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KRISLAI
Motina Pasakoj ir Tikre

nybėj.
Pieno Bonkos ir Hooveris 
“Vilnies” Suvažiavimas. 
Kam Iš To Nauda?

Rašo Komunistas

Darbininkai Visų Šalių, • 
Vienykitės! Jūs Nieko

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasauli!

Darbininkų Masės Kelia Protestus Prieš Pasmerkime Negru Jaunuoliu
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Jeigu draugai dar neišvertė, 
tai tuojaus turėtų išversti ir pa
talpinti “Laisvėje” Tom Moo
ney laišką jo senutei motinai. 
Laiškas tilpo “Daily Workery,” 
kovo 23 d.

Tom Mooney sveikina savo 
motną, 84 metų amžiaus senu
tę, kuri drąsiai paėmė raudoną
vėliavą nešti, kad išliuosavus iš ‘ “ 
kapitalizmo bastilijų ne tik jos 
sūnų, bet visus politinius kali
nius. Tai skaistus pavyzdys, 
milionams < 
motinu

Mponey savo motiną prilygi
na prie motinos Maksimo Gor- . NANKING.— 
kio apysakoj 
motinos 
prieš carizmą, 
vos vėliavą ir drąsiai neša, 
tęsia savo sūnaus darbą.

. . . . . . . . . . . . . . . . . Milžiniški Chinijos Nuo- PENNSYLVANIJOS MAINIERIŲ 
darbininkų klasės sloliai KafO FfOIlte STREIKAS AUGA IR STIPRĖJA

Argentinos Valdžia
Paskendus Skolose

Japonijos 
Motina. ’ Anos įsiveržimas į Chinija pada- 

sūnus žūsta kovoje - j b j dide]ius'nuostolius, 
Ji pagriebia ko- . . ’ji kurie siekia apie $1,785,- 

064,822. rp- 
Tom Mooney motina daro tą lionų dolerių.

patį. Sūnus pateko į bastiliją lįaj yra sekamai dalinami: 
už gynimą darbininkų klasės CiviH riuJstoiiu $36,957,- 
’•eikalų, motina tęsia jo darbą | 
klasių kovos lauke!

Tai arti dviejų bi- 
Tie nuosto-

462; militarių — $469,003,- 
653; geležinkelių—$630,741,- 

Washingtono pieno trustas 216; pervežimo — $20,000,- 
paskelbė. kad Hooveris yra ge-|000; bevielių stočių nuosto

liai—$2,600,000; kitų nuos
tolių—$606,224,964.

riausias kostumeris. Per metus 
jis išperka pieno už $4,000. Kas
dien už pieną užmokama po 12 
dolerių ir 35c.! Dalį to pieno su
geria Baltojo namo ponai, o ki
tą dalį sulaka Hooverio šunes. 
Tuo tarpu m i lion a i darbininkų 
kūdikių miršta badu ir negau- • 
na stiklo pieno į dieną. Ame
rikoj, mat, visi “lygūs.”

Sukilimai Japonijos 
Armijoje

“Vilnies” Bendroves 
ką suvažiavimas įvyks 
8 d. Svarbus bus šis 
vimas. Pereitam 
renegatas Pruseika

CHANGCHUN.— Iš čia 
pranešama, kad Japonijos 
1,000 r altarijos -sukilo prieš 
savo generolus ir prisidėjo

šėrinin-
gegužės
suvažia- Į

suvažiavime i prie tų sukilėlių, kurie ko-

SCRANTON, Pa— Kuo- 
met Boylan ir Maloney pa
skelbė, kad streikas jau bai
giasi, mat, jie rūpinasi, kad 
greičiau darbininkus par
duoti kapitalistams, tai mai
nierių streikas plečiasi. Ei
linių Narių Komitetas or
ganizuoja mainierius ir 
streikas, vietoj mažėti, ple
čiasi. Mainieriai atmeta tų 
ponų planus, kad darbas 
būtų padalintas tų /darbi
ninkų, kurie dirba ^su nedir
bančiais. (

