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Miliukovas už Sovietus.
Trockis ir Kalba.
Brisbane.
Lietuvos Fašistai.
Japonija “Nekalta.” .

Rašo Sodietis

Ir Miliukovas išbarė savo 
žmones, kad jie negerai darą, 
kuomet linkį Sovietų Sąjungai 
pralaimėjimo kare su Japonija. 
Jisai sakosi, kad jisai yra dar 
“geras patriptas” savo šalies.

Tik reikia jam pasakyti, kad j 
Sovietų Sąjunga, tai jau ne jo I 
šalis, bet darbininku, kurie 
daug gyvasčių sukrovė ant jos 
aukuro ir tokiu talkininku ne
pageidauja. Tokią meliodiją 
dabar gieda ir nauji mūsų re
negatai, kurie dar save vadina 
“komunizmo principu patrio
tais.” Bet jie nuėjo Miliukovo 
keliais, tad ir jų giedojimas 
skamba mūsii priešui balsu.

ne- 
nei

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Areštavo 90 Moterą 
Ant Pikieto Linijos

i
Streikas Prasidėjo Ohio I 

Valstijoj
ATHENS, Ohio.— Mai

nierių streikas plečiasi. Pra-, 
nešama, kad ir Ohio valsti
joj jau išėjo streikan 7,000 
mainierių. Mainieriai turė
jo susikirtimų su policija. 
Gubernatorius White pir
miausia pasirūpino, kad 
mainu savininku reikalai 
būtų apsaugoti. Pristatė 
valstijos policijos ir gvardi
jos saugoti mainas ir dau
žyti darbininkams galvas.

Unijos Pardavikai su Po-

United Mine Workers uni
ja, kurią vadovauja parda
vikai, paskelbė, kad jie 

j veiks sykiu su valdžia, kad 
į “suvaldyti” mainierius Ohio

„Dabar kalbėjimo gadynė. Vi
si kalba apie karą. Kapitalistu 
spauda labai autoritetingais 
skaito Trockio raštus apie karo 
pavojų ir pasekmes. Ir jisai 
pranašauja, kad Japonija 
įklimpsianti Mandžurijoj 
keliu, o gal ir iki juostai, 
jinai puls Sovietu Sąjungą.

Bet kam naudingas Trockio 
pasakojimas? Suprantama, tik 
kapitalistų klasei. Darbininkai 
neturi nieko bendro, kaip tik 
atmintį, kuomet Trockis veikė 
su darbininkais. Taip bus ir su 
kitais renegatais. Klasių kova 
eina savo keliu. Ją niekas 
gali sulaikyti, nesulaikys 
dabartiniai jos priešai.

Lietuvos fašistu spauda labai į 
bijos, kad Vokietijoj kiltų revo- j 
liucija ir laimėtų darbininkai. | 
Girdi, tai jau būtų galas Pabal- ir pasisakė prieš mainierių 
tės valstybėlėms. Kodel^ galas? Į reikalus. Tai taip veikia ju- 
Jos, girdi, taptų bolšev ištiš- došiški “vadai”. Vieton, kad

Mes sakome, kad tai būtu ne ! gelbėti dai bininkams, tai 
valstybėms galas. Jų neprigul-1 jie eina su valdžia ir išdavi- 
mybė būtų daugiau užtikrinta, i nėja darbininkų reikalus. 
Bet būtų galas terorui, badui ir ■ 
skurdui, kuris ten dabar vieš- 

_ patauja. Pagaliaus būtų galas 
fašistų viešpatavimui. Tad 
mes, darbininkai, ir laukiame 
tokio “galo.”

Tie pardavikai laikė kon-

Ponas Brisbane linksmai ra
šo apie Miami puikius byčius. 
O, kaip ten, girdi, malonu var
tytis ant smėlio, tai niekur ki
tus taip nėra.

Taip, gerai, bet ne visiems. 
Tas ponas nieko nesako apie 
darbininkus, kure neturi kąsnį 
duonos. Darbininkai galės nau
dotis tomis grožybėmis tik tuo
met, kuomet jie valdys šalį. So
vietų Sąjungoj darbininkai jau 
dabar naudojasi tomis gamtos 
gerybėmis, kurias pirmiau nau
dojo tik kapitalistų klasė. Ateis 
ta valanda ir čia.

Japonija kalba, kad Chinija 
kalta už Shanghajaus įvykius. 
Veikiausia tą pasiteisinimą pri
ims ir Tautų Sąjunga. Kitaj p 
juk negalima pasiteisinti svie
tui. Pasaulis žino, kad Japoni
jos karo laivai ir armija puolė 
Shanghajų. Japonija yra atsa- 
kominga.

Bet kad pateisinti imperialis-

Areštavo 90 Moterų
SCRANTON, Pa.— Dar

bininkų mainierių streikas 
gerai vedamas. Į pikieto ei
les eina ne tik vyrai, bet 
ir moterys. Policija pirma
dienio ryte areštavo 90 mo
terų, kurios buvo pikieto li
nijose.

Tai reiškia, kad darbinin
kai pasirįžę kovoti ir laimė
ti streiką. Senoji unija, ku
rią vadovauja Maloney ir 
Shuster eina prieš darbinin
kus. Tik Nacionalė Mai
nierių Unija ir Komunistų 
Partija kovoja už darbinin
kų reikalus.

Paremkit D. Wcrkeri
Komunistinis dienraštis 

negali būt reikalingesnis 
niekuomet, kaip kad dabar, 
kuomet eina kova visuose

JAPONIJOS GINKLUOTA ARMIJA
ŠAUDO DARBIU MANDŽURIJOJ

Mūšiai Eina tik 50 Mylią nuo Sovietą Sąjungos Rubežiaus; 
I Japonija Siunčia Daugiau Armijos j Mandžuriją, tai Reiš

kia Stiprina Jėgas Prieš Sovietų Sąjungą
TOKYO.— Mandžurijoje, 

kur Japonija dabar šeimi
ninkauja ir paskelbė tą kra
štą, kaipo “neprigulmingą 
valstybę,” chinai darbinin-

jos ginklavimui. Tos kalbos 
apie “taiką,” yra tik dūmai 
į akis darbininkų.

kai pradėjo priešintis ir da- Philippinai Neduoda 
ryti sukilimus. Japonijos _Tr
armija šaudo darbininkus, 
kurie kelia pasipirešinimą

* Ramybės Hooveriui

MALONEY IR POLICIJA NEPAJĖGIA 
MAINIERIŲ STREIKĄ SULAUŽYTI

Tūkstančiai Mainierių Ir Ją Šeimyną Pikietuoja Ir Kovoja 
Prieš Policijos Terorą; Eiliniu Nariy Komitetas Ima 
Vadovybę Kovos Lauke
SHENANDOAH, Pa. —j 

Kovo 21 d., pirmadienio ry-• I 
te, prie Gilberton kasyklos | 
susirinko 
pikietuotojų.
jos kazokų buvo keli desėt- daug streikuojančių mainie- 
kai, bet pikietninkai laimė- kaip vietos, taip ir iš 

apielinkės. Šio miesto įsto
jo, einančius dirbti sulaikė., ryoj gaj pįrmas tokis masi- 

Gilberton lokalo viršinin-!nis mitingas, kuriame susi- 
rinko apie trys tūkstančiai, 
o gal ir daugiaus suvargu
sių mainierių ir pilnų ener
gijos tęsti pradėtą kovą už 
geresnes gyvenimo sąlygas. 
Nors angliakasiai, taip, sa
kant, yra kantrūs, bet jau 
ta kantrybė išsisėmė.

Pas visus yra mintis, kad 
ši streiko banga turės apim
ti visą kietosios anglies in
dustriją. šiame susirinki
me kiekvieną ištartą kalbė
tojų žodį “streikuosime,” 
“pikietuosime.” minia priė
mė griausmingais aplodis
mentais. A beinąs įspūdis 
iš šio susirinkimo yra tas, 
kad angliakasiai gali paro
dyt savo solidarumą anglies

TŪKSTANČIAI STREI- 
KIERIŲ DALYVAVO 
MASINIAM MITINGE

- '° | SHENANDOAH, Pa. - 
apie tūkstantis, Kovo 20 d. Maher’s svetai- 

Nors valsti-|n.®\ atsibuvo masinis susi- 
i rinkimas, kame dalyvavo

kai palaiko Lewiso-Brenna- 
no streiklaužišką mašiną ir 
todėl yra priešingi streikui. 
Bet minios streikuojančių 
mainierių sulaiko juos nuo 
streiklaužį avimo.

• Lehigh Valley kompani
jos kasyklos num. 2, 3, 4 ir 
5—visos stovi uždarytos, 
nors ir nėra nutarę strei
kuoti, pikietai neprileidžia 
dirbti.

Tikimasi, kad šią savaitę 
pavyks išvesti viso 9-to dis- 
trikto mainierius į streiką.

Streikieriai labai pasiry
žusiai kovoja; pikietuos di
delė didžiuma jaunuolių.
Lietuviai irgi žymiai daly- baronam ir gali sudaužyti 
vau ja streike.

Streiko Reporteris.
Lewiso mašiną ant visados.

Korespondentas.

Darbininkai Baubė 200 Kolegijų Studentų Važiuoja Tyrinėti
Poną Fish Mainierių Padėtį Kentucky Valstijoje
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tinių valstybių plėšimą, tai rei- frontuose. Karo pavojus | prieš įsiveržėlius į jų šalį, 
kia kaltinti Chiniją. Imperia- prieš Sovietų Sąjungą.\Čia 
listinė logika: Ne tas, kuris va- reikia mobilizuoti darbinin- 
gia, bet tas, kur; apvagia. gynįmuį govietų Sąjun-

Amerikos reakcija bandė pa-į^08’.
kenkti Sovietų Sąjungai, truk-. Eina visa eilė streikų — 
dydama tarp šių dviejų šalių spiečiasi mainierių streikas 
prekybą. Bet dalykai virto Pennsylvania valst. Streiko 
kajp tik Atbulai. Amerika pa- au(jra jau siekia Ohio vals-

gia, bet tas, kurį apvagia.

kenkė pati sau.
Amtorg organizacija 1930 m. 

pirko Jungt. Valst. už $114,- 
035,000, o pereitais metais jau 
tik už $51,232,000. Be to, rei
kia žinoti, kad Sovietų Sąjun
gos įgabenimas į Ameriką buvo 
labai mažas ir tik žalių medžia
gų, o pirkiniai buvo visi baigti, 
padaryti. Dabar tų užsakymų 
gauna Vokietija ir kitos šalys.

šių dienų kapitalistinė spau
da, praneša, kad Japonija jau 
atsėdanti atgal. Sakosi, jinai 
nekariausianti prieš Sovietų Są
jungą. Kode! ta atmaina?

Pačioj; Mandžurijoj jau rei
kia malšinti “sukilėlius” ir, 
kaip spauda rašo, “banditus.” 
O kuo toliaus ji briausis į sve
timas šalis, tuo daugiau bus tų

tiją, o gal greitai bus ir ki
tur.

šiose kovose geriausiu 
darbininkų klasės vadu yra 
darbininkų laikraštis—Dai
ly Workeris. Bet tas laik
raštis gali eiti tik remiant 
j j darbininkams. Duokite 
jam, paramos, kas kiek gali
te—vajus eina už pusdole- 
rius—50 centų. Pasiųskite 
laiške, jei negalite kitaip.

“banditų.” Vadinasi, ne “gėri 
norai,” bet pati padėtis veikia 
ant Japonijos ir kitų imperia
listinių valstybių. Bet pavojus 
dar nepraėjo. Imperialistai tik 
laukia geresnės progos.

Mūšiai eina visai netoli So
vietų rubežiaus.

Po šia priedanga, 
reikia “malšinti sukilėlius,” 
Japonija siunčia daugiau 
armijos į Mandžuriją. Va-j 
dinasi, jinai artinasi prie! 
Sovietų Sąjungos ir stipri-! 
na savo karines jėgas.

SKIRIA KARUI DAU
GIAU PINIGŲ 

z

New Yorko Times prane
ša, kad Japonija ruošiasi ir 
stiprinasi. Mandžurijoj ki
tam- “karui su Rusija.” Bet. 
tai dar patvirtina paskyri
mas pinigų karo reikalams. 
Pranešimas sako, kad “sei
mas vienbalsiai priėmė val
džios finansinius pasiūly
mus karo išlaidoms.”

Tos išlaidos bus didina
mos Mandžurijos ir Shang
hajaus reikalams. Tai siun
timui daugiau armijos ir

MANILA. — Philippinai 
j neduoda ramybės Jungtinių 

kad ! Valstijų valdžiai. Dabar vėl 
Civic Union, tai karingiau
sia organizacija už Philippi- 
nu salų neprigulmybę, grą
sina Amerikos valdžiai boi
kotu,i jei pastaroji neduos , 
aisvę tam kraštui tvarkyti! 

savus reikalus.
Kova tarpe Jungtinių 

Valstijų “demokratijos” ir 
Philippinų salų eina jau ga
na senai. Philippinai reika
lauja nepriguĮmybės, o 
Jungtinės Valstijos nori šei
mininkauti ten pačios.’ Da
bartiniu laiku jau Philippi
nai skelbia kovą boikotu. 
Jie grąsina atsisakymu 
pirkti Amerikos prekes. Tai 
dar' labiau demoralizuotų 
Amerikos “prosperity.” To
dėl jau tą kovą kapitalisti
nė spauda vadina “raudo
nuojančia.” * <'

CHICAGO.— Debatuose 
del Sovietų Sąjungos pripa
žinimo Fish gavo baubimų 
nuo Chicagos darbininkų, 
kuomet jisai kalbėjo, kad 
galįs “komunistus išnaikin
ti į dvi dienas,” paleidžiant 
ant jų armiją. Gi ponas 
Brookhart kalbėjo, kad 
Jungtinės Valstijos turi pri
pažinti Sovietų Sąjungą del 
savo naudos.

Darbininkai pritarė So
vietų Sąjungai ir su panie
ka žiūrėjo į tą reakcionie
rių, kuris grąsina armija 
“naikinti komunistus.” Lai 
tas ponas nesididžiuoja su 
armija. Kuomet darbinin
kai susipras, tai ir armija 
negelbės.

200 kolegijų studentų iš vimus. Jų darbas, tai tik 
universitetų, kaip ištirti padėtį, kuri yra strei- 

tai: Yale, Harvard, Prince- kuojančių mainierių apie- 
ton, Columbia, College of ,i]npėse. Studentams įsaky* 
&ty of New York ir kitų, kad jie ne(J-v-tų gkuri. 
ją^kšypatirti, “kaip 'tenai nių švarkelių (jackets), nes 
gyvena ir vargsta mainie- itai es$ komunistų “parėda- 
riai darbininkai ir kiti ba-Hai.” Šią ekspediciją suruo

šė Nacionalė Studentų Ly- 
Studentams įsakyta, kad ga. Jau kalbama, kad gal 

jie negali daryti jokius sa-Juos komunistai “suagita
vo pareiškimus bei reikalą- vo.”

įvairių

City of New York ir kitų, 
važiuoja į Kentucky vaisti

duoliai.

Tautų Sąjungos Komisi-| Amerikonas Architek-
ja Nieko Nesuranda 

Shanghajų j
tas Važiuoja į Sovietų 

Sąjungą

r
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Taika Tarpe Japonijos 
ir Chinijos vėl Nutrūko

SHANGHAJUS.— Kelios 
dienos atgal jau buvo pa
skelbta, kad tarpe Japoni
jos ir Chinijos įvyksianti 
taika ir Japonija pradėsian
ti trauktis iš Shanghajaus 
miesto. Bet dabar jau vėl 
“taika” pasibaigė. Praneši
muose kaltinama Chinija, 
kad pastaroji daranti ob
strukcijas taikai.

Aišku, tai tik kalbos, kad 
imperialistinės valstybės gai
lėtų savo laivynus ir armi
jas palikti Chinijos terito
rijoj.

GENŲ V A.— Chinijos de
legacija padarė atsišaukimą 
į TautiĮ Lygą, kad jos pa
skirtoji komisija dar vis sė
di Shanghajųj ir nieko ne
gali surasti. Atrodo, kad 
ta komisija yra labai “ak
la,” kad neįmato ir nesu
randa kaltininkų ir tuo lai
ku, kuomet Shanghajų puo
la Japonijos laivynas ir ar
mija.

Chinija reikalauja, kad 
komisija greitai keliautų ty
rinėti Mandžuriją, ar tik
rai tenai yra Japonijos ar
mija ir ji užėmus plotus 
Mandžurijos. Veikiausia, 
kad komisija baigs savo 
tyrinėjimą tik tuomet, kuo
met Japonai pasieks tai, ko 
jie siekia. Tai šie daviniai 
labai gerai jrodo, kad už
pakalyje Japonijos, stovi ir 
Tautų Lyga.

