užduotys kni statyti dai vokiečių lai- 
_ . , . , . , . :kais. Tai žemi, ilgi iš lentų

1 Pne kiekv.e.w streiko j k j j j kuriuose gyt 
I reikia is anksto gerai pnsi- . .. \ , i

" ‘ v spėkos! vena visoki . elgetos, skur-*
re-; džiai, neturtėliai. j

Užeiname pas Oną Kybar-;
, Darome duris—užra- 

vaikas

Nemokėta Organizuotai 
Pasitraukti

Senosios unijos vadai ben
drai su mušeikomis, valstijų 
kazokais, badas ir kitos nepa- 
nešamos sunkenybės vertė! 
mainieriuš nelaiku grįžti at- į

i gal. Kuomet jau buvo sugryž- j 
ta darban apie 70 nuošimčių ! 
manierių, tai tuo\laiku bandy-; 
ta išvystyti antras ofensyvas.1 

būdu tęsti

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku išmokinamo 
viską, kas link ^AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose, 

ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAHKl NAS ir kiti 
gvarantuojame už mažą užmokestį... Mes padedame 
Užsirašynias j mokyklą kiekvieną dieną nuo y ryto 

Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

RICHMOND Hill. N. Y. — 
Daniel Nevins apsiriko teisme, i 
Jis buvo teisiamas už žmogžu- Į 
dystę; gynėsi, kad nekaltas. • 
Ir prisaikinti posėdi įlinkai i 
(džiurmenai) pripažino jį ne-; 
kaltu. Bet pirma negu džiu-1 
rėš pirmininkas atėjo pranešt;

- ---------- ----  T- - •---------------------- |

ėmė ir prisipažino kaičioj. Jei ' 
I būtų lukterėjęs kokią minutę, I 
; būtų likęs išteisintas. O da-1 
bar gavo .6 iki 10 metų kalė
jimo, kaip antro laipsnio. 
žmogžudys.

O
Išardymas, sutttisymas, sustatymas, suprast 

, ir plan;} automobilio; mokinama dienomis
Mokytojais yra
Leidimų (License) ir Diplomą 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro.

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

Telephone, Algonquin 4-40-19

savo ir priešų
j apskaitliuoti, turėti gerą 
zervą.

2. Visi streikuojantieji rei- ,.
kia Įtraukti Į bendrą frontą 'Genę
ir kad jie patys išrinktų strei- kintos. Kažkoks
ko komitetą. _ . . ;klausia: “kas čia.” Tik kai,

3. Vykusiai ir gerai prisi-1 pasa]<0 policija— įsileidžia.; 
.rengusiai maskuota senosios i K b -,iš nedįdelį ga!.
rius traukti kovon. ? tas, durnų pilnas, dvokia.

4. Dėti visas pastangas į Gyvena jame keturi žmb-į
pravesti proletarinė demo-(nės. Kybartienė ištekėjusi, ’ 
kratija streike ir kitose visose ■ vyras pametęs — gyvo- 
kovose.^ ... :na mieste ir viską prageria,
prieš Streiku, laike streiko ir!J1 Pati elgetauja. Parode-- 
po streiko.

6. Didinti 
spėkas, ir tt.

Kitam pranešime seks dele
gatų pranešimai iš lokalinių 
kovų.

PAŠAUTAS POLICMANAS
IR PLĖŠIKAS
BROOKLYN. — Valgykloj po Į 

:num. 88-26 Myrtle Av. •susišau-1 
' dč policmanas H. V. Sheehan j 
su dviem plėšikais. Pašovė; 
vieną plėšiką, kurį kitas įsi-; 
tempė Į automobili ir nuva-į 
žiavo. Pats policmanas tri-: 
mis kulkomis pavojingai, gal ■ 

■ mirtinai, pašautas. Tuo kart'I 
policmanas buvo civiliuose 
drabužiuose.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

N A U J A U S 1 O S MADOS

MERGINA PLĖŠIKŲ VADAS; 
BRONX — Jauna mergina ■ 

vad-ovavo plėšikams, kurie pa-j 
Klos Karviu KO |U po m cen- i $20,0°0 vertes deiman- 

. . " . į . . f tų ir kitų brangumynų, uzpui-l
tų koją. laigl ctabdl VISI : d^mi krautuvę po num. 2385 

į tas kojas lupa, svilina, ver-i Grand Concourse, priversdami 
i da, todėl ir dūmų pilna.