Toks darbo padalinimas, 
tai reikštų supjudymą dar
bininku vieni su kitais. Dar
bininkai, kurie dar šiek tiek 
dirba, netektų nė to darbo. 
Jie gautų darbo dar ma
žiau. Tuomet darbininkai 
sukiltų prieš bedarbius, kad

atima iš jų darbą. Taip pat 
butų tik uždėjimas bedarbių 
ant tų darbininkų, kurie 
dar dirba. ■< '

Tad Eiliniu Nariu Komi
tetas organizuoja mainie- 
rius streikan už reikalavi
mą ne mažiau, kaip trijų 
dienų darbo visiem mainie- 
riam. Eilinių Narių Komi
tetas reikalauja bedarbių 
apdraudos. Tokia apdrau- 
da turi būt mokama iš vals
tybės ir mainų operatorių.

Eilinių Narių Komiteto 
programa smarkiai platina
si ir mainieriai ją priima. 
Tik reikalinga gerai mai- 
nierius darbininkus su ja 
supažindinti. Mainieriai tu
ri patys veikti, kad laimėti 
šį streiką.

VYRIAUSIAS TEISĖJAS PRIPAŽĮS
TA, KAD NEGRĮJ JAUNUOLIU 

TEISMAS NEBUVO BEŠALIŠKASBuenos Ayres.—Argenti
na nori gauti iš savo gyven
tojų - “patriotinę” paskolą 
tuojautiniams reikalams. Ta 
paskola bus 500,000,000 pe
sų (apie 130,000,000 dol.). 
Finansų ministeris Alberto 
Hueyo paskelbė, kad Argen
tinos valdžia algų savo dar
bi n i nkams yra skolinga 
100,000,000 pesų. Taip pat 
jinai skolinga 300,000,000 [nekaltus 7 negrus jaunuo- įkimą, kad visoj šalyj turi 
pesų kontraktoriams.

Tas skolas kapitalistinės 
valdžios nori sukrauti ant 
darbininkų. Todėl ir yra 
darbininkų bruzdėjimas to
se valstybėse. Pasaulinis 
krizis paliečia kiekvieną ka
pitalistinę valstybę ir finan
sus. Tik darbininkų valsty
bė—Sovietų Sąjunga neturi‘

CHATTANOOGA, Ala— 
Tarptautinis Darbin. Apsi
gynimas išleido pareiškimą, 
kad George W. Chamlee pa
davė apeliaciją į Jungtinių 
Valstijų augščiausią teismą 
prieš Alabama valstijos tei
smo nuosprendį nužudyti; Apsigynimas išleido pareiš-

sėjų suolą (jury). Ten var
žoma ir kitos juodveidžių 
teisės.
Masės Darbininkų Ruošia 

Protestus
Tarptautinis Darbininkų

liūs. Kad jaunuoliai būtų į būt šaukiama masiniai mi- 
nužudyti elektros kedėje,'tingai protestui prieš netei- 
tarimas padarytas Alaba-isingą pasmerkimą nekaltų 
ma valstijos teismo 6 teisė-1 darbininkų jaunuolių.

i Pirmiausia atsiliepė Dėt-
' Teismas Nebuvo Bešalis iroito. “nin’saj;. 4>0.00 ,n®’ 

grų ir baltų darbininkų lai- 
. Vyriausias Alabama vals- kė masinį protesto mitingą 

tijos teisėjas John C. An- ir pareiškė griežtą protestą 
derson, atsisakydamas nuo Alabamos teismui ir visai

jų balsais prieš vieną.
Teismas Nebuvo Bešalis

kapitalistinio krizio, nes te- balsavimo už nužudymą 7 kapitalistinei sistemai, kuri 
nai jau nėra kapitalizmo.

