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H. Fordo mušeikos ir kapita
listinės valdžios “tvarkos sar
gai” suruošė kruvinąjį pirma
dienį, kovo 7-tą. Keturis drau
gus nušovė ant vietos ir virš 50 
sužeidė. Detroito viešpačiai 
kaip tik taip pasielgė, kaip 
1905 metais caro budeliai Pe
terburge. Ir tada darbininkai’ •• I I 1 * v n 
ėjo prašyti duonos, o gavo švi- racijos Lokalai uz be- 
no kulkų. Skirtumas tik tame,1 1 1 * A 1 1
kad tais laikais darbininkai ėjo ' darblU Apdfailda 
su šventais paveikslais ir ne- * *-
še budelio caro paveikslą, o da
bar ėjo nešdami virš savo gal
vų revoliucinius obalsius. Dvy- Vietinių Amerikos Darbo 
lika metų po Peterburgo krūvi- Federacijos unijų lokalai 

laikė savo konferenciją ir 
nutarė reikalauti, kad Be- 

darbininkų klasė kovas ir Ame- , darbių Tarybos siulomas 
riko j e.

nojo nedėldienio, caras r* 
gaujos buvo nuverstos. Darbi
ninkai kovą laimėjo,—laimės

Amerikos Darbo Fede- CHICAGIEČIAI NUŠVILPĖ PRUSEIKĄ,. ,- - - - - - - - - - - - - - - -
NEDAVĖ KALBĖT JO PRAKALBOSE ™s

Šaukia Hanna Mainie-

Kapojimą

Japonija Vėl Ruošias Atidaryt Ugnį 
Shanghajuje

MINNEAPOLIS, Minn.— Pruseikiniai Menševikai Atsisakė Leist Kalbėt Komunistų 
Partijos Atstovui; Pašaukta Policija Išvedė dd. Milleri 
Ir Andrulį; Kilo Dar Didesnis Reikalavimas ir Protestai

' reikalavimas bedarbiams 
socialės apdraudos būtų pri

ll. Fordo kapitalas auga kas imtas, 
metai desėtkais milionų dole
rių. 1930 metais Fordas pasi-

Šioj konferencijoj dalyva
vo 13 lokalinių unijų. Taipk 1 I V M -JL

darė gryno pelno $41,460,823; j naį konferencijoj dalyvavo 
1929 metais—$81,797,867. For- t __mJ?
do kapitalas 1920 metais buvo 
$165,679,132, o per dešimtį me
tų, tai yra, 1930 metais jau pa
siekė $708,888,247. šios skait
linės yra padarytos pačios val
džios ir paskelbtos Massachu
setts valstijos komisijos. Į 10 
metų laiko pono Fordo kapita
las paaugo veik penkis kartus.

Darbininkai sunkiai dirbo, 
prakaitavo, gi tuom kartu For
das ir Ko. krovėsi sau desėtkus 
milionų dolerių pelnų. O kada 
tie darbininkai, badaudami, nu
ėjo pareikalauti, kad suteiktų 
jiems darbo arba duonos, duo
nos iš jų pačių uždirbtų pelnų, 
tai juos pavaišino kulkomis. 
Kitko ir negalima laukti kapi
talistinėje tvarkoje.

Nesenai renegatas Pruseika, 
savo kontr-revoliuciniame lape 
paskelbė, būk su Komunistų In
ternacionalu nesutinka ir senu
tė Klara Cetkina, viena iš vo
kiečių kovotojų, kad ji yra nuė
jusi su Pruseikos tipo renega
tais. Suprantama, tų padarė 
Pruseika ir jo kompanija su 
tikslu didesnio apgavimo jo pa
sekėjų: “žiūrėkite, ir Cetkina 
jau su mumis!’’ Ir iš to darė 
išvadą, kad Komunistų Interna
cionalas negeras.

šiandien gavome iš Maskvos 
Komunistų Partijos Centro Ko
miteto organą “Pravdą,” 8 d. 
kovo. “Pravdoje” telpa drau
gės Klaros Cetkinos straipsnis. 
Reiškia, tarptautinėj moterų 
darbininkių dienoje ir vėl senu
tė atsikreipė į proletarus, šauk
dama juos kovai prieš karą ir 
del apgynimo Sovietų Sąjungos. 
O jau “Pi’avdoje” tie, kurie yra 
priešJComunistų Internacionalų, 
nerašo, nes jiems ten vietos nė
ra taip, kaip “Laisvėje” Pru- 
seikoms.

Reiškia, įpurvina “Klampynė” 
apipurvino senutę Klarą Cetki- 
ną ir bjauriai ją apšmeižė. Bet 
kitko negalima nei laukti nuo 
kontr-revoliucinių donoscikų or
gano.

Pereitais metais Jungtinių 
Valstijų imperialistai įvairiems 
karo reikalams išleido iki dvie
jų miliardų dolerių. Tai tokia 
didelė krūva pinigų, kad pada
linus ją ant 12,000,000 bedar
bių, kiekvienas iš jų į metus 
laiko būtų gavęš po $165.00. 
Bet tie pinigai buvo išleista ga
minimai kanuolių, kulkų, karo 
orlaivių, laivų, nuodingų gazų 
ir kitokių karo pabūklų. Karo 
reikalams viešpataujančios kla
sės valdžia turi pakankamai pi
nigų, bet badaujantiems bedar
biams ir jų šeimynoms jų nėra, 
o jeigu darbininkai reikalauja, 
■tai gauna pavaišinti kulkomis 
ir galvas suskaldyti.

Kaltina 5 Darbininkų Vadns
KNOXVILLE, Tenn. — 

Penki darbininkai, mainie- 
rių streiko vadai, kaltinami 
“sukilimo” įstatymu. Juos 
kaltina laikyme ginklų. 
Kaucija už kiekvieną darbi
ninką po 1,700 dol. Teroras 
plečiasi visur.

ir Building Trades Council. 
Šioj taryboj priklauso 13 lo
kalu.

Konferencija rezoliuciją 
priėmė vienbalsiai, kuria 
reikalauja, kad A.D.F. vir
šininkai leistų referendumu 
užtvirtint Bedarb. Apclrau-

Taip Pat Siunčia Daugiau Armijos į Mandžuriją; Imperia
listai Kaltina Chiniją Ir Remia Japoniją; Kuomintango 
Valdžia Kariauja prieš Chin. Sov., o ne Prieš Imperialistus

PITTSBURGH, Pa.—Han
na Coal Kompanija paskel
bė, kad jinai numuša savo 
darbininkams algas 25 nuo
šimčius. Tas numušimas 

1,500 mainierių. 
Nacionalė Mainierių Unija 
šaukia mainierių masinius 
mitingus ir ruošia streiką, 
kad atmušti tokį pasikėsini
mą ant darbininkų algų.

Prakalbų pirmininkas 
Strazdas, pats Pruseika ir paliečia 
kiti jų pasekėjai griežtai | 
pasipriešino lęisti Partijos 
atstovui kalbėti. Didžiuma 
susirinkusių darbininkų ne- 
atlaidžiai reikalavo ir nelei
do Prūseikai pradėti kalbė
ti kol nebus užtikrinta, jog 
Partijos atstovui leis kal- 

ibėti.
Pruseikiniai ir grigaiti- j 

niai pasišaukė policiją ir 
pirštu rodydami į dd. An
drulį ir Millerį liepė policis- 
tams, kad vestų juos lauk. 
Policija išvedė minimus 
draugus, vienok reikalavi
mas Partijos atstovui leisti 
kalbėti nesiliovė, bet dar la
biau padidėjo. Prie to prisi
dėjo protestas prieš pašau
kimą policijos ir padavimą 
dd. Andrulio ir Millerio. į 
jos rankas. Visa didžiuma1 

kad užtikrintų, jog leis kai-1i susirinkusių stojo ant kojų j 
bėti Komunistų Partijos at- Ppieš pruseikinius. 
stovui.

Policija įsakė pruseiki- 
niams uždaryti prakalbas. 
Strazdas pareiškė laikysią 
kitas prakalbas prie užda
rytų durų. Grigaitiniai men
ševikai stojo iš vieno su 
pruseikiniais.

• CHICAGO, ILL. — Kovo 
22 d., Meldažio svetainėj, 
pruseikiniai m e n š e v i k ai 
rengė prakalbas. Žmonių 
prisirinko nepilnai pora 
šimtų. Buvo nemažas skai
čius naujieniečių, taipgi ko
munistu ir komunistams

Mooney Sveikina 
Savo Motiną

dos.Bilių. Varymui to dar- pritariančių darbininkų.
bo išrinkta komisija iš 12 
nariu.

Konferenciją bandė dras
kyti Amerikos Darbo Fede
racijos viršininkai. Ponas 
Greenas buvo atsiuntęs sa
vo “atstovus,” bet jie nieko 
nepešė.

45 Darbininkai Lai
mėjo Teisme Bylą

LOS ANGELES, Cal. — 
Teisėjas Charles D. Wallace 
turėjo pripažinti 45 darbi
ninkus nekaltais, kurie buvo 
kaltinami už “neteisėtą” su
sirinkimų laikymą. Prisai- 
kinti teisėjai negalėjo susi
tarti apkaltinti nekaltų dar
bininkų. Taip vadinama “ju
ry” pasidalino pusiau—vie
ni stojo, kad reikalinga pri
pažinti “kaltais,” kiti—ištei
sinti.

Pagalinus darbininkų ad
vokatas davė pasiūlymą, 
kad darbininkų byla būtų 
išmesta. Teisėjas turėjo tą 
pasiūlymą priimti. Tuom vi
si darbininkai likosi paliuo- 
suoti. Jų kaucijos taip pat 
pasiliko panaikintos.

Bet dar yra kaltinamų 13. 
Už laisvę šių darbininkų ve
dama kova. Prokuroras la
biausia kaltina, tai d. Sam 
Darcy, kuris yra laikraščio 
redaktorium.

Kiek Vokietijoj Bedarbių
BERLYNAS.— Oficialiai 

pranešimai sako, kad Vo
kietija 15 d. kovo bedarbių 
turėjo 6,129,000.

Vokietijos bedarbė dabar 
didėja. Bėgiu tik dviejų sa
vaičių bedarbių skaičius pa
augo 11,000. O šios skaitli
nės nėra dar pilnos. Kapi
talistai visuomet mažina be
darbių skaitlines.

Kadangi chicagiečiams 
jau gerai žinoma, kad Prū- 
seika pabaigęs kalbėti bėga 
iš svetainės, kada norima 
jam atsakyti į šmeižtus 
prieš Komunistų Partiją, 
tai šį sykį jau nelaukta kol 
jis baigs kalbėti, bet prieš 
pradės iant pareikalauta,

(Tąsa 2-ram pusi.)

Boso Skymas Neišdegė — Gavo Mušt
GILBERTON, Pa.— Ko

vo 18 d. Gilberton kasyklos 
bosas įsakė norintiems ske- 
bauti susirinkti kovo 19 ry
te prie ofiso ir visiems sy
kiu eiti į kasyklą. Mat, 
kuomet eina po vieną, du ar 
tris, tai pikietai sulaiko. 
Pirmą dieną bosui šis sky
mas pavyko. Bet pirmadie
nį, kovo 21 d., pikietninkai 
irgi’ susirinko kartu su ske- 
bais. Bosas, pamatęs tokį 
didelį būrį mainierių, apsi
džiaugė. Bet Neilgam. Kaip 
tik atėjo vesti mainierius j 
darbą, pikietai kapt už 
sprando, įsitraukė į minią 
ir karšia kailį. Iš šalies 
žiūrint, buvo tik matyt, 
kaip kelios .rankos pakyla ir 
vėl nusileidžia. Iki valsti
jos kazokai spėjo atbėgti 
pagelbon, boselis gavo gero
kai apkult. Tą dieną kasyk
la nedirbo.

Dabar, su pagelba Lewi- 
so-Brennano mašinos agen
tų, kurie yra lokalo viršinin
kais, naudoja kitokius bū
dus. Vieni nenueina nuo 
kompanijos žemės, guli 
prausykloj; valgį jiems pri
stato, o kitus, kuomet pikie
tai išsiskirsto, surankioja iš 
stubų po vieną dienos laiku, 
kitus nakčia ir veda skebau- 
ti. Skebų rinkimu labiausia

pasižymi Matt Rice (lietu
vis). Bet ir šie būdai neil
gai galios. Streikieriai su
ras būdus, kaip ir šiuos 
“gudruolius” sugaudyti.

Kuomet streikieriuose ge
ras pasiryžimas kovoti už 
savo reikalus, skebai negaus 
progos matyt kasyklas.

Bet streikieriai turi orga
nizuoti plačius streiko ko
mitetus, po 25 iš kožno lo
kalo ir imt streiko vadovy
bę į savo rankas. Negali
ma pasitikėti Dusick’o gra
žioms kalboms, nes jis yra 
susirišęs su Maloney, kuris 
jau du sykius streiką par
davė.

Streiko Reporteris.

Nusižudė Vienas
Lietuvis Bedarbis

ELIZABETH, N. J.—Ale- 
ksandra Bernotas, 
darbininkas, tik 43 metų 
amžiaus, išbuvęs be darbo 
apie du metu ir negalėda
mas jo gauti, pats save pa
sikorė. Velionis paliko tris 
vaikus. Bernotas nuėjo į 
skiepą atnešti malkų ir ilgai 
nesugrįžo. Tuomet jo duk
tė nuėjo jo pažiūrėti, kad 
taip ilgai negrįžta, bet jau 
rado tėvą skiepe pasikorusį. 
Tai įvyko 22 d. kovo.

Airiai Nori Atsisakyt nuo Ištikimybės Anglijai
LONDONAS.— Airiai pa

davė Anglijos valdžiai pa
reiškimą, jog jie žada atsi
sakyti nuo “gerbimo” ir iš
tikimybės Anglijos karūnai.

Tas pareiškimas padarė 
sąjūdį Anglijos kabinete.

Pirmiausia “socialistai” mi
nisterial bėgo pas karalių 
apskųsti “Laisvą Airių Val
stybę” ir pareiškė, kad An
glija laikysis griežtai senos 
politikos. Socialfašistai ge
rai vykina svetimų 
verginio įstatymus.

tautų

San Quentin, Cal.— Tom 
Mooney, kuris jau 16 metų 
laikomas neakltai kalėjime, 
sveikina savo motiną, kad 
jinai veikia ir kovoja už 
Scottsboro negrų jaunuolių 
laisvę. Negrai jaunuoliai 
taip pat pasodinti kalėji- 
man nekaltai, kaip ir Tom 
Mooney. Apart kitko jisai 
sako savo motinai: 
“žodžiais negaliu išreikšti 
padėką tau, motina, už pa
sišventimą del manęs ir 
darbininku labo, kuriems aš 
simpatizuoju. Labiausia 
man malonu, kad jūs kovo
jate ne tik už savo kūną ir 
kraują, bet už visus darbi
ninkus ir nelaisvius. Jūs re
miate ir kovojate už mai
nierius Kentucky valstijoj 
ir Scottsboro nelaisvius, ku
rie yra patekę į kalėjimą ir 
pasmerkti, kaipo juodvei- 
džiai. /

Mooney ragina savo moti
ną ir visus darbininkus 
smarkiai veikti už visų poli
tinių nelaisvių paliuosavi- 
ma. #

SHANGHAJUS. — Japo
nijos armija jau vėla yra 
prisirengus pulti ir paleisti 
ugnį Shanghajuj prieš chi- 
nus darbininkus. Apie šį 
naują karo • prisirengimą 
pranešė Japonijos karo ge
nerolai. Jie buvo suruošę 
tik provokaciniais tikslais 
neva “pasitarimą”, bet į tą 
pasitarimą patys nepasiro
dė, o pasiuntė savo pasiunti
nį. Taip iširus “taikos konfe
rencijai,” dabar Japonija 
jau rengiasi naujam puoli
mui ant chinų.

kuri gina Shanghajų, pasi
traukti iš zono, kuris yra 12 
ir pusė mylių.

Pateisinimui naujo puoli
mo, Japonija skelbia, kad ir 
vėl bus kalti chiniečiai, nes 
jie kasa tranšėjas, kad galė
tų apsiginti nuo svetimų už
puolikų.