Ir iš Ubagų Reikalauja 
Pinigų

Skolos 10 litų. Bet įdo-į 
miausia, kaip tie 10 litų at
sirado. Pasirodo, kad tuo-!

. . .. r,. ;se pat Barakuose gyvena;O jaunieji Pio-. . 1 , . |
šavimus į miestų ir pavietų; Sąjungoj. Į šį klausimą ge-! "" nro-nniyaeiini 7iei^a nioterisKe, pas Kūnąvaldžias su aiškiais reikalavi-1 rat°ako vieno laikraščio T o nnnnnr t • lankydiįv.«sl kazkol«e dtvvy-

s įtun narių 3,000,000. Tai rai> Visiems nepatikę, kad
tz " ’a r> j.** i darbininku armija. Kartu Ajo naleistuvauiama Kar-i Komunistu Partija turi T • i • r- _ paicicbuvaujcinm. ivui ,

-judėjus, tai. komunistine.tą tie du vyrai parėję girti. Į 
J bpti®e^myna Sovietų Sąjungoj; Tai Kybartienės vaikai ėmė 

'turi 10,250,000. 'blėkomis ir silkėmis ‘L~"x
Šita skaitlinė labai gerai kinti, barškinti.

Dirbančiųjų ir Bedarbių 
Vienybė

Kadangi tose vietose, kur Norėta dirbtinu 
kovos prasidėjo, didžiuma' sveiką, 
mainierių jau bedarbiai, tai; .Tai buvo visai 
daugelis manė, kad dirban- tangos. Tuos 
tiems išėjus streikai, tuo- mainieriuš atgal 
jaus bedarbiai užims jų vie
tas ir streikas bus likviduotas. į 
Tačiaus visai priešingai išėjo.! 
iNacionalė Mainierių Unija su-'

-įgebėjo ir bedarbius įtraukti į 
Įpiftąs kovas iT padaryti
• riausiais streikierių pagelbi-;

* įlinkais.
Unija ėmėsi organizuoti de- i 

monstracijas ir baduolių mar-įzuotų komunistų

KIEK ORGANIZUOTU KOMUNISTŲ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

. 'J 
, .---------- ;—- i
PATRIOTAS LAKŪNAS

i KALTINAMAS KLASTOSE

NEW YORK.—Teisme įkal-! 
; tintas Charles A. Levine, pa- 
; triotas lakūnas, kaipo svetimų 
i parašų klastuotojas ir vogtų 
i šėrų priėmėjas.

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, ėringam kambary—35c ...
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes sn moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsinūrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTA KIS INKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki .12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. elc-veiuiriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montro.se Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

mais bedarbiams apdraudos, įęOreSpondenta 
vaikams mokyklose maisto ir 1 
drabužių, iš namų nemėtyti ir; . .. .. „
t. t. Bedarbiai ir dirbantieji; narių 2,750,000. Partijoj bū- Į 
susivienijo. Visi bendrai da- tų daug daugiau narių, 
lyvavo bendrose demonstraci-

f’ose. Bedarbiai pasi ’
radovaujanti streiko lauke.

^AJie pirmutiniai stojo Į pikietų
/ 'eiles ir gana narsiai 

prieš anglies baronus, 
kas- ir t. t. ™

T

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

HOBOKEN, N. J. 
jauni plėšikai nušovė praeivi 

. i Antoną Kacyą už tai, kad 
SjlSirmkę. jis prįe savęs turėjo tik 90 

Kažkas ap~ centų pinigų, kuomet jie su- 
Banditai 

šiukšlės, pilamos pamazgos; paprastai keršija žmogui, pas 
; ir ją sulaužę. Tada Bart- j kurĮ randa l)el'mazai P»>W 
kaitė, kuriai ta būda pri- i trečio LAIPSNIO

turėti tam tikra pastovumą Išaiškina, kodėl Sovietų Są- daug žmonių. ~
imnerialistinės * vertęs budelę, kur laikomos i stabdė ji apiplėšt.

i w v • i v - __ m_______  ______ ___ I nanrfjcbji Irov«i i’ Q 7kovojo ir politinį prasilavinimą,ku-i jungos bijo
mušei- ris nori priklausyti Komu-'valstybės. Na, o dar čia ne- 