pareiškė: voja prieš Japonijos impe-
Jeigu Centro Biuro politika ria]jzma. Prisidėjus skait- 

tai sis bus paskutinis .. . u ... i -i-v i- - -. hngai armijai, sukilėlių dar-
Well, Centro Biuro po- bmmkų ir valstiečių, kovo

jančių prieš naują Mandžu- 
rijos “neprigulmingą vals
tybę,” jėgos žymiai padidė
jo. . . • ’

Šios žinios labai yra sle
piamos ir veik neįžiūrimai 
pakavojamos kapitalistinėj Kai-shekas, kurį labai giria

_ . ‘y ir remia Amerikos valdžia,
kad armija prisidėjo prie yra parsidavęs imperialis-

laimės, tai šis bus paskutinis 
‘Vilnies’ Bendrovės suvažiavi
mas!”
litika laimėjo, bet “Vilnis” te-1 
begyvuoja ir ketina gyvuoti, ši 
politika ne tik nesunaikino 
“Vilnies”, bet ją išgelbėjo nuo 
pražūties. Tą dabar visi mato.

Šėrininkų 
dar vieną

Chiang Kai-shekas Parduoda Chi
nijos Liaudį Imperialistams

"Vilnis” gyvuoja, 
suvažiavimas atvers 
puslapį bolševikų dienraščio gy
venime. Komunistai, komunis- 
tii Hmpatikai ir visi revoliuci
niai nusistatę šėrininkai priva
lo rengtis skaitlingai dalyvauti 
suvažiavime. Kad Pruseikos 
“armija” vėl suvažiavime štur
muos, tai reikia laukti. Jie, at
simenate, buvo pasikaustę šu- 
myti “Laisvės” suvažiavime, 
bet kad darbininkai jiems išpė-

spaudoj. Gera jų ypatybe,

revoliucinierių ir su jais ka
riauja.

Vokietijos Fašistai
Ruošia Sukilimą

BERLYNAS.— Praneši-
re kailį, tai ne jų kaltė tai jų . - ĮjamjjUrg0 jr kitur 
nelaime. Panašiai su jais pa- .v. . . , . , . ... .
sielgs darbininkai ir “Vilnies” 
suvažiavime. Mes apie tai nea
bejojame.

aiškiai rodo, kad Vokietijoj 
hitleristai fašistai ruošia 
sukilimą. Pati policija su
rado, kad fašistai ginkluo-] 
jasi. Surasta daug ginklų 
ir amunicijos.

Tokių žinių yra ir Berly
ne. Čia ir fašistai ruošia 
savo jėgas ir ginkluoja sa
vo pasekėjus. Bavarijoj 
taip pat surasta mašininių 
šautuvų ir kanuolių.
• Prieš fašistinį sukilimą

Atsirado grupė žmonių, ku
rie bando pastot kelią suvieniji
mui Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoje.- 
Tarpe jų yra ir darbininkų. 
Tie draugai nepagalvoja, kad 
vienybė jiems patiems naudin
ga, kad pasidalinimas į dvi pa
našios rūšies progresyviškas 
pašalpos organizacijas trukdo
veikimui, pridaro bereikalingų kovos Vokietijos darbinin- 
išlaidų ir tt. Užlaikymas dvie- kaų nes fašistų laimėjimas prieš savo šalies darbinin- 
jų aparatų, siuntinėjimas dvę- tik pabloginti darbiniu- kus, bet ne prieš svetimą 
škia eikvojimą narių sumokėtų j kų gyvenihffą.

SHANGHAJUS. -- Da
bartiniuose reikaluose tarpę 
Chinijos ir Japonijos vis la
biau paaiški, kad Chiang

ir remia Amerikos valdžia,

tams.
Juo nuogiau dabar ati

dengia šį dalyką New Yor- 
ko Times, kurio pranešimu 
labai aiškiai pasirodo, ko
dėl Japonija laimėjo mū
šiuose prie Shanghajaus. 
“Times” rašo: “Jei Chang 
Kai-shekas būtų ėmęs ginti 
Shanghajų, tai' nebūtų likę 
jėgų kariavimui su kitais 
generolais ir komunistais, 
kurie jau siekia prie Han- 
kowo. Chiang Kai-shekas 
pasirinko vieną iš dviejų: 
kariauti su Japonija, arba 
su komunistais. Pagaliaus 
jisai nusprendė kariauti su 
komunistais.”