Išdavikai Kariauja Prieš 
Sovietus

Išdavingoji Cantono val
džia, kurią kontroliuoja 
Kuomintango partija, pa
siuntė kariuomenę į tuos di- 
striktus, kur jau įsisteigę 
Sovietai ir savo reikalus 
tvarko. Ši išdavikų valdžia 
nekariauja prieš svetimus

Prašo Anglijos Talkos
Talkai prieš chiniečius 

darbininkus Japonija krei
piasi į Anglijos įstaigas i imperialistus, kurie puola 
Shanghajuj, kad pastaroji Shanghajų, bet siunčia ka- 
pritartų Japonijos žygiams' riuomenę prieš savo šalies 
ir įsakytų Chinijos armijai, l darbininkus.

nnStudentų Sukilimai Prieš Kuršy Permainą
ugniagesių įrankius ir palei
do Vandenį į policiją. Bet 
pagaliaus kariuomenė ir po
licija nugalėjo studentus. 
Kelis kartus jie buvo susi
rinkę prie senato namo, bet 
namo durys buvo saugiai 
uždarytos, todėl jie negalėjo

BUCHAREST, Rumunija. 
—Čia sukilo 3,000 studentų, 
protestuodami prieš pakei
timą jų kursų mokyklose ir 
kolegijose. Sukilime yra 
gana daug sužeistų^ 18 ka
reivių ir policistų ir 27 stu
dentai pateko į ligoninę.

Studentai buvo atėmę iš į namą įsiveržti.
* I

Nauji Sukilimai prieš Japoniją Mandžurijoje
MANDŽURIJA.— Nau

jas sukilimas pasirodė Kiri- 
— ne, prie Sovietų Sąjungos

Bedarbiai Žudosi
NEW YORK, N. Y.
Bedarbis George Haake, rubežiaus. Apie 40 chine- 

> Čių tapo nužudyta. Laike 24 
valandų jau ketvirtas suki
limas pranešama. Pastara
sis sukilimas prasidėjo To- 
achuria stotyj. Sukilimui 
vadovauja Tsing Hai, kuris. 
priešingas Japonijos įsiver- imperializmą.

| kuris pats sakė, jei jisai ne
gaus darbo, tai nusižudys, 
rastas negyvas. Jisai nusi- 
nuodino gazu. Šitas darbi
ninkas jau senai buvo be 
darbo.
Kitas Bedarbis Nusižudė
Joseph Bernfried, 52 me-

■ tų, taip pat rastas nusinuo- 
idinęs gazu. Irgi bedarbis. 

Kodęl tie darbininkai žu- 
lietuvis dosi? Jie žudosi todėl, kad 

nėra klasiniai susipratę. 
Vieton kovoti su klasiniu 
priešu, nesąmoningi darbi
ninkai kovoja su savo gyvy-

žimui į Mandžuriją. La
biausia priešinasi Japonijai, 
tai Mandžurijos darbinin
kai.

Kituose susikirtimuose 
darbininkų su Japonijos'ar
mija, išmušta apie 150. Tad 
Mandžurijoj Japonijai nela
bai gerai sekasi. Darbinin
kai kovoja prieš Japonijos

KIEK DARBININKŲ 
LIETUVOJ DIRBA PRIE

VIEŠŲJŲ DARBŲ
Draugo Mizaros

Prakalbos Newarke

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtinių Valstijų 39 gu
bernatoriai paskelbė savo 
prezidentui Hooveriui, kad 
Amerikoj darbininkai neba
dauja. Gi tuo pačiu laiku 
veik kiekvienos dienos laik
raščiuose pačių ' kapitalistų 
yra žinių, kad darbininkai 
žudosi del išbadė jimo.

Negana 75 dol. j Savaitę 
Vienai Moteriai

Ponia Bush nuo savo vy
ro, kuris.'ją pametė, gauna 
po $75.00 į savaitę. Bet jai 
to negana. Ponia- sakosi, 
kad jų gyvenimas kainavęs 
$50,000 į metus. Tad jinai 
reikalauja bent $15,000 į 
metus.

Palyginkite šios ponios 
gyvenimo išlaidas su papra
sto darbininko uždarbiu, ku
ris nevisuomet padaro 20 ' pat organizuojančios vie- abelni dalykai 
dol. į savaitę. Na, jinai vai-; šuosius darbus, tačiau ne tu- judėjimo.
go irgi tik viena burna. Irinčios pinigų.

Saviv. d-to žiniomis Kau
ne prie viešųjų darbų dirba 
904 darbininkai. Jie dirba 
pakaitomis, akordiniai. Už
dirba vienas žmogus ligi 5 
litų per dieną.

Šiaulių mieste prie viešų
jų darbų įdirbą 500 žmonių.
Jie kertą miškus kurui. Už York Ave., Newark, 
pagaminimą 1 kub. mt. gau
ną po 2—2.5 lt. Be to, jie 
pritašę 1,400 kub. mt. ak
menų gatvėms grįsti. Pa
nevėžy dirbą 406 žmonės. 
Vienas žmogus per dieną 
uždirbąs ligi 4 lietų.

NEWARK, N. J.— Ba
landžio 1 d. L.D.S. 8 kuopa 
ir kitos organizacijos ren
gia prakalbas. Prakalbos 
įvyks 7 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje, 180 New

Kal
bės draugai R. Mizara ir 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Drau
gas Mizara dar tik nesenai 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 
tai jisai pasakys labai daug 
naujų dalykų apie Sovietų 
Sąjungą. Taip pat bus nu- 

reikalai ir 
darbininkų

Kitos savivaldybes taip švieti L.D.S.
i • • v •

Komisija.
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Kį REIŠKIA NEW YORKO KAPITALIS
TŲ BLOKŲ PAGELBOS VA JUS

Kadangi bedarbių tarybos po Komunistų Partijos va
dovybe organizuoja darbininkus į blokų komitetus, kad 
tuo būdu būtų galima geriau kovoti už tuojautinę pašel
pą badaujančioms bedarbių šeimynoms ir prieš mėtymą 
bedarbių iš stubų, tai ir New Yorko kapitalistai sugal
vojo varyti savo neva bedarbių gelbėjimo darbą, idant 
tuo būdu užkirtus kelią darbininkams organizuotis ir ko
voti. . „

Kapitalistų tikslas: per savo blokų atstovus, blokų ko
mitetus kontroliuoti mases, mulkinti bedarbius visokiais 
prižadais ir apiplėšti dar šiek tiek dirbančius darbinin
kus, darant ant jų spaudimą, kad jie paaukotų į kapita
listų fondą neva bedarbių pagelbai.

Net pats J. P. Morganas ir kiti stambūs kapitalistai 
. prisideda prie to darbo.

Jie tą savo mulkinimo ir dirbančiųjų darbininkų api
plėšimo darbą vadina “Block-Aid Drive” (“Blokų-Pagel- 
bos Vajus.”) Giriasi, kad iš 16,000 miesto blokų jau jie 
turi suorganizavę 5,000, ir jau turi tiems blokams pasky
rę savo pirmininkus iš visokios rūšies kapitalistų ir ka
pitalistų agentų.

Sulig New Yorko “Times” aprašymo, jų tikslas esąs 
sukelti tam tikrą sumą pinigų finansavimui darbo 20,000 
bedarbių šeimynų galvų laike šio pavasąrio. Jie visam 
mieste pagal blokus rinks tam tikslui aukas. Gyventojai 
bus raginami paauokti nuo 10 centų iki $1 į savaitę per 
dvidešimts savaičių.

Tuo būdu manoma apiplėšti plačias darbo mases, ku
rios dar turi šiokias tokias įplaukas. Taip masiniai ren
kant pinigus bus galima daugiau išplėšti iš dar šiek tiek 
dirbančių darbininkų, ir del to paties kapitalistams ma
žiau reikės paaukoti finansavimui darbo to skaičiaus be
darbių. Surinkti pinigai nebus naudojami bedarbių pa-; 
šelpai, bet išnaudojimui bedarbių prie įvairių darbų, mo-: 
kant jiems po $10 ar $15 į savaitę.

Prieš tą kapitalistų apgavystės ir

Nižni Novgorodo Kraštas bus išbudavota įmonės ap-
Pagal naują Penkių Metų 

PlanąxSovietų Sąjungoj at
skirose respublikos teritori
jose privalo būti atlikti se
kami darbai. Nižni Novgo
rodo krašte, greta su jau 
budavojama galinga mašinų 
gaminimo ir automobilių 
industrija, bus išplėsta che
mijos, medžių apdirbimo, 
popieros gamybos ir kito-! 
kios pramonės. '__ _ ;
svarbiausiai, kad šis kraš-

dirbimui cukraus žaliadaik- 
čių, mėsos kombinatai, vil
nų apdirbimo pramonė, linų 
pramonė. Konservavimo 
pramonė jau dabar plačiai 
plečiama, bet sekamame 
penkmetyj ji bus keleriopai 
pakelta. Syzranio mieste 
budavojamas fabrikas del 
gaminimo gumose Kraštas 
paseks laipsnio augšto kul- 

Bet ~kas'būrini0 žemės apdirbimo1 ir 
-- - galingos pramonės del su-

tas bus paverstas į galingą paud°Jlmo zahadaikcių nuo 
gaminimo mašinų ir garlai- ^urtingii ir derlingų laukų, 
vių šaltinį, nes jau ir laike 
pirmo penkmetinio plano 
čia daugz atsiekta toje sri
tyje.:.

Dabar budavojamas ga
lingas mašinų ir įrangų ga
minimo fabrikas. Taipgi bū
davo jami orlaivių gamini
mo fabrikai. Jau paleistas 
darban vienas iš didžiausių 
Europoje automobilių fab
rikų, kuris, pilnai įrengus, Stalingrade 
suteiks 250,000 automobilių traktorių gaminimo fabri- 
į metus laiko. kas, kuris į dieną suteikia

Dabar eina perbudavoji- 120 naujų traktorių. Seka
mas senų metalo fabrikų ir mame penkmetyje Kopers- 
jų gerinimas. Sarmovos ’ 
mieste po perbūdavo j imo 
bus didžiausias pasaulyje 
mašinų gaminimo fabrikas.

černorečenske bus išplėsta 
galinga chemijos gamyba ir

I

Penktadienis, Kovo 25, 1932

ĮVAIRŪS DALYKAI

Jų Pačiu Prakalbose

pramonės bankrutas

Nors policija dd. Andrulį

su darbininku v

(“Times” parodo, kad planuo
jami reakciniai įstatymai

antro' penkmetinio ; plano ! 
Ukrainos metalo fabrikai j 
suteiks daugiau metalo, ne-1 
gu 1932 metais visos Sovie- i 
tų Sąjungos metalo garny- i 
b8- ! Junkers'’Orlaivi^ Išdlrbys- PaUe® kiekvieną ateivį dar-

Plačiai bus išplėsta ehe-itę, Junkers Automobilių kur,ls vl.en? ar,kl:
mijos gamyba, ypatingai i Kompanija ir Tyrinėjimo 
azoto ir fosforinių žemės j Institutą, paskelbė, kad ji 
pagerinimų. Smarkiai busitoliaus negali atlikti išmo- 
pakelta specialio plieno ga-dėjimus kreditoriams. Kad 
myba, kuris reikalingas deli]švengti bankruto, ji steng- 
mašinų. Galingai bus iš- 'sis legaliu būdu susitaikvti 
plėsta mašinų gaminimo su kreditoriais, 
pramonė. Kramove jau esą-! 
mas garvežių gaminimo fa- j 
brikas bus išplėstas ir gre
ta jo naujas i 
Luganske taipgi bus padi-1 
din tas jau esamas ir naujas >

Vokietijoj stambi Junkers , 
; kompanija, kuri apima

tokiu būdu bus įveltas kad 
ir mažiausioj kovoje (strei
ke ir tt.). Jau dabar, kuo
met dar nėra griežtų įstaty
mų prieš ateivius, ir tai atei
viai persekiojami, areštuo
dami deportavimui. Už tai 
'visi darbininkai privalo sto- 

Kompanija priėjus prieki į kovą prieš ateivių tei- 
[tokios padėties del biznio ir sįų varžymą.

išbudavotas. 'l)e^no sumažėjimo.
. . i i

clintas jau esamas ir naujas; Sąryšy su tuo reikia pri-v! ChicagieČiai Nušvilpė Pru- 
išbudavotas garvežių gami-|minti Vokietijos stambaus c u; • KLMnvZ
nimo kombinatas. Bus iš-'kapitalisto įdomų pareiški- į , v. ™ \ „ nenave 
plėstas vagonų gaminimas į mQ. Dr. Hermann Buecher, i 
ir išvystyta . galinga laivų i galva stambios elektros iš-' 
budavojimo industrija Ni- įdirbystės Vokietijoj, elek- 
kolajevske, Odesoje, Sevas-;tros kompanijos (Allgemei- 

.......... __  _ topolyje, Marapule ir ki-! — ... ...
minimo, taip ir jo apdirbi- tuose Juodų ir Azovo jūrų 

Jau dabar yra galingi pertuose.

žemutinė Pavoige
, Šiame krašte apart tų fa

briku ir dirbtuvių, kurie 
jau yra išbudavoti ir buda- 
vojami, sekamame penkme
tyje bus smarkiai industri
ja plečiama kaip metalo ga-

mo.
fabrikai, gaminanti metalą 

ir galingas

ko mieste bus išbudavotas 
galingas metalo gaminimo 
ir apdirbimo kombinatas. O 
Astrachanio mieste bus iš
budavotas galingas fabrikas 
bųdavojimui laivų. Pokrov- 

taipgi medžio apdirbimas, 'ske bus pabudavotas galin- 
Elektros pajėgas del šio' 

krašto suteiks elektros ga
minimo stotys ant upės Vol
gos ir varomos durpių pa
gelba kitose vietose.

gas mėsos kombinatas, ku
ris turės aprūpinti mėsa vi
są šį kraštą. Astrachanio 
mieste bus išplėsta galinga 
pramonė žuvų kenavimo,- 

Žemės pasėliai šiame kra-; džiovinimo, konservavimo ir 
įšte bus plečiami ir daugiau- kitokio jų pagaminimo nau-

• 1 _ i •• • • • 1 .* • •____ ___________ v -i'©--v___ -r darbininkų masių šiai domės kreipiama į sėji- dojimui.
apiplėšimo vajų darbininkai privalo organizuoti savus mą augmenų, kurie reika- ; . Susisiekimo srityje bus at
mokų komitetus kovai už tinkamą tuojautinę pašelpą, lingi kultūriniams tikslams. I likti milžiniški darbai, kaip
prieš mėtymą bedarbių iš stubų, už numažinimą raudos, ■ 
už numažinimą gazo ir elektros kainos, už bedarbių ap- 
draudą. r s.

Amerikoj užtektinai yra visko, kad aprūpinti bedar
bius tinkamu gyvenimu. Bet veik visą turtą. (90 nuo
šimčių visos šalies turto) turi savo rankose maža sa/ljalė 
parazitų: Morganai, Rockefelleriai, Fordai, Melionai ir 
kiti kapitalistai. Jie palyginamai tik. menką trupinėlį 
numeta mažam bedarbių skaičiui pavidale šiokios tokios 
pašelpos; ir tos menkos pašelpos didesnę>dalį jie bando 
sukelti iš plačių darbo masių, kurias jie ir taip visais at-

I žvilgiais išnaudoja.
Tik per kovą, tik tvirtu masiniu spaudimu darbininkų 

klasė gali priversti kapitalistų klasę suteikti didesnes 
f koncesijas, tinkamesnį pragyvenimą. Tiktai susiorganiza

vę į blokų komitetus, į bedarbių tarybas, į revoliucines 
darbo unijas po Komunistų Partijos vadovybe darbinin
kai gali tinkamai vesti kovą prieš Amerikos valdančio
sios klasės bado ir skurdo programą, atkreiptą prieš dar- 

; ■ bininkų klasę apsaugojimui savo pelnų.

Anglijos Politika Tolimuose Rytuose

■

Kovo 22 d. Anglijos parlamente kilo debatai Tolimųjų 
Rytų klausime. Užsienio reikalų ministeris Sir John Si
mon buvo užklaustas apie Anglijos atsinešimą linkui ja- 
ponų-chinų karo ir linkui naujos Mandžurijos valdžios. 

> Simon aiškino, jog Anglija esanti “draugiška linkui 
Japonijos ir Chinijos.”

Mandžurijos klausime ponas Simon pareiškė, jog nie
kas neturi teisės, be “ištyrimo,” sakyti, kad naują Man
džurijos valstybę įsteigė Japonija. Girdi, pati Japonija 
pareiškusi, jog ji nėra pasirengus greičiau pripažinti

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Partijos atstovui einant 

prie pagrindų, jį užpuolė 
pruseikiniai -ų* grigaitiniai 
menševikai, pradėjo stum
dyti, bet mūsų draugai grei- 

i. Nors Prusei-

ne Elektrizitaetsgesellsch- 
aft) šėrininkų susirinkime 
kovo 22 d. atvirai pareiškė, 
kad abelnai imant visą Vo-Kijeve ir kituose mies

tuose'bus išplėsta galinga 
chemijos gamyba, taipgi ir 
cukraus bei lengvoji pramo
nė, kaip tai apdirbimas li
nų, kanapių, medvilnės ir 
mėsos kombinatas.