MASKVA.— Architektas 
Hector O. Hamilton (ame
rikietis, gyvenantis New 
Jersey valstijoje) gavo 
pakvietimą važiuoti į Sovie
tų Sąjungą baigti tvarkyti 
planus Sovietų Palociaus 
būdavo j imui. Hamiltonas 
gavo pirmą dovaną už ge
riausią planą, kurį jisai pa
gamino Sovietų Palociaus 
struktūrai.

Architektas Hamiltonas 
jau sutiko ir važiuos į So
vietų Sąjungą. Veikiausia, 
jisai tenai darbuosis prie 
baigimo to darbo, kuris tu
ri būt galutinai sutvarkytas 
iki birželio 10 dienai.

Dovana, kurią Hamiltonas 
gavo, yra $6,000.
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i ..u, i. iį i y i,j, ,
’ • Ip ■ Gaspadoriuk apsūdė sii drus

ka, pakvietė visą šeimyna ir vi- 
|si pradėjo ragauti. į kašte įkan- 

liau-|do, bet niekas praryti negalėjo, 
augi-
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SOCIALFAŠISTŲ DEMAGOGIJA
mis partijomis šiuose prezi
dento rinkimuose, išgelbėjo ne 
tik respubliką, bet ir pačių 
komunistų lyderių galvas!

Oi, koki “geri” pasidarė 
tie socialfašistai! Grigaitis 

j i mano, jog darbininkai už- 
I miršo, kad fašistų lyderiai 
atsakomingi už nužudymą 
Karolio Liebknechto, Rožės 

‘ ■ tūkstančių 
geriausių Vokietijos darbi
ninkų kovotojų. Darbinin- 

ikai atmena tuos kruvinus*

Socialfašistų* “Naujie-1 
noms” labai nepatiko “Lai-! 
svės” nurodymas, kaip Vo-! 
kietijos socialfašistai pasi-i 
tarnavo pusiau fašistinei j 

• Hindenburgo - Brueningo i 
valdžiai, sušilę agituodami, 
s u mulkintus darbininkus j 
balsuoti už Hindenburgą: 
prezidento rinkimuose. So- , 
cialfašistas Grigaitis išlen- ‘ 
da su savo demagogija ir 
šaukia:

Jeigu Vokietijoj yra dabar - socialfašistų darbus, ir. jie j Na, ir štai kokias priežas- 
“pusiau fašistiška diktatūra”, 'taipgi atmena, kaip Vokieti-:tis jis padavė: 
tai kokiu būdu ten gali lega- socialfašistų valdžia. 
luti gyvuoti komunistų parti-' Pirmą Gegužės, 1929 . me- 
ja, kuri stato savo kandida- i tais, paskandino darbiniu-' 
tus rinkimuose, veda agitaci-: kraujuose; 23 darbiniu-į
ją spaudoje ir masiniuose mi 
tinguose ?

O gi todėl, kad Vokieti 
jos Komunistų Partija yra j §isįaj jiems tarnautų, padė- 
tvirta, masinė, turi aįue; žudyti kovinguosius dar-! 
penkis milionus darbininkų 
rėmėjų. Ir del to nors ke
lis kartus Vokietijos vald
žia, remiama Socialdemo
kratų Partijos vadų, baūdė 
padalyti ją nelegale, bet 
nieku būdu to negalėjo at
siekti. Pradedant socialfa- 
šistaijs ir baigiant hitleri
ninkais fašistais, visos re
akcinės spėkos svarbiausia! 
dsžntis - griežia prieš Komu
nistų partiją ir daro viso
kius skymus, kaip ją sunai-

Prieštarauja Popiežiaus 
“Mokslui”

Kiek laiko atgal popiežius, Bet štai ką rašo Lietuvos 
dejuodamas apie kapitaliz
mo krizį, visam svietui pa
skelbė, jog šis krizis yra 
“dievo rankos darbas.” Jis 
įsakė katalikais melstis ir 
prašyti dievo, kad sugrąžin-1 
tų “gerus laikus.”

Bet štai Lietuvos klerika
lų organas “Rytas” (No. 
42) rašo, kad

Studentų ateitininkų (kleri
kalų “L.” Red.) “lustitijos” 
korporacija surengė viešą pa
skaitą apie kapitalizmo krizį. į 
Ją skaitė korporacijos šefas ■ 
dr. P. Karvelis. Prelegentas 
paskaitoj išaiškino tas priežas
tis, kurios dabartinę kapitalis- j 
tinę pasaulinio ūkio struktūrą i 
atvedė į ekonominį krizį...

ikus nužudė ir daug sužeidė.:
Aišku kaip diena, kad 

hitlerininkams paėmus vai-• 
džią į savo rankas socialfa-1 v • 1 • • • i J "1 —

i bininkus.
Ir dabar socialfašistai ne! 

: “komunistų lyderių galvas” 
gelbsti, bet gelbsti savo kai
lį. Jie bijo proletarinės re
voliucijos; už tai jie sudaro 

j bendrą frontą su Hinden- 
burgo - Brueningo pusiau 
fašistine šaika. Dar labiau 
igręsiant proletarinei revo
liucijai Vokietijoj, į bendrą 
froųtą susilies! hitlerininkai 

i fašistai, socialfašistai: ir ki
ti reakciniai elementai. Da-

1 Svarbiausią to krizio ir eko- j 
neminės depresijos 
sudaro hiperprodukcija (virš- 
produkcija—“L.” Red.) Mat, 
atsigavusios po didžiojo karo 
valstybės pradėjo savo gamy
bą visu tempu ir jau apie 1926 ( 
met. pasiekė prieškarinių nor- i 
mų, o dar kiek vėliau prigami- j 
no tiek, kad tų gaminių pasi- l 
darė perdaug. •
Ir tam visam aprašyme 

; niekur nesuminėta, kad ta
sai klerikalų lyderis būtų 
prisiminęs apie dievą, kaipo • 
krizio “sutvertoją.” Reiš- Į 
kia, jis savo aiškinimu išė-! 
jo-prieš popiežiaus “moks-! 
lą.” Ar tik pralotas Kru
šas (Chicagoj), kuris popie
žiškai aiškina krizio prie-' 
žastį, neprakeiks poną <Kar-1 
velį už “! 
nimą krizio priežasties?.,

fašistų tarnų, liaudininkų, 
organas “Lietuvos Žinios” 
kovo 7 ir 8 d. numeriuose:

Marijampolės m. savivaldy
bė paskelbė bedarbių registra
ciją. Per porą dienų susire- 
gistravo 140 asmenų. Mano
ma, kad bedarbių bus keli 
šimtai. 7
Bedarbiams duoda darbo prie 

kasimo žvyriaus iš miesto žvy
ryno ir prie tvėrimo tvorų mo
kyklų daržams; moka po 3 lt. 
per dieną. !_________ _
duoti pamainomis, • 
kiekvienas darbininkas gautų 
darbo 2—3 denas per savaitę. 
Darbininkai ir tuo patenkinti. 

Sakoma, kad Lietuvoje be
darbių nėra, o kiek jų susi- 
kimšę Kauno fortuose? Kada 
nebuvo krizio Marijampolėje 
bedarbių kaip ir nebuvo.
Kitoj vietoj, pranešime 

faktorių Zarasu, sakoma, kad ten 
daugelis siuvėjų be darbo.

Rytais dažnai susitinki na
ginėtų žmonių su kirviu ir 
pjūklu ant pečių. Jie ieško 

į piauti malkų.
Kitam numery rašoma:
Naumiestis; šakių ap. Kovoj 

1 d. apie 11 vai. apie 20 mo- Į 
terų atvyko į “Lietūkio” linų savivaldybe nutarė 
išdirbinio fabriką ir pareika- visus miesto tarnautojus ir 
lavo iš vedėjo, kad jis seną- darbininkus. Kol kas dirba' 
sias darbininkes ] “ 
o į jų vietą priimtų jas—be
darbes. Girdi, senosios daug 
užsidirbusios (gauna nuo 2.50 
lt. iki 3.50 
neturinčios 
pirkti. ’
Lietuvoj

Austrijoj skausmingai ir I ko kultūros augimo, 
tyliai miršta miestas Šteier. dies padėties gerovės 
Dar nesenai, du trys metai mo. SSRS, eina pirmyn ir visa šeima neįveikė suvalgjd, po- 
atgal, tai buvo nedidelis, stato socialistinius miestus. r?s bulvių, liepė jas atiduoti 
gyvas, pramonės miestas su j Buržuazija traukiasi atgal. 
gerai grįstom gatvėm, mo- į šimtmečių gilumą, 
kyklom, muzėjais. 
širdim buvo didelis automo- mo sudarytus. Likimas i topelcs 
bilių fabrikas, pastatantis Šteier — likimas kapitalis 
Europai žinomus automobi- tinęs tvarkos, 
liūs firmos Šteier. Juos dar Iš “Pravdos” 
galima sutikt įvairių miestų i - - - ......
gatvėse. Bet tai paskutinės i 
mašinos. 1931 m. laidos ne-i Al
buvo ir 1932 m. laidos ne-! Jl/VlWUniril 
bus.1 Šteier automobilių fab----------------- ----- ----------- ’
rikas neilgai gyveno. m l t m

Ir po fabriko pradėjo mirt į 1S MedZIO, bet Ne

Gaspadorius, matydamas, kad

, liepė jas atiduoti 
j kiaulei, kuri bematant prarijo, 
U j kaipo skanėsį. Gaspadorius, ma- 

,-..,1. . , , .t" tydamas, kad kiaulė jas skaniai
Miesto.griauna miestus, kapitalu- §da, todėl likusias penkias “kar-

IĮ* “ »tydamas, kad kiaulė jas skaniai

Darbas manoma miestas. Jame 22 tukstan- , Medinis Alkoholis 
taip kad čiai suaugusių gyventojų,;

iš jų dvylika tūkstančių j 
bedarbiu, c

liepė pasodinti darže, 
• sakydamas: “Jei patys negalė- 
i sime valgyti, tai bent kiaules 
į pašersime ”

Netrukus bulvės atsidūrė dar
že ir po kelių dienų jos sudygo. 
Jų stiebais ir lapais taip pat 
stebėjosi. Tų pat metų rudenį, 
atvažiavo pas minėtą ūkininką 
iš Liepojaus linų pirklys vokie
tis. Gaspadorius padaręs linų 
“kupčystę,” užvedė kalbą ir 
apie pirktąsias bulves, sakyda- 

jmas: “Pirkau kelias “kartope- 
: les,” bet nežinau, kaip su jomis

t

iš

Dr. H. A. Auden ir W. P
Joshua, Anglijoj, pagamino iš|aPseh, pamokyk mane!”

Pirklys papasakojo, kad jas 
j reikia vėlai rudenį nukasti ir
_____   _  . Norint 

jas_valgyti reikia virti arba
Jei nori jas per žiemą

, reikia supilt kamavo-

bedarbių. Jie ligšiolĮmedžil)’pjaulų (;ielaviny) tokį: 
šiaip taip mito ubagiška pa-.jau tinkamą gert alkoholį, kaip i 
šalpa. Tūkstantis šimtas kad iš grūdų. Iš pradžios peris^u"*aį žiemai sudėti, 
žmonių niekaip neišgyveno, pielavinas perleidžia labai kar

štą garą. Paskui per jąsias kep(j ;
' pervaro nestipriai sierine rūgš- išlaikyt f

. , v¥. - x , <je arba į rūsį sukasti, kaip ir
jiiių karščio ^(Centigrade) ,^dvy- batvinius, kurie jau buvo žino- 

i. Tais pirklio patarimais 
, už- 

P i nnas 
. . j derlius, kurį Brazdauskas gavo

! minus sudynus. penkių bulvių, sudarė trisde-
’> Tokias operacijas darant, be-į šimts tris bulves.
įveik pusė pielaVinų daugio pa- ■ jg ja keletą išvirė ir paraga- 

i-Ji cu^.1,lnes! vo; jos pasirodė skanios ir vi- 
luo būdu pasidaro, sįems patiko, dabar visi lengvai 

-------- , ^u!,?e. rauąinan11 galėjo jas praryti. Likusiaspa- 
atleist | J*?1*3 ir dir“;liko kitai vasarai sėklai.

Kadangi bulvės buvo pana
šios į ropes, kurios jau buvo ži
nomos Lietuvoje, todėl jas pra- 

I minė roputėmis, o kai kur dar 
I jas pavadino dūlėmis.

Jie ubagavo.
Miestas vis ko tai laukė, i tim užtaisytą vandenį 100 laips- 

jis kovojo su ubagyste. Sko-: ‘ 
linosi. Mažino išlaidas. Pir-; Hką sykių didesniame spaudi- 
moj eilėj mažino bedarbiam, 1Tįe» ne^u k*d paprastai spau-; Brazdauskas vaduodamasis, 
pašalpas. 90 nuošimčiu vai-: . 7 ?ras* , _Laike veiksmų. veis6 Lietuvoje bulves. Pir 
ku “npd'ivalpū ” Tai \nliy * p!el.av lllos buna sumustos į i-■ derlius, kuri Brazdauskas j ku neaavaige. tai—suiig!niinus sudvnus. Lx -J.i.....

' oficialiu žinių.
O vėliau atėjo galas. Mie-

isto kasoj nebuvo daugiau i virsta^T^rūgstančias 
inei vieno šilingo, o knygose | medžiagas.
—milionas skolos. Miesto. “moliasai,”

j bant alkoholį iš grūdų.
Jeigu toųas pielavinų galima ( ■ 

pirkt už doleri ar pigiau, tai, i į 
nnl-z\ o iio i %*, a nlm ' iš m 1 Hr 1 ipaliuosuotų, tik vandentraukis. ir išveži-! sako, apsimoka Tš ju gamint ai- j >{■11 inc» hd / 7 ! *

/

r

A

mas nešvarumų. Visos ki-: koholį, kuris esąs ne prastesnis 
tos gyventojų aptarnavimo: kaiP “ruginė.” 
funkcijos sustojo. Mokyklos’ -*------

ir druskai misi- ■ uždarytos. Privati elektros i v c - * j • 
. (kompanija sustabdė elek- M oenoveS Žydai 

yra desčtkai (tros energijos teikimą. Užvaldė Palestinoj
tiikątnnčiu bedarbiu’ Fašis-i Miestas miršta. Žinios į ,bolševikišką aiški- puKSiancių^ oeaaiuių^ i asis ! Palestina nebuvo “žydų žeme |
tine valdžia nesirūpina jų :aPie įai aPKKe visą Austi i-, nuo Pirm.negu ją už-
padetimi. Jai rūpi dvarpo- V1S^ Europą.., Vyriau-: valde žydai, Palestinoj viešpa- 

’ ■ ‘ ji ‘grąžina sybč Viehoj žada palaikyti j tavo skirtingos ūutos žmonės.
ki- tik nekurias mokyklas. Dau- į ' Dabar, mokslinei prof.. Gars- 

i tango ekspedicijai bekasinėjant 
i žemę toj vietoj, kur buvo seno-

Šteiei —pirmutinis, bet! «}aį§kai>’? rašyti ant molinių 
ne vienintelis miestas, ku- lentelių. Tais “laiškais” yra 

i riame gesta ugnis, nutyla * šaukiamasi į Aigipto faraoną 
'gatvių triukšmas. Tokioj Į (karalių) atsiust į talką .karei-; 
Ipadėtyj randasi dešimtys ‘ ,v.ių ir kariskU ratų, kad Pales- 
Ifokin miostn Kanitalistinis 1 llnos gyventoja! galėtų apsigint toKių miesup Kapitalistinis. nuo užkariautojų. Tais užka- 
; krizis užmuša miesto gyve-, riautojais, kaip kad spėja mi
nimą. Buržuazinė gangrė-'nimi tyrinėtojai, buvo žydai. 
!na suėda kultūrinį miesto ! Moliniai laiškai esą rašyti apie 
gyvenimą. Skurdo augimo!^ laiką, kai žydai išsikraustė

lt. i dieną), o jos

nių reikalai?'
(dvarponiams dvarus,
i tiems už nusavintus dvarus :giau nieko ji nenori padary

kinti, bet ta partija jau yrą | ^ar jįe yra neva pasiskiai-1 Bedarbiai Fašistinėj 
taip tvn ta, kad ją priešas didesnio masių sumul- i Įiphivnip 
negali padalyti nelegale, Bet kuomet didžiu-i •
n^TSk Aunai^intl esamose ma Vokietijos darbininkų, !gįstu organas 
^oliaus'Grigaitis štai ko- ^^a^ !nuoiatos meluoja, būk f ašis-'darbiai lai miršta badu,

ki įdomų klausimą pasta- Komunistų Partijos vadovy-'' 
i be, tuomet išnyks skirtumas* 

Ar netiesa, kad komunistai I tarp fašistų ir socialfašis-' 
būtų buvę pirmutiniai, šaudo- tų, ijr jie sudarys, bendrą! 
mi, jeigu fašistų Hitleris bū-i frontą gelbėjimui Vokietijos' 
tų pasigrobęs valdžią į savo i kapitalizmo, kaip kad visos kietos anglies . srity dabar sulaužyti.