Tai taip pasielgė pardavi- 
kas darbininku ir valstiečių 
savo šalies. Jisai kariauja

rai bešališkas teismas.
^sai sako:

“Kalti jie ar ne, tai ne i 
svarbiausias klausimas. 
Svarbiausias, tai ar jie gavo 
bešalį ir gerą teismą sulig 
įstatymais.

“Gal but, kad nei viena 
atskira priežastis negali pa
keisti dalyką. Bet kuomet 
svarstoma kiekviena prie
žastis sujungiamai su kita, 
tai bendrai turi įtikititi teis
iu i šką j į protą, kad jie nega
vo gerą ir bešalį teismą, ko
kio reikalauja rimtas ap
svarstymas ir mūsų konsti
tucija.” *'

Vienok tas pats teisėjas 
. hm •••n • n 1 ' nieko nesako apie teises neg

dentų Patirt Mainierių Gyvenimo Sąlygas rų darbininkų pietinėse vai-

padalinimu visai šaliai.
Sovietai steigiasi ir tvir

tėja, tai visi kapitalistai 
mato tame sau pavojų.' To
dėl ir Chiang Kai-shekas 
nutarė kariauti ne prieš 
svetimą imperializmą, bet 
prieš savo šalies darbinin
kus. Taip ir darbininkai tu
ri vienytis ir kariauti prieš 
savus pardavikus.

Bangžuvė Sulaikė 
Laivų Judėjimą

CUXHAVEN, Vokietija, 
-Čia į prieplauką kaip nors 
pakliuvo bangžuvė, kuri su
laikė net laivų plaukiojimą. 
Bangžuvė sveria 12,000 sva
rų. Pagaliau s ji buvo su
gauta ir išvilkta į kraštą.

Sakoma, kad bangžuvė 
atplaukė iš Šiaurinės Jūros. 
Darbininkai turėjo gana 
daug darbo kol ją išvilko į 
kraštą.

Kentucky Valstijos Fašistai Neįsileidžia Stu-

jų pranešimą ir instrukcijų rei- imperializmą, kuris gręsia
dolerių. Be to, ir kas svarbiau- i 

* šia, juo didesnė organizacija,’ 
tuo daugiau gali nuveikti, tuo1 
daugiau užtikrinta jos ateitis, 
tuo stipriau apsaugoti jos na
riai nelaimėje bei ligoje.

Taigi, kurie priešingi tų dvie- į 
jų organizacijų vienybei, netar
nauja darbininkų klasės reika
lams. Noroms ar nenoroms, jie 
padeda darbininkų priešams.

150 STUDENTŲ JAU PA
SIEKĖ TENN. VALSTIJĄ

KNOXVILLE, Tenm-Stu- 
dentų grupė, kurių yra viso 
150, šeštadienį jau pasiekė 
šį miestelį. Jie keliauja pa
tirtų Kentucky valstijos 
mainierių darbininkų padė
tį. Šią ekskursiją suruošė 
Nacionalė Studentų Lyga.

Kubos Darbininkai Sveikina Kovoje Kritusius 
Darbininkus Detroite,

HAVANA, Kuba.— Prieš- 
Imperialistinė Lyga gavo 
laišką iš Kubos nuo revo
liucinių darbininkų unijų 
Konfederacijos. Laiške pra
nešama, kad Kubos darbi
ninkai' laikė demonstracijas 
protestui prieš Fordo su
ruoštą skerdynę, kurioje ke
turi bedarbiai darbininkai 
likosi nušauti.