“Dneprostrojus” ir jo fa
brikų kombinatas jau pilnai 
dirbs del darbininkų šalies, 
o tas pakeis Ukrainos išvai
zdą, aprūpindamas ją elekt
ros energija ir fabrikiniais 
reikmenimis.

Geležinkeliai didžiumoje 
bus elektrifikuoti. Kur yra 
tik vieno kelio linijos, ten 
bus pravesta ir antri bėgiai 
bei nutiesta tūkstančiai ki
lometrų ir naujų gelžkelių.

Žemės pasėliai bus plečia
mi dar energingiau, negu 
laike pirmo penkmetinio 
plano. Bus išplėsta pasėliai 
ir sodinimas bei apdirbimas 
cukraus augmenų, linų, 
napių ir medvilnės.

šiaurinis Kaukazas
Šiaurinis Kaukazas

kietijos pramonę, ji jau ne- apgynė. Nors Prusei- 
besuteikia tinkamo pelno ^os įr Qrigaičio pasekėjai 
(kapitalistams), ir jeigu, Sypįu su policija darė viską, 
girdi, tokia padėtis tęsis. nuraminti protestuo- 
kiek toliaus, tai įvyks ga- (jančius darbininkus, vienok 
lutinas . pramonės susmuki- nieko negaiėj0 padaryti. 
mas- įPagaliaus policija įsakė

O pramonės susmukimas, prusęikiniams uždaryti pra- 
pramonės bankrutas reiš- kalbas ir eiti iš svetainės 
kia kapitalizmo susmukimą. į lauk.
Ir tas dabar dedasi ne tik i Prieš uždarysiant prakal- 
Vokietijoj, bet ir kitose ka-jbas Strazdas pranešė, kad 
pitalistinėse šalyse iš prie- jie rengs kitas prakalbas se- 
žasties didėjančio kapitaliz- kantį vakarą ir pastatys 
mo krizio. į prie durų “žandarus,” kad

---------- ' niekas daugiau neįeitų, kaip 
įtik jiem ištikimi—prūseiki- 
Įniai ir grigaitiniai menševi
kai.

Šis įvykis buvo įrodymas 
-dar sykį, kad Pruseika, 
Strazdas, Butkus ir kiti ga
lutinai išėjo prieš Komunis
tų Partiją ir net policiją pa
sišaukė, kad neduoti Komu
nistų Partijos atstovams 
kalbėti jų parengtose pra-

Japonijos generolas 
dao Araki, karo ministeris,' 
kovo 22 d., kalbėdamas par- 
lamante, atvirai pareiškė, 
jog reikalinga dar daugiau 
ginkluotų spėkų pasiųsti į 
Mandžuriją. Jis sako, kad 
dabar apie 30,000 Japonijos 
kareivių randasi Mandžuri
joj. Aišku, kad yra daug 
daugiau, ir Japonijos impe-į 

stJ" rialistų tikslas žinomas: su-(kalbose.

tai pravedimas naujų gelž- 
kelių ir pravedimas galingų 
ir ilgų Volgos-Dono ir Ma- 
ničo kanalų, kurie visai per
keis krašto išvaizdą.

Ukrainos Respublika
Ukraina, tai turtingas 

kraštas derlingais laukais 
pir iškasamomis medžiago- 
Imis. Jau pirmas penkmetis 
Į atliko milžiniškus darbus 
j Ukrainoje, prisiminus tik 
“Dneprostrojų” — elektros 
gaminimo stotį, kuri yra 
viena iš didžiausių visame 
pasaulyje.

Donbasas ir dabar Sovie
tų Sąjungoje yra didžiau
sias aprūpintojas pramonę 
anglimi. Gi sekamame penk
metyje bus pakelta Donbaso 
anglies gamyba iki 120,000,- 
000 tonų.

Budavojamos naujos ang
lies kuru varomos elektros 
pajėgų gaminimo stotys. 
Bus baigtas budavoti Ukra
inos ir Šiaurinio Kaukazo 
elektros gaminimo , stočių 
žiedas, kuris'lsuteiks 3,500,- 
000 kilovatų pajėgos.

Čigūno gamyba -bus pa
kelta iki 11,000,000 tonų į 
metus laiko. Ir pabaigoje

Simon dar prie to pareiškė, jog ir Jungtinės Valstijos

Aišku, kad visos imperialistinės vak>tybėš bendrai ko
operuoja, nes jų dabar svarbiausias tikslas, tai sudrū- 
tinti Japoniją Mandžurijoj karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Jeigu imperialistų interesai reikalauja, tai jie ne
paiso sutarčių, sulaužo jas ir išsidalina Chiniją. Žinoma, 
Japonijai pavedant išnaudoti Mandžuriją del to, kad iL 
prisirengtų ir išprovokuotų karą prieš Sovietų Sąjungą, 
kitoms imperialistinėms valstybėms turi tekti kitos Chi
nijos dalys. Na, ir del to imperialistai veda derybas, 
kaip pasidalinti grobį Chinijoj ir kaip sudaryti bendrą 
frontą prieš Sovietų Sąjungą.

Šiandien kiekvienam darbininkui turi būt aišku, kad, į 
nežiūrint mažesnių ar didesnių priešingumų tarp pačių 
imperialistų del grobio Chinijoj, visos imperialistinės 
valstybės turi bendrą politiką linkui Tolimųjų Rytų,- tai 
politiką karo prieš darbininkų respubliką. Ta žinodami 
darbininkai privalo visa energija kovoti prieš gręsiantį 
imperialistinį karą. ■ '

Totorių Respublika
Pasibrėžta išbudavoti fa

brikai gaminimui 'gumos, 
orlaivių, orlaivių motorų, ce
mento ir kitokie. Karnos 
upės įpuolimo į Volgą vieto
je plečiamas galingas fabri
kų kombinatas. Taipgi bus 
išbudavoti fabrikai apdirbi-1 
nuli iškasamųjų žaliųjų me
džiagų.

Energiją ši respublika 
^aus iš elektrikinių stočių, 
pastatytų ant upių Volgos 
ir Karnos.

ka-

teikia gyus pasiseldmus .sė-jd ti‘ tvirtą karo bazę | Taipgi parodo, kad jie ar- 
?an , >vl5C1USf .. ,Ea.Se }.aA. prieš Sovietų Sąjungą. ičiausia susidraugavo su gri-

naują Mandžurijos administraciją, negu bile kuri kita inil3 st°cių. z t i — • i <-» Trim

Vidurine Pavolgė
Čia plečiama galinga pra

monė apdirbimui tų žalia- 
daikčių, kurie yra šiame 
krašte. Čia yra daug nike
lio ir jo apdirbimui Chelilo- 
voje bus budavojamas ga
lingas fabrikas ir liejykla. 
Jau dabar plečiasi superfos- 
foratų ir iškasamųjų me
džiagų apdirbimo pramonė.

Elektros energija čia bus 
gaminama su pagelba iška
samojo kuro ir pastatytų 
ant Volgos hidro-elektriki-

jčiausia susidraugavo su gri- 
i gaitiniais menševikais. Ar- 

New York “Times” kovo j šiaušias naujienietis menše- 
23 d. pranešime apie mai- vikas Daujotą sykiu su pru- 
nierių streiką iš Scranton, .seikimais menševikais bė- 
Pa., korespondentas Louis Iguojo po svetainę policiją 
Stark sa1 : įvedinąs ir rodė, kuriuos mū-

“Šiandięn sąryšy su areš-!sM draugų vesti iš svetainės, 
zas suteiks del SSSR 30,-1 tu tūlo ispano Jessup mies-l . Chl?ag°s darbininkai pa- 
000,000 tonu žibalo ir tame tely, kaltinant jį nelegališ- [Sipiktino; kiekvienas sąmo- 
skaičiuje Groznyj žibalo kai -šioj šalyj gyvenant, po- i mngas darbininkas, kuris 
šaltiniai 18,000,000 tonų, o hcija pradėjo puolimą pries

ateivius, kurie, sakoma, ima i

bus keleriopai padidinta, bet 
greta žemės apdirbimo ren
giama išplėsti ir anglies bei 
žibalo gamyba, nes Kauka
zas yra turtingas anglimi ir 
žibalu. Planuojama, kad 
.pabaigoje antro penkineti- 
nio plano' Šiaurinis Kauka-!

valstybė. ’ | Čia yra derlingi laukai ir
O tuo pačiu sykiu Japonija siunčia savo ginkluotas i ^^“—•■ - *------- -- ----------

spėkas apginti nuo nepasitenkinusių Mandžurijos masių: n o
naują valdžią. Jau kiekvienam aišku, jog ta valdžia yra į kooperuoja Tolimųjų Rytų klausimę. ' 
Japonijos imperialistų sudaryta, kiekvienam aišku, jog i— i—----- •- 
Mandžurijos “nepriklausomybę” paskelbė Japonijos im
perialistai ginklų pagelba. Bet Anglijos imperialistų at
stovas, ponas Simon, bando svietui apdumti akis, aiškin
damas, būk patys Mandžurijos žmonės pasiskelbė nepri
klausomybę.
T Kalbėdamas apie Devynių Valstybių Sutartį, kurioj 

| pasisakoma už išlaikymą Chinijos teritorijos čielybėj, 
I Simon pareiškė, kad kaip Anglija, taip ir kitos tą sutartį 

pasrašiusios valstybės privalo žiūrėti, kad ta sutartis ne- 
| butų, sulaužyta. Bet toliaus jis pareiškė: “Tuo pačiu sy- 
į kiu nėra jokio įstatymo ir abelnos prasmės sakyti, kad 
f- jokiose numatome aplinkybėse negali būt išdalinimo to

kio milžiniško ploto, kaip Chinija.”
Taigi, nežiūrint padarytos sutarties, sulig reikalo im

perialistai gali sudraskyti Chinją. Ir jie dabar tą daro. 
Anglijos imperialistai atvirai ir pilnai pritaria Japoni
jos imperialistams jų plėšikiškam darbe Manždurijoj.
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Maikopo 12,000,000 tonų.
Anglies gamyba Šiauri

niame Kaukaze pabaigoje 
antro penkmetinio plano 
turi pasiekti 15,000,000 to
nu.

’ Smarkiai bus plečiama 
spalvuotų metalų gamyba, 
kaip tai: cinko, vario, švi
no, alumino ir tt.

Mašinų gamyba, apart 
jau išbudavotų dabartinių 
milžinų — Rostovo mašinų 
gaminimo fabriko ir Rosto
vo mašinų ir metalo kombi
nato, bus išbudavotas milži
nas gaminimui automobilių, 
perbudavota ištisa eilė kitų

iš sykio dar laikėsi nuoša^ 
liai, stojo ant kojų ir pro- 

aktyvišką dalyvumą atako- ‘.testavo prieš policijos pa- 
nnr;nx;n-šaukimą ir išdavinėjimą 

U draugų. Reikia pasakyti,
se unijos narių,
dirbti” _ .v ,. ... L .

Reiškia, policija specialiai ^d P° išvedimui, lsMSvetai- 
puola streikuojančius sve
timšalius mainierius, kurie

nės dd. Andrulio ir Millerio 
pasidvigubino protestuojan- 

aktyviškai dalyvauja strei- skaičius, ir dėlto pati 
ke ir kovoja prie streiklau-iP0\lcBa> to fakto pi įveista, 
-us įsakė prusęikiniams uzdary-

Tai yra dalis abelno vai- ti prakalbas.^
džios* puolimo ant ateiviu . į?.1’8 įJ- Andrulį 
darbininkų. Jau dabar, kur m; Milleią isvede is svetaines, 
tik darbinink. išstoja į kovą, vie,noK ^,.?1eaYes^?Y°‘
visur valdžia puola ateivius i !’°ds’ ū. Millėris vėl sugrįžo 
darbininkus ir sufabrikuo-4 sve^ain? 11 Prisidėjo pile . » , v . . n . ii* on nn omn Iroicja prieš juos visokius kalti
nimus del “nelegališko gy- 

metalo ir mašinų gamybos i venimo” šioj šalyj, sufabri- 
fabrikų ir tt. " (kuoja kaltinimus deportavi-

ChemijoS srityje bus iš-linui.
budavota fabrikai gamini-: --------
mui fosforatų, azoto jr ki-r Krizini didėjant ir klasių 

kovai aštrėjanj didėja ir 
persekiojimas ateivių darbi
ninkų. Kongresas planuoja 
visokius ateivių persekioji
mo ir suvaržymo įstatymus. 
Lai taip vadinami “beparty- 
viai” darbininkai nemano, 
jog planuojami reakciniai 
įstatymai prieš ateivius pa
lies tįik komunistus. vVirš 
paduota citata iš New York

tokių reikmenų. Žemęs pa
sėlių apart kviečių ir kitų 
valgomųjų javų, bus išplės
ta sodinimas cukrinių buro
kų, sėjimas linų, kanapių, 

I medvilnės, vynuogių ir kito
kių sodnų. Greta su tuom 
bus išbudavota eilė kenavi- 
mo ir konservavimo fabri
kų ir cukraus gaminimo.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

džios* puolimo ant ateivių

kovos su menševikais.
Negalima palikti nepami

nėjus ir to fakto, kad šiose 
prakalbose kiek buvo jau
nuolių, visi stojo už komu
nistų pusę ir gerai laikėsi 
prieš menševikus.

Darbininkai visur privalo 
skelbti neatlaidžią kovą 
prusęikiniams me n še v i* 
kams, kurie, prisidengę ko
munistine skraiste, bando 
klaidinti darbininkus, susi
sukti sau lizdą. Reikia vi
sur juos numaskuoti, paro
dyti darbininkams, kad jų 
vieta 
šaiš.

Chicagietis.



^eiiixU.aenis, Kovo 25, 1932 LAISVE Puslapis Trečias

s bus už Penkių Metų
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Energijos bazė del Šiauri
nio Kaukazo bus semiama iš 
dviejų galingų elektros sto
čių. Viena bus išbudavota 
Sulakė, varoma vandeniu, 
o antra Belaja Kalitva mie
ste, varoma kuro.

Bus išplėsti transporto 
keliai, kaip tai pravedimas 
naujų gelžkelių, pagerini
mas vandens keliu ir už

baigtas galingas ir gilus del 
jūrinių laivų ilgas kanalas 
iki Rostovo miesto per Azo
vo jūras ir Dono upe augš- 
tvn. v

t---- - -----—------ , —r — Laike antro' penkmetinio rengiamasi aplinkui elektri-
cukraus gaminimo fabrikai, plano rengiamasi plačiai 

1 sviestinyčios, virvinės, audi- išplėsti chemijos gamybą. 
Inyčios, kenavimo, vyno ga- Bus išplėsta fosforato ga- 
i minimo ir tt. įminimo fabrikai, amijako ir

;mės žaliaįaikčius, kaip tai
fikuoti gelžkeliai ir praves
ti nauji. Vandens keliai 
bus pagerinti ir padaryti 
tinkamais komunikacijai..... — -- I------ - —IX Į vmnuincuo nuiiiuniuci^ijai, 

Pilnai dirbs jau dabar bu-; kitokių žemės trąšų bei che-1 kaip augštutinėj Volgos da- 
davojamas gumos gamini-1 nukalu. Žemės apdirbimas'lyje, taip ir įpuolancios į ją 
mo fabrikas ir eilė jų bus ir pasėlių našumas bus pa- lupęs.
išbudavota, nes besivystant j keltas ant augšto laipsnio.’ Pačioje Maskvoje bus iš- 
automobilių pramonei bus Taipgi bus pakelta aprūpi-(budavota tiek namų, kad jie 
daugiau reikalinga gumos, (nimas gyventojų sviestu, padengtų jos gyventojų rei- 

maisto kalavimus ir Maskva pasi- 
i darytų pavyzdžiu del kitų 
i Sovietų Sąjungos miestų. 
j

D. M. šoloniskas.

Plačiai bus išplėsta kiau- 'pienu ir kitokiais 
liti auginimas, vištinyčios i reikmenimis.
bei kitokių paukščių augini- i Di(lelis centl..(s komunika. 
mas n- aprūpinimas salios^ a Maskv h. todel 
klausimais. \

Geležinkeliai planuojama 
elektrifikuoti ir naujos li
nijos pravesti linkui didmie
sčiu ir žaliadaikčiu centru. * ve-

LDSA. Ir Darfeinfej Balso Vajus

siųsdamos prenumeratas. Į 
Dabar kuopų vajininkių su
rašė yra keturios: 48-taosu 

113 narių, 5-ta su 7 narėm, i 
į 9-ta ir 144-ta su 5 narėm.