Japonijos imperialistų sąlygose, puolimo sąlygose Aigipto. 
spėkos Mandžurijoj vis ar- miestas pradeda pavirst' į'_ _ 
čiau ir arčiau Sov. Sąjun- kaimą, 
gos rubežiaus kariauja su 
taip vadinamais > chiniečiais 
sukilėliais. Po priedanga 
kovos prieš sukilėlius, Japo
nijos imperialistai koncent
ruoja į Sovietų parubežių 
daugiau kariuomenės ir 
drūtina karo bazę atakąi 
ant Sovietų Sąjungos

Brooklyno smetoninių fa- užmoka šimtus tūkstančių, ti 
Vienybė” litų iš valstybės iždo, o be- į

ĮVAIRŪS DALYKAI
Streikuojanti mainieriai teroras negalės jų streiko

rankas? reakcinės spėkos sudarė turi tik vieną išeitį: suda-
Žinoma, kad hitlerininkai,!^1^ frontą laike Rusijos ryti savo, eilinių narių tvir- 

paėmę valdžią, šaudytų ko- Proletarines Revoliucijos. tus komitetus vedimui strei-
munistus. Bet jie ir dabar 
tą daro; Ir jiems j pagelbą 
ateina dabartinė Hinden- 
burgo valdžia: kiekvienam 
hitlerininkų fašistų užpuo
lime ant darbininkų, kuomet 
darbininkai griebiasi jvai-, 
rių priemonių gintis nuo i 
užpuolikų ir užpuolikams 
gręsia pavojus, policija pa
laiko hitlerininkų pusę. Vo
kietijoj tiek ir tiek būna at-; 
sitikimų, kur hitlerininkai 
ir policija bendrai puola ko-

tus komitetus vedimui strei-
Vargiai kas iš lietuvių ko, konsolidavimui streikie- 

darbininkų patikės “Naujie- rių eilių, 
nų” socialfašistinei dema- 
gogijai apie Vokietijos so
cialfašistų “gerumą”.

pavadino dūlėmis.
D. K.

CARNEGIE. PA.

eina 
Uni- 
juos 
spė-

Prieš streikierius 
United Mine Workers 
jos viršininkai, prieš 
atkreipta ginkluotos 
kos: policija, valstijos kazo
kai ir kompanijų mušeikos. 
Na, ir tuo pačiu sykiu tokis 
Maloney ir kiti apgavikiški 
vadai, kurie pradžioj neva 

(pritarė streikui, dabar daro

DURYEA, PA.
Šnipų Surengta Eksplozija

Kaip visur, taip ir čia siau
čia bedarbė. Visos kasyklos _ . t.
jau buvo uždarytos, išskyrus planus išduoti darbininkus, 
tik dvi. Daug darbininkų jau Jie dabdr planuoja atsi-

; Orlaivis Greitesnis
Tai — procesas, kaip tik ■ UŽ Šautuvo Ku!k$ 

atvirkščias tam, kuris einal Lajkc orlaivių lenktynių 
Sovietų Sąjungoj. Ir Sovie-; (Schneider cup races) 1931 me
tų šalis eina skirtumo tarp i tais vienas lėktuvas srfrido šu 
miesto ir kaimo naikinimo > 408 mylių greitumu per valau- 
keliu, bet tas kelias, tai so-1 di>-, T,ai greičiau už šautu- 
cialistinis perversmas ir  
mieste ir kaime. Tai—ke-

munistus ir jų simpatikus. Jaugiau kaip po metus ne- šaukti į gubernatorių Pin- 
Hiįldrininkai fašistai da- J -K~-L --- -j--- —

bai puola komunistus ir pa-. mainierių streikas.' 
ėmę Ivaldžią pirmiausia pul- 
tii Komunistus del to, kad!kam.
komūnistai koVoja prieš fa-p-’^ Pritaria streikui, eina pi_- 
šistus, kad komunistai yra-i Idetuoti. Į trečią rytą sulaikė 
mirtai fašistų priešai. Bet |Jskyrus tik keIetą , 
jie nepuola dabar ir paėmę | Policija neva “neutraliai” 
valdžią nepultų Socialde- laikosi.

HiĮlerininkai fašistai da- chot! ir prašyti jo “susimy- 
lėjimo,” kad policija ir val
stijos kazokai taip žiauriai 
n e p ui t ų pikietuojančių 
streikierių. O juk visiems 
aišku, kad ponas Pinchoti 

i yra atsakomingas už-terorą 
neva "neutraliai " ! prieš streikierius.

valdžią nepultų Socialde- laikosi. Bet naktį iš 17 į 18 Į ______
mokratų Partijos vadų, nes i d. kovo ištiko eksplozija ant 
tie darbininkų klasės par- Cherry St. m 
davikai yra fašistų draugai, 
O ne priešai. i padėtas dinamitas, visai j

Taigi, socialfašistas Gri-! dirba kasyklose. Nuo eksplo- 
gaitis tiesą sako, kad “ko-;zijos langai išbyrėjo visoj 
miinistai butu pirmutiniai !»pielinkėj per kokia 200 jar-i .
- * - “ - v du. Dinamitas buvo padėtas j vybę, tai yia eilinių nauų

už kokių 15 pėdų I komitetų vadovybę. Jeigu 
Po to įvykio po- patys mainieriai ąudarys sa-

štai 14 d. kovo prasideda 
Iš sykio 

neaišku, nei kas jį šaukia, nei 
Bet darbininkai, suvar-

Sulig paskelbtų skaitlinių 
laikrašty “Economic <Re
view of the Soviet Union,” 
1931 metais Sovietų Sąjun
goj abelnai pramonė paga
mino ganirūiu (tavoru) už 
27,000,

lias smarkaus ir visapusis- Kaip Lietuvoje Atsirado
Bulvės arba “Roputės”

To šakniavaisio tėvynė250,000 badaujančių šeimy\ . «i 1 lo šakniavaisio tėvynė yra
ųų, .kurioms tuoj aus leika- j Amerika, ten bulvės buvo at-
linga pašalpa, o šiokią tokią 
pašalpą gauna tik 100,000 
šeimynų. . Sako, kad Phila-

yežtos į vakarų Europą 18-me 
amžyje.

Į Lietuvą bulvės atkeliavo

nes jų ;

palietė 
karą,.

Ragino
delphijoj tuojautinės pašai- maždaug prieš .125 metus. Bul- 

vių atvežimą j Lietuvą i ir jų

Paryžiaus Komunos 
Paminėjimas

Kovo* 18 d. atsibuvo ma
sinis mitingas paminėjimui 61 
metų sukaktuvių Paryžiaus 
Komunos. Šį mitingą surengė 
International Labor Defense 
vietinis Jokalas. Kalbėtojai 
buvo draugai j Herman nuo 
Jaunųjų Konmnistų Lygos ir 
Meldon nuo metalo darbinin
kų industrinės lygos.

Abudu kalbėtojai gerai kal
bėjo. Drg. Herman biskį pa
lietė Paryžiaus Komuną, Rusi
jos revoliuciją, ir daugiau kal
bėjo apie bedarbę. Drg. Mel
don plačiai išaiškino, ką reiš
kia Paryžiaus Komuna, kaip 
61 metai atgal Paryžiaus dar-

i bininkai buvo įsteigę darbinin
kų valdžią ir kaip jie kovojo 
už išlaikymą savo valdžios.

Pažymėjo, kur Paryžiaus 
Komuna buvo padariusi klai
das ir kaip Rusijos darbinin
kai, pasimokinę iš tų klaidų, 
nuvertė carizmo, kapitalizmo,' 
dvarininkų ir buožių valdžią ir 
įsteigė proletariato diktatūrą.

Rusijos darbininkai ir var
gingieji valstiečiai, atsikratę 
nuo savo išnaudotojų ,šiandie 
turi Sovietų Saldžią, ir juo^ 
neslegia bedarbė, jiems nėra 
baisi rytojaus diena, 
gjwenimas užtikrintas.

Draugas kalbėtojas 
Japonijos —• Chinijos 
Chinijos revoliuciją,
susirinkusius ginti Chinijos So
vietų respubliką ir Sovietų 
Uniją.

Kvietė darbininkus stoti į 
Į mainierių uniją, metalo darbi-' . 
, ninku uniją, į I.L.D., į bedar- 
! bių tarybas ir į Komunistų 
Partiją. ,

Publikos šiuo sykiu buvo vi
dutiniškai. Buvo negana iš
garsinta, nes tą pačią dieną 
buvo-plakatai išdalinti. Dėlto 
ir nepavyko šitas mitingas 
šimtu nuošimčių.

Kaltė yra Partijos organi
zatoriaus, kuris prižadėjo pla
katus parvežti kovo 15, o par
vežė tiktai kovo 17 , vakare, 
kuomet jau nebuvo galima tą 
dieną jie išdalinti, o prisiėjo 
plakatai išdalinti kovo 18, t. 
y .tą pačią dieną, kada įvyko 
šitas mitingas.

27,000,000,001), rublių, arti 
$14,000,000,000.^ereityi me
tų gamyba, viršijo 1930 me- 
txų- gamybą ant 21.7 nuošim
čių. Sunkiosios pramonės 
gamyba siekė 11.8 bilionų 

i rublių, arba paaugo ant 12.- 
6 nuoš., sulyginus su 1930 
metų -gamyba; lengvosios 
pramonės gamyba siekė 7.6 
bilionus rublių, arba paau
go ant 13 nuošimčių; mais
to pramonės gamyba siekė 
5.2 bilionus rublių, arba pa
augo net zant. 26.4 nuošim
čių. Reiškia, maisto gamy
ba daugiausia padidėjo. r

Net Amerikos'Darbo Fe
deracijos apgavikiški vadai 
sako, kad New Yorke yra

pos reikalaujančių šeimynų, 
skaičius padidėjo nuo 3,000 
gruodžio mėnesį, 1930 m., 
iki 43,000 gruodžio mėnesį, 
1931 m. Tai, žinoma, suma
žintos skaitlinės. Skurs tan- j 
čių šeimynų skaičius yra di
delis įvairiuose miestuose. 
Na, o tik nešertai 39 guber
natoriai pasiuntė telegra
mas senatui i W'ashingtona, 
tvirtindami, būk jų valstijo
se nei vienas žmogus neba
dauja ir būk tarp bedarbių 
padėtis nėra baisi. Tas pa
rodo, kaip parazitų klasė ir 
jos atstovai žiūri į milionus 
bedarbių, kuriems gręsia 
bado mirtis.

Me-užveisimą šitaip aprašo 
m el Zeitung” iš 1880 m.:

Pirmas ūkininkas, kuris par
vežė bulves arba ruputes iš 
Klaipėdos kermošiaus 1806 m. 
buvo Pilips Brazdauskas iš Na
srėnų sodžiaus, Salantų vals
čiaus.... tada jis bulves pirko 
kartu su barankomis, gabalais.

Iš viso nusipirko septynias 
“kartopeles” ir parsivežęs į na
mus savo gaspadinei tarė: 
“štai, parvežiau "iš Klaipėdos 
kermošiaus septynias “kartope- 
les.” Mokyti žmonės sako, kad 
jos yra iš Amerikos parvežtos, 
labai naudingos ų- Skanios.” 
Tuojau liepė merginai supjaus
tyti bent porą bulvių, kad para
gautų, koks jų skonis. Mergina 
tuojau nuplovė, supjaustė porą 
bulvių ir padėjo ’su lėkšte ant
stalo.

vo tvirtą vadovybę, jeigu jiet'
lllUoLl LMlVlC“ • 1 *1 J • 1 1 1r vaikyti kuotoliau- 8e.r^ laikysls streiko lauke.f 

fe tai jie kovą laimės: nei po
licijos, nei valstijos kazokų

Turbūt jų surengė; Streikuojanti mainieriai 
kompanijos šnipai. Tas žmo- j privalo būti ant sargybos ir 
gus, netoli kurio namo buvo'gerai ternyti, kad jų nepar- 

duoti tokie Maloney, Shus
ter ir kiti. Pirmoj vietoj 
jie turi sudaryti savo vado-

Šaudomi” hitlerininkams ūž-• ,. . ,v. - pas tvora,
valdžią. nuo stubos.

Bet jis labai bjauriai me. i hcija ir valstijos kazokai jau 
luoja. kuomet jis sako: j b“°^ls mVštl. p.Ikie'

- Socialdemokratai, eidami ■ gja nuo k'asykly- 
kartu su kitc/ais respublikinė-Į j, k. Bedarbis
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Fašistu Kruvinoji Diktatūra Po De-
1 .• - ’ n 1 PI IM 1 dėsiant Kamimokratines Respublikos maska Kompartijos,

Įnizuoja bandas policijos plė-įcija išlaužė šonkaulius, , iš- diktatūros—gelbėt pūvantį' Priimta .kelios 
o 1 Iru IV auxZQlfn •nnruii v\AiiXrl nr»nn inniilrn nnmlrfin Ir n I'M* K r/vnn ' 4 L.,..,',, C
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šikų ir savaitę prieš prasi- mušė arba išsuko rankas kapitalizmą, 
dėsiant karnavalams užpuo- arba kojas. Iš lietuvių kol

..... ^’įos, profsąjun-;kas areštuoti dd. K. Čypas ! Montevideo, 
gų ir kitus darbininkų loka-|ir V. Ruvinskas. Pastarasis! 
lūs; viską, kas pakliūva po;labai 

■ ranka, sutrupina į šipulius,! koja, 
net ir langus, areštuoja vi- niams 
;sus ten buvusius, kankina 
žvalgybos štabe ir įkalina.

’ Vieną darbininką kliube | Masinis Streikas 
'taip sumušė, tad šis poke-Į vasario 11 Uruguayans Į dju. - 
hų dienų nnie. Masiniai iftompartija ir profsąjungos Au raportą 

; areštai, ki atos, dai bmmkų i paskelbė . masinį streiką; Partijos apie imperialistų ren-- 
; kambariuose ir^tt. I i of są-! prįe§ “demokratinės” vai-; į i<arą. 
jungų lokalų užpuolę, poli- džios reakciją, prieš puoli-;- 
icija pavogė kasoje esančius imus anį darbininkų ir kan-L 
i keliolika pesų. Kai kunuo- j ginimus bei kalinimus. 
,se lokaluose buvo surengti;

. . ... : darbininku vakarėliai. Poli-1 Priei to streiko prisidėjo I
Anglų naguose trys dide-icija užpi;olus visus ten |anarchistų profsąjungos ir (mirtį, 

“ (esančius areštavo, bufetuo- studentų socialistų sąjunga ;amžinais 
° |se ka rado pati policija suė- ~ išleido . atsišaukimus,. čiais darbo klasei atneša ne- 

klė ir išgėrė. M?at, fašisto ' kviesdami visus socialistus ; į dėtus vai gus, 
,------- -------- savo tar-1 P1 jsi'hčti piic stieiko. J^^f įkina šimtmečiais

, inams jau trys mėnesiai ne- i tai eilinių narių akių dumi-

to rinkimus U. K. P. gavojžino, kad darbininkai susi-; - . vMkioiasi TM nio 
suvirs 6,200 balsų, t. y. 74 | organizavę išstos prieš savo knd užnnolni
nuoš. daugiau, negu perei- kraugerius ir nešers priešų (J į-njnpu įokalus nuola ii lk°r i —-y""j

ksn-iimmonp Tiomą rūni imi1 b n n ų loRalus Puola 11su Gabriel Terra (preziden- pašaru hanuopienę. Jiems lupi jau ;bufetus jieškot maisto. ------ ‘ "
ouizuazijos jsanksto apsivalyt nuo sa-į t

tikslas jvo priešų—revoliucinių dar-j s„sil.inkiinų Uždraudimas

i ne tik Uruguayans buržua-i vasario 5 d. 
jzijos, bet New Yorko ir|n^ 
(Londono imperialistu įsaky- ^ido dekretą, kuriuo už- 

’ ’ — draudžia Kompartijai, prof- buožėms ..............
sąjungoms ir kitoms darbi- darbininkus išmest iš dar-h(jasei §v-no kun<ų getų, tero-, 
;ninkų organizacijoms susi-jbo. Be to buržuazinių par-!ra, kalėjimus, kur tūkstančius 
(rinkimus ir demonstracijas I tijų kliubai 
Įtiek gatvėse, tiek salonuose.!bus atsišaukimus į visuome 
Darbininkus, susirinkusius į |nę, kad “masinį streiką šau 

į mitingus, daužo kardais, ;kia tiksvetimšaliai, apmo-; pur^uju ir‘kunigų gauja nau- 
areštuoja ir kalina.

Vasario 9 policijos banda 
užpuola U. K. P. organo 
“Justicia” buveinę. Visus 
ten buvusius areštuoja. Re
dakciją uždaro neribotam 
laikui.