Niekur nesimatė, nistų Partijoj. Turi išlaiky-1įskaitoma kitos organizaci-1 
kad bedarbiai būtų užėmę dir- disciplina. ... ■ ” ’ 1 ’i jos ir simpatikai, kurie vi-i Kaitė,_ Kuriai ta nucia pri- - trečio LAIPSNIO

Gi Jaunų komunistų Ly-kuomet eitų ginti darbiniu- |blausė, apskundė Kybartię-1 KANięiNIMAI.
ga turi narių savo eilėse 4,-įkų valstybę. I ■ ' ' 'Į neUyork?- Kriminalių

Provokacijos Ispanijoj !voj'abisoSizSą.’klui buda’ 

Prieš Komunistus Darbininkai labai gerai ži
no, kad Sovietų Sąjunga 
niekur savo pinigais nešel- 

MADRID.— Ispanijoj ke- pia komunistinį' judėjimą, 
j nrieš Komunistinis judėjimas at- 

kė diskriminacijos prieš neg,- komunistus ir Sovietų Są-;siianda kapitalistinėse saly- 
’ ) rus darbininkus. Plačios neg- jungą. Sakoma, kad “ati- se iš tų sąlygų, kuriose dar- 
• J rų masė**nuoširdžiai rėmė ko-’dengta” komunistų suokai- bininkai gyvena.

vas. Daugelis negrų net prie-;“padaryti revoliuciją”!
' < sakm streiko stojo, skaitlingai; 1 J ! ------------------

:-j pikietuose dalyvavo.
k Baltveidės ir negrės motinos sane]}as kuri kaltina žmog- ’ 

pasimamydamos ėjo pikietuo- - - — -.............. "
ti. Vieną dieną eina negrė - -
moteris pikietuoti ir savo vai- ku, kad daroma suokalbis; 

/kus palieka baltveidei prižiū-1 prieš komunistų judėjimą, 
rėti, kitą dieną baltveidė mo-; Toliau tas pats praneši- 

L teris eina pikietuoti ir tuo lai-, mas sako, kad atvykęs iš
f ku negrė moteris prižiūri sa-'M dp]Plains cn mai-' vo ir baltveidės vaikus. Mote-1 įVlaS .V?S aęle£atas su mai" 

rys gana energingai streike su ir padedąs Ispa-;
> ^dalyvavo. jnijoj daryti sukilimą nuver-

Vienoj demonstracijoj viršTimui valdžios.
5,000 baltveidžių ir negrių į . . .
moterų dalyvavę. Jaunimas lai jau labai aiskus pro-j

' taipgi buvo kovon Įtrauktas, yokacijos tikslais padarytas 
gana skaitlingai. melas. Imperialistinės vals-

< šitose kovose valdžia ir se- tybės visaip bando išprovo- —C7 _________ „___ ,_____
vadal nun]askuo",kuoti kara su Sovietu Są- gystės Svetainėje, 387 Lis 

ta plačiųjų darbo žmonių aky-j. , ." , , .JV. . i . _ u . 04.se ir prie gėdos stulpo pasta- bunSa> tai skleidžia visokius boil St.
tyti, kaipo aršiausi streiklau- -paskalus. Be to, tai reika- Rumford, Me.
žiai.‘ ‘ llinga kelti neapykantą prieš Kovo !~

bančiųjų vietas.
Tai pirmas streikas, kuris 

galėjo taip tvirtai sucimentuo- 
ti bedarbius su streikieriais. 
Tai didelis laimėjimas ir gera 
lekcija.
Vienybė Tarp Baltveidžių ir 

Negrų
z' Unija taipgi atsiekė antrą 
didelį Jaimėjimą, tai suvieny-- 
dama baltveidžius ir negrus.:,. .
Laike kovų niekur nepasireiš-1 am°S piovokacijos

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

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

24 d. kovo, 7:30 vai. vaka
re, lietuvių svetainėje 324 
River St. Haverhill, Mass.
Lewiston, Me.