ILDSA Piki. Komiteto Posė
dis Atidėtas i 3 d. Balandžio

Visos LDSA narės, ka
irios rengėtės vykt į Pildan- 
ičio Komiteto posėdį, kovo 
27 d., malonėkite gerai įsitė- 
myti, kad posėdžio diena ir 

paikas pakeistas. Dabar tas 
platus posėdis įvyks balan- 

Idžio 3 dieną, 10 valandą ry- 
; te, Laisvės svetainėj. šis 
i posėdis veik išimtinai bus 
(panaudotas svarstymui mūs 
naujo plano. Bus prireng-

Centralinis Kraštas
Centralinis kraštas, tai

Maskvos Sritis
Procesas Maskvos srities 

pavertimo iš tipiškai audi
mo industrijos į rajoną, ga
minantį mašinas, elektros 
energiją, chemikalus ir tt.

tas smulkmeniškas raportas

prakalbą chicagiečiams.
Taipgi kalbėjo* d. F. Abe

kas bėgančiais dienos klausi-1 
mais ir d. Konstenas.
Vrš 9>000 Susirinko j Masinį 

Protesto Mitingą

Chicagos didžiausioj svetai- i 
i nėj Coliseume, kovo 18 d. su-| 
i sirinko milžiniška minia darbi-; 
• ninku ir jie suėjo demonstra
tyviai. Pirma demonstracija 
prasidėjo nuo 12-tos ir Canal 
gatvių, ėjo apie 4,000 žmonių;;

i o kita, mažesnė demonstraci-1 
į ja—nuo 33-Čios ir Wabash i 
j gatvių, prasidėjo ir atėjo Į Co-; 
I liseumą, kur išviso sudarė1 
virš 9,000 publikos. Tarp Į 
kalbėtojų buvo ir Tom Moo-' 
ney’o motina. Ji yra senutė;; 
pamačius didelę minią ir dide- j 
Ii entuziazmą pas darbinin-; 
kus už paliuosavimą jos sū-|

tina vieno iš jų Viola Montgo
mery. Buvo keletas ir kitų 
kalbėtojų, kurie pasmerkė 
valdžios žygius ir reikalavo, 
kad būtų paliuosuoti politiniai 
kaliniai ir šiuo klausimu buvo 
išneštos rezoliucijos. Mitin
gas buvo vienas iš geriausių.

Prūseikiniai Menševikai 
Nestojo j Diskusijas 

su Komunistais

Kovo 20 d. Meldažio svetai
nėj įvyko A.L.D.L.D. 1-mo 
Apskričio surengtos diskusijos. 
Prūseika su Strazdu nestojo į 
diskusijas, bet susirinkime at
sirado keletas užtarėjų prūsei- 
kinio menševizmo; į jų kal
bas Kom. Partijos draugai at
sakė tinkamai ir vienbalsiai 
pasmerkė prūseikinį menševiz- 
mą. Labai gerai, kad susi
pratę lietuviai darbininkai sto

mūs pasėliais auga ir galin
gos elektros gaminimo sto
tys, kurių pajėga turės pa- j

• siekti 350,000 kilovatų. Ple
čiasi metalo gamyba, o Le- 
pinske bus išbudavotos ga- ? 
lingos liejyklos. Kursko, 
apygardoje yi'a surasta tur-į 
tingi geležies ir magnitoj 
sluogsniai ir todel laike an
tro penkmetinio plano ,ten 
bus išvystyta metalo gamy
ba.

Masinu gamyba jau da-|lovatų ir Tverio mieste su 
./bar pasiekė augšto laipsnio,' 150,000 kilovatų.

Jiet sekamame penkmetyje į 1937 metais Maskvos sri- 
ji bus pakelta ant augštes- jtyje, apart Novo-Tulsko ir 

^mio laipsnio. Voronežo mie- * Kosogorsko fabrikų, 
ste rengiama išbudavoti ga- bus dvi galingos liejyklos, 
lingas fabrikas, kuris ga 
mins vagonus del gelžkelių. į išplėtimą elektros energi 
■Bet plačiausiai bus išplėsta, ■ 
tai fabrikai, apdirbanti že-

Prabėgus trejetai savai 
čių mūsų vajaus, galima'darbininkiškų 
daryti sprendimą, kad šį-i Tokių namų 
met vajaus koncentracija‘kiekviename 
bus daugiau apie nares, ma- centre, 
žiau apie prenumeratorius.

fe

naus iš kalėjimo, ji susijaudi- vi su Komunistų Partija ir gi- 
. J' , garsiakalbio ! na jos vadovybę.

tik ištarė padėkos žodį susi-1 šiame mitinge žmonių da- 
rinkusiems, bet jos pasirašytą ; lyvavo virš poros šimtų.
prakalbą perskaitė kita drau-! Kovietis.
gė. Mooney’o sesute kalbėjo

tvykti, yra kvie- apie pusvalandį. JlaTIN-
Scottsboro pasmerktų jau

nuolių klausimu kalbėjo mo- KIT “LAISVU”

apie būdus ir galimybes to J!us .Pri®2° pi*ie!namus, kuriuose dar nėra
. laikraščių.'plano įvykinimui. Visos L- 

yra daugybė DSA narės, kaip vietinės, 
industriniame i taip ir iš apielinkių, kurios

kas; čiamos dalyvauti.
Labai Svarbios Prakalbos |

LDSA Pirmas Rajonas!
-------žingei-

Veik visose kuopos
Į buvo varomas pirmyn laike I Tačiaus nereikėtų visai pa-, nors veikiama> bet pagei

daujamų pasekmių dar ne-■ 
įsimato. Reikia dėti daugiau | 
'svarbos ėjimui į namus, ma- rengia nepaprastai 
;žiau laukimo ir vilties, kadldžias ir naudingas prakal- 
!darbininkės pačios pas musibas, kurios įvyks 3 d. ba- 
iateis. Įgyvendinimas mūsų |landžio, Laisvės svetainėj, 
naujo piano labai daug pri-į Kalbės d. M. Undžienė. Ji--, 

ir darbininkėms'klausys nuo šių metų va-jnai labai daug mums papa- 
O įgyvendinti mes jį;sakos apie Sovietų Sąjun- 

Jei mes to ne- j gos darbininkų gyvenimą, o 
t bolševi-(ypatingai apie moterų dar- 

Tikros bolševikės nie-(bininkių laimėjimus, jų dar
ko nedaro, neplanuoja tik i bo sąlygas, šeimyninius san
de! mados. Jos daro planus | tikins, kaip jos auklėja kū- 
|del pagerinimo savo būvio ir Idikius, ką jos mano apie gy- 
|tuos planus su perviršiu ,'venimą moterų kitose šaly- 

Mes’se ir tt. Ji gyveno Sovietų 
i šalyje 4 su virš mbtus ir 
i nuodugniai su viskuo susi- 
; pažino.
; Dr. J. J. Kaškiaučius kal- 
|būs apie tai, del ko žmonės 
Ibe laiko nusensta ir miršta, | 
; o tas kiekvienam iš mūsų I 
i labai svarbu žinoti. Apart; 
■ prakalbų, tikimasi, kad pub-;

pirmo penkmečio, o laike miršti ir prenumeratų gavi- 
antro jis bus 'dar padidin-’mą. Yra žmonių, kurie ne

itas. i gali būti organizacijoj, ku-
išsiplės elektros i rie gali skaityti, bet dien- 

gaminimo stotys,' raščių užsiprenumeruoti ne
esą- i išsigali arba neturi kada jų 

Į perskaityti. Tokiems darbi
ninkams 
|kur kas geriau'užrašyti mė-ijaus, 
!nešini laikraštuką, negu pa- privalome.
Į likti juos be laikraščio arba ; atliksim, nebūsim 
įskaitant kokį priešdarbinin- kės. 
kiška laikrašti. Darbininkių 
Balsas neatstoja dienraščių, 

dar tačiaus kaipo mėnesinis ir 
j visiems prieinamas laik- 
Iraštukas gali daug naudos 
Iatnešti. Pasirūpinkim, kad 
; Darbininkių Balsas pasiek
iu kiekvienus darbininkų

^joniom3iuomo>noHisiiioiiiaiii3iiioinoiiioitiQuioiiisiiiOHioiH3n>3»io>iiamoiit3iHoiii

I pajėgų 
(kaip praplečiant jau 
į mas, taip ir paleidžiant clar- 
|ban naujas: Bobrikuose su 
1300,000 kilovatų pajėgą, 
i Krauzės stotį su 150,000 ki-

'Leninas dėjo daug svarbos

ios ir metalo gamybos Mas 
k vos srityje.

“PIRMI ŽINGSNIAI
Tai graži ir ilga drama, keturių veiksmų 

SUVAIDINS WILKES-BARRE AIDO CHORAS

Pirm., 28 Kovo-March, 1
COUGHUN HIGH SCHOOL AUDITORIUM

72 N. Washington Street
PRADŽIA LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE
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^VICTOR RADIO
A w muzikos stebuklas

KURIE TURI VICTOR RADIO NAMUOSE, 
JIE GYVENA SU PASAULIU!

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

je, gaunate originalius muzikos balsus.
JIS PERVIRŠ1NA VISUS
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2Tai RCA Victor 9 tūbų Superheterodyne Radio su vi
somis žymiausiomis ypatybėmis. Pilno didžio sudėtine 
Radio-Fono grafas. Fonografas elektrikinis ir jis graji- 
na RCA Victor Ilguosius Rekordus net’ penkioliką miliu
tų vieną pusę. Tai instrumentas ir tokio iki šiol dar ne
sate matę. Užeikite pasiklausyti jo ža vejančios Ynuzikos, 
jums tas nieko nekainuos.

SU 
j praveda gy veniman. 
jtaip pat pasidarėm planus 
’del padidinimo, pagerinimo 
savo kovos įrankio, darbi- 
piinkiškos organizacijos, tad 
įsu bolševikišku pasiryžimu 
’ir energija išpildykinj. Mū- 
įsų šių metų vajaus obalsis: 
'išauklėti LDSA į masinę or- 
Iganizaciją. Turėkim tai 
i mintyje visur, nes visur su-|lika turės daugybę klausi-; 
isiduriame su darbininkė- i mų, į kuriuos abu kalbėtoju; 
;mis. . lyra pasiryžę atsakyti.

iv

'Pereitos Savaites Pasekmes Draugė Undžien.ė Aplankysi 
Didesnes Kolonijas

Draugė Undžienė sutiko 
|bos, gavo 13 naujų narių; I patarnauti LDS organizaci- 
, 144-ta, Toronto, Canada, 5 jai. Kadangi ji mažai tetu- 
■ nares; 5-ta, Rockford, Ill.,'ri laiko, tai galės aplankyti 

Wilkes-Barre, Pa.'ir 54-ta, Scranton, Pk, po
i3 nares; 1-ma, Brooklyn "N. 
!y., 17-ta, Detroit, Mich.7^2, 
(New Haven, Conn., 63-čia, 
Nanticoke, Pa., ir 137-ta, 
Chicago, Ilk, po" yieną nau
ją narę.

I pastovu vajininkių su- 
'rašą patenka kuopos arba 
; pavienės vajininkės, gavu- 
jsios nemažiau ‘ 5 metinių 
skaitytojų arba narių. Kuo-Yilmą-paveikslus, tad ne til 
pų narės vajininkės, norin-.žodžiais, bet gyvais vaiz. 
įčios, kad jūsų gautos pre 
(numerates T ~ 
' tos kuopos kreditui, 
inėkit apie tai pažymėti at-

|tik stambesnes kolonijas, j 
i Už kelių dienų pranešim 
kuopoms tose vietose, kur i 
ji galės sustoti. Prašome; 
; draugių imtis energingai už i 
i dar] jo, kad ta reta proga s 
'pasinaudojus mūsų organi-1 
zacijos ir abelnai darbinin-; 
kių naudai. . Apart prakal-! 
bos ir atsakymų į klausi-1 
mus, jinai su savim vešis;

o

o

o

o

LDSA C. Sekr. S. S.

bet gyvais vaiz 
!-: dais perstatys Sovietų Są 

būtų priskaity- jungos darbininkių gyveni 
malo- mą.

kad ji

Dideli Mitiw ir Ju Darbuote!
“ <& ;

GERBIAMIEJI:—t i hvve. Di-gu dvmniciic
Wilkes-Barre Aido Choras pirmu kartu stato scenon šią puikią dramą, kuri vadinasi “PIR- Į L.D.S.A. 9-tos kuopos 

- MI ŽINGSNIAI” ir yra 4 atidengimų.- 1
tas Aido Choro dainomis, kaip viso choro taip ir solistų bei duetų.

Šis teatras yra paimtas iš revoliucijos laikų Lietuvoje. Matysite vargingą kumečių gyveni
nį. 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.

t

CHICAGO, ILL.—Dr-gė Jo-1 Rockforde, III., 1920 m.; da- 
į nikienė iš Detroito pribuvo į bar ji drumsčia 9-tą kuopą. 

į Chicagą išaiškinti, kas atsitiko 9-tos kuopos susirinkimas turė- 
j su alkanų maršuotojais priev tų aiškiai pasakyti, kad ji 
I Fordo dirbtuvių, kur policija | liautųsi su liežuvavimu, laiškų 
I užpuolė ir keturis draugus nu-i rašinėjimu, iškoliojančių nares, 
jšovė. Dr-gė Jonikienė kalbėjo Ir jos rašytų laiškų prieš na-

; susirin- res randasi ir pas mane; rei-
- • ’ ■ • '-'1

dieną “Vilnies” svetainėj; pa-i A. 9 kp. susirinkimui.
sakė gerą prakalbą apie visą | 
mūsų ' judėjimą ir ragino mo
teris daugiauš darbuotis.

9-tos kuopos daugelis senų 
narių yra pasitraukę iš kuo
pos ir dar nekurios nori bėgti 
laukan iš organizacijos; vietoj ; 
organizuoti, gauti daugiauš 
narių į kuopą, tai pačios bė
ga. Kodėl taip yra? Todel, 
kad kuopoj nesutikimas, nėra 
draugiškumo. Tūla narė pa
darė suirutę L.D.S.A. 5 kp.,

Patsai veikalas yra žingeidus, bet jis bus dar padailin-: kime, kuris įvyko kovo 16-tą j kalo esant, bus priduoti L.D.S

Lietuvių Auditori- 
masinis mitingas 

jame kalbėjo drg.
Ji aiškino apie

Chicagos 
ūme įvyko 
kovo 18 d., 
Jonikienė. 
Detroito policijos terorą prieš 
baduolių maršuotojus prie 
Fordo dirbtuvių, kur paskers
ta keturi nekalti darbininkai; 
jų laidotuvėse dalyvavo virš 
100,000 darbininkų, išreikšda
mi griežtą protestą prieš poli
cijos 
iš.šių

terorą. Drg. Jonikienė 
visų įvykių pasakė gerą

o

o"

! A nine-tube Screen Grid Superheterodyne, automatic radio pho- | 
nograph combination, equipped with the device to play the new f 
Long Playing records. It is provided with Automatic Volume = 

i Control, and Micro Tone-Control, and uses both the Pentode and = 
Super Control Radiotrons. The phonograph unit is equipped with . r 
the low impedance pick-up and the inertia type tone arm. The , j 
RCA Victor automatic record change mechanism will take ten 10- ' =

( inch records and repeat them endlessly. It is simple, compact and 5 
trouble-proof. Full volume, and wonderful tone quality. The , j

I chassis is rubber-mounted in the cabinet. Dimensions: height, 46 = 
inches; width, 291 inched; depth, 19y.',’ inches. Uses 2RCA-247, = 
1 UX-280, 3 UY-227, 1 UY-224 and 2 RCA-235 Radiotrons.

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

Mes superkame Lietuvos Bonus ir mokame =
už juos brangiai.

GEO. MASILIONIS i
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. I

i|.|iiHiiidiiHiri.inHiniTiii.iiH^iii.iiiMiiHiii.iiii.iiii.iiii.iiiHiiHiiHiiHiiHiiHiiHiiT‘iiiill



FusTapfe Ketvirtas Penktadienis, Kovo j5, 193B CONN po tų dviejų žmonių koman-

HARTFORD, Conn. —> čia 
paduosiu truputį žinių apie ta
bako auginimą ir darbininkų 
ir mažų farmerių išnaudojimą 
Conn, valstijoje.