Pabaigoj pereitų ir pra- cines darbininkų organiza- 
džioj šių metų Uruguajaus cijas. Mat, dabar Urugua- ; 
buržuazinė spauda aštrioj yaus biznieriai daugiau per- 
formoj griebėsi provokaci- ka ir suvartoja S. Sąjungos1 
jos prieš tlruguajaus Kom- naftos, nes geresnė ir daug 
partiją ir Sovietų Sąjungą, pigesnė. Gi tuo tarpu North; 
Rašė, būk U.K.P. gauna iš .Amerikos žibalo kompani- 
Maskvos kas menuo po jos nafta kaskart vis labiau 
400,000 rublių komunistinei i nustoja rinkos del aukštos 

būk Urugua- kainos. Todėl spiria Urų- 
štabas, guayaus valdžią, kad ši pa- 

-)ietų sielgtų su Yjižamtorgu, 
Amerikoj revoliuciniam ju-ikaip kad Argentinos kruvi- 
dčjimui; būk U. K. P. siun- noji fašistu vakl/ia. 
čia Čilės revoliucionieriam / 
po 200,000 pesų kas mėnuo, ji Uruguayans frigorifikai. 
būk U. K. Partija visiems, Todėl jiems rūpi, kad laike 
kurie balsavo už partijos karo, kurį be abejonės pra-1 
kandidatūrą, mokėjo po 20 dės prieš S. Sąjungą, niekas !T ‘ v-ddžin " 
pesų ir tt. (Per pereitų me- nekliudytų gaminti karei-;
tų lapkričio mėn. parlamen-.viams konservus—jie gerai ; k r d j . nnbNi'r:mui. 
tr. rinUmnc TT K P o-f.vn x.-_ :m0Ka alg^ LOdCIli pOllCIJd ,

propagandai;
yuj esąs generalis 
kuris diriguoja visoj P

tais rinkimais.)
Uruguajaus- 

ir U. socialfašistų 
buvo tokiomis provokaeijo- bininkų organizacijų, 
mis prirengi užpuolimą ant

cinių profsąjungų ir kitų 
darbininku revoliuciniu or
ganizacijų ir taip pat pada
ryt puolimą ant Yužani- 
torg (S. ‘Sąjungos komerci

nė atstovybė Pietų Ameri-i 
koj).

imus mielu noru vykdo Uru- 
•guayaus “demokratines res-' 
į publikos” valdžia priešakyj ; 
; su fašistu Terra. (

Bet kad “nepxasikalst” i 
“demokratinės respublikos” ; 

u ■< n*j-*. konstitucijai, reikia sudaryt j
ova i ėja taip, kad būtų “vilkas sotus(

Mat, kaskart gilėjant kri-, ir ožka čiela.” Mat, badžis-' 
ziui ir sunkėjant to kriziojtai (“raudonieji” buržujai,' 
naštai ant darbininkų ir;valdžios vairą savo rankose' 
valstiečių pečių, tie darbi-i laiko jau 40 metų, yra išti-1 
ninkai ir valstiečiai pritruk-' kimi tarnai New York o po- ' 
sta kantrybės—išstoja į ko- nų) bijosi viešai paskelbti i 
vą prieš savo skriaudikus- fašistų diktatūrą, nes viena' 
buožes ir fabrikantus. Per —kariuomenėj nėra pasiti- i 
paskutinius 3 mėnesius Ur- kėjimo, o antra—ir naciona- i 
uguayuj tik Montevideo listai tada ginklu bandytų, 
mieste streikavo apie 15 užgrobti valdžią į .savo ran-; 
darbo amonių. Visos baigė kas, kitaip sakant, daugiau 
streikus su absoliučiais lai- teisių duot Londono plėši-j 
mėjimais, nežiūrint į tai,; kams. Svarbiausia, tai ko- 
kad “demokratinės” vai- Toradų (“raudonųjų”) par- 
džios policija visokiais bū- tija šalyje turi daugumą.! 
dais persekiojo streikuojan- Darbininkų ne vienas tūks-; 
čius darbininkus — mušė, tantis aklai tiki į tų kolora- ■ 
vaikė iš mitingų, areštavo, dų vadų mulkinimą ir 
kalino ir patys policijos vir-1 džiausi šalininkai “demo- ■ 
šininkai gaudė streiklaužius j kratijos.” Tokiu būdu, jei-' 
ir vežė į streikuojančias Igu jų vadai, būdami vai-1 
dirbtuves; nežiūrint, kad|džioj, paskelbtų fašistų 
socialfašistai ir anarchistai 
streiklaužiavo (tai jų parei
ga), kad visaip buvo provo
kuojami darbininkai. Lai
mėjo del to, kad kovai vado
vavo revoliucinės profsą
jungos (C.G.T.U.) ir Kom
partija. Darbininkai, maty
dami, kad Komunistų Par
tija gina darbininkų ir var
gingųjų valstiečių reikalus, 
masiniai pradėjo stot į Ko
munistų Partijos ir profsą
jungų eiles.* Tas Urugua
jaus buržuazijai f* 
plaukus. Įvarė baimės ir už
sienio kapitalistam.

Todėl “demokratiškos”

gelbos

sumuštas — išmušta į
Sužalotiems kali-i 

jokios medikales pa- i 
neteikiama.

J. Darb

22—11—1932 m.

YOUNGSTOWN, OHIO

rezoliucijos, į klausyti kalbėtojų išvadų apie.* 
dabartinę padėtį?

Antrą dieną balandžio, su- 
batoje, Ukrainų svetainėje, po- 

“ . Ave., bus'*
bininkams klasių . kovos už- j #arsus kalbėtojas dig. Ford^' 
duotis ■ € i Draugai, jūsų, kaipo darbimn-

i kų, pareiga ten būti ir girdė- 
Konferencijoj dalyvavo de-lti'savo klasės lekcijas.

legatai ir nuo lietuviu drau-! Darbininkas,
gijų: L.D.S., A.P.L.A. ir A.L.
D.L.D.

Kovo 19 d. Tarptautinis 
; Darbininkų Apsigynimas su- 
1 rengė paminėjimą Paryžiaus 
Komunos. Oras buvO blogas, 

. sniegas su lietum, bet žmonių , tai vis 
buvo pilna Ukrainų svetainė. Choro part? 
Kalbėjo trys: Jaunųjų Koriui žingsniai.”

..tarp kurių ir rezoliucija, kad 
; visi delegatai\pildytų kohfė- 
į rencijos tarimus, duotų rapor-J V J 1V V» M V , V VI * *- - J ' v *

tus draugijose ir aiškintų dar-'num- Lomeli ’ . ' Z»» rN i »r* 11 r< Ir n I l-\ z% 4 1 n <

Prieškarine k o n f e r encija ( 
j įvyko 17 d. kovo; dalyvavo j 
į 78 delegatai nuo 39 organiza-1 
, ei jų. Drg. J. Radžis davė pla

nu© Komunistu

. pirmoj vietoj
■ prieš Sovietų Sąjungą; prisi
eini ne prasidėjusį karą Chini- 
! joj; nurodė karo tikslus ir 
i priežastis, ii; kaip imperialis-. 
(finis karas neša darbo žmo-• 
'nėms baisias kančias, sėja įM • rn o , ligas, milionus palieka;

invalidais, bepro-

pasmarkina. 
‘reakciją, persekiojimus, sunąi-Į 
į kiną šimtmečiais subudavotą Į • • idarbo žrrToYiių triusu mantą ir; 
kultūrą. Pllačiai nurodė, kaip i 

. z. . . . _ ,| parazitų klase naudojasi pel-
i demokratines respub-, najs žmonių skerdynės, jau-l 

fašistinis kabinetas | nuomenę paverčia kanuolių 
i, sudrasko darbininkių 

(vidaus ! m°tinų širdis, pastato sūnus 
i su šautuvu prieš tėvus ir t.t. Į 

Raportas buvo Įdomus ir tei-į 
atsiminkime pra- ;
baisenybes, tuos | čiai kalbėjo apiė 
patriotiškus šū-■ Komuną, Napoleono 
demokratiją, uz j 

i,laisvę; o šiandien ką turime?1 
J Buržuazija teikia darbininkų 

kalėjimus, kur tūkstančius 
išleido specia- Į darbo žmonių kankina, laips-!

(niškai marina badu. Ir šian-.. 
j dien. darbininkai stovi didžiau-, 
šio paniekinimo laipsnyje; tik

tu) ir Ghigliani 
reikalų m n i s t e r i u) prie- i

Į šaky išleido d e k r e t ą, | singas> Tik 
demokrati-i kad visus, kurie prisidės | ėjusio karo 

” Uruguayans valdžia iš- j prie streiko, areštuot, kaipo i buržuazijos^ 
Maskvos agentus ir įsako! uz

streikuojančius!- --

Darbininkas.

WILKES-BARRE, PA.
įpis dienomis kur tik eisi, 

įkalbama apie Aido 
mą — “Pirmi 
įSk ir jei tik kur 

i nistų Lygos narys, tik išėjęs | nueini ir pasiūlai tikietą arba 
iš kalėjimo—apie jaunimo už
duotis būsiančiame kare ir 

i a bei name klasių kovos judėji- 
antras kalbėjo A. Louis, 

plieno industrijos darbininkų 
delegatas, tik ką grįžęs iš 
Sovietų Sąjungos; jis karštoj 

i kalboj nurodinėjo, kad dar- 
! bininkams nėra kitos išeities iš 
dabartinio vargo, kaip tik or
ganizuotis į klasines unijas, 
Komunistų Partiją ir kitas re
voliucines organizacijas, nu
versti kapitalistų ir kunigų 
diktatūrą, o įsteigti Sovietų 
valdžia; aplodismentai tęsėsi 
apie 4 minutes.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
drg. J. L. Engdahl. Jis pla- 

Paryžiaus 
» karus; 

kokią lekciją darbininkai turi1 gerą rolę veikale 
imti iš Paryžiaus Komunos lai- j na 
kų; aiškiai, kaip paveikslu nu-Draugas 
piešė laikotarpi nuo 1871 m. 
Paryžiaus Komunos iki ! 
metų Rusijos revoliucijos. Drg.

nori palikti plakatų, tai gauni * 
atsakymą, kad jau “mes čia tu*<_

■ rime, visi dalyvausime.”
lai labai geras reiškinys, 

kad draugai darbininkai rūpi
nasi pardavinėjimu tikietų ir ” 

.platinimu plakatų. Aido, Cho-* 
i ras taip pat stengiasi, kad vai- 
: dinimas išeitų labai gerai. Mū- * 
sų choro mokytoja, d. D. Zda- ; 
niutė, taip pat rūpinasi, kad * 

• choras gerai susimokintų dai- * 
nas, kurias dainuos vaidinime. ’ 
Bet galutinai, tai galės 
tai išspręsti pati publika, 
susirinks Į parengimą.

Be to, galima pasakyti, 
: Aido Choras turi ir gerų 
; patikų, kurie gelbsti 
I Draugas Mazlaveckas 
i nas iš tų gčrų draugų.

apię 
kuri

kad 
sim- 

chorui. 
yra vie- 
Jisai tu- 
v., vaidi- 
vokietį.
vaidina

šmitkę—“gudrų” 
> Mazlaveckas

2 ..i.' dar pirmu kartu, bet jisai labai 
1917 ' gerai tinka vaidinimui.

Kviečiame visus draugus iš 
Engdahlio prakalba tai tikra apielinkės dalyvauti šiame pa- 
lekcija darbininkų klasei; bet I rengime, 
mūsų lietuviai darbininkai ma- drama keturių 
žai ateina klausytis savo kla- dainomis. < 

| sės lekcijų ; tokiu būdu daugu 
apsvarstė j ma ir nežino, kas yra darbiniu

mulkintas buržuaziniu agen Pirmosios Gegužės apvaikščio- kų draugai ir kas priešai. Ko-Į High School,

Tai puikus veikalas, ’ 
i veiksmų ir su* • 

Galima sakyti, tai a 
operetė.

Nepamirškite vietą: Coughlin
N. Washington

St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kovo 28 dieną.

Komisija. >.

kami Maskvos agentai ir dojasi visom privilegijom, 
nei vienas sąmoningas (ap-! ši konferencija

tiir7ku-bini ir daug kitų ^ik*1^ del jums, draugai, nenueiti Į
tų j oai ominKas ncsiieiiuio , Daug delegatų davg jvairius prakalbas, kaip drg. Engdahl- 
tų ir tt. raportus iš klasių kovos lauko, io ir kitų ir bent ramiai pasi-

Streiko dieną kariuomene — 
ir policija saugojo visas čČC 

Karo Stovis ' ' darbo įmones, tiek pat mie- 
x x . . sto sargyba buvo padvigu- iMontevideo mieste įveda-? — - •, i iii bintą, nias per karnavalus karo ! inkluota.

■ stovis. Visa kariuomene1 
! ginkluota, net kulkosvai- ■ 
.džiais ir bombomis.
|pat ir jūros kariuomenės (demagogijas 
i dalys “saugo” miestą. Kiek-jjas, vis tik

ir dukart daugiau |

Nežiūrint į visas reakcijos į 
Tiek i formas, į visas buržuazijos | 

s ir provokaci- i 
: tą dieną visas į 

vienoj kvūdroj sargyba gin- miestas buvo pusiau negy-į 
įkluota nuo galvos iki kojų. !vas: sustojo vąžinėję auto-Į 
iAnglų, amerikonų bankai (mobiliai, jĮirb tu vės ir fabri-;

1 T" į saugojami' anglų ir ameri-Į kaj, neišėjo nei vienas laik-! 
1-|konų sargybos. Mat jų ka-L’aštis.

i ro laivai pribuvo atsargai, i Anarchistai jr socialistai, 
Cenzūra pašte, radio sto-1 pamatę, kad buržuazijai 

i tyse, telegrafo ir telefono | dreba kailis, šoko jai į pa- 
I įstaigose. įgelbą. . Po 12 vai. streiko

Sąryšy su tuo per kelias | profsąjungos po anarchistų 
dienas areštavo apie 600 : ir socialistų vadovybe prič- 
darbininkų. Daug areštuo-;mė rezoliuciją nutraukt 

jaus, ir gal būt paliktų jų;
priešais.

Ištikrųjų tai iie be kruvi
nosios fašistų diktatūros jo
kiu būdu neapsieis.

Svarbiausia,

diktatūrą, tai nėra abejo
nes. kad dauguma iš jų (tų 
suklaidintų darbininkų) ap
leistu koloradu eiles tuo- v c-

Darbininkų Organizacijų 
Persekiojimas
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PIRMI ŽINGSNIAI”
Tai graži ir ilga drama, keturių veiksmų 

SUVAIDINS WILKES-BARRE AIDO CHORAS

Pirm., 28 Kovo-March, 1932COUGHLIN HIGH SCHOOL AUDIKHUUM
72 N. Washington Street

PRADŽIA LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE
Wilkes-Barre, Pa.

tų ir kareivių, bet kiek tik-i streiką, nes “jie nenori pa
irai, žinių nėra: buržuazinė dėt Maskvos agentams nu- 
(spauda slegia. Apie 1,500 verst fašisto.. Terros. vai- 
kareivių paliuosavo, kaipldžią.” Mat, jiems rupi kaip 
(netinkančius buržuazijos galint geriau patarnaut re- 
I apsaugos armijai ir užsi- akcinei “demokratinė 
krėtusius bolševizmo “liga.” publiko

Įvykus pirmai bangai azijai.
(“audros” buržuazinė spau-1 Sąryšy su streiku tą die-!

is res-
” valdžiai ir buržu- !

Paskutinius du mėnesius i <įa užtraukė sutartinę, kad j ną buvo areštuota kelios de-1 
persekiojimas revoliucinių !esa jau policijai, su pagelba išimtys darbininkų. 1

kart didėjo. Dažnos kratos į pasisekė užgniaužt revoliu-1 džios darbai. Dar nesenai,! 
darbininkų lokaluose,. areš-lciją, kurią, esą, buvo pri- prieš parlamento rinkimus, 

resnublikos valdžia nrieša-|tat-iŠVal^yma,i darbinil?!{lK rengę Maskvos agentai, 
respuoiiKOS valdžia, pnesa mltingų lr demonstracijų, i socialfašistai toms buržua- 
kyje su fašistu Terra (pre- - . dnrhininkn . Į . . ..zidpntiD sniriama Ampri ? : . įaibmml^n izmems demonstracijoms no-zietentuL spiriama /yĮg^Areštuoja Kompartijos at-; riai turavhia 
kos, Anglijos kapitalistų f mrhnipnt Tnnzp Tn- D turavoj _.

tt.L.,.: [Stovą parlamente Juozą La-1 Buržuazine spauda viso-
saragą, žiauriai sumuša vie- ’ kiais būdais kursto vieti- 
noj demonstracijoj, sureng-Įnjus darbininkus prieš sve

rtoj priešu tramvajų kompa-; timšalius ir pastarieji, ap- 
nnnlukdvt ln^os P^šikiškumą. Policija i svaiginti nacionalšovinizmo 

no J užpuolus kardais skaldė gal- 'nuodais, kartais net pogro- 
nnh-n nv ’vas demonstrantams — ne-i mus surengia ant svetimša-

revoliucinių Iesa jau policijai, su pagelba išimtys darbininkų.
Tai “demokratinės” val-

šiaušė 1 •• i .. ^iesącdarbininkų organizacijų kas ■ kariuomenės ir marinerų i

(kurie turi Uruguay u j di
delius kapitalus) ir Argen
tinos fašisto Uriburu, gine-į 
besi barbariškų priemonių j 
“sutriuškint.”
kraujuose Uruguayans 
voliucines darbininkų 
ganizacijas.