Kovo 27 d., 2 vai, po pie
tų, šv. Baltramiejaus JDrau-

6th 
R rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Frariklin & Vine

LIETUVIS GRABORIUS
Norintiej’i ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rėsideričija: 13 Wėšt 3rd Sttėet

Tel.: So. Boston OS01-W

i re komitetą tyrinėt, kaip poli- 
: ei j a kankina areštuojamus 
; žmones, norėdama išgaut iš jų 
I prisipažinimą kaičioje.
i dažnai visai nekalti 
j būna subudeliuojami, 
i čijami per vadinamą 
laipsnio” 
nuovadose.

Tai yra 
bausmė be

Bell Phone, Poplar 7545

Grabprius-Undertaker
Išbalsamuoja ir ' laidoja numirusius ant 
visokt v kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir ■ už žemą kainą nuliūdimo; 
valandoje šaukitės pas mane." Pas miure 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon. Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechanikų. Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį 
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
biliu Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia 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,

žiauriausios rūšies 
teismo.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. X 
TeL Trinity I-87M

Montro.se


•’■• '''' ■ <'• *L;-'.';•■ v W-.',V? "' .į•'■'/•• W.*'" ''A$'": < ■:.< ■ ;>- .■fSTTTi^-'f ■ A
‘ ' I ■ \
■ I ■ ■ •■ i

. Puslapis šeštas . EAISVB; * 7 Trečiadienis, Kovo 23, 1932

VIETINES ŽINIOS
15,000 Dalyvavo Šermeninėj | Revoliucinių Rašytojų 
Revoliucinio Rašytojo Federacija Leis Savo 
Vinčevskio Demonstracijoj Žurnalą

racijos vadai yra susišnekėję 
su darbdaviais nukirst darbi
ninkams 25 iki 40 nūoš. už
darbio. Todėl streikieriai šau
kiasi tiesiog j eilinius Federa
cijos narius, o ne į vadus.

Vakarienė ir Šokiai
Lie-

Iš L.D.S.A. 1-nios kuopos 
Prakalbų

d., deb pasitarimo, kas link 
vakarėlio.

T.D. A. Sekr.
P. Višniauskas.

NEW YORK. —• Revoliuci- 
į nių Rašytojų Federacija, 350 
East 81st St., New Yorke, 
rengiasi išleisti mėnesinį žur
nalą, susidedantį iš darbinin
kiškų trumpų apysakų, sce
niškų vaizdelių, eilių, trumpų, 
bet nuodugnių kritikos straip
sniukų, parinktinių korespon
dencijų ir politinių raštų, gy
vai atsakančių į svarbiausius 
reiškinius kovingame darbinin
kų judėjime. Kadangi pra
džiai trūksta lėšų, tai iš sykio 
tas žurnaliukas eis mimeogra- 
f uotas.

Įvairios kultūrinės ir kitos 
darbininkų organizacijos galės 
taipgi užsisakyti reikiamų sau 
dramatinių veikaliukų iš Re
voliucinių Rašytojų centro.

Kas revoliucinių rašytojų 
tikrai gera parašyta ir telpa 
komunistiniuose laikraščiuose 
įvairiomis kalbomis, taip pat 
ras sau vietos minimam žur-

NEW YORĘ. — Pereitąį 
penktadienį mirė pirmas revo
liucinis žydų rašytojas, Morris 
Vinčevski, gimęs Rusijoj, 1856 
metais. Jis persikėlė į Vokie
tiją 1877 m. ir ten darbavosi 
socžalistų spaudoj, nepamirš
damas ir tiesioginį dalyvavi
mą kovose už darbininkų rei
kalus. Toliaus, atvyko į Jung
tines Valstijas, ir savo gabia 
plunksna visuomet dirbo re
voliuciniam judėjimui. Laike 
pasaulinio karo, kuomet Ab. 
Kahanai ir kiti geltonieji so
cialistai bučiavo Amerikos vė
liavą, Vinčevskis kovojo prieš 
imperialistinę skerdynę. 1924 
metais jis nukeliavo į Sovietų 
Sąjungą ir už savo nuopelnus 
revoliuciniam judėjimui jis ten 
buvo atigštai pagerbtas ir pa
čioj Sovietų Sąjungoj priimtas 
į Komunistų Partiją. Tos Par
tijos jam išduota narystės kor
telė buvo jo gerbiamiausias i naje jis spausdins netik origi- 
dalykas. ' nalius anglų kalba paštus, ir