Geografiniai imant, ta geros pa
žemės vieta yra apie 80 ket
virtainių mylių, maždaug pats tvanku; visiškai neleidžia lan- 
vidurys tarp Springfieldo ir gų pradaryti, mat, kad ne- 
Hartfordo, iš abiejų pusių Con- i gautų tabakas lauko oro. Ta- 

I čiaus darbininkai turi padaryti 
tiek, kiek tai jų grupei yra 
paskirta, kasdieną, — pusnuo
giai, sušlapę nuo prakaito, 
stengiasi boso įsakymą išpil
dyti, nes kitaip, tai būsi .už 
durų.

Be to, yra uždrausta kalbė
ti; del geresnio darbininkų 
gąsdinimo prie sienų ir stul
pų prikalta lentelės su užrašu : 
“Nevalia garsiai kalbėti.”

Baigiantis darbui, žiūrėk, 
boselis iš kišeniaus ištraukia 
konvertą su tavo alga ir paki
ša, sakydamas, nėra darbo; 
kai kada ir to nereikia; gavai 
konvertą, — žinok, neturi dar
bo . • i

Nprs darbininkai ir už ma
žą algą vergauja, vienok ga
vęs ženklą, kad jau bedarbis, 
nusiminęs pasako: “kur aš da
bar pasidėsiu; neturiu pinigų, 
nei draugų. Niekas man ne
pagelbės.”

Tuose darbuose, daugiausia 
dirba ateiviai, jų tarpe yra 
daug ir lietuvių. Pora metų 
atgal ir tiems patiems darbi
ninkams negalėjai išsitari apie 
Sovietų Sąjungos darbininkų 

Bet jau da- 
patys I 
algas! krizį. 
nega-

nėcticut upės.
čia tabakas yra auginama 

trijų rūšių. Vieną iš geriausių 
apdengia audeklais apsaugo
jimui nuo mažesnių ledų ir 
vėtrų, šį tabaką daugiausiai 
naudoja apsukimui cigarų.

Kaip kas mano, kad taba
ką išaugina bile farmeriai, bet 
visai ne. Tą žolę išauginti rei
kia nemažai turėti patyrimo ir 
pridėti darbo.

Pirmiausiai kalbėsime apie 
kompanijas, kaip tai, Ameri
can Cigar, American Sematra 
ir Consolidated kompaniją. 
Be čia suminėtų kompanijų, 
yra ir daugiau didesnių ir ma
žesnių, su jų kapitalu, kurios 
samdo šimtais sezoninius dar
bininkus.

Pav., paimsim vieną Conso
lidated Corp., kurios vyriausias 
karalius Lechestein, sėdi New 
Yorke ir per savo agentus, 
gerai apmoka/hus, čiulpia iš 
darbininkų p a s k u t i nį lašą 
kraujo, neaplenkia ir mažų 
farmerių.

Kalbama kompanija per 
1931 metus, vasarą, buvo už 
sodinus tabaku 3425 akrus sa- j
vos ir parenduotos žemės. sąlygų gerėjimą.

Tabako darbininkų darbas j bar kalba ką kitą, jau 
nėra nuolatinis; kiek daugiau 
darbininkų gauna dirbti pra
džioje vasaros ir baigiantis va
sariniams darbams,* ir tai, ga
lima pasakyti, prirengiamus 
darbus atlieka boseliai. O pa
čioje darbymetėje prie kirti
mo, skyrimo, priima daugiau, 
ant 2-3 savaičių, ne suaugusių, 
bet vaikų už daug mažesnę 
algą, o darbo turi tiek padary
ti, kaip ir suaugę vyrai.

Ant laukų dirbantiems per
eitą vasarą dar mokėjo nuo 
$2 iki $2.50 į dieną suaugu
siems vyrams už 10 valandų;1 dar kas metai naują automobi 
moterims ir vaikams — $1.50 lių, kaipo prezentą.

iki $1.75 už tas pat valandas.
Rudenį suvežą tabaką į taip 

vadinamas “vėrauzes.” Na, 
tai čia jau tikras darbininkam 
pragaras, už dar mažesnę al- 

Kur tabaką apdirbinėja, 
išsvetina,” yra labai šilta ir

U et x ixcXo HLv LvlJLl dlIU*"

ti laike pietų, del perdaug už
dėto darbo (ypač moterims) 
negalima viso nudirbti per 
darbo valandas.

Darbininkai čia neorgani
zuoti; jokį pasipriešinimą bijo
si padaryti prieš bosus. Bosai, 
sužinoję apie vieną kitą dar
bininko žodį, tuojaus iš kiše- 
niaus konvertą, ir pakiša tam. 
Vadinasi, nėra tau darbo.

Draugai, sekančiam sezonui 
būtinai reikia organizuotis, 
kreiptis prie vietinių komunis
tų organizacijų. Tai vienin
telė išeitis. Mes pavieniai ir 
atskirai nieko nelaimėsim; tik 
suspaustas mpsų visų kumštis 
užduos smūgį gončams ir vi
siems mūsų neprieteliams.

Beje, negali būti kvailys di
desnis už tą, kuris dar mano 
įsigėrint! kompanijos gončams, 
su fundais ir pirkimais dova
nų, ypač prieš kalėdas; o kaip 
čia patyriau, tai tokia mada 
yra. Tas reikia darbininkams 
mesti; tai bloga yra yda, ir 
net negražu savo išnaudotojui 
už savo centą prezentus pirk
ti.

—o---

mano, ar darbai pagerės? ar 
majoras ilgai krepšiukais ma
karonų ir bynzais pašmeruo- 
dams panosę, galės ramiai al
kanus išlaikyti ?

Majoras susimaišęs, neturė
damas ką atsakyti, pradeda 
kraipytis ir nervuotis ir, ant 
galo, sako, žindma, blogi lai
kai; taip ir jisai manąs. Ir 
tuom prakalbos užsibaigė.

nedėldienį turėsime progą išg 
kalbant draugę S. Sasnauskiem 
DSA. Centro sekretorę, žymi 
darbininkių moteHf kalbėtoją. E 
muzikalė programa. Kviečia vi;^Q 
skaitlingai dalyvauti;

Rengėjos.
(72-73) 

NEWARK, N* J.

Proletarų Meno 3-čio Apskričio po
sėdis įvyks kovo 27 d., nedėlioj, Lie- 

, tvių svetainėj, 180-2 New York Avė., 
_ i 12 vai. dieną. Tai draugai, visa 

Taigi bedarbiai ir dirbantie- į valdyba būkite, turėsime sutvarkyti 
i i • / -i „ • neknuos dalykus. Taipgi turime ge-

Jl, SUglauskime savo spėkas ir nekuriuos dalykus. aTipgi turim gc- 
statykime savo reikalavimus . riaus pradėti veikti.
valdančiai klasei, o pamatysi
me, kad mūsų kova bus lai; 
mėta. Pasirašykite visi ant i

tabaką* nuo savo žemės, ap- 
skaitliuoja, kiek jos dar ga
lės supirkti. Na, agentai pa
sileidžia per mažus farmerius. 
Tai šie džiaugiasi, gaus pini
gų, bet gauna pasiūlymą 
(1931 m.) tik pop 8-10-12 cen
tų už svarą. Išgirdęs kainą, 
farmerys už galvos imasi. Lai
kyti kitam agentui bus tas 
pats, o pinigų reikia bent už 
trąšą užsimokėti, o kur kitos 
išlaidos, padargai, gyvuliai, jų 
užlaikymas? O ant galo ban
kas ar kas kitas beldžia į du
ris — už morgičių nemokėta. 
Taip dalykams esant, farme
rys eina ant licitacijos, ir pats 
stovi bedarbių eilėse.

Kad taip dalykai yra, pa
duosiu, pavyzdžiui, vieną fak
tą. Mano žinomas farmerys 
užaugino tabako ant 20 akrų; 
pardavęs gavo $900; bet už 
trąšą reikėjo užmokėti $800. 
Vadinasi, veik visų metų įplau
kos, ir sykiu bankrutas.

Per vasarą mažas farmerys 
kamuojasi neva ant savo že
mės ; žiemą tikisi gauti darbą 
“vėrauzėj.” Kai kurie tokio 
darbo gavę, atima jį iš miesto 
ar lauko nuolatinių darbinin
kų, ir pastarieji visada krei- i 
vai žiūri į savo farmerį.

Bet aš manau, kaip mažieni 
farmeriam, taip ir nuolatiniam 
darbininkam reikia tvirtai su
siglausti po darbininkų vėlia
va, kuria neša Amerikos Ko- j 
munistų Partija. Tuomet: 
mums nereikės kreivai žiūrėti ■ 
į darbinį farmerį, kad jis už-1 
ėmė mūsų darbą.

Pereitų metų gruodžio mėn. 
kokios tai poniutės važinėjo ! 
(Windsor apielinkėj) per far-1 
merius rinkdamos jų parašus; 
esą, mes norime surinkti tam 
tikrą skaičių parašų ir priduo
ti valdžiai, kad pastaroji su
mažintų taksas. Farmeriai 
nusidžiaugė, bet iki šiolei dar 
nesulaukė nuo tų poniučių jo
kio palengvinimo. Mat, čia 
pavieniai farmeriai buvo pra
dėję išmėtinėti taksų kolekto
riams, kad juos apiplėšia. 
Tad valdininkai suprato juos 
nubovyti su parašais, dar kar
tą apgaudami farmerius.

Juozas Bedarbis.

Organizatorius

X vioi PHILADELPHIA, PA.
bedarbių peticijų .lankykitės į I ’d“,R^ansa^“
Bedarbių Tarybos .susirinki- 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Visi* 
mus. Hillsides Bedarbių Ta
rybos susirinkimai t______
kas nedėldienis, po num. 9 
Vaih St., Hungarų svetainėje, 

vai. iš ryto.
• J. Berželis.

__ . nariai ateikit, nes daug svarbių reiy 
ntdhfinn kalU yra aPtarti ir stegkitės užsi- dibiuuiM mokėti už šiuos metus duokles. Atsi

veskite nauju nariu.
(71-72) 

Sekr. /Juhus Vaitkus.

kai, nesiduokite save mulkinu 
tokiam Salikliui ir jo saikai. 
Visi organizuokitės į savo 
klasines organizacijas atmuši
mui šio pavojaus. z O su to
kiais Salikliais veskite neatlai- 
džią ir begailestingą kovą viso 
se savo organizacijose. Susi
pratę darbininkai privalo nu- 
maskuoti tuos niekšus visuo
se susirinkimuose ir pasikal
bėjimuose. Reikia parodyti 
mažiau susipratusiems darbi
ninkams tų politikierių tikrąjį 
veidą ir kur link jie veda lie
tuvius darbininkus. Beje, rei
kia prisiminti, jog ir mūsų or
ganizacijose dar randasi vie
nas kitas tokis, kuris daro gė
dą mūsų organizacijai, dar 
vadindamiesi “susipratusiais” 
ir plačiai mąstančiais ,o kitus 
apšaukdami davatkomis, bet
ištikrųjų tai patys nežino, kas i 
priklauso davatkų klasei; gi į 
privačiuose pasikalbėjimuose' 
net atvirai išeina prieš darbi
ninkus. Ką gi reiškia vieno i 
tokio šlamšto pasakymas apie i 
Detroit, Mich., bedarbius de-! 
monstrantus, kad, girdi, “raz- | 
bainininkai užpuolė, tai For- j 
das turėjo ginti savo privatinę 
nuosavybę.” Ir dar drįsta • 
taip kalbėti darbininkiškoj j 

| įstaigoj! Vietiniai draugai 
Į turėtų pamąstyti apie laiky- 
i mą mūsų organizacijose tokių 
(elementų. Kuo gi jie skiriasi'
nuo tokių Saliklių arba prūsei-1 
kinių ? Tik bent tuom, kad jie i 
organizaciniame gyvenime jo
kios rolės neldšia, apart turė
jimo mažo kapitalo, del kurio i 
kvaršina sau galvas dieną ir 
naktį, persistatydami save, 
kas tai aš. Man atrodo, kad 
mes neturime toleruoti nei vie- ! 
no tokio elemento.

Jonas Blinda.
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SHENANDOAH, PA.
WORCESTER, MASS.

LDSA. 2 kuopa rengia prakalbas 
27 kovo, Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott St., 2 vai .popietų. Kalbės d. 
S. Sasnauskienė, “Darbininkių aBl- 
so” redaktorė.

(71-72)
WORCESTER, MASS, 

ALDLD. 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 27 kovo, 10:30 vai. 
ryte, Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St. Visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime ir atsiveskite naujų f 
aplikantų draugijon. Turim daug 
svarbių reikalų aptarti. __

Seki’. J. J. Bakšys. ’ 
(71-72)

Lyros Chore Darbuotė
Kovo 18 d. Lyros Choro įvy

ko susirinkimas. Iš komisijų 
raportų pasirodė, kad Choras, 
nors ir sunkiu krizio laiku, 
veikia gerai.

Balandžio 9 d. rengia ban-; 
kietą su koncertine programa. į 
Įžanga tik $1.00. Tikimasi■ 
turėti daug- svečių iš visų apie-' 
linkės miestelių. Net ir iš I 
Wilkes-Barre rengias i atva
žiuoti keli automobiliai aidie- 
čių ir jų rėmėjų. Visi 
vės

MAŽI TABAKO FARMERIAI 
BEDARBIŲ EILĖSE

Kad tabako darbininkų pa
dėtis ir be galo bloga, bet ma
žai geresnė ir smulkių farme
rių kurie augina tabaką. Kaip 
pirmiau sakiau, komp., ka
pitalistai, suėda darbo žmo
gaus sveikatą ir gyvenimą, tai 
nei kiek nepasigaili ir farme
rių.

Buvo kiek geriau prieš tą 
Nuo 10 iki 30 akrų 

žemės užsodinęs farmerys dar 
šiaip taip išsiversdavo, bet 
šiandieną jau negali to pa
daryti. . Valdžia plėšia tak
sas dideles ne tik už žemę, 
bet ir už tabako budinkus. 
Trąša brangi, ją reikia pirkti 
iš tų pačių kompanijų, kurios 
nuo tavęs perka rudenį taba
ką. Jos už trąšą pastato sa
vo kainą ir už tavo tabaką, 
už visos vasaros darbą nusta-

SHENANDOAH, PA.
ALDLD. 17-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks nedėlioję 27 d. 
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-

permato. Kompanija 
tiek sumažino, kad iš to 
Įima pragyventi.

Kalbamoji kompanija 
ko du savo ištikimus gončus; 
už jų siurbimą iš darbininkų 
prakaito jiems ir užmoka ga
na gerai. Draugai, tik pa
lyginkit savo algą su jų alga. 
Farmų gončas ponas Wood- 
roth gauna metinės algos $25,- 
000 ir apmokamas keliones su 
šoferiu, šapos gončas žiemos .. 
sezonu ponas Walsh gauna to, kiek mokės svarui.

užlai- Bedarbių Kalbėtojas ir
Publika Pasodino Hill
sides, N. J., Majorą

i $1,500 (?) metines algos ir naši, neorganizuotiems
1 dar kas metai nauja automobi- kiems farmeriams L____  _________ tas 

kaip ir darbininkams.

Vadi- 
smul- 
pats,

ELIZABETH, N. J

AMERIKOS LIETUVIU PROLETAR
46 Ten Eyck St. Brookly

Į VISAS MpSŲ 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 ta 
darbais. Gi visus veikalus vaidinimui, dainas ir
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.

veikalų vaidinimu, koncertų rengimu ir kitais 
>peretes mūsų chorams ir kitoms orghnižaci-

ją Dainą” ir keletą 
i turime išleisti vei- 
u.D.S. ir kitos orga-

Pereitais metais Meno Sąjunga išleido “Spartaką,” “Alkį,” “Raudoną 
dainų. Bet šie veikalai ,yra skiriami veik tik mūsų chorams. Dabar me 
kalų, kuriuos galėtų vaidinti ne tik chorai bet ir L.D.S.A., A.L.D.L.D., 
nizacijos ir teatro grupės. Ant rankų mes turime labai gerų veikalų išleidimui. Galime su
minėti šiuos: “Bedarbiai”—labai tinkamas veikalėlis vaidinti, dviejų veiksmų drama. Pas- 
kiaus labai geras veikalas yra “Krikščioniškos Inkvizicijos Lietuvoje.” šitas veikalas nušvie
čia dabartinės, smetoninės Lietuvos darbininkų kovas ir tas inkvizicijas, kaip naujoji Lietuvos 
valdžia kankina darbininkus.