Kompanijos Paperka
Buržuazinės valdžios opo

zicinė spauda rašė, kad “de
mokratinė” Terros valdžia 
gavusi gerus “arbatpini
gius” iŠ žibalo ir frigorifikų 
kompanijų, kad kaip galint 
greičiau likviduotų revoliu-

°1- lenkė nei moterų.
Galų gale, pradedant val

džios oficiozu ir baigiant 
socialfašistine spauda, pa
sklinda provokacijos, kad 
Uruguayans Kompartija ge
rai apsiginklavusi ir 1 per 
karnavalus rengias nuverst 
buržuazinę valdžią.

To tik ir tetrūko! “De
mokratinė” valdžia suorga-

valdžios 
alkanus 
kad jie

llių darbininkų.
Areštuotieji Sužeisti Nuo 

į Mušimo
“Demokratinės” 

policija „ sučiupus 
darbininkus už tai,
nenori tyliai badu mirt po 

’buržuazijos kojomis, bude
liškai muša. Daugeliui areš
tuotųjų “demokratinė” poli-

o tie patys budeliai, kurie da
bar kardais daužo alkanus | 
darbininkus, žadėjo bedar- | 
biams subsidijas, teisę strei- i 
knot, organizuotis, spaudos; 
ir žodžio laisvę, kad tik už! 
juos balsuotų. O kada jau ; 
įsirioglino į i 
siunčia budelius mušt alka-( 
nūs darbininkus ir darbi
ninkes, areštuot juos ir tt.

Todėl ir Uruguayans dar- j 
bininkai dar kartą savo pe-1 
■čiais patiria, kad “demokra
tinė respublika” tai maska, 
po kuria slepiasi fašistine 
diktatūra, kad toms “demo
kratijoms” rūpi apgint ka
pitalistų reikalus ir terori- 
zuot darbininkus. “Demo
kratinės” valdžios tikslas 
toks pat, kaip fašistinės :

t®

šiltas vietas, j GERBIAMIEJI:—
Wilkes-Barre Aido Choras pirmu kartu stato scenon šią puikią dramą, kuri vadinasi “PIR

MI ŽINGSNIAI” ir yra 4 atidengimų. Patsai veikalas yra žingeidus, bet jis bus dar padailin- 
i tas Aido Choro dainomis, kaip viso choro taip ir solistų bei duetų.

šis teatras yra paimtas iš revoliucijos laikų Lietuvoje. Matysite vargingą kumečių gyveni
mą, urėdo ir pono žiaurumą ir t. t.

Aido Choras visada gerai suvaidina, kas matėte, kaip buvo suvaidinta veikalai: “Blinda,” 
“Kova už Idėjas,” bei “Pepita”, tai jau žinote, kad aidiečiai turi gerų lošėjų. Taigi ir šį kar
tą būsite pilnai patenkinti iš lošėjų pusės.

Rengėjai, atsižvelgdami į sunkumą laiko, bedarbę ir kitas darbininkų aplinkybes, padarė kuo 
žemiausias kainas įžangos, kad visi galėtų dalyvauti ir pamatyti veikalą “Pirmi žingsniai.” 
Tikietų Kainos Vyrams 50c. Moterims tik 35c. Moterims tik 35c.

Visus kviečia Komitetas,
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TREČIOJI NACIONALES MAINIERIŲ 
UNIJOS KONFERENCIJA

• WORCESTER, MASS. . : mas Darbininkams jau aiškinti ne- 
. r r. .. , - • • 1 reikia, jie mato jo žygius kasdieni-. ALDLD. 11 kuopos mėnesinis su- nėse kovose už jdarbininkų būvio 

sirinkimas įvyks 27 kovo, 10:30 vai. pagerinimą, todėl mes pasitikme, kad 
ry£e* etV.VI.^ svetainėje, 29 Endi- visa Cleveland© progresyvė visuome- 
cott St. Visi nariai dalyvaukite šia- n§ jms iSau pareigą dalyvaut šiam 
me susirinkime ir atsiveskite naujų pokylyje ir tuomi paremti T.D.A. šo- 
aplikantų draugijori. Turim daug kiam9 l.D.S. Januolių Orkes- 
svarbių reikalų aptarti. __

Sekr. J. J. Bakšys.
' (71-72)

SHENANDOAH, PA.

Pittstono Majoras Pasi
tiko Buožėmis Mainie- 
rius su Am. Vėliavomis

ir pasveikinimui Darbo Unijų 
Vienybės Lygos sudainavo In
ternacionalą. Po Stachell kal
bos sekė plačios diskusijos.

Ketvirtoj . sesijoj kalbėjo 
Komunistų. Partijos organiza
cinis sekretorius d. Weinsto- 
ne. Taipgi entuziastiškai pa
sitikta jo kalba. Bernard da
vė organizacinį raportą. Drg. 
Wilson davė raportą negrų 
klausimu.

Kovo 19 d., vakare Komu
nistų Partijos vietinis distrik- 
tas toj pačioj svetainėj turė
jo masinį -mitingą sveikinipiui 

^mainierių delegatų, čia irgi 
keli mainieriai kalbėjo. Mitin
gas buvo gyvas, entuziastiškas. 
Nemažai aukų revoliuciniam 
darbui sudėta. Daug darbi
niu įstojo į Komunistų Parti
ją.

Kovo 20 svarstoma unijos 
programa, konstitucija, prii
mamos pamatinės rezoliucijos 
ir renkapia Nacionąlės Unijos 
Pildomoji Taryba.

Konvencijoj dalyvauja apie 
250 delegatų, apie 100 lokalų 
ne prisiuntė delegatų delei vie- i 
nokiu ar kitokių priežasčių, 
vyriausia delei stokos finansų. 
Daugelis delegatų po šimtą ir 
daugiau mylių pėsti ėjo, kiti 
“freitais” važiavo, kad tiktai 
dalyvauti konvencijoj. Pri
pažįstama, jogei ši konvenci
ja gyviausia ir geriausia atsto
vauja organizuotus mainierius.! 
Negrų delegatų mažokai, taip- ■ 
gi moterų. Lietuvių kokie 5. 
Drg. O. Savukiųtė konvenci
joj dalyvauja diskusijose 
taipgi komisijose. ’

J. Gasiunas.

dovybė numaškuota. Jinai vi
sur pasirodė su kompanijomis, 
streiklaužių pusėj. Ir ten, 
kur silpni senosios unijos lo- 
kalai, simpatija Nacionalei 
Mainierių Unijai gana gera. 
Atsilankius ant jų susirinkimų 
taipgi galima gauti paramos 
revoliuciniam darbui. Fagano 
šaika norėjo sunaikinti Nacio- 
nalę Mainierių Uniją, bet nie
ko negalėjo padaryti. Unija 
nuolatos tvirtėja.

Visko, ką delegatai kalbėjo, 
jokiu budu negalima čia sura
šyti. Trumpai pasakius, visk 
kalbėjo apie tvirtinimą Na- 
cionalės Mainierių Unijos, dau
giau koncentravimosi kasyklo
se. Numatoma visai arti nau
jos didelės kovos, nauji strei
kai. Ateina vėl' naujas ąlgų 
kapojimas. Prisieis mobilizuo
ti spėkos atmušimui algų; ka
pojimo. O be prisirengimo, be 
organizacijos, nieko negajima 
bus padaryti.

Pas delegatus upas gana 
geras. Pasiryžimas vesti ko
vas ir toliau su didesne ener
gija taip rodosi ir dega visuo
se delegatuose. Naujos kovo
tojų spėkos auga, taipgi auga 
nauji vadai tiesiai iš kasyk
lų.

Konvencija aplaikė daugelį 
Va- I sveikinimų—:net iš užsienio, 

I kaip tai iš Vokietijos, Franci- 
jos, Danijos ir t.t. Tai svei
kinimai revoliucinių mainierių, 
kurie savo šalyse veda kovas 
''prieš anglies baronus. Jie pie
šia savo sunkias sąlygas ir kaip 
kovoja prieš tai. Kviečia ir 
Amerikos mainierius nepasi
duoti reakcijai, bet tvirtinti 
savo spėkas ir eiti nuolatosj 
'pirmyn. Delegatai entuzįas-• 
tiškai priėmė sveikinimus ir: 
nutarė taipgi jiems pasiųsti at- į 
sakymus draugiško susirišimo 
su kitų šalių mainieriais.

Priimta kelios rezoliucijos, 
palių osuoti 

Mooney ir kitus politinius ka
linius, pasmerkiančios Fordą ir 
jo valdžią delei skerdynių De
troite, pasmerkiančios tuos, 
kurie laiko kalėjime 9 Scotts
boro negrus jaunuolius.

Trečioj sesijoj kalbėjo Dar
bo Unijų Vienybės Lygos' or
ganizacinis sekretorius d. Sta- 
chell. Visi delegatai sustojo

Antroj Sesijoj Sekė Plačios sunku 
Diskusijos. Apie Pildomosios
Tarybos Raportą ir Abelną 

Veikimą
Kovo 18, ryte, atsidarė ant

ra sesija trečios konvencijos 
Nacionalės Mainierių Unijos. 
Imtasi svarstyt Pildomos Tary
bos raportas ir abelnas orga
nizacijos veikimas.

Pirmiasia kalbėjo Kentucky, . . v. , ,
delegatai. Nurodinėjo, kokio- 
se sunkiose aplinkybėse jiems 
reikia veikti. Nacionalė Mai-i 
Tuerių Unija ten tiktai organi-i 
zuojasi. Mainieriai prie or-| 
ganizacijos patyrimo mažai, 
turi. Tuo pačiu sykiu nemie- ■ 
ruotas teroras viešpatauja. . . ...
Daugelis mainierių užmušta; | 
sužeista. Daugelis sėdi kalė- 
jipiuose. Gunmenai viską val
do. Reikės daug darbo padė
ti*. kad ten organizacija pas- i 
tačius ant kojų, kad išauklė-;
jus gerą vadovybę. Reikia čia irgi sunkios sąlygos, 
geros apsigynimo spėkos orga- žai visai dirbama.
nizuoti. lės .

West Virginijos delegatai j buvo nesėkmingas, nes iš anks-1 
reportavo: Kasyklose reikia , to prie jo neprisirengta. Vei-i 
išbūtj nuo 5 vai. ryte iki 7 dovybė buvo netikusi. Lewi-! 
vai. vakare. Dirbant ir to- sas čia skaitosi gana tvirtas 
kias ilgas .valandas negalima todėl, kad įvesta “chek-off” 
pragyvenimui nieko padaryti, sistema. Nori ar nenori, iš ta- 
Dirba ir vaikai nuo 13 metų vęs vistiek unijos duokles pa- ' 
sykiu su tėvais. Bet vistiek tys bosai iškolektuoja. 
negali pragyvenimą pasidary- pavasary gali but čia streikas, 

nes mainierių padėtis begali
niai bloga. Walkeris 
skelbti “fake” streiką, 
pasirodžius mainieriams 
ru, o tuo pačiu sykiu išduoti 
mainierių reikalus. Didžiu
ma mainierių simpatizuoja re
voliucinei unijai, tokiu budu 
sekamas streikas bus galima 
praplėsti ir iš Walkerio vado- reikalaujančios 
vybės ištraukti.

Vakarinės Pennsylvanijos 
delegatai raportavo: Pereita
sis streikas nebuvo laimėtas, 
tačiaus daugely vietų ačiū Na- 

Krizis metalo kasyklas cionalės Mainierių Unijos va- 
ang- dovybei algų kapojimas ’ at-

juos kovon įtraukti. 
Darbuojamės, kad su tvirti n t 
Nacionalė Mainierių Unija 
ir’prisirengti prie streiko.

Indianos valstijos kasyklų 
delegatai raportuoja: Seno
ji unija čia dar tvirta, Nacio
nalė Mainierių Unija silpna. 
Sąlygos sunkios. Lewisas ve
ja mainierius iš kasyklų į be
darbių eiles. Jisai pareiškia:

; ko čia laukiate, važiuokite į 
kitus miestus ir stokite prie ki-

■ tų darbų. O suprantama, ki- 
' tur irgi nėra darbo, tai mai- 

į nieriai ir priversti eiti i “bre-
i adlaines”,
'tt.

prašyti išmaldų ir 
Nepasitenkinimas lewisi- 

Algos 
dabar] baisiai nukapotos ir

i vėl ateina naujas kapojimas. 
Nacionalei Mainierių Unijai 
gera dirva darbuotis.

III. delegatai raportuoja: 
Ma- 

Naciona- 
Mainierių Unijos streikas

šiam

PITTSTON, Pa. — Anglia
kasių streikas tęsiasi, nors ir 
pirma mažai kas dirbdavo. 
18-tą d. šio mėnesio suvirs 
3,000 mainierių atėjo pas ma
jorą su Amerikos vėliavomis, 
kurias vieną nešė mergina, 
antrą buvęs kareivis. Minios 
delegacija reikalavo majoro, 
kad jo policija nesielgtų taip 
žiauriai su pikietuotojais. Ma
joras Longan, vietoj priimti 
delegaciją, pakvietė kazokus, 
kurie nesigailėjo buožių ant 
ramių demonstrantų.

šiuom tarpu apie Pittstoną
! pilna visokios rūšies detekty
vų, provokatorių, kazokų bei 
kompaničnos policijos.

Pikietuoja labai daug mai
nierių, bet provokatoriai irgi 
nesnaudžia, padeda šen, tai 
ten dinamitą, kuris eksplo- 
duodamas išdaužo langus visai 

! nekaltų žmonių.
Nors darbininkai suvargę 

delei bedarbės, bet daugelis 
ketina važiuoti į Wilkes Bar
re 28-tą d. kovo pamatyti vai
dinimą “Pirmieji žingsniai,” 
pirmu kartu šioje apielinkėje 
su dainom, kurį perstatys Ai- 

| do Choras.
A. Grožiškietis.

ir PRANEŠIMAI IŠ KITUR

tra Įžanga 25 centai ypatai.
(71-72)

LEWISTON, ME.
i Draugas Mizara kalbės kovo 27ĄLDLD. 17-tos kuopos mėnesinis d 2 Val. ‘po pietų šv. Baltramiejaus 

susirinkimas įvyks nedehoje 27 d. - r - -- ----- -
kovo, 10 vai. ryte. Draugai ir drau
gės:— Bedarbė streikų bangos, dar
bininkų kovos už duonos plutą aš
trėja. Lietuviai darbininkai šiuo 
momentu taipgi turi stoti už kovas : 
su kitų tautų darbininkais. Tad kiek
vienas skaitykite sau už paureigą 
dalyvauti susirinkimuose ir ruoštis 
i kovas/ Visi būkite virš nurodyta
me

svetainėj'e, 387 Lisbon St. 
dalyvaukite, nes d. Mizara 
grižo 
naujo

iš Sovietų Sąjungos 
pasakys.

Būtinai 
tik su- 

ir daug
(70-71)

RUMFORD, ME.
Prakalbos rengiamos d.

Jis buvo darbininkų tėvynėje—Sovie- 
' ! tų Sąjungoje ir matė kaip darbinin

kai tvarkosi. Prakalbos atsibus kovo

Mizarai.
suširinkime.

Sekr. VI. Rugienius. __  _______ _______________
(71-72) 27 d., 7:30 vai. vakare, šv. Roko 

i svetainėje. Ateikite masėmis.
1 ' (70-71)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kuopos yra šaukiamas 
susirinkimas kovo 27, 10 vai. ryte, 
928 E. Movamensing Avė. Draugai 
ir di'augė^ateikite visi į 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 nedėldienį, 10 vai.

Fin. Sekr. J. Baranauskas.
(70-73)

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

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

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD. 63 kuopos mėnesinis su- , 

sirinkimas įvyks 27 kovo, 10 vai. I 
ryte, po antrašu 407 Lafayette St.

(71-72)
DETROIT, MICH.

ALDLD. 52 kuopa ir LDSA. 17 
kuopa rengia puikų vakarą kovo 27 
dieną, 6:30 vai. vakare, Rusų sve
tainėj, 8890 Copeland Ave. ir W. 
Jefferson Avė. Bus daug kvartetų 
ir solistų, visą programą išpildys Ai
do Choro nariai po vadovyste W. 
Gugo. Po program© bus špkiai prie 
proletarų meno orkestros. Visi daly
vaukite šiame parengime. Links
mai laiką praleisite ir draugijas pa
remsi te.