Demonstracija, kurią su
rengė Kubos Komunistų 
Partija, Nacionalė - Darbi
ninkų Konfederacija ir

Tarptautinis Darbin. Apsi
gynimas prie Fordo agentū
ros, buvo karinga. Susikir
time su policija, Fordo 
agentūros langai išdaužyta.

Savo proteste Kubos dar
bininkai pareiškia, kad jų 
kova yra ta pati kova, ku
rią veda Amerikos darbi
ninkai ir visi pasaulio dar
bininkai. Kubos darbinin
kai reikalauja paliuosuoti 
visus politinius kalinius, 
Scottsboro jaunuolius, Tom 
Mooney ir kitus.

MIDDLESBORO, Ky. — 
Kovo 25 dieną čia jau atvy
ko studentai, kurie nori pa
tirti sąlygas, kuriose mai
nieriai gyvena Kentucky 
valstijoj. Bet čia juos pati
ko valstijos fašistai ir poli
cijas viršininkai. Pirmiau
sia pareikalavo iš kiekvieno, 
kad užsistatytų kauciją, kad 
jie bus “geri vaikai” kol bū
na Kentucky valstijoj. Ta- 
čiaus studentai neturi pini
gų ir negalėjo tą reikalavi
mą pono Smitho išpildyti.

Studentai pareiškė; kad 
jie geriau eis į kalėjimą* ne
gu kad atsisakys nuo to ty
rinėjimo, kuriam jie atvyko 
iš įvairių universitetų. Jau
nuolius kamantinėjo teisme. 
Čia taip pat buvo susirinkę 
ir sukvailintų fašistų, kurie 
darė grasinimus studen
tams. Pagaliaus paskelbė 
ponas Smith, kad jaunuoliai 
turi apleisti valstiją “del jų 
pačių gerovės.”

Ta pati kapitalistinė val
džia skelbia, kad Sovietų 
Sąjungoj naudojama “pri
verstinas” darbas” ir darbi
ninkai “pavergti.” Bet So
vietų Sąjunga leidžia ir 
kviečia iš kitų šalių darbi
ninkus patirti jos darbinin-

kų gyvenimą. Gi “demo
kratiška” Amerika net savo 
piliečių nesileidžia, kad jie 
galėtų patirti darbininkų 
gyvenimą.

Užpuolimai ir Tennessee 
Valstijoj

Legionieriai ir policija su
siorganizavo, kad neprileis
ti patirti darbininkų sąly
gas tose valstijose, kur dar
bininkai badauja. Policija 
ir šerifai pasitiko studen
tus, išvarytus iš Kentucky 
valstijos, Clairborne pavie
te. Čia šerifas Riley su 
gaują savo policijos ir mili- 
cijoš> sulaikė ; studentus ir 
įsakė, kad jie negali sustoti 
šiame paviete. .

Ot, tai ir Amerikos “lais
vė.” Studentai negali va
žiuoti į kitą valstiją pama
tyti darbininkų gyvenimą. ,

Suėmė 50 Slapiųjų

STAMFORD, Conn.—Pil- 
nas laivelis degtinės, buvo 
suimtas šio miestelio prie
plaukoje. Apskaitoma, kad 
visa degtinė verta apie 
250,000 dolerių, šalip to, su
imta ir 50 vyrų, kurie tu-

nekaltų jaunuolių, pareiškė, yra pamatinė priežastis to- 
kad jiem nebuvo duota tik- kių neteisingų teismų.

[Protestai iš Sovietų Sąjun
gos Darbininkų

Tas teroristinis elgesys 
sujudino net ir Sovietų Są
jungos darbininkes ir dar
bininkus. Darbininkės mo- / 
terys, kurios laikė savo su
sirinkimą Petrozavodsk© 
mieste, siunčia griežtą pro
testą ir reikalauja paliuo
suoti ne tik negrus darbi
ninkus, bet ir kitus politi
nius kalinius, kaip Tom 
Mooney ir kitus. Reikia 
ruošti protestai ir tarpe lie
tuvių darbininku