Negalėdami savo pusėj tu- ■ vertimus iš rusų, lenkų, betu
rėti draugĄ Vinčevskį gyvą,1 žydų ^tų kalbų, 
socialpardavikai su pagelba; pradžios minėta, di-
tulų jo giminių pasigrobė bent, džiausios domės bus kreipia- 
jo lavoną, kurį pašarvojo so-1 ma. Į dailiškąją literatūrą, kuri 
cial-feikerių Amalg. Kriaučių atsiliepia netik į darbininko 
Unijos vadų svetainėj Bronxe | skaitytojo protavimą, bet taip- 
pereitą sekmadienį.
gyvo draugo Vinčevskio “glo
bėjai” išleido patvarkymą, 
kad nei vienas komunistas ne
turi būt prileistas prie Vinčev
skio grabo; prie svetainės du
rų jie pastatė policiją prieš 
komunistus ir šiaip raudonuo
sius; o aplink grabą sustatė 
sargybą iš gengsterių — mu
šeikų.

Tuo būdu neleidžiami vidun 
15 iki 20 tūkstančių žydų ir 
kitų tautų revoliucinių darbi
ninkų susirinko prieš Amalga
mated Temple, iškėlę raudo- 
donas vėliavas, demonstruo-

Rengia Aido Choras ir 
tuvių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoje pirma kuopa; 
įvyks nedėlioję, 17 dieną ba
landžio —April, 1932, “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. šokiai 
prasidės 4 vai. vakare; vaka
rienė bus 7-tą valandą. Ge
riausios Brooklyno gaspadinės 
gamins vakarienę. Aido Cho
ras visada duodavo geras va
karienes su puikiomis progra
momis. Gi šiemet bus dar ge
resnė, nes prie surengimo pri
sidėjo ir L.D.S.A. 1-ma kuopa.

Bus šauni muzikalė progra
ma ir gera muzika.

Prašome išanksto įsigyti ti- 
kietus. Labai bloga mada tą 
patį vakarą pirktis tikietus. 
Dalyvaukite skaitlingai, pa
remkite chorą, kuris vaidina 
labai svarbią rolę darbininkiš
kame judėjime. Taip pat ir 
L.D.S.A. yra svarbi apšvietos 
organizacija.

Į vakarienę ir šokius įžan
ga $1; vien tik į šokius 25 
centai.

Kviečia Rengėjai.
Kaip iš pradžios minėta, di-
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TEL. STAGG 
2-5043

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

INC

X 
X

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM 1§ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM 1, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠK/\ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU, RAŠTINE ATDARA DIENA, IR NAKTL MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

t

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

■>
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

Pabandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

Pereitą pirmadienį, “Lais
vės” svetainėje įvyko prakal
bos. Jose dalyvavo namažas 
būrys žmonių, bet galėjo bū
ti daugiau. Mat, pasitaikė' ga
na blogas oras. Prie to, vir
šutinėj svetainėj buvo kitas di
delis ir svarbus lietuvių susi
rinkimas, tad publika pasi
skirstė. Kalbėtojomis buvo d. j 
E. N. Jeskevičiutė, brookly- 
nietė, ir d. B. E. Senkevičienė 
iš Eašton, Pa.

Draugė Jeskevičiutė plačiai 
raportavo apie ta, ką ji gir
dėjo Washington’o kongrese, 
kr ji buvo nuvykus pereitą 
savaitę, kad varde lietuvių or
ganizacijų pareikšti protestą 
prieš naujus bilius, taikomus 
suvaržymui ateivių teisių. Ji 
nurodė, kad lig^šiol buvo įsta
tymais leista tdeportuoti tik 
“anarchistus,” bet dabar tas 
įstatymas bandoma padaryti 
toks platus ,kad po juo papuls 
bile kovingas darbininkas^Tas 
įstatymas neva taikomas prieš 
komunistus, bet, patys Wash-! 
ingtono ponai sako, kad .įrody- t 
mui, jog darbininkas yra ko-, 
munistu, bus ne narystė Ko- j 
munistų Partijoj, bet darbiniu-, 
ko veikimas. Tas reiškia, kad , 
bile darbininkas, kuris pasi- ■ 
priešins prieš algų kapojimą, i 
kuris atsisakys veltui dirbti ir 
badauti, — bus apšauktas ko-i 
munistu ir galės būt deportuo-1 
jamas. Jinai ragino lietuvius | 
darbininkus, kaip savo orga-j 
nizacijose, taip ir pavieniams 
vesti kovą prieš tą ir kitus to-i (atvešiu į ’ 
kius bilius, kurių yra daugy- (kėsite “Laisvėje.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
?as, patinimus, gysm 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 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