Kviečia Komitetas.
(71-72)

ELIZABETH, N. J.
UFA, dalis Bangos Choro rengia 

šokių vakarėlį, naudai Choro, 27 i 
kovo, Kliubo kambariuose, 69 So. į 
Park St. Kviečiame senus, jaunus, i 
didelius ir mažus dalyvauti šiame i 
parengime. Vietinai ir iš toliau, visi 
būkite.

(71-72)

ryte.

ti. Reikėjo skelbti streikas. 
Vadovauja Nacionalė Mainie
rių Unija. Lewiso agentai at
vyksta laužyti streiką. Mūsų 
unija apšaukta Rusijos agentų 
unija. Nacionalė Mainierių 
Unija nors streiko nelaimėjo, 
visgi jinai tarp mainierių pa
siliko.

Minnesotos metalo kasyklų 
delegatai raportavo: Turime 
aštuonis lokalus. Nacionalė 
Unija ir čia auga. Pirma jo
kios organizacijos neturėjome. 
Dabar jau daug tvirtesni esa
me, 
daugiau paliečia, negu 
lies. Padėtis begaliniai sun
ki. Tačiaus mainieriai čia

gali 
kad
ge- HAMILTON, KANADA

Fašistams su jų sumulkin- 
tais tarnais nesiseka prieš dar
bininkų judėjimą ir parengi
mus, nors ir didžiausias pa
stangas dėjo, kad pakenkus 
Hamiltono mažai saujelei Su
sipratusių darbininkų, A.L.D. 
L.D. 113 kuopai, kuri čia ne
skaitlinga yra.

Su pagelba Toronto 
žangiųjų darbininkų.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 k p. susrinkimas bus 

pirmadieni, kovo 28 d., Rusų name, 
995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, nes daug svarbių rei
kalų yra aptarti ir stegkitės užsi
mokėti už šiuofy metus duokles. Atsi
veskite nauju narių.

(71-72)
Sekr. Julius Vaitkus.

Visi nariai atsilankykite, 
yra svarbių reikalų aptarimui.

Žukauskas.
(70-71)

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

j kuopos rengiamas puikus vakaras 
CLEVELAND, O. ! įvyks 27 d kovo. Pradžia 6:30 vai.

TDA. Lietuvių Frakcija rengia ba- j vakare, Rusų svetainėje, 8890 Cop- 
liu su programa, nedėlioję, kovo 27 t land Ave. ir W .Jefferson Ave. 
d.", 6 vai. vakare. Koncertinį progra- i Bus duetų, kvartetų ir solų. Visą 
ma išpildys mylimiausi vietiniai dai- ' programą išpildys Aido Choro nariai, 
nininkai, kaip tai, B. Raseliutė, M. po vadovyste ,W. Gugo. Po progra-nininkai, kaip tai, B. Raseliutė, M. . - , .
Petrauskiene, ir T. RaulušaiČiutč. mai bus šokiai prie Proletarų Meno 
Joms akompanuos J. Jankauskiutė. Sąjungos Orkestros. Visi dalyvauki- 
Piano ir smuiko duetus pagrajys A. te šiame parengime, pasilinksminki- 
Nemura su J. želviute. Kokią rolę ; te patys ir paremkite draugijas.
lošia šiame momente T.D. Apsigyni- (69-71)

neįpratę prie organizacijos ir tvirtėjo

mušta. Nacionalė Mainierių 
Unija šiose kovose taipgi su- 

Senosios unijos va-

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARU MENO SĄJUNGA
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Į VISAS MŪSŲ ORGANIZACIJAS IR SIMPATIKUS

DRAUGAI IR DRAUGĖS:—

Veikiausia, jau jūs, draugai ir draugės, gerai žinote, kad Amerikos Lietuvių Proletarų Me
no Sąjunga yra dalis mūsų judėjimo, kuri atlieka labai svarbų darbą.' Kiekviena mūsų or
ganizacija užsiima ir kultūriniu darbu, kaip tai: veikalų vaidinimu, koncertų rengimu ir kitais 
darbais. Gi visus veikalus vaidinimui, dainas ir operetes mūsų chorams ir kitoms organizaci
joms leidžia tik Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga. Bet veikalų yra didelė stoka. 
Meno Sąjunga turėtų ir galėtų veikalų išleisti daugiau, bet neturi gana pinigų.

Pereitais metais Meno Sąjunga išleido “Spartaką,” “Alkį,” “Raudonąją Dainą” ir keletą 
dainų. Bet šie veikalai yra skiriami veik tik mūsų chorams. Dabar mes turime išleisti vei
kalų, kuriuos galėtų vaidinti ne tik chorai bet ir L.D.S.A., A.L.D.L.D., L.D.S. ir kitos orga
nizacijos ir teatro grupės. Ant rankų mes turime labai gerų veikalų išleidimui. Galime su
minėti šiuos:
kiaus labai .geras veikalas yra “Krikščioniškos Inkvizicijos Lietuvoje.” šitas veikalas nušvie
čia dabartinės, smetoninės Lietuvos darbininkų kovas ir tas ipkvizicijas, kaip naujoji Lietuvos 
valdžia kankina darbininkus. ši drama reikalinga ne tik vaidinti, btet ir kiekvienam dar- 
bininkui perskaityti, šį veikalą turės suvaidinti visos mūsų kolonijos.

Bedarbiai”—labai tinkamas veikalėlis vaidinti, dviejų veiksmų drama. Pas-

Vėliaus gavome mažesnių veikalų: “Pašvaistė,” “Krikščionybė Praktikoje
Dar turime veikalą “Legališki Vagys.” Kaip matote, draugai, tai veikalų mes turime, bet 
juos išleisti negalime be kitų mūsų organizacijų pararĮios. Draugai, veikalai reikalingi ne 
pačiai Meno Sąjungai, bet visoms mūsų organizacijoms. Tad, draugai, mes prašome prisidėti 
su gausia auka prie išleidimo šių ir kitų veikalų. Proletarinio meno plėtimas yra labai 
svarbus darbas, šį darbą remia Komunistų Partija ir Sovietų Sąjungos draugai mus ragi
na dar labiau plėsti meno veikimą. Paaukokite šiam darbui iš kuopos iždo. Jei neturite 
ižde pinigų, tai parinkite, draugai, susirinkime šiam tikslui. Mes turime plėsti šį darbą ■— 
jūsų auka prisidės prie proletarinio meno kūrybos.

Čekius ir money orderius išrašyti galite A.L.P.M.S. iždininkės A. Zablackiutės vardu.
Viską sykiu siųskite sekretoriui, V. Bovinas, 46 Ten Eyck St., Brooklyn Y.

Draugiškai,

A.L.P.M.S. CENTRO BIURAS, 
V. BOVINAS, Sekretorius.

pa
su re il

gėm 13 d. vasario šokių vaka- I 
rą su perstatymu vieno ,veiks
mo dramos “Maratas” ir ko
medijos “Vogta Meilė.” Vai
dinimo darbą atliko atsakan
čiai Toronto Darbininkų Dra
mos Grupė, kuri tame darbe 
gerokai prasilavinusi.

Publika labai įdomavo ir! 
visi buvo patenkinti; už tai! 
mes, hamiltoniečiai, tariam ! 
torontiečiams padėkos žodį ir I 
linkėjam ateityj nenuilstančiai; 
darbuotis ir kelti draugus iš i 
dvasinio miego. '

Mums, hamiltoniečiamsy pra! 
dėjus platinti lapelius minė
tam parengimui, tai kunigų 
sumulkinti darbininkai ir fa- 
šistėliai, kaip ir visuomet, 
griebės pakenkti vakarui, kad 
pasidarytų rengėjam finansiš
kų nuostolių. Bet draugai ne
nusigando ir varė savo darbą 
su pasiryžimu, iš ko kuopa 
turėjo gryno finansiško pel
no, ir dar buvo rinktos aukos 
Tarptautinio Apsigynimo Dar
bininkų Lygai teismų reika
lams; surinkta aukų $3.13. Už 
tai nuoširdžiai ačiū aukotojam 
ir rengėjams. Tad baltųjų 
pastangos nuėjo ant muilo 
burbulų.

žodis h a m i 11 o n iečiams: 
Mums apgailėtini tokie drau
gai, mieganti religiniam mie
ge, užnuodyti religiniu opiu
mu. Jau laikas susiprasti ir 
mesti buvus savo priešų tar- 
nai^-nes jau kiek tūkstančių 
metų jie muš darbo žmones 

(komedija), j mulkina ir išmislytą dangaus 
! karalystę mums parduoda, sau 
ten nepasilikdami nei pėdos. 
O ant šio žemės kamuolio, tai 
tik neša darbininkams baisiau
sią išnaudojimą, badą, vargą, 
masines skerdynes vargingųjų 
darbininkų, ko mums pavyz
dį davė praeitas karas. Tik 
reikia kiek riųičiau pagalvoti. 
O ir dabar rengiama skėrdynė 
prieš Sovietų Sąjungą, sker
džiama chiniečių darbo liau
dis su palaiminimu atbulų kal- 
nierių. 7

Tų dievo agentų tikslas pa
sitarnauti kapitalistams, o var
gingųjų darbininkų mases lai
kyti aklybėje, dvasinėj uba
gystėj.

Tik tada pamatysim švieses
nę dieną, kai nusikratysim vi-1 
sų kapitalistu ir atbulkalnie- 
rių. ’ Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
LDSA. 2 kuopa rengia prakalbas 

27 kovo, Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott St., 2 vai .popiety. Kalbės d. 
S. Sasnauskienė, “Darbininkių aBl- I 
so” redaktorė.
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ? ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

E[ailiBIIIBIIIBIO) T?LQiiiaiiigiiiaioamaiuaiiiaiiiBiiiaiiisiiiBiiisiiiBiiiBiiiai!

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
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- 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti, 
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržlumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai.' 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos 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. 
Pavyzdjnga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje 
žymėtas 
vaistam

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, 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 pak u nes. 
Garankščiuotos/gyslos — jų pasireiški

mas. . ‘
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 

ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ/ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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Ketvirtadien., Kovo 24, 1932

MINERSVILLE, PA.

Rengėjai.

BIRMINGHAM, Ala. —

O

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

o °
1

FAŠISTINE LIETUVA PANAIKINO

Ga- Generalis Streikas Prasideda Kuboje

PATERSON, N. J.
84

PHILADELPHIA, PA

Pabaigus pra
si

A. M.

NEWARK, N. J

iioihgiiigiiighiquigiiigiiiquigiiiohioiiigiiigiiigiiigiiigiiigiiigiiigiiighigiiigiiigiiici:

2 
o

O

"o"

o

n

T

"o"

(Ta
Ko-

patar- 
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kainą,

ti bUt atsargūs, kad neišrink
ti savo priešą.

Komiteto nariai turi pilnai 
pasisakyti, kad užgiria prin
cipe" Komunistų Partijos va-

2
2 
n
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Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

noro balsas skamba taip skar
džiai, kad visas blokas girdė
jo, ką davė Paryžiaus Komuna 
darbininkų klasei Europoj ir

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

“BALSO”
Metams 
šešiems
^Pavienio num. kaina

jau išleista 
Klampynės” numerių

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

šai svetainės durų milžiniš
ka minia ant laiptų. Sako pra
kalbą drg. Watson. Aplinkui 
publikos daugiau, negu buvo į

V

gyvenimo ir fašistų 
Kiekvienas Amerikos 

ir darbininkė pri-
užsisakyt “Balsą.” :

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

mėnesiams . . .8G
.05

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

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

, kurie

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir vakarais lietuvių ir anglu kalbose. ------------- .. j VA1TKl,NAS |r kitl

akstinimu prie didesnių kovų 
ir prie galutino pasiliuosavimo 
iš po kapitalistų jungo ant vi
sados. šiaip taip policijai pa
sisekė prasimušti,. ir kad kiek i.

; tuo.
Organizuojant bedarbių ta- 

kreiptis i r^ba, turėtų būt vedamas su
rašąs, kiek yra tikrai reikalai!-

I kad Jau Amerikos darbininkai 
p ; yra užkrėsti Paryžiaus Komu-

narų dvasia.
Policija pradeda rinktis ir 

vėl ir bando nutraukti' kalbė-

visokių pažvalgų darbininkų.' stoti

Sugriauta ir išdraskyta Į

2
2
n

i dovybę bedarbių dabartiniu 
laiku. Kas su ta vadovybe ne- 

-r i sutinka, negali būt kom. .na- 
ting BXZLlJyba nes. Partijos j

v J . vadovybes musų darbas butų į 
Minersvillės apielinkėj pas-; bespalvis. [

kutiniu laiku žymiai padidėjo 
bedarbių skaičius. Taip pat ganizuot tarptautinę bedarbių 
pablogėjo bedarbių I 
Daugeliui šeimų tiesiog grę-! 
šia bado šmėkla. Tad suma-i 
nymu d. V. Šmulkščio, nutarta iš Tarptautinio J 
kviesti visokių organizacijų at- Apsigynimo, ar bent iš tų or-

Daugybę Namy Sudraskė ir Žuiouiy 
Sužeidė Vėtra

Įžanga 35/ centai. Bedar- 
! biai, kurie parodys bedarbių 
į tarybos kortas, bus įleidžiami 
veltui.

Puslapis Penktas

lliailigiHGIIIGIIIGIIIOIIIGlllGI»G»lia»IIGHISIIIBIIIGIHeiHBIIIPHISIIIGlHBIIiaiH3mOIIIGIH9

Jeigu mums pavyktų suor- i 

būvis.; tarybą, tai į jos komitetą tu- Daugybė darbininkų neteko 
retų būt renkami nariai ar iš mamų ir gyvasčių vėtroje, 
Komunistų Partijos arba nors|kurj^ palietė net penkias

Tarptautinio Darbininkų | valstijaS. Iki šiol jau skai- 
stovus, ir susirinkus atstovams, ganizacijų, kurios yra po Ko-Itoma’ tizmustų randasi

^aptarti šitą pasibaisėtiną be- munistų Partijos vadovybe, bet 
„ darbės pavojų ir pradėti orga-• negali įeiti į pildomąją • tary- 

nizuoti bedarbių tarybą. bą nei vienas, kuris nėra re- 
Pirmas toks susirinkimas bu-' voliucinių organizacijų narys, 

vo sušauktas 13 d. kovo Mi- j išskyrus iuos darbininkus, ku- 
nersvillės Darbininkų Svetai-'rie nėra susitepę ^darbininkų 

I nė j. i skriauda. Tokie gali būti dar-
Atstovai pribuvo nuo kelių ; bininkų_ tarybos nariais jeigu 

organizacijų, taip pat gerokas,Jl<: P0,es> kad. ir neprigulinti 
būrelis dalyvavo ir bedarbių.' minėtos* organizacijose. Bet 
Plačiau apibudinus ta klausi-|t!G’ kūne buvę vadais prie
iną, išrinkta komitetas iš i2 ; smgų organizacijų darbininkų | 
asmenų del sutvarkymo bedar- į 
bių reikalavimų ir išdarymui1 
planų, kaip pradėti plačiau tą 

g darbą varyti tarpe visų 1 
darbių. I

7 tarimų susirinkimo ir reikalą-, 
vimų bedarbių komitetas iš, 
savo tarpo paskyrė komisijai 
iš 3 narių ir nutarė posėdį lai-, 
kyti 15 d. kovo, vakare.

Komiteto posėdis įvyko pa-j 
skirtą dieną, bet nepribuvo 3; 
komiteto nariai. Vienok su-: 
tvarkytus tarimus priėmė ir r 

• pasiskirstė darbą: 1
prie kitų organizacijų, kurių: 
atstovai dar nepribuvo, ir prie , 

' svetimtaučių organizacijų, taip i 
» 'pat ir prie U.M.W. of A. lo-' 
įkalu, kad visus įtraukti į ben-j 
drą bedarbių tarybą, ,nes vi- i 
sienrrs darbininkams reikalinga i 
darbo ar duonos reikalauti! 
nuo savo išnaudotojų. I__
nymas geras, ir jau, rodos, 
laikas pribrendęs vykdyti tą I 
sumanymą gyveniman.

'Bet, kadangi pirmam susi-! 
rinkime nebuvo pilnai sutvar-i 
kytas dienotvarkis, kuriuos, 
konkrečius klausimus i____
plačiau paaiškinti ir apibudin-i 
ti bedarbių vadovavime, tai aš, 
kaipo narys to komiteto, po
sėdžiui parengiau šitokį pa 

i reiškimą:
’J Draugai, mes piasibrėžiame 
y už tikslą*eiti priė palšųjų- dar-! 
^*'bo masių, jas vadovauti, vest! 

bedarbių mases prie reikalavi- i 
mo darbo ar duonos iš val
dančios klasės.