Suorganizuotas Naujas Polici
jos Skyrius Malšinimui

Darbininkų
Turime dar vieną įrodymą 

vietiniams darbininkams, kaip 
mūsų “geroji demokratų val
džia,” not pono Saliklio, rū
pinasi apie vietinius darbinin
kus. Vietiniame bošų organe 
telpa aprašymas labai suglau
stoj ir nežymioj vietoj (mat, 
jie nenori, kad darbininkai tą 
žinotų) apie taip vadinamą 
“riot squad,” riaušių skyrių. 
Tai jau antras iš eiles polici
jos skyrius prieš “riaušes,” 
pavadintas “ P 1 a i n c 1 o t Kės 
Squad,” susidedantis iš devy
nių policistų. Šį “skvadą” 
mokina J. V. armijos seržan-1 
tas kas penktadienį valstijos! 
milicijos buveinėj. Instrukci-■ 
jos yra duodamos tiems poli- 
cistams, kaip vartoti mašini-

Lais- 
skaitytojai raginami tikie- 

tus įsigyt išanksto, kad komi
sija žinotų, kiek valgių ga- vienas’ įkaitykite sau užpaureigą

Visi būkite virš nurodyta- 
susirinkime.

Sekr. VI. Rugienius.
(71-72)*

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD. 63 kuopos mėnesinis su-1 

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

'■ (71-72)
DETROIT, MICH.

ALDLD. 52 kuopa ir LDSA. 17 
kuopa rengia puikų vakarų kovo 27 
dienų, 6:30 vai. vakare, Rusų sve
tainėj, 8890 Copeland Ave. ir W. 
Jefferson Ave. Bus daug kvartetų 
ir solistų, visų programų išpildys Ai
do Choro nariai po vadovyste W. 
Gugo. Po programo bus šokiai prie 
proletarų meno orkestros. Visi daly-

mint.
Balandžio 16 d., bendrai su 

Lietuvių Piliečių Kliubu Kulp-' 
monte rengia koncertą ir ba- j 
lių Lincoln svetainėj. Kulp-i 
montiečiams bus proga išgirsti i 
puikią programą.

L. Choro Korespondentas.

dalyvauti susirinkimuose ir ruoštis 
į kovas.
me

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HILLSIDE, N. J. 

20 d. buvo vietinės 
Tarybos prakalbos, 
prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Kalbėtojai buvo du ; 
ir abudu kalbėjo-anglų kai-1 
boję. Nurodė priežastis šio< 
krizio ir kapitalistų tvarkos i 
supuvimą. Taipgi į prakalbas j ~~~ 
atsilankė ir vietinis majoras, ; 
kad suardyti prakalbas bedar
biu. Mat, jam buvo pavykę 
pirmas bedarbių prakalbas: 
apardyti. Taipgi jisai buvo sa-! 
kęs, kad kitur gimusioms ne-! 
duosiąs kalbėti, kaip tik gi-; 
mę Hillsidėj galės kalbėti.

Kuomet pradėjo antras kal
bėtojas, tai ponas majoras at-! 
sistpjęs pradėjo klausti, kur 
esi gimęs. Kalbėtojas atsakė, : 
kad jisai yra gimęs Newarke,

—• Kovo 
Bedarbiu 
Publik os 
Hungarų

WORCESTER, MASS.
LDSA. 2 kopa rengia prakalbas 

27 kovo, Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott St. Pradžia 2 vai. po pietų. . - . ... -v. . _. i'
Draugai ir draugės, mūsų kolonija vaMkl«H s>an*e parengime. Links- 
pastaraisiais laikais turėjo eilė pra-į mai Jalk^ Paeisite ir draugijas pa
kalbu jvaifiais klausimais. Turėjo- I iemsite-; kalbų jvaifiais klausimais.

i me progą/girdėti kalbant visus mu- 
i su kalbėtojus, vyrus. Bet ateinantį

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Kviečia Komitetas.
(71-72)

ELIZABETH, N. J ,
UFA, dalis Bangos Choro reni) 

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

i (71-72)

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 8841

Ponas- Westonas, majoras, : 
sako, “aš esu majoras.” Kai-; 
bėtojas atsako, “tai būk bent 
džentelmenas, ir sėskis.” Pu
blika gi klausė: “o kur gimęs 
ponas Westonas, majoras?” j 
Matomai, miesto majoras to- i 
kių klausimų, nesitikėjo susi- į 

i laukti.
Publika liepė* kalbėtojui i 

kalbėti, o majorui sėstis. Pra-1

. LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainą,

CLEVELAND, O.
TDA. Lietuvių Frakcija rengia ba- 

! lių su programa, nedėlioję, kovo 27 
j d., 6 vai. vakare. Koncertinį progra- 
! ma išpildys mylimiausi vietiniai dai- 
: nininkai, kaip tai, B. Raseliutė, M. 
’ Petrauskienė, ir T. Raulušaičiutė. 
j Joms akompanuos J. Jankauskiutč. 

Piano ir smuiko duetus pagrajys A. 
Nemura su J. želviute. Koki^ rolę 
lošia šiame momente T.D. Apsigyni
mas Darbininkams jau aiškinti ne
reikia, jie mato jo žygius kasdieni
nėse kovose) už jdarbininkų būvio 
pagerinimą, todėl mes pasitikme, kad 
visa Clevelando progresyvė visuome
nė ims sau už pareigą dalyvaut šiam 
pokylyje ir tuomi paremti T.D.A. šo
kiams griež L.D.S. Januolių Orkes
trą Įžanga 25 centai ypatai.

(71-72)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kuopos yra šaukiamas 
susirinkimas kovo 27, 10 vai. ryte, 

[ 928 E. Moyamensing Avė. Draugai 
ir draugės, ateikite visi į šį susirin
kimą, nes yra svarbių reikalų apkal-, 
būti ir jau reikia mokėti duokles už 
1932 metus. Kurie knygas dar ne
gavo, tai dabar atsiimsite jas. Ne- 

I pamirškite ateiti ir naujų narių atsi
vesti. Mūsų susirinkimai yra laiko
mi kas ketvirtą nedėldienį, 10 vai, 
ryte.

Fin. Sekr. J. Baranauskas, 
i ' ‘ (70-73)

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:nes kanuoles, gazines bombas kalbu pirmininkas J. Adams 

ir kitokius karo pabūklus mal-|gi iiepė kalbėtojui nutilti. Kai- ' 
šinimui ir žudymui darbiniu- j bėtojas atšauna pirmininkui:' 
,r” “Tu mane pašaukei kalbėti ir

aš kalbėsiu.” Pirmininkas rė
kia : “Aš rezignuoju! Pasista- 
tykit kitą pirmininką.” Publi
ka suriko, kad pirmininkas 
sėstųs ir duotų kalbėtojui kal
bėti. Matomai, pirmininkui 
rūpėjo pasirodyti, kad jisai 
yra ištikimas majorui šunytis 
ir visai republikonų klikai.

Pasibaigus ergeliam, kalbė
tojas apibrėžė bedarbių padė
tį ir kapitalistinį jų šelpimą. 
Nurodė, kad žmogus, išdirbęs 
16 vai. miesto darbą, gana $5 

.vertės raštelį, su kuriuo turi 
eiti į miesto įstaigą pasiimti 
maisto, o maisto vieton pen
kių dolerių vertės vos gauna 
dviejų ir pusės dolerių vertės.

Čionai maj. vėl sako, “ne
teisybė.” Kalbėtojas paduoda 
iškarpą iš laikraščio ir liepia, 
skaityti. Majoras nutyla.

Pabaigus kalbėtojui, atsi
stojo ‘majoras kalbėti ir pa
reiškė, kad tokie reikalavimai, 
kaip kad bedarbiai stato, ne
bus priimti Washingtone; ka
dangi dauguma visai nebeitų 
dirbti, gaudami tięk pašalpos.

Vienas, atsistojęs riš publi
kos, klausia, o kaip majoras

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

kų.
Tai matot, kokia yra/‘gero

ji demokratų valdžia,” kurią 
ponas Saliklis ir jo kompanija 
perša lietuviams darbinin
kams, ypatoje demokratų 

. Bt kada'jūs, darbinin- 
priversti • šios bedarbės, 

badaudami, maršuosite į City 
(komedija). arba prie dirbtuvės var

tų, reikalaudami sau duonos 
Kaip matote, draugai, tai veikalų mes turime, bet{nuo kapitalistų,—tai taip va

dinama jų demokratija duos 
jums mašininių kulkų ir gazi- 
nių bombų vietoj duonos. 
Gausite tą patį, ką Detroit, 
Mich., darbininkai gavo. Ar
ba laike streiko, kada darbi
ninkams • prisieis pikietuoti 
prie dirbtuvės, tai ši demok
ratinė valdžia jau dabar ren
gias jus žudyt.’ Juk šis “riau
šių skvadas” nėra organizuo
jamas apsigynimui nuo krimi
nalistų ; tą mes visi gerai ži
nome, jog J. V. visų miestų 
policija yra gana tampriai su
sirišusi su visokiais gengste- 
riais ir kriminalistais. Tas 
aiškiai tapo įrodyta sąryšyje 
su Lindbergho vaiko pavogi
mo dalyku.

Vietiniai lietuviai darbiniu-

Ši drama reikalinga ne tik vaidinti, bet ir kiekvienam dar- kpub0 
kai,bininįtui perskaityti, šį veikalą turės suvaidinti visos mūsų kolonijos.

Vėliaus gavome mažesnių veikalų: “Pašvaiste,” “Krikščįonybė Praktikoje
Dar turime veikalą “Legališki yagys.
juos išleisti negalime be kitų mūsų organizacijų paramos. 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 veikirhą.
ižde pinigų, tai parinkite, draųgąi, Nusirinkime 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, N. Y.

Paaukokite šiam darbui iš kuopos iždo. Jei ^neturite

Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

Draugiškai,

A.LP.M.S. CENTRO BIURAS, 
V. BOVINAS, Sekretorius.

BREMEN * EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas ii 

BREMERHAVEN Į LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas aavaitė iSplaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabininiais Laivais. Užsisakykit vietas 
pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

suteikiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
57 Broadway New York
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Puslapis Penktas

MAINIERIŲ SUNKIOS KOVOS; EILINIAI 
NARIAI TURI IMT VADELES Į SAVO 

RANKAS, JEI NORI LAIMĖT

Aš galėjau aplinki-jĮnies neturėjome tokios pro- DRG. MIZARQS PRAKAL
i BOS

naši: T. v. , ..
[niais keliais nueiti į darbą J gos. įtraukti mainierius į 
i bet atėjau tiesiai šia gatvė, Komunistų Partijos eiles, 

' ' 1 jūsų.) kaip dabar. Tbdel visų pąr-
tijiečių pareiga griebtis už 

I darbo. Draugai, vienas nau- 
įjas partijos narys yra vie- 
įnas naujas • kovotojas, yra

c] | o O o O. o lliaillOIIISIinillSIHOlHSHIOHI

* kad nesislėpti nuo 
!Man bpsas pasakė, kad jei- 
:gu neateisiu dirbti, tai daN 
bo neteksiu. Todėl einu 

įdirbti. Daugelis dirba. KoJ 
del neateinate ir neišvedatey vienas skaudus smūgis Ma- 
visoš mainos?” Jaunuoliai į loniems, Boylanams ir bo- 
nurodo, kad jis turi prie toisams.

ką Sulaužyt; Gubernatoriaus Pinchoto Kazokai Streiklau-■ prisidėti, kad jis turi eiti irk"
žiu ir Mušeih Rolėje į^vesti,tą !<as/k).ą į stl.eiką-“ViVJV Į____ |Jle sa|<0, kacĮ visug posas!

.gąsdina ir jeigu bosų klau-1 
J Streiką paskelbė nelegaliu! sysime, tai jokios kovos ne- 

. Tas žmogelis, aiškus

Maloney Žudo Mainierius; Pikietas Neorganizuotas, Nega
na Susirinkimų; Mainierių Priešai Dirba Sušilę, kad Strei-

a WILKES-BARRE, Pa.
Pribuvęs čionai kalbėjausiPJie grūmoja ir reikalauja,N bus.
su draugais apie mainierių kad mąinieriai eitų į darbą.| dalykas, neturi ko atsakyti, i KAIP NEW YORKO DAR 
streiko eigą. Visi skundžia
si, bėdavoja, kad darbiniu 
kų fronte viešpatauja de
moralizacija. Streikas tapt 
iššauktas be jokio prisiren-] 
gimo. Visi sutinka, J 
Maloney ir lovestoniniai ele
mentai tyčia nepaiso mai
nierių organizavimo kovai, tijos kazokų.

-Prie pirmos progos streiką 
jie parduos. Tam galėtų pa
sipriešinti tiktai kovingas 
eiliniu mainierių frontas.

Mainierių padėtis buvo 
sunki ir pasiryžimo kovoti 
yra, bet stveik&£L_U-^lęįst^ 
te vairo.
Maloney, tai gavimas vietos [jie gatvėmis laksto automo-1 
senosios United Mine Wor-|biliais bei vaikštinėja poro-1 
kers unijos distrikto prezi- mis ir terorizuoja mainie-1 
dento. Jis tą atvirai sako. Irius. Tai tikras karo stovis 
Jis giriasi ir didžiuojasi, Pamato du mainierių ryte

! Bosai sako mainieriai 
'kad jeigu jie streįkuos, ‘ 
'neteks darbo ant visad' 
[O ant to visko
• pennsylvanijos gubsrnato- 

kadljrius Pinchot, už kurį daug 
mainierių balsavo, atsiuntė 
į streiko lauką šimtus vals-j 

Tai tikri raz
baininkai ir budeliai. Jie ir 
panašūs į gengsterius. Gin
kluoti revolveriais ir ilgo-! 
mis buožėmis.

Nemanykite, kad šitie uni-' 
formuoti mušeikos pastaty- 

_ ti tik prie kasyklų neleisti
Viskas, kas rupi [pikietuoti.

s,/Palikome su juo besiginči- 
^yljant ir nuėjome toliau.

j Reikia atiduoti kreditas i 
'jauniesiems mainieriams. 
Jie pasirodo ko vingiausi. 
Jie vaikštinėja gatvėmis ir 
!uja tuos, kurie eina į darbą.
I Labai mažai suaugusių ma
tyti ant pikieto. Bet ir vėl 

I reikia pabriežti, jog kaltė 
[streiko vadovybes, kuri vi
ešai nesirūpina juos organi- 
[zuoti delei pikieto.

Paskiau važiavome prie 
? kasyklų. Ten mažai pikietų 

j . tebuvo.Daug daugiau:

liberalas”

-BININKAI RENGIASI 
i PRIE 1-moš GEGUŽES 

APVAIKščIOJIMO

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

Kovo 27 d., 2 vai. po pie
tų, šv. Baltramiejaus Drau
gystės Svetainėje, 387 Lis
bon St.
Rumford, Me.

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

Liet, darbininkai kviečia
mi skaitlingai lankytis i d. 
Mizaros prakalbas apie So
vietų Sąjungą.

DraugijĘ Adresai, Kurios
Turi “Laisve” už Organai

PRIEŠFAŠISTINIS
PITTSBURGHO IK

K-TAS. 1931:
AP1ELINKĖS

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekient^ 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

(Tąsa iš 6-to pusi.)
šioj konferencijoj darbinin

kai pareiškė, kad būtų visur 
tveriama Bedarbių Blokų Ta-

' rybos, kad per kovą priversti
| valdžią įsteigti bedarbių ap-
draudą, į kurią pinigai būtų ___ o ,
sumokami ne iŠ pusbadžią al-j Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum

3121

414

El-

St.,

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

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoįi- 
mams ir draugiškiems pašnekesiams Čia taipgi patogu. Dirbantie- 

. ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

452z Woodward Ave., Ridgewood, L. I
Kampas Himrod Street
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i VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ
į AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA

325 E.’14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Trumpu laiku išmokiname

* viską, kas link AUTOMO-
• BILIŲ MECHANIZMO

Praktika ant vietos.<5
Išardymas, su taisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir plana automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietu\ių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIL'S, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Dildomą gi ai antuojaiuc už mažą užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po piety.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

[ Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Moterų 
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turakienė. 79 Vine St.

! Prot. rašt,. T. Zizen, 673 N. Main St.
Fin. HaSt. K. Cereškienė, 87 Battle St.
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
Baronienė, 9 Broad St.
Duobi enė. 221 A mes St.
Bartkienė,

Ligoniu Rašt. M. Potsua, 184 Ames St. 
i Maršalka J.