i Laikrodžiai, Deimantai ir
j Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- I 
imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
Į ai’ bi ką iš auksinių daiktų ži-» 

nu- 1pas mane pigiau

LAIK-
NAU-

| nokite, kad 
j sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI a
I JAUSTOS MADOS’
! UŽ PRIEINAMA

j KAINĄ »
0

X 
X X X X

X

Taipgi taisau visokius- laikrod- Į 
žius ir kitus papuošalų daiktus.} 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 

I stengsiuosi pilnai patenkinti. J 
į Williamsburgieciams, kuriems J 
' pertoli pas mane atvežti pataisy- j 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
į daiktus, palikite “Laisvės” ofise. | 
Į Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs

i “Laisvę.” Jūs užsimo-

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 1.28 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.

Streikas Amalgameitij
Skylinių Darbininkų

Streikuoja Mahavotojai

Dalyve.

.Svarbus Masinis Mitingas Amalga
meitų Unijos Narių Ketvirtadienį

PARDAVIMAI

tvar- 
tokių 
galint 
ir su

kius bilius, 
bė.

platesnių in-
145 Thames

(68-73)

PARSIDUODA VALGYKLA
Galite pirkti arba parandavoti už 

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

V.K/..C.O ........... -u — Išrinkta ta m dai’-
dami ir klausydami savo vadų j bui Bendro Fronto Komitetas

KJ 
&

Telefonas: Stagg, 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Šie ne- i J° vaidentuvę ir mobi
lizuoja jo jausmus klasiniams 
proletariato tikslams. Drau
gai, darbininkiškų organizaci
jų veikėjai ir nariai, įsitėmy- 
kite virš paduotą adresą.

Didelė Konferencija Pri- 
ruošimui 1-sios Gegužės

NEW YORK. — Pirmosios 
Gegužės prieškarinėms de
monstracijoms priruošti buvo 
didelė konferencija pereitą 
sekrpadienį Stuyvesant Casino 
svetainėje.

prakalbų. Bet ir čia socialis-. iš 35 narių.
taujantiems h u m b ugieriams i Dalyvavo 450 delegatų, atb 

i veik 
300 dirbtuvių, unijų ir kitų 
masinių organizacijų, Bedar- 
darbių Tarybų, Amerikos Dar
bo Federacijos lokalų ir t.t.

Vienas iš lietuvių delegatų 
ketina plačiau aprašyti tą kon
ferenciją.

tarnavo policija, kuri užpuolė stovaudami darbininkus 
demonstrantus; sumušė arti
miausią Vinčevskio draugą 
Marmurą ir Vinčevskio bio
grafijos rašytoją Šamą Lip- 
tziną; pastarasis buvo taip su- 
žalota&eJsad prisiėjo nu vežt jį 
į ligoninę.

Ant rytojaus buržuaziniai ir 
socialpardavikų laikraščiai su 
pasipiktinimu rašė, kad “lai
dotuvės buvo paverstos į ko
munistines demonstracijas.” 

Geltonieji laidotuvių 
kytojai, nepakęsdami 
demonstracijų, kaip 
greičiau nutvėrė grabą 
paskuba nugabeno į kapines, 
taip kad su velioniu d. Vin- 
čevskiu negalėjo būt nei lydė
tojų.

Šio ketvirtadienio vakare 
Komunistų Partija rengia drg. 
Vinčevskiui paminėjimą New 
Star Casino svetainėje, 8 vai. 
vakare. Darbininkai yra ra
ginami sueit ir atiduot pagar
bą Savo rašytojui ir kovotojui.