Ar mes turime savo progra-f iim”eSniam“‘veikfmū’i’,'
J. Ramanauskas.

apie 275, o gal dar bus ir 
daugiau.

Sužeistų

Pranešimai sako, kad kai j 
kurie namai buvo net iškel-ĮDRG. MIZAROS PRAKAL- 
ti i orą su žmonėmis ir vai- i BOS

- v i

kais. Tai netikėta nelaimė, i ------
Bet joje daugiausia nuken- Sekamose vietose kalbės 
tėjo darbininkai abiejų ra-Į draugas Mizara, nesenai su
siu—negrai ir baltieji.

, ., . (daugiausia
ty • ęanoma aPĮe I namelių, kuriuos 

2,500. Daugiausia nukentė- j darbininkai. Tiesa, tai gam- 
ję yra darbininkai. Vėtra j tos nelaimė. “ *
buvo 'tokia didelė ir galin- j se nelaimėse nukenčia 
ga, kad net susisiekimą nu-j dalis 
traukė tūlam laikui. :kuri gyvena vargingiausia

grįžęs iš Sovietų Sąjungos: 
' 24 d. kovo, 7:30 vai. vaka- 

mažu, mediniu re, lietuvių svetainėje 324 
~ ” ........... s.

f —

apsipirkę River St. Haverhill, Mas
’ Lewiston, Me.

Bet ir ^šiokio-1 Kovo 27 d., 2 vai. po pie- 
5a tų, šv. Baltramiejaus Drau- 

žmonių- - daugiausia, gystes Svetainėje, 387 Lis-

klasei, negali būt todėl, kad' 
i jie nėra po jokia kontrole ar- ' 
ba disciplina paties vyriausio.

- ■ • b“' avangardo (darbininkų vadoj
Sutvarkymui' priimtų . Komunistų Partijos). 
brinkimo ir rpikala..' įsileidus bespalvius žmones j

į vadovaujamas vietas gali| BERLYNAS—Sulig prtl- kurios galvinvje yra pasta- 
niams darbininkams, o atsa-!nešimų, tai kovo 19 dieną įtytas M; Simaitis, nebuvo 
komybės prieš nieką neima to-! Lietuvos valdžia panaikino i pasitikėjimo. Todėl Smeto- 
kie bepartyviai žmonės. To-; Klaipėdos seimelį. Taireiš-inos valdžia nutarė paleisti 
del mes turm būt atsargūs su !^įa> gacį fašistinė Lietuva,' ne tarybą, bet patį seimelį.

LAUŽO PATYS SAVO 
. . • ( SUTARTĮ . .parlamentarizmo.! c

ima į savo rankas: Šie įvykiai nepatenkina ■ 
'Vokietiją ir kitas valstybes, i 
l Mat, Lietuva laužo savo ir : 
- kitų valstybių sutartį, ku- i 
Irią, jos padarė 1924 metais, i 
į Tą sutartį pasirašė ne tik: 
Lietuva su Vokietija, bet ir I 
Anglija, Francija, Italija ir; 
Japonija. Šios valstybės, sa-: 
koma, nesutinka su Lietu- ; 
vos daromais žygiais ir da- i 
lykas, veikiausia, eis į taip, 

i vadinamą tarptautinį teis-i 
imą, kurio sostinė yra Ha-; 
Igoj. . . I

bon S L
i Rumford, Me.

Kovo 27 d., 7:30 vai. va- 
ikare. šv. Roko Svetainėje.

Liet, darbininkai kviečia- 
;mi skaitlingai lankytis j d. 
i Mizaros prakalbas apie So- 

i vietų Sąjungą.

SKAITYKIT IR PLATI N-
KJT “LAISVE”

325 E. 14th STREET,

©
Išardymas, sutnisymas, sustatymas, suprast 
ir planų automobilio; mokinama dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. ,
įleidimą (License) ir Diplomą gv arantuojame už mažų užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo y ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

L

i nepaisydama nė savo šutai - j 
čių, naikina paskutinius Ii-; 
kučius

jančių darbo ar duonos, ir kad I Viską
jie prisidės pilnai prie pilno | Smetonos diktatūra, 
reikalavimo.

Neturint po ranka Bedar-į
bių Tarybos taisyklių, aš da- ■ Seimelio atstovai 
riau šias pastabas tuo išvedi-!
mu, kad kuo labiausiai veng-1 

Sumalt’ klaidinimo darbininkų,
- c į kuo geriausiai vesti darbiniu-L 

kus prie klasinio susipratimo.;pasisakė 
Mano tokia sąžinė, I 
kiekvieno darbininkų apgavi
ko, ar jis būtų mažas ar di- 

urmob. delis, reikia saugotis, o nei 
reikia i v'ieno šmugelninko blogų dar-

1 bų neslėpti. Tik tada mes pri- 
' eisime prie darbo masių, 
nesunku sužinoti, kad ir iš 
munistų Partijos kuopelės, Mi- 
nersvillėj — “L.” Red.), 
limas daiktas, kad aš galiu 
padaryti stambią klaidą savo 
išsireiškime, bet tai tie drau
gai gali pastebėti, kurie tin
kamiau supranta bedarbių or
ganizavimo strategiją, o iš to 
ir aš galėsiu imti pamokas to-

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Dalykai įvyko sekančiai: 
nesutiko 

u dabartiniu šeimininkavi- 
0 | mu Smetonos valdžios Klai- 

| pėdoj ir 22 balsais prieš 5 
prieš dabartinę 

kad nuo!valdžią Klaipėdoj, tai Anta
nas Merkys, Klaipėdos kra
što gubernatorius, paskelbė 
seimelio išvaikymą.
, Per tūlą laiką tarpe sei
melio ir valdžios (tarybos),

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. III.' ‘ 
darbininkas 
: valo

moj pasibrėžę, kokie asmenys: 
ir kokių pakraipų turi įeiti į• 

adovavimą, kitaip sakant, į 
komitetą, kokį mes dabar turi
me? Ar gal būt ir iš tų pal
šųjų masių nariai pildomajam 
komitete, kurie tikrojo kelio 
neturi nusistatę vest revoliuci
nį proletariatą tiesia linija, nu
statyta darbininkų klasės? 
(čia nereikia suprasti, kad aš 
kalbu apie darbininkus bedar
bius kitokių pažvalgų, ku
riems dar neaišku, kas yra ko
munizmas. Iš jų gali įeiti ir 
ginti savo reikalus, kaipo dar
bininkai, bet aš kalbu tik apie 
tokiuos, kurie trinasi tarpe fa
šistų ir socialfašistų, klaidina 
darbininkus „ ir spraudžiasi 
jiems būti už vadus tik del 
savo naudos.) i Sovietų Sąjungą. Ragino kla-

Mes turime palšose masėse i siniai sąmoningus darbininkus 
visokių pažvalgų darbininkų.I stoti į Komunistų Partiją. 
Juos visaip mulkina įvairūs i Taipgi nurodė prieškomunisti- 
buržuazijos agentai, klerika- nės opozicijos žalingus darbus 
lai, fašistai ir socialfašistai. i tarp lietuvių darbininkų. 
Vieni mokina darbininkus būt minė, kad jau 
nuolankiais, badauti ir laukti 
auksinių laikų. Kiti kalba vienam 
apie greitą praslinkimą dabar- i lietuviai 
tinio krizio; liepia ramiai lauk- ‘ Komunistų Partiją, 
ti ir nekliudyti valdančiajai i nurodė Prūseikos 
klasei, su prievarta nereikajau-! melus, būk Angarietis atsiun
ti iš jos darbo arba duonos, tęs pinigų iš Maskvos atmokė- 
Tik Komunistų Partija tikrai Į jimui sklokininkams Šerų. Ir 
kovoja už darbininkų reikalus, kaipgi nurodė, jog Prūseika 
ir aš stoju už jos vadovybę, i meluoja, būk Bimba Prūseiką

Taigi mes, maišydami į šį išmetęs iš Komunistų Partijos, 
komitetą, pasibrėžusį but be- Po jo prakalbos buvo statoma 
darbiams už vadą, visokių Į daug klausimų. Kalbėtojas 
spalvų žmones, ar nepadary-; atsakinėjo labąi gerai, 
sim palšą mišinį, kad vietoj j Drg. Bimba atsišaukė į su-j 
vadovauti, o tik klaidinsime į atrinkusius paramos i 
darbininkus ? Turim pasista- j Patersono įkalintiems darbi- 
tyt konkretį klausimą, kad Į ninkams, buvusiems streiko 
būtų mūsų bendras ir vienodas vadams; prieš juos sudarytas 
"darbas vesti darbo mases viena suokalbis nužudyti juos elekt- 
nustatyta linija, nemaišant ( r o s k e d ė j e, primetant 
klaidingų. Jiems žmogžudystę, del kurios

Darbininkai, rinkdami į at- j jie visai nekalti. Buvo tam 
sakomingaswietas asrtienis, tu-, tikslui renkamos aukos. Au

kojo: B. Senkevičienė —50c; 
S. Aliukonis—50c; B. Kerse- 
vicius—$1.00; Danekevičius— 
$1.00; S. Vilkas—34c. Po 25 
centus: O. Jerusevičienė, A.

i Generalį streiką skelbia tų susirinkti ir kalbėti sa- 
Nacionalė Kubos Darbiniu-*vo reiklus. Pereitą nedėl- 
kų Konfederacija. Streikas dienį, kovo 20 dieną, apie 60 

i prasideda šiandien, kovo 24 darbininkų areštavo 
dieną. Šitas streikas yra darė prisirengimus genera- 
daugiau solidarumo strei- 

I kas, kad paremti 15,000 dar-

. Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžcris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Suhatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

KELRODIS: B. M. T. elevęiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—dšlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

iistas išgydo įvairias kojų li-\ L| 
(jas, patinimus, gyslų ir są- m) 
narių įdegimus be operaci- Ny 
į*os 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.

JUOZAS KAVALIAUSKASliam streikui.
Jungtinių Valstijų Prieš-1 

i atsi
šaukia į darbininkus gelbėti 

bako darbininkai-išėjo strei-i Kubos streikuojančius dar-: 
kan jau keli mėnesiai atgal į bininkus. 
prieš algų kapojimą. Ijiem

Kruvinoji Machado vai-:aukos sušelpimui tų darbi- 
džia saugoja unijos svetai-1 ninku, kurie jau keli mėne- 
nes,kad darbininkai negalė-'šiai streikuoja.

jbininkų, kurie jau streikuo- Imperialistinė Lyga 
ja tabako pramonėje. Ta- šaukia į darbininkus

Kovo 19 d. A.L.D.L.D.
kp. ir L.D.S.A. 38 kp. surengė 
prakalbas. Kalbėtojai buvo 
B. Senkevičienė iš Easton, Pa., 
ir “Laisvės” redaktorius A. 
Bimba. Publikos atsilankė 
skaitlingai.

1 . Drg. B. Senkevičienė kalbė
jo apie moterų darbininkių 

! padėtį, ąpąe skurdą ir badą 
darbininkų vaikų.

Drg. Bimba kalbėjo apie 
; imperialistinio karo pavojų ir 
; nurodė, kaip imperialistai ren- 
I giasi išprovokuoti karą prieš 
i Sovietų Sąjungą.

Pai’yžiaus Komunos 
Paminėjimas

Paryžiaus Komunos minėji
mas pasibaigė geriau, negu ti
kėtasi. Baigiantis prakalboms 
įsiveržė policija ir bandė su
laikyti mitingą. Publika pa
sipriešino. Policija nežino nei 
ką daryti, nenori apleisti sve
tainės. Pirmininkas bekalbė-

Kad pagelbėti 
tai reikalinga rinkti

——-- —--- y
I toją nuo laiptų.. Kalbėtojas 
j pranyksta ir pasirodo vėl prie 
Į svetainės sienos, draugų laiko- 
| mas tęsia savo prakalbą. Po- į 
licija ir vėl bando siekti kai- Į 
bėtoją, bet, deja, negali pra
simušti. Drg. Watson kalba 
dar karščiau, maskuodas “ge
raširdį” Fordą įr visą policijos 
brutališkumą. šaukė organi
zuotis ir pasekti Rusijos dar-' 
bininkus, kurie nuvertė savo| 
carą. Paryžiaus Komunos in-Pri- 

' 16 damas ragina publiką prie d e- spiracija turi būti ir mums pa- 
o nei monstracijos.

iš jų neparaginama į kalbą pradėjome dainuoti In- 
darbininkai ! stoti į! ternacionalą. Skirstosi visi pa- 

Taipgi! kilusiu ūpu.‘ 
paleistus1' __ ,v x ........- ........

l“ x T1; ts svetainės ^pne- fo^tu suareštavę kalbėtoją, bet
kažin kaip jis prapuolė, lig 
tas komfaras.

Kovo 18 d., philadelphie- 
svetainėje. . Drg. Watsono te- i čiuose pasiliks dar ilgai atmin- 
noro balsas skamba taip sLar- tyje, taip, kad kitais metais 

kovo 18 d. su dau£ didesniu 
pasiryžimu darbininkai žy
giuos Paryžiaus Komunos pra
mintais takais.

I 
Paliulionis/ C. Jankauskas,, 
Žukas, F. Osipavičius, A. Pet
kus, Pekorskis, Smigelskis, J. į 
Jakubauskas, 
Spranaitis, 
Smulkių surinkta $2.13.
$8.47.

Jaunųjų Komunistų Lygos 
Šokiai

Sekantį šeštadienį, kovo 26 
Padrežas, d., Jaunųjų Komunistų Lygos 

Mataęiūnas. Newarko kuopelė rengia šo- 
Viso kius Rusų svetainėje, 53 Broo

me St. Bus gera negrų orkes-
Vabalas. tra,

LIETUVIS GRAB0R1US

JONĄ RETRUŠKEV1ČIU 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

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

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite Šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstatys 
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie aūtomobL 

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, >25.00. Spe-
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
žilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik ,8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. V lutvinAs

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-8729
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NEW YORK. — Darbo Uni-

Bedarbių Konferencija

lllil

Tai 
visi

gyvai m o 
Jinai kal- 
santikius,

da 
ko,
46

Taipgi atsiveskite ir naujų 
Iš downtown važiuojant rei- 

'važhioti Lexington arba 7th 
“subway” su užrašu East 180, 

arba _White PJains Rld., ir iš-

. Valdyba.
(71-73)

PARSIDUODA VALGYKLA
Galite pirkti arba parandavoti už 

mažus iškaičius. Del platesnių in
formacijų kreipkitės:, 145 Thames 
St., Brooklyn, N. Y.

(68-73)•

VIETINĖS ŽINIOS

■

J. Weiss.

S

dentų.
Balandžio 10 d., sekmadie-1 

nį, 10 vai. iš ryto, Workers i

Puslapis šeštas

Drg. M. Undžienės Prakalba ir Daktaro J. 
J. Kaškiaučiaus Prelekcija Balandžio 3 i

Kalbės drg. M. Undžienė, iš 
penkių metų savo 
Sovietų Sąjungoje, 
bes apie šeimynų 
vaikų auklėjimą, moterų dar
bo sąlygas, jų sociales teises; 
kaip veltui darbininkai gauna 
gydytojus ir visą medikalę 
pagelią; kaip moterys paliuo- 
suotos iš namų vergijos, ir ki
tus svarbius dalykus. Tai vie
natinės bus jos prakalbos 
Brooklyne, nes ji greit išva
žiuoja.
kODEL ŽMONĖS BE LAIKO 
PASENSTA IR MIRŠTA?

Tokioje temoje duos pre- 
lekciją Dr. J. J . Kaškiaučius. 
Jis duos patarimų,, kaip ant 
ilgiau palaikyti jaunystę, kaip

užsilaikyti, kad išvengus be 
laiko nusenimą ir ankstyvą 
mirtį.

Tos prakalbos ir prelekcijos 
įvyks 3 dieną balandžio —Ap- 

bus sekmadienis, ka- 
turėsite gražaus lai- 
“Laisvės” svetainėje, 
Eyck St., Brooklyn,

Pradžia 4 vai. dieną. Įžan
ga veltui, šias prakalbas ren
gia Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo Amerikoje 1-^mas 
Rajonas, naudai Brooklyn© 
lietuvių darbininkiškos visuo
menės. Kviečiame skaitlin
gai susirinkti ir prašome įsi- 
tėmyti, kad įžanga veltui.

Rengėjos.

IDA. 17 Kp. ir Aidosū “į». DarlMR iri! J°s Re’halauja Bedarbiam Choro Vakarėlis ' Pašalpos ir Apdraudos

NEW YORK. — 50 lokalų 
Amerikos Darbo Federacijos 
išrinko delegatus ,kad kovo 29 

Į d., 2 vai. po pietų eitų ir per
statytų miesto valdybai reika
lavimus — duot bedarbiams 
tuojautinę tinkamą pašalpą ir 
įvest pastovų bedarbių ap
draudos įstatymą. Iki kovo 
29 d., suprantama, bus ir dau
giau Darbo Federacijos loka
lų, kurie išrinks savo atstovus 
į tą delegaciją.