Viaoa gyvena Monteiio,

gą uždirbančių darbininkų,!
I bet iš kapitalistų, darbdavių 
pelnų. O tokios Bedarbių Ta
rybos jau yra įvairiose, vietose 
suorganizuotos po Komunistų 
Partijos vadovybe. Tai šito
kias Bedarbių Blokui Tarybas! 
šios konferencijos dalyviai ir 
prisižadėjo tverti ir remti vi- 

' sais galimais būdais.
Maloney, i Idant prisirengimo darbas 

j prie apvaikščiojimo Pirmosios 
Gegužės būtų galimas pasek
mingai varyti pirmyn, ši kon- 

, . 1
Jie tik nori išsikovoti sau I mitetą iš trisdešimt penkių LaT 

rių. šis komitetas laikys re
guliarius savo susirinkimus’ ir 
varys pirmyn prisirengimo 
darbą. Todėl kiekvieno dar
bininko, kiekvienos darbinin
kų organizacijos yra pareiga! 

remti ir pagelbėti šiam ben- | ......... ............. .
dro fronto komitetui padary-1 I44_ So. Park St.,

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičęina, 259 Broadway ; 
Aušros Draugijos susirinkimai I 

i antrą ketvirtadienį kiekvie- ) 
L. L. svetainėj, 209-73 l

P ra- i

Stoka Revoliucinių Spėkų
Mainierių išeitis yra jų i 

1 pačių rankose.
-Shuster ir kiti panašūs ne-

v.
M.
V. 29 Intervale St.

filmanakienč. R8 Vine St. 
Maas.

TELEEONAS
Pulaski 5-1090

' ATDARA DIENA
IR NAKTJ 

NAUJAUSIOS MADOS

kad jam dabartinis distrik-į einant gatve ir veja. Perei- veda streiko prie laimėjimo. ..... t,___________
Jie nenori streiko laimėti, j ferencija išrinko veikiantįto prezidentas Boylanasitą šeštadienį tie mušeikos 

duoda darbo ir sutinka mo-Jdarč bjaurius puolimus ant 
keti po vienuolika dolerių į; mainierių. Be jokio perser- i 
dieną, bet. girdi, “man peUgėjimo bei gąsdinimo puolė į kers of America vadų, 
žemas darbas, nes aš noriu [ ir lazdomis mušė darbiniu- [' Mainieriai, norėdami lai- 
IBoylano vieta užimti!” Šia-ikus. Vienam lietuviui susi-į mėti, turi organizuoti Eili-1 
me streike Maloneybando [pratusiam mainieriui lazda nių Narių Streiko Komite-[ 
nusiplauti rankas, jog jis [per kelį koją permušė, tus ir griebtis už energingo' 
nebus kaltas, jeigu streikas [ Draugas randasi ligoninėje.! veikimo. [tį apvaikščiojima Pirmosios
bus prakištas. Girdi, jūs, [ Kitiems teko šiaip lazdomis. į d urime pripažinti, kad į Gegužės pasekmingiausiu. 
mainieriai, būsite kalti! Oi Prilekia prie žmogaus iri mūsų revoliucinės spėkos [ 
jo klika streiko priešakyje [kerta lazda. i
stovi. ; peieį į0 kruvino puolimo ’ma^ai turime draugų komu-1 komis nėra galimas.

Nelaimė mainierių vra ta-! . 1>O •, v;ministu, o ir tie, kuriuos turi-; žiausios darbininkų masės, ku-' -- - ■ ' lant .iamių maimeiių KUO — ' rios vis dar klasiniai apsnūdę
kantriai kenčia, badauja ir 
merdėja, laukdamos kokios 
nors pagelbos iš išnaudotojų 
kapitalistų ir jų valdžios.- Tuos 
darbininkus reikia kokiu nors 
būdu pasiekti ir išbudinti į ap- 
vaikščiojimą Pirmosios Gegu-i 
žės, į kova už duona ir darba. Į . .1 ... - menesio antrąTam reikia milionų lapelių —| 1057-63 Hamilton 
plakatų ir kitos literatūros. Tą I — 
reikalą šioj konferencijoj dar
bininkai permatė ir sumetė

nusiplauti rankas, jog jis .per kelį koją permušė.
1 1 1 1 • • J • 1 I

vietas iš United Mine Woi

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Vaidybos Adresai: 
Poškus, 211 First St.
Pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St. .
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls)

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 j 

' Dayton St.
j I Iž(.lo_ Globėjas P. Kalnietienė, 

, II Iždo Globėjas
J. Krakauskas, 300 First St.

Pirm.
Pirm. S.

B.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

228

255

, me, kad ne daugumoje dar ai ieš kazoku dar. me, ne. visi stovi ant kojų,
nepermato Maloney ir 10|g siunčiamos telegra- Ne. v,rs’ energingai darbuo-
frentų >sdavystes. Jau du|nq()S tam čiam Pinchotui. jasi. Organizavimas Eilinių 
streiku tie patvs elementai r . . ,r. ... ,,„vpiV5 Narių Komitetų eina per-Gal tas šiek tiek paveikė, 

; kad pirmadienį jau tik skir
stė pikietninkus,’ bet nemu- 

Nera Organizuoto Pikieto Antradienį ii vėl šėlti
- ./Tepradėjo.

Mainieriai norėtų pikie- J įryS einame gatve

pardavė, bet vis tiek mai 
nieriai jų neatmeta.\

. . . x ■ Prisirengimo darbas prie i
mepjikankamai tvntos. Pei-1 apvaikščiojimo tuščiomis ran-i įvyksta
---- 4.—— j----------------- i-------  i. . - .. y ... i no mėn., L. L. svetainėj, ! 

’ u u i Second St., Elizabeth, N. J.
džia R-ta vai. vakare.
Iždo Globėjui:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave.
GrušifltS. 1307 Davit Ave.

Ligonių Lankytojai:
Ik- Ručinskas. 1414 Turner Ave.
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus, F.
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizijo- komisija:
A. Senkus. V. Valentą, M. 

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 
Salės pa randavote jas — A. <

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta 

utarnuiką savam
Avė.

ir

ir

Žegunis,

T. I

O.

A

tuoti, bet nėra kam juos pi-/apįe penktą valandą ryte, 
kietui suorganizuoti. Paleis- pamatome du valstijos poli- 
ti eiti ten, kur kas nori eiti. cįstus (Pinchoto mušeikas).
Streikierių susirinkimai ne
laikomi. Jau antra savaitė 
streikas eina, o dar nebuy^ 
jokių susirinkimų, y 
tyčia eina ir kalba:

Tai požemio pasaulio pa
rinkti razbaininkai, nupenė- 

.! ti, kaip buldogai. Pamatė 
fT^mus ir rėkia: “Go on you... 

„ . . . • r • . Go on...” Praėjome. Vienas
šauksime susirinkimą, tai [ draUgas nuėjo kita gatve, o 
mamienai nubalsuos grjzti (. mes likome du ir einam ap_ 
į darbą. Bet tai Maloney j|inkuįt Sutinkame kitu du 
žmonių apgavystė._ Inesm-,kazoklL Tuoja'us ima mus! 
. • • i .. • i., .. • ’-nagan. Grūmoja,ti ir kovoti mihtantingai.įja, kur efname. “

lėtai. Šiuo laiku kiekvienas 
Komunistų Partijos narys 
ir kiekvienas mūsų partijos 
simptikas turėtų darbuotis 
išsijuosęs.

Šiame streike stoka orga
nizuotumo. Turėtų būti šau
kiami mainierių susirinki
mai ir tenai aiškinama ko
vos prasme, numaskuojami' 
senosios unijos viršininkai, ! 
iškeliami aikštėn d arbai; 
Maloney ir visos tos klikos. 
Bet tokių susirinkimų Wil- kovingųjų darbininkų vienybę 
kes-Barre dar nesimatė.

Žiuri*.
Eleventh 

Garbanauskas,
kiekvieno

namo, j

St.

šėlimasReakcinių Vadų
R.eikalau- Reakcionieriai Boylana

. .. v , ju, v.uau.v. Eikite, sa~ jr j o klika neriasi
Vadai unijos bijo saukti su- namo> arfra gausite laz- Nachališkai 
sirinkimiio, ne todėl, kad. p, Pikietas, girdi, šian- mainieriams j.x 

mainieriai nubalsuotų eiti i '(jien uždraustas. Nueiname kad jie grįžtų į darbą. Sto- 
darbą, bet todėl, kad jie bi- ,nuo jp įr eįnam kitomis gat- 
jo,. kad mainieriai nenusluo- [vėmįs. Gal pamatysime ką 
tų vadų ir nepaimtų streiko į nors einant į darbą, tai kal- 
2 o rankas. .binsime neiti. Viduryje vie-
• ^esP^r.atls^^1 kovo- ,nOs gatvės randame būrį 
ja, kad neprileidus lokaluo-1 jaunuoųų mainierių. Jie sa- 
fce prie išlinkimo eilinių na-1^0. “būkite čia, ant šitos 
nų streiko komiteto. Štai! gatVes keli eina dirbti, turi- 
ko bijo lokalų viršininkėliai.'me sulaikyti”

Susidarėme būrys. Kazo- 
įkai kur nors kitūr buvo nu- 
sidavę. šioj gatvėj prie vie 
nos stubos pikietninkai pa taričiai ir Shusteriai gal ve-

iš kailio! 
grūmoja

7

jie 
ir reikalauja

vi prie kasyklų ir šaukia 
mainierius eiti dirbti. O jų 
užpakalyje stovi bosai ir po
licija. Tiktai suvienytas ei
linių mainierių frontas ga
lėtų atlaikyti. Prie to- rei
kia eiti. ‘Toj prasmėj reikia 
darbuotis.

BAYONNE, N.-J., VALDYBA 
1931 METAMS:

orftdžicii arti triiu šimtu do- L. K., VYIAUTO DRAUGYSTESpiaaziai ai u tujų šimtų uo BAYONNE, N. J., VALDYBA
! Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.lerių. Tai gera pradžia!

Nors ši konferencija buvo 
k o m u n i stiniai nusistačiusių 
darbininkų, tačiaus ir darbi
ninkų judėjimo renegatai drį
so prisiųsti porą žmonių, kad

Ant Pikieto
Su draugais einame p*? 

kietuoti. Tai šen, tai ten 
matyti poromis darbininkai 
vaikštinėja ir saugo, ar ne
pamatys su “dinerkėmis” 

, / ką nors einant j darbą. Bet 
{ pfkietuotojų mažai. Kaip 

jau sakiau, streiko vadai 
nęagituoja- eiti ant pikietoJ 
neorganizuoja darbininkus 
pikietui. Anti^jjfajnierįfi)

mato vieną, kuris taisosi 
mašina važiuoti dirbti. Pa
sako jam, kad jis geriau pa
siliktų namie. Tas grįžta į 
stubą. Vienam skebui lan
gai tapo išbarstyti. Bet štai 
vienas eina dirbti. Ateina 
tiesiai į mūsų būrį. Jaunuo-. 

,liai pastoja kelią ir reika- 
išgąsdintk/LlTeikia atmintillauja, Jsad jis grįžtų namo, 
starkas: senosios unijos pa-)Tas pasisako, kad jis eina 
tys ’ viršutiniai tūzai šį1 dirbti. Bet štai kaip teisi-tys viršutiniai

Reikia Būdavot Parti jo: 
SpėkasJKHS i

Maloney, Vra-i

džioti už nosies mainierius, 
tai didelė mainerių nelaimė. 
O jie gali tą daryti ‘todėl, 
kad Komunistų Partijos 
spėkos tebėra persilpnos. 
Tą dabar mato susipratę 
tnainieriai. :
davojimas Komunistų Par
tijos spėkų tarpe mainierių/ 
yra neatidėliotinas darbas. 
O sąlygos tam labai prie
lankios. Niekados pirmiau

ardyti. Tai žmonėm iš loves- 
toniečiii — trockistų, iš Kom
partijos pabėgusių arba išmes
tų, grupės, kuriems giminin- 

' gi lietuvių Pruseika, Butkus, 
Strazdas ir komp. Tačiaus ši 
konferencija vienbalsiai atme
tė tų žmonių mandatus ir pa- ■ 
reiškė, jog tarp kovingųjų, 
revo.liuciniij darbininkų ne 
vieta buržuazijos agentams. Ir 
tatai padarė be jokių diskusi- 
jii ar argumentų.

Tas parodo; kad darbinin
kai pradeda labai greitai pa
žinti buržuazijos agentus, dar
bininkų judėjimo griovikus, 
nežiūrint, kokiomis revoliuci
nėmis frazėmis tie elementai 
dangstytus!. Darbininkai grei
tai pažįsta juos iš jų darbų ir 
išdrebia iš savo eilių, 
buvo padalyta ir šioj 
rencijoj.

Beje, praeitus porą 
šios šalies buržuazija paskelbė 
Pirmąją Gegužės kaipo “vai
kų sveikatos” dieną tikslu už-1 
kenkti darbininkams. šioj 
konferencijoj darbininkai pik
tinosi tokiu bjauriu buržuazi
jos darbu prieš darbininkus,

Taip 
konfe-

metų

Štai- kodėl bu- i Pare’škė, kad nei jokie kęn- 
kūnai iš buržuazijos pusės ne-
sulaikys darbininkų nuę ap 
vaikščiojimo savo dienos 
skelbimo kovos buržuazijai 
jos kapitalistinei tvarkai.

A. Gilman.

ir 
ir

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per VGb. 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- fs'"' 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- khMI
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su (^7
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsineriinui veltui! f /
MOTERIMS PANEDĘLIAIS IR UTARri INKAIS, nuo * /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipgrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui I_
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway .-karais—išlipt gut ^Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius

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

W.175M. Panelis,

P. Janiūnas,

Lukaitis, 591

Pirm, pagelb. 
24th St. 

Prot. 
49th St.

Fin. Rašt. A. ______ , ___
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M. Višniauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.
seyville *Rd.

Rašt. 128 W.

Ave. A

ŪkesŲ Neprigulmingas 
Pašalpos Kiiubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free- I 
hold. N. J.; protokolų raštininkas—| 
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free-j 
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Glovicius, Box 288 B. Jer-

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undei*taker
Išbalsatnuoja ir laidoja numigusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už. žemą kaitrą nuliūdimo 
valandoje . šaukitės pas mane. Pas mane 
Kalite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

; 1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

liaus. 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 ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a I i a's, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę t svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve- ž 
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer- 
ry.

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

69 S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-8729

Tri ii ' ..............—' ■ » '



Puslapis šeštas Penktadienis, Kovo 25, 1932

VIETINES ŽINIOS
Nežmoniškai Didelė Paranka 
Skalbyklų StreikieriamsSkalbyklų

Prakalbos - Prelekcijos > Būkite Aido Choro ir . 
Dviem Įdomiausiais ' T.D. Apsigynimo 17-tos 
Klausimais į Kuopos Vakarėlyje

■o . ... o .. , Tarptautinio DarbininkųBalandžio 3 diena, sekma-. . . . . ...j. . v -j • • i ..i Apsigynimo ir Aido Choro va-dieni, bus įdomiausios prakal-' H ,
bos ■ nrelekciios kokias bent ka,811s fVyks nedell0Je> 27 d- bos n pielekcijos, kokias bent d t.D.A. 17 kuo.
kada brooklyniečiai girdėjo. . . , .. . .ir n - i Pa kviečia darbininkus ir dar-Kalbes drg. M. Undžiene, pen- . . , . . . . ..... . _ . * . O/,. /„ bimnkes bei jaunimą skaithn-kis metus gyvenus Sovietų Są- ....
jungoj. Jokie priešai negalės 
primesti, kad jinai “pertrum- 
pai” Sovietuose buvo, kad ge
rai patirti dalykus. Išgirsite 
stebėtiną skirtumą tarp dar
bininkų, jų moterų ir vaikų 
gyvenimo Sovietų šalyje, iš 
vienos pusės, ir darbo minių 
skurdą kapitalistinėse valsty
bėse, iš antros pusės.

Daktaro J. J. Kaškiaučiaus 
prelekcija gvildens pamatinį 
klausimą apie žmogaus gyve
nimą, — būtent kodėl žmonės 
be laiko pasensta ir miršta? 
O juk nėra jokis perdėjimas 
pasakant, kad Amerikoj nėra 
kito lietuvio daktaro, kuris 
taip gyvai, populiariai įr moks
liniai mokėtų išaiškinti darbi- D » L. x i • 
ninkiškai publikai sveikatos DCdarblŲ SClpiIH^ 
ir gyvenimo dalykus, kaip kad ---------
Daktaras Kaškiaučius..