Chinų Revoliucinio 
Laikraščio Pramoga

Bronxe sustreikavo malia
votojai, dirbanti Hunts Point 
ir Art Graft Decorating Kom
panijoms. Bosai laksto aplin
kui, veidmainingai dejuoja 
darbininkams, kad “mes tu
rėsime uždaryti savo biznius, 
jeigu jūs streikuosite ir norė
site daugiau mokesnio.” Vie
nas bosas M. Nichtenberg, na
rys “socialistinio” Arbeiter 
Ring jau prasitarė, kad kreip
sis į Amerikos Darbo Federa
ciją, o iš jos gaus darbininkų, 
supraskite, streiklaužių. Strei
kieriai gi atsikreipia į Darbo 
Federacijos eilinius narius, 
kad neitų dirbti į šias užstrei- 
kuotas vietas. Streikieriams 
yra žinoma, kad Darbo Fede-

NEW YORK.—Pirmadienį 
streikai! išėjo darbininkės ir 
darbininkai iš 80 šapų, kur 
buvo įsiuvamos guzikams sky
lės į vaikų drabužius. Sustrei
kavo prieš valią ir nepaisant; 
Hillmano ir kitų Amalgameitų 
vadų; išėjo kovon prieš fabri
kantų ir kontraktoijių užsispy-

nukirsti darbininkam : ma^ai apmokamų ir bedarbių 
uždarbius; o nukirtimui pnta-1 vaikų negali lan-
na unijos piezidentas Ilillma- j mokyklos, nes neturi su 
nas, kaip kad getai patyiė tie , ]<u0 apsiauti ir apsivilkti. Ji1 
darbininkai. Streikieriai leika-. persįaį§ palyginimui darbiniu-1 
laųja atsaukt sį uzdaibių km-. va|c]oma ga]j> Sovietų Są-j 
timą. Streikas paskelbtas Pa“| junga> darbininkės ir jų 
gal iniciatyvą skylimų c ai ^i-1 į<QCų^įaj vjsu ]<uo aprūpinti, 
nmkų okaJo 50-to, atlapu ; j. uip pat nušvietg ta> kad 
darb. lokalo 161-mo n lokalo į §a]jes jr kjįų imperialist!-! 
55-to. 1 -

Streikieriai savo mitinge 
Rand Schoolėj atvirai nurodi
nėjo, kaip Amalgameitų vadai 
kreipėsi į -šapų darbininkus, 
atkalbinėdami juos nuo strei
ko. Dar daugiau, streikieriai 
rodė pavyzdžius, kur Hillma- 
nas siunčia kitus streiklaužiai! 
ti į vietą išėjusių kovon dar
bininkų. Vienas po kitam dar-, 
bininkai ir darbininkės pareiš
kė, kad Hillmanas išvien su 
bosais ir su pagelba Tammany 
Hall policijos ruošiasi sulaužy
ti streiką. Tuo pačiu laiku 
streikieriai atsišaukia į visus 
Amalgameitus pagelbėti jiems 
vesti ir laimėti kovą.

i

B
Draugė Senke'vičienė nuro- I 

dinėjo, kad moterys darbiniu- I į.,kės yra labai išnaudojamos, 
kad jos kenčia matydamos sa- - 
vo kūdikius badaujant; kad 
yra šalyje milionai kūdikių,' 
kurie laipsniškai miršta badu j 
.......... 1 dešimtys tūkstančių

nių šalių valdžios rengiasi už- į 
pulti Sovietų Sąjungą ir su- * 
naikinti ten darbininkų laimė
jimus, ir faktais įrodė, kad 
kai kurios Philadelphijoj au
tomobilių dalių dirbtuvės jau i 
paverstos į “helmet” (plieni
nių kepurių) dirbtuves karui.! 
Kvietė darbininkes organizuo
tis ir organizuotai vesti kovą

■ prieš karą ir išnaudojimą.
Vienbalsiai priimta protes

to rezoliucija prieš bilius, tai
komus persekiojimui ateivių 
darbininkų. Gauta viena na
rė į kuopą. Išplatinta nema
žai literatūros. Aukų lėšų 
padengimui ir vedimui kovos 
prieš ateivių persekiojimą su
rinkta $5.11.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV £■■
223 2nd Ave. & 14th St. I

Room 15, New York E
Gydau įvairias ligas: 0

Staigias ir chroniškas; Odos i 
ir kraujo; vyrus ir moteris... Q 
Padarau išegzaminavimą krau- į 
jo ir šlapumo. Esu specialia- į 
tas chirurgas: ausų, gerklės, g 
nosies ir žinovas akių. R