Vardu Amerikos Darbo Fe
deracijos Newyorkinio Komi
teto delei Bedarbių Apdrau
dos ir šelpimo, jo sekretorius 
pasiuntė majorui Walkeriui 
laišką, prašydatmas, kad pri
imtų federačinių darbininkų 
delegaciją. Nei majoras nei 
kiti miesto ponai nedavė atsa
kymo į tą prašymą. Bet dele
gacija vis tiek eis minėtą die
ną išdėstyt savo reikalavimus 
miesto valdybai.

Minimo komiteto sekretorius 
j savo laiške majorui primena, 
i kad mieste yra apie milioną 
bedarbių ir kad del krizio 

; kenčia taip baisiai ir tokios di
delės darbininkų minios, kaip 
dar niekad pirmiau šios šalies 
istorijoj. Nors Greenai, Wol- 

Pereitoj steigiamojoj konfe- I lai ir kiti augštieji Darbo Fe-
rencijoj Revoliucinių Rašyto- deracijos vadai prakeikia be- 
jų Federacijos beveik nebuvo darbių apdraudos reikalavi- 
lietuvių darbininkų korespon- i mą, tačiaus, kaip matome, ei- 

■ liniuose Federacijos nariuose 
, yra didelis judėjimas už be- 
. darbių apdraudą tokioj for- 

Centre 50 EaVlSth Št" n/w ! moj’ kaip kad reikalau->a ko’ Gentre, 50 East irfth bt„ New, . Bedarbių TarybOs.
Yorke, įvyksta pirma metine ; J
Revoliucinių Rašytojų Federa-'-------------------
cijos konferencija. Lietuviai! n , 1T ... v. i - » 
korespondentai, eilininkai, ap-j Darbo ŪDIJU Vienybe LygOS 
ysakų rašytojai ir kt., kaip į v -u-- 
vietiniai, taip ir iš toliaus, yra! nUUllgdb
kviečiami ir raginami daly
vauti. Gerai būtų, kad dar
bininkų organizacijos bei kuo-'jy Vienybės Taryba šaukia 
pos paskirtų po porą savo ko-j sPeciaH organizacijos darbuo- 
respondentų, kaipo delegątusjtoj’ų susirinkimą kovo 26 d., 
į konferenciją.

Kada darbininkų išnaudoto
jai vis labiau terorizuoja ko
vojančius darbininkus ir be
darbius, kas kartą juos žiau
riai budeliuoja, šaudo ir lyn- 
čiuoja, kalina ir deportuoja, 
— darbininkai turi sudrūtinti 
savo apsigynimo frontą, su
stiprinti Tarptautinį Apsigyni
mą medžiaginiai ir nariais.

Tuo tikslu lietuvių 17-ta 
kuopa Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo išvien su Aido 
Choru rengia vakarėlį, kovo 
27 d., ateinantį sekmadienį. 
Apart šokių, programos geru
mas užtikrintas jau tuom, kad 
joj dalyvaus didysis Aido Cho
ras su savo naujomis daino
mis. Rengkitės visi būti toj 
gražioj prajmogoj, kurios į- 
plaukos yra skiriamos apgy
nimui darbininkų klasės kovo
tojų, .kenčiančių nuo kapitalis
tinės reakcijos.

Korespondentai, Rengkitės 
į Revoliucinių Rašytojų 
Federacijos Konferenciją

Bedarbių Tarybos Balius

BROOKLYN. — Williams- 
burgo Bedarbių Taryba, kuri 
yra laimėjus jau visą eilę ko
vų už bedarbių ir dirbančiųjų 
reikalus, šioje apielinkėj, ren
gia balių — šokius šeštadie
nį, kovo 26 d., 8 vai. vakare, 
po num. 118 Cook St. Įžan
ga prie durų 35 centai, o ti- 
kietą perkant išanksto, 25c. 
Bus gera muzika ir kitokie 
įvairumai.

Pavieniai darbininkai ir or
ganizacijos privalo pasistengt, 
kad šis parengimas būtų sėk
mingas, taip kad galilma būtų 
finansiniai sustiprinti Bedar
bių Tarybą ,idant ji turėtų ga
limybės sėkmingai tęsti ir niė- 
toti savo darba

Bedarbių Taryba. 
61 Grabam Avė 
Brooklyn.

šeštadienį, 3 vai. po pietų,.sa
vo centre 5 E. 19th St., New 
Yorke. Daugiausia bus svars
toma veiksmai prieš imperia
listinį karą, f gręsiantį. Sovietų 
Sąjungai.

I tą susirinkmą turį pasiųst 
savo atstovus visos 'kairiosios 
unijos ir lygos, šapų komite
tai ir grupės, opozicinės gru
pės iš senųjų unijų ir Bedar
bių Tarybos. O kaipo sve
čiai, galės dalyvauti ir kiti dar
bininkai.

BROOKLYN. — šiandien 
vakare yra Brooklyn© Bedar
bių konferencija, 61 Graham 
Ave. Pradžia 8 vai. Lietu
viai bedarbiai ir dirbantieji, 
ypač draugijų ir kuopų atsto
vai, dalyvaukit konferencijoj; 
išgirskite, su kokiais naujais 
klausimais ir reikalais susidu
riame judėjime už bedarbių 
^pdraudą it ūmų jų šelpimą.

Bedarbių Taryba.

Nesiduokit Prigaut 
Buržu jiniam Blokų 
Šelpimo Komitetam

Frank Johns, negras bedar
bis, • išalkęs ir neturintis kur 
nakvoti, nuėjo į miestinį nak
vynių namą, 21st St. ir 1st 
Ave., New Yorke. Jį ten pa
laikė kelias naktis, paskiau iš
vijo, paaiškindami, kad bedar
biams ta vieta yra duodama 
tik kelioms dienoms. Paskui jis 
jieškojo prieglaudos Salavei- 
šių Armijoj. Mat, ši buržujinė 
labdarybės organizacija la
biausiai ir giriasi, kad “aprū
pina” bedarbius ir todėl jiems, 
sako, nereikią jokios valdiškos 
bedarbių apdraudos. Bet ir 
Salaveišių Armija nedavė jam 
nakvynės.

Taip Johns ir negavo pa
spirties iš apgavingų, labdary
bės politikierių; peršalęs ir iš
badėjęs, diena po dienai jis 
vaikščiojo gatvėmis, kol ap
alpo, krisdamas kovo 13 d. 
ant kampo Leonard ir Moore 
St., Brooklyne.

Mes, Bedarbių Taryba, pa
šaukėme ambulansą iš St. Ca
therine ligoninės, reikalauda
mi jam pirmosios pagelbos. 
Ambulansas atsisakė jį vežtis 
į ligoninę, bet nugabeno į po
licijos stotį, kur jis buvo už
rakintas, kaip tariamas “val
kata.” Darbininkai, priklau
santi prie Williamsburg© Be
darbių Tarybos, užprotestavo 
prieš tokį elgimąsi su išbadė
jusiu bedarbių ir stipriai pa
sakė, kad jam reikia daktariš
kos pagelbos ir' maisto, o ne 
kalėjimo. Po tam Bedarbių 
Tarybos energingam protestui, 
atvažiavo ambulansas iš Kings 
County Hospitalio ir paėmė 
Frank Johnsą į ligoninę.

Darbininkai B r o o k ly n e, 
kaip ir visoj šalyj, turi supras
ti, jog kapitalistai ir jų agen
tai gražiuoju nieko gero ne
duos bedarbiams; o dabar 
buržujų garsinami Pagelbos 
Komitetai yra tik naujas poli-

M

JONAS STOKES
Padarau

VV. 802156

J. GARŠVA
Graborius

BROOKLYN, N. Y.

O

O

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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Ketvirtadien., Kovo 24, 1932

NOTARY 
PUBLIC

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

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

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
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pas mane

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas 
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15»

a
I
H

Tai

LIETUVIŲ 
IŠDIRBYSTfiS

CIGARAI

LAIK-
NAU-

MADOS

Ill kp. 
šį pen- 
val. va-

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV .!£
223 2nd Ave. & 14th St/

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ĄNESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

politinius, klausimus; jie jau- tetų jie tikrai varys prirengia- 
čiasi laisvi, savistovūs, o ne mąjį karui darbą.
■vergučiaa. Su tokia jaunąja Prieš tokius kapitalistų, pla- 
gentkart^, tai, girdi, Sovietai nūs, bedarbiai ir darbininkai, 
tikrai įvykdys savo programą turi sukrust organizuot savo 
pramonėj ir kituose dalyku©- kovingus blokų komitetus, 
se. Bet jinai neprisiminė apie _____________
šimtų milionų darbininkų vai- 
kų skurdą, pavergimą protinį1 Ateiviu Gynimo Delegatu 
jų atbukimą ir ligas burzuji- • n t r • "
niame pasaulyje. Pamiršo po- Raportai renktadienj 
niutė ir tai, kad tik proletari
nė, bolševikų vadovaujama re
voliucija, per kapitalizmo pa
naikinimą, tegali daryti pana-1 
sius stebuklus.

pavei gimi} protinį Aįejvjn Gynimo Delegatu
n n* iffflQ nir'/ini. c J o »-

Tikroji Reikšmė Buržujumi 
Bloku Komitetų

tikierių raketas*. Per šį savo! gūs. 
sumanymą kapitalistai stei
giasi pumpuot aukas iš menko 
dirbančiųjų uždarbio, ir tomis 
aukomis paskui netiek bedar- 
biušx šelpti, kiek mekleriauti. 
Svarbiausias jų tikslas, žino
ma, tokiais blefais nukreipt 
bedarbius ir darbininkus nuo 
kovos už ūmią visiems bedar
biams piniginę pašelpą iš vie
tinių valdžių ir bržuazijos iž
dų ir suturėt darbo žmones 
nuo imtynių už nuolatinę so- 
cialę apdraudą.

Todėl mes atsišaukiame į 
Brooklyn© ir visų kitų vietų 
darbininkus, kad jie nerefmtų 
tų prigavingų Blokų Šelpimo 
Komitetų. Politikieriai, kurie 
steigia tokius komitetus, juk 
laužo randauninkų streikus, 
užsiundo policiją terorizuot 
darbininkes ir darbininkus, ko
vojančius už duonos nupigini- 
mą, 'laužo darbininkų streikus 
ir t.t. Vietoj to, remkite Be
darbių Tarybos kuriamus blo
kų komitetus, kovai prieš be
darbių mėtymus iš namų už 
randų nupiginimą ir už bedar
bių apdraudą kaštais kapita
listų ir jų valdžios.

Williamsburgo B e d a r b ių 
Taryba yra po num. 61 Gra
ham Ave., Brooklyne.

J. Lapitos.

East New . Yorke, po num. 
, 1813 Pitkin Ave., Bedarbių 
Tarybos laikys svarbią kon
ferenciją. Bedarbiams ir dir
bantiem bus išaiškinta, ką rei.š 
kia Blokų šelpimo Komitetai, 
kuriuos dabar taip organizuo
ja kapitalistai ir jų agentai. 
Konferencija įvyks balandžio ( 
3 dieną, 2 vai. po pietų.

Bet čia aplamai priminsime 
šį tą apie prasmę tų buržuji- 
nių blokų komitetų. Kapita-' 
listai nori išsisukti nuo mokė
jimo bedarbiams pašalpos.! 
Tad jų gončai padalina mies- ’ 
tą į blokus, pastato savo agen- 1 
tus; tie pereina visą bloką, ne-1 
va surašinėdami bedarbius;! 
tuo. pačiu laiku jie iš kiekvie
no dirbančio, kaulija, idant jis 
pasirašytų, kad per tiek bei 
tiek laiko jis duos kas savai-i 
te po tiek ir tiek pinigų j blo-1 
ko šelpimo komiteto fondą. 
Tuom kapitalistai stengias už
kirst kelią Bedarbių Taryboms 
ir komunistams, kurie organi- [ 
zuoja bedarbių ir dirbančiųjų i 
blokų komitetus už šelpimą 
visų bedarbių kaštais kapita
listų ir jų valdžios, ir už išlei
dimą socialės apdraudos įsta
tymo .

Bet tai'dar ne viskas. Po! 
priedanga buržu jinių ' blokų i 
komitetų yra šnipinėjami visi į 
susipratę, kovingi darbininkai, Į 
kad reikale galėtų juos kapi- Į 
talistai paimt į kietus savo na-,

Dar daugiau. Kapitalisti-1 
niai Blokų Šelpimo Komitetai į 
tarnauja prisirengimui prie im
perialistinio karo. Todėl tai 
į jų valdybas yra skiriami 
amerikos aronijos oficieriai. Vi- Į 
siškai panašūs komitetai juk 
buvo suorganizuoti ir laike 
pasaulinio karo. Bet tada jų 
tikslas buvo aiškiai karinis— 
būk tai “šalies gynimas.” Da
bar gi buržujiniai politikieriai | 
slepia savo tikslą; bet po prie-, 
danga Blokų Šelpimo Komi-;

NEW YORK. — šį penkta
dienį antroji Ateivių Gynimo 
delegacija, sugrįžus iš Was- 
ingtono, išduos savo raportus, 
Manhattan Lyceum, 66 East 
4th St. Kalbės D. Bartkin,1 
Nickolays ir kiti. Lietuviai, 
įdomaujanti ateivių apsigyni
mu nuo deportavimo ir paspor- 
tavimo, yra kviečiami atva
žiuoti į šį mitingą.

pigiau nu- |

%. .

SUSIRINKIMAI
“L.” Bordirek toriam s

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

Augsią Ponia Negali 
Atsistebėt Sovietų Vaikų 
Išsilavinimu

NEW YORK. — Apie So
vietų vaikus davė prelekciją 
augštos veislės barone, Angli
jos lordo Curzono vyriausia 
duktė Ravensdalienė, Wo
men’s City Kliube (buržuazi- 
niafme), 22 Park Ave. Ji ne
senai lankėsi Sovietų šalyje, 
sako:

“Palyginus su Sovietų Rusi
jos vaikų protišku išsivystymu, 
tai to paties amžiaus Anglijos 
ir Amerikos vaikai yra tik sil
pnapročiai. Sovietų vaikai tu
ri nepaprasčiausiai išlavintus 
smegenis, kokius tik aš kada 
esu patėmijus tarp vaikų.”

Tą aristokratė, be kitko, 
primena,1 kjaipį jaunučio am
žiaus vaikai Sovietuose, o jau 

rimtus

EAST NEW YORK 
LDS. 13 kopos ir LDSA. 

komisijų susirinkimas įvyks 
ktadienį 25 kovo Pradžia 7 
kare, pas M. Misevičiienę, 115 Mon
tauk Ave.

(71-72) 
NEW YORK CITY

A.L.D.L.D. 23-čios kp, susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 27 d., 10 vai. 
ryto, pas d. P. Olek, 1517 Charlotte 
St., Bronx, apt. 4 E. Būtinai visi 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
randasi jlaugelis svarbių dalykų ap
tarti, 
narių, 
kia 
Avė 
St., 
lipti ant Freeman St.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Jewelry štoras. Biz

nis išdirbtas per 1Q metų. Len
gvai gyvenimą galima padaryti. Sa
vininkas važiuoja j 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 Stora. 
Nepraleiskite gerą progą, atvažiuoki
te ir persitikrinkite.

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

(70-76)

supranta irt dįąkusųoja 
t ' H . I ‘ i ; • - \ I

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
i Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium
<SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

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

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
i Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai ,
I Dovanom ar patys sau norėda- I 
i tni pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi kų iš auksinių daiktų ži- • 
?nokite, kad 
Į sipirksite.

I ĮVAIRŪS 
8 
į RODŽIAI 
į JAUSTOS 
!už PRIEINAMĄ 
į KAINĄ 
B .
| Taipgi taisau visokius laikrod-» 
J žius ir kitus papuošalų daiktus. ; 
s Taigi kreipkitės pas mane, o aš J 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ! 
f Williamsburgieciams, kuriems 1 
1 pertoli pas mane apvežti pataisy- |
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. J 
' Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- f 
i kėsite “Laisvėje.”
j VIKTORAS JANUŠKA 

127-17 Liberty Avė 
Tarpe* 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y. I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
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TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC 
( B I EL A U S K A S) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam IŠ .visų SALIU, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZM VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 .
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirŠkinimais

JONAS STOKES
Fotografas ‘

Šiuomi pranešu savo koetume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
a t u d i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrq ir 

moterų ligas kraujo ir odos, 
ištyrini* kraujo ir šlapumo. 

DR. MEER 
44th St., Room 
New York, N. Y. 

Valandos Prišmitnoi 
"Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 

1 Š iki 9 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 

Telefonas Lackwanna 4-2180

Telephone, Evergreen 6-5310

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Ggary

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

1 /
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512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

į SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVŲ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
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.