Tas prakalbas — prelekci- 
jas rengia Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Pirmas Ra
jonas. Jos įvyks “Laisvės” 
svetainėje, 4 vai. po pietų. 
Įanga visiems veltui.

gai dalyvauti ir paremti Aido 
Chorą ir T.D.A., kuris kovo
ja už darbininkų reikalus. 
Bus gera muzika; jaunamas 
galės smagiai pasišokti kartu 
su aidiečiais. Tai nepamirški
te, nes tai jau žiemos sezono 
bus paskutinis parengimas. 
Vėliaus rengsimės prie vasa
rinių išvažiavimų.

Įžanga 35 centai.
6 vai. vakare, “Laisvės’ 
tainėje, 46 Ten Eyck 
Brooklyn. N. Y.

Rengimo Komisija.

Pradžia 
sve- 
St.,

Kas Veikiama Prieš Buržuję 
Bloky Komitetus, o už Tikrą

NEW YORK. — Kaip žiau
riai buržuazija pasitinka bile 
kokią darbininkų kovą už pa
gerinimą sąlygų, liudija skal
byklų darbininkų streikas. 
Areštavus aštuonis streikierius 
New Style skalbyklos, 16th St. 
ir 3rd Avė., jie liko pastatyti 
po $42,000 parankos, tai yra 
vidutiniai daugiau, kaip po 
$5,000 kiekvienas. Bosai ir 
demokratiškas teismas suda
rė prieš juos sumoksią. Iš
naudotojams ypač nepatiko, 
kad baltieji darbininkai ir dar
bininkės parodė didžiausią 
vienybę. Patsai streikas tie
sioginiai kilo todėl, kad bosas 
pavarė vieną negrą darbinin
ką. Sustreikavę vadovybėje 
kairiosios skalbėjų unijos, dar] 
bininkai ne tik reikalavo su
grąžint atgal tą negrą, bet ir 
visiems sutruįmpinti darbo vai 
landas ir pridėt uždarbio.

šeštadienį, kovo 26 d., S 
vai. vakare, Industrinė Skal
bėjų Unija turės pirmą metų 
nį savo balių Ambassador sve- 
tainėje, 3rd Avė. ir Claremonį 
Parkway. Dešimtas procenįf 
tas pelno eis streikuojantiems 
Kentucky mainieriams, o dau
giau skalbyklų darbininkų ko
vai. Tikietai gaunami vaka
rais unijos raštinėje po num| 
260 E. 138th St., New Yorke,

Kaip New Yorko Darbininkai Rengias 
Prie Pirmosios Gegužės Apvaikščiojimo

. I
komunistų ir kovoti už bedar
bių aprūpinimą lėšomis kapi
talistų ir jų valdžios.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Chinų Komunistų Laikraš
čio Pramoga Šiandie

reiškia ta 
gudrybė, 
Šelpimo

ir 53-čios
NEW YORK. — Lietuviams 

darbininkams šiandie vakare 
pasitaiko proga geriau susipa
žinti su draugais chinais. 8 
vai. vakare, Manhattan Lyce
um svetainėje chinai komunis
tai turi paminėjimą antrame-^ 
tinių sukaktuvių savo laikraš
čio “Vanguard.” Bus suvai
dinta trumpas veikalėlis “Chi- 
hija Atbunda;” galėsime gir
dėti tikros chiniečių muzikos. 
Be to, bus kumščiakova chinų 
su japonais, 
amerikoniška 
ga 35 c. _ _______

Paremkime draugus chinus. (Bedarbių Tarybos ir vadas al- 
i kanųjų maršavimo į Washing- 
toną, ir kiti bedarbių veikėjai. 
Bus rodoma judami paveikslai 
pereito bedarbių žygio į Wash- 
ingtoną.

NEW YORK. — Policma-'

gaivalus iš “bolinės” ir suau- Bedarbiu Koncertas 
gesnius moRinius iš viešosios • n p D į * 
mokyklos ir užsiundė juos iš- DHIIUS KytOJ 
ardyt bedarbių mitingą prieš į ______
miestinį feikerišką Home Re- j Rytoj> kovo 26 d 8 val va. 
lief (Šelpimo) Biurą. Tie pa- karej Brooklyno Bedarbių Ta- 
daužos sulaužė kalbėtojų plat-; ba tur& kencertinj balių po 
formą, sudraskė bedarbių pIa-Įnum. 118 Cook St., Brooklyne. 
katus ir vėliavas ir apstumdė1-- -
kai kuriuos mitingų dalyvius.

ant gat-

Columbus

Šokiams grieš 
orkestrą. Įžan-

Policija su Gengsteriais 
Suardė Bedarbių Mitingą

Maliavotojai Laimėjo 
Bėgyje Trijų Dienų

NEW YORK. — Kairiųjų 
vadovybėje, per tris dienas 

' laimėjo streiką maliavotojai, 
dirbantieji Hunts Point Deco
rating Kompanijai ir Art 
Craft šapai. Pastarosios šapos 
bosas šaukėsi Amerikonų Le
gioną ir Amerikos Darbo Fe
deracijos vadus, kad padėtų 
sulaužyt streiką; bet nieko ne
pešė, nes darbininkai visi iki 
vienam solidaringai streikavo, 
masiniai pikietuodami.

Streikas kilo iš to, kad bo
sai pavarė vieną darbininką 
už kairiai unijinį veikimą. 
Streikieriai privertė šį darbi
ninką sugrąžint atgal; prispy
rė darbdavius pasirašyt, kad 
nei vienas nebus paleistas už 
organizavimą unijos; pripa
žint darbininkų- komitetą ša- 
poje ir su tuo komitetu svars
tyt visus klausimus, kur tik 
paliečiami darbininkai.

Streikieriai nutarė iš pir
mos savč pėdės po streiko su- 
mest $15 Daily Workeriui ir 
Freiheitui. Tuom jie išreiškia 
dėkingumą šiem komunisti
niams dienraščiams, kurie pa
dėjo streikieriams laimėti ko
vą.

NEW YORK. — Trečiadie
nio vakare Bedarbių Taryba 
viduriniame New Yorke sumo
bilizavo šimtą bedarbių ir 
dirbančiųjų vaikščiot po dar
bininkų namus, rinkt parašus 
po peticijomis — reikalavi
mais bedarbių apdraudos įsta
tymo ir aiškint, ką 
nauja buržuazijos 
vadinamieji Blokų 
Komitetai.

Vakarais tarp 42
gatvių važinėja trokai su be
darbių kalbėtojais ir įvyksta 
pustuziniai mitingų 
vių kampų.

šiandie 5 vai.,
Circle aikštėje bus masinis mi
tingas delei tuojautinės bedar
biams pašalpos ir socialės ap
draudos įstatymo; o 6:30 vai. 
iš Columbus Circle eis bedar
bių ir dirbančiųjų demonstra
cija su degančiais švyturiais 
rankose; maršuos į Bryant 
Hall, 42nd St. ir 6th Ave. Sve
tainėje kalbės Herbert Benja-

I min, sekretorius Nacionalės

va-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

New Yorko darbininkai ren
giasi apvaikščioti šių metų 
Pirmą dieną Gegužes taip 
skaitlingai, kaip dar niekados 
nėra buvę. Ir galima tikėti, 
kad toks skaitlingas apvaikš- 
čiojimas įvyks, nes pas darbi
ninkus pasireiškia dar nebū
tas entuziazmas. Toks ma
nymas nėra iš piršto išlauž
tas.

' Praeitą sekmadienį, kovo 
20, įvyko masinė New York<p 
įvairių darbininkiškų organi
zacijų konferencija 
gimui apvaikščioti 
Gegužės. Dalyvavo 443 dele
gatai nuo 290 organizacijų 
arba kuopų. Tai tiek dele
gatų radosi, kurie turėjo man
datus. Buvo ir tokių, kurie 
neturėjo mandatų, del jų or
ganizacijų susirinkimų neįvy- 
kimo tuoj pirm šios konferen- . 
cijos. Todėl, galima sakyti, i 
jog buvo apie penki šimtai de
legatų,' o iš viso buvo apie še- j 
ši šimtai žmonių.

Tai puiki ir entužitr»Vn8'a | 
konferencija. Kodėl puiki? į 
Todėl, kad visų tautų ir rasių ( 
darbininkai svarstė savo ben-1 
rus reikalus be jokio viens ki- į 
to pažeminimo del tautybės ari 
spalvos. Buvo geras skaičius 
liegllj, japonų, chinų ii kitų. I g taigi Kreipnives pas mane, 
Ir visi diskusavo darbininku I I stengsiuosi pilnai patenkinti.

c .« -w r ▼ • » v « 1 • sz • *

reikalus atvirai, energingai ir 
jausdamiesi savo vietoj.

Klasiniai susipratęs darbi
ninkas jautiesi labai gerai to-! 
kioj kompanijoj; matai, kad 
visų tautų darbininkai prade- 

: da klasiniai susiprasti, prade- 
j da jungtis, organizuotis vie-, 
i nan kūliau ir rengiasi užduoti 
; mirtiną smūgį kapitalistinei 
Į bado ir išnaudojimo sistemai 
! greitoj ateityj.

Reikia pastebėti, kad bur-! 
l nebepajėgia taip a p-; 

dumti darbininkąms akis viso- Į 
kiais “skymais.” Nežiūrint, į 
kokį buržuazija “skymą” — i 
apgavystę sugalvotų, darbiniu- 1 
kai jau išmoko pažinti jų ne
teisingumą ir iškelia viską ( 
aikštėn.

Diskusijų laiku visi delega
tai išsireiškė prieš kapitalistų 
naują “skymą”— “Block Aid 
Committees”. Čia darbininkai i 
pareiškė, kad tokie “Block 
Aid Comm.” nieko daugiau 
nereiškia, kaip tik buržuazi
jos norą visai atsikratyti nuo 
teikimo pagelbos bedarbiams I 
ir užkarti visą šelpimą bedar- | 
bių ant pačių darbininkų, ku-( 
rie dar dirba už pusbadžio ai- ;

Galimas daiktas, kad tūli į 
i dar nežino, kaip ir kur tie ’ 
i vadinami “Block Aid” komite- 
i tai yra organizuojami. Bur
žuazija organizuoja vadina
mus “Block Aid” komitetus I 
darbininkų apgyventose vie-j 
tose kiekviename tarpgatvy-; 

Bus daromi skaniausiai lietuviški i je iš keleto žmonių. Tas ko- 
i mitetas susirašo visus dirban
čius ir nedirbančius darbinin
kus jam paskirtame tarpgat-! 

Ivyje. Kurie dirba, iš tų ko- 
Į lektuoja pinigus ir žada pirk- 
į ti maistą tiems, kurie nedirba, 
i Ir tokiu būdu kapitalistai ir jų 
! valdžia mano atsikratyti nuo 
atsakomybės teikti pagelbą 
badaujantiems bedarbiams.

Aiškus dalykas, kad bur
žuazijai ir jos valdžiai nerei
kės tverti tokių “Block Aid” 
komitetų buržujų apgyventose 

! vietose. Tokiu būdu jiems ne
reikės ir pinigų duoti del ba
daujančių bedarbių. Tai pui
ki kapitalistų niekšystė prieš 
darbininkus. Tas turėtų ati
daryti kiekvienam darbinin
kui alęs ir pastūmėt jį dėtis 
prie kovojančių darbininkų —

SMULKMENOS
NEW YORK. — Areštavo 3,1 

žmones, kad jie tūliems ateiį 
viams padirbo liudijimus, kai
po gimusiems saloj Porto Ri
co. Ta sala yra užvaldytą 
Jungtinių Valstijų ir jos pilie
čiams yra laisvas įvažiavimas 
į šią šalį.

NEW YORK. — Bernai me
tais šiame mieste nuo džiovos 
mirė 4,373. Trys desėtkai 
metų atgal, t. y. 1901 m. nuo i v 
jos mirė 8,135. Imant domėn I žuazija 
padidėjusį gyventojų skaičių, 
pernai nei pusės tiek nuėji 
sausligės 
metais.

tiek nuoili 
nemirė, kaip 1901

YORK. — Apie 10Į 
visų vaikų, lankan- 

‘ ■ vi-į 
Vie-! 

noj vidurinėj mokykloj apsir-lį 
gę net 1,400 mokinių. Sirgi
mų padaugėjimas reikia išaiš
kint tuom, kad daugelis mo
kinių yra sūnūs ir dukterys 
bedarbių arba tedirbančių tik 
dalį laiko. Negirdėtas skur
das šimtu ošė tūkstančių dar
bininkų šeimynų pakerta vai
kų sveikatą. 
-------------------------------------------

NAUJI BIZNIERIAI
Atidarė

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

ir amerikoniški valgiai.
Kviečiame užeiti ii’ persitikrinti. , 
Savninkai J. ŠNIRAS ir RAUBA.

NEW 
nuošimčių 
čių viešąsias pradines ir 
dūrines mokyklas, serga.

i Įžanga prie durų 35 centai, 
bet pasiperkant tikietą išanks- 
to po num. 61 Graham Ave., 
galima bus įeit už 25 c.

Mes atsišaukiame į visus 
' Brooklyno darbininkus ir jų
I organizacijas paremti šį pa-!
I rengimą, taip kad mes galėtu-!
me sėkmingiau vesti kovas užįkovo, 
bedarbių apdraudą ir tuojau- i turės savo susirinkimą “L
i • • • ___ J ~ z-.

SUSIRINKIMAI
“L.” Bordirektoriams

prisiren- 
Pirmąją

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

t . » .i
i Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai i 
į Dovanom ar patys sau norėda- į 
I mi pirkti laikrodžius, daimantus Į 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- • 
i nokite, kad pas mane pigiau nu-į 
| sipirksite. 1

| ĮVAIRŪS 
I RODŽIAI I
į JAUSTOS MADOS 
|UŽ PRIEINAMA 
į KAINĄ

LAIK-
NAU-

0 t |
| Taipgi taisau visokius laikrod- J 
I žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
į Williamsburgieciams, kuriems į 
s pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
į daiktus, palikite “Laisvės” ofise. J 
«Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs! 
I atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-J 
I kosite “Laisvėje.” į

VIKTORAS JANUŠKA 1
127-17 Liberty Avė Į

Tarpe 127 ir 128 gatvių |
Richmond Hill, N. Y. į

H

I
H

.—.4.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNUV
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau jvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerkles, 
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 2-910R

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I El A USKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iŠ visų šalių, ir iš čia - 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERlMfe 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1, MUS, O MČS 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirŠkinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chronitkas vyrą ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo > 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

tinę jiems paramą. Padėda
mi mums, jūs sykiu prisidėsit

Šį penktadienį, 25 dieną 
” bordirektoriai 

v

svetainėj. Dalyvaukite visi,

Malonūs Rūkyti!
’ Gerbiami Gerą Cigarą 
i Mylėtojai!

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

prie kovos prieš bedarbių mė- nes. svarbių dalykų ap
tymus iš namų ir už rendų 
nupiginimą.

Williamsburgo Bed. Tar.

Dalyvaukite Šiuose 
Susirinkimuose

NEW YORlt — šiandie 
vakare, 66 East Fourth St., 
Manhattan Lyceum svetainė
je, bus duodama platūs rapor
tai iš Ateivių Gynimo Komi
teto d e 1 e g a c ijos patyrimų 
Washingtone., Lietuviai dar
bininkai, dalyvaukite. Reikia 
labiau susidomėt ateivių apsi
gynimo klausimais.

NEW YORK. — šeštadienį, 
3 vai. dieną, įvyksta Darbo 
Unijų Vienybės Tarybos vei
kėjų susirinkimas po num. 5 
East 19th St. Lietuviai lygie- 
čiai Amalgameitai, opozicinių 
grupių nariai Darbo Federaci
jos unijose ir visi kairiųjų uni-

tarimui.
J. Weiss

Naujoki) Cigarg
EĄST NEW YORK

LDS. 13 kopos if LDSA. 111 kp. 
komisijų susirinkimas jvyks šį pen
ktadienį 25 kovo Pradžia 7 vai. va
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 daugelis svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių. Iš downtown važiuojant rei
kia važiuoti Lexington arba 7th 
Ave. “subway” su užrašu East 180 
St., arba White Plains Rld., ir iš
lipti ant Freeman St.

Valdyba.
(71-73)

jų nariai bei pritarėjai yra ra
ginami atvykti į tą 
mą.

Apart unijinių 
bus svarstoma kova 
perialistinį karą.

susirinki

klausimų, 
prieš im-

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Telephone, Evergreen 6-5310

J: GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

> BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Jewelry Storas. Biz

nis išdirbtas per 10 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)

PARSIDUODA VALGYKLA
Galite pirkti arba parandavoti už 

platesnių in- 
145

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

Thames

(68-73)

Tai

LIETUVIŲ 
ISDIRBYSTCS 

Petras Naujokas nrAtoAiSavininkas CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
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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.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261