Valandos nuo 10 iki 1 i
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare / Į

^Sekmadieniais, nuo g
12 iki 3 valandai po pietų I 

Tel.: Tompkins Square 6-7697 I

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETIS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

/gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir ckronitkaa vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Pritmimos 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

512
JONAS STOKES | ,

Marion St., kampas Broadway'U ’ 
BROOKLYN, N. Y. <

Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

NEW YORK. — Revoliuci
nis ir vienintelis chinų darbi
ninkų laikraštis “Vanguard” 
turės dailišką vakarėlį su šo
kiais ateinančio penktadienio 
vakare, kovo 25 d., Manhattan 
Lyceum, 66 East 4th St., New 
Yorke. Programoj bus chinų 
—japonų boksininkų kumšty
nės, chiniška muzika; sceniš
kas vaizdelis, perstatantis da
bartinius Chinijos įvykius; re
voliuciniai chinų ir japonų dar
bininkų paveikslai ir kt. šo
kiai, žinoma, bus prie geros 
amerikoniškos orkestros.

Pramoga bus pažymėjimui 
antrų metinių sukaktuvių nuo 
šio laikraščio įsisteigimo. Įžan 
ga tik 35 centai. Lietuviai 
darbininkai privalo paremti 
draugų chinų laikraštį, atvyk
dami i jų pramogą.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
George Washington Fay, 1^2 « . *.>
metų, mirė 20 d. kovo, bus pa- į LD. ApSigymmO IT Aldo
“Xvo 23 d-AIyvų kal ; Choro Vakarėlis:

i _______
Laidotuvių apeigomis rūpi- j

naši graborius M. P. Ballas j Tarptautinio Darb. Apsigy- 
(Bieliauskas). ! nimo 17 kp. ir Aido Choro va-

į karėlis įvyks 27 d. kovo — 
i March, “Laisvės” svetainėje, 
; 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.
Y. Vakarėlis bus linksmas ir 

i įdomus. Visi jame dalyvauki
te. Kurie įeinate į minėto va- 

( karėlio komisiją, būtinai pri- 
I būkite į “Laisvę” 7:30 vai. 
trečiadienio vakare, kovo 23

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Grahorius

Bus Renkami Delegatai į Sov. 
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 Arn- 
algameitų Unijos narių masi
nis mitingas išrinkimui dele
gatų į Sovietų Sąjungą.

Susirinkimą šaukia Amalga- 
meitų Unijos eilinių, narių ko
mitetas ir Friends of Soviet 
Union organizacija. Pradžia 
6 vai. vKkare.

Šiame susirinkime vyriškų 
drabužių siuvėjai, mariai Am- 
algameitų Unijos, išrinks ir1

pasiųs savo delegatus į dar
bininkų Respubliką, Sovietų 
Sąjungą. Jie ten nuvykę da
lyvaus apvaikščiojime Pirmos 
Gegužės; taipgi apžiūrės įvai
rias pramones, darbininkų gy
venimą ir t.t, ir sugrąžę rapor
tuos Ąmerikos darbininkams 
apie savo patyrimus.

Į šį susirinkimą privalo su
sirinkti kuodaugiausia vyriš
kų drabužių siuvėjų, Amalga- 
meitų Unijos narių.. Lietuviai 
kriaučiai, 54 lokalo nariai, ra
ginami imti dalyvumą tame 
svarbiame susirinkime.

Amalg. Unijos Eil. 
Narių Komitetas.

(70-71)

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ

ISDIRBVSTRS
CIGARAI

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c Hr 1 fie

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

i

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
PARSIDUODA Jewelry storas. Biz

nis išdirbtas per 10 metų. Len
gvai gyvenimą galima padaryti. Sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. Par
duos labai pigiai, kad ir ant lengvo 
išmokėjimo. Reikia, mokėti taisyti 
laikrodėlius, o jei ne, tai aš pamo
kinsiu už dyką, tą kuris perka storą. 
Nepraleiskite gerą progą, atvažiuoki
te ir persitikrinkite.

O. K. JEWELRY SHOP 
7415 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

' (70-76)’
--- -- -----------------------/--------------------- (L

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
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Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare B

Aš dėkavoju „visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MEND LOW IT 2
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

s

Telefonas, Midwood 8-6261
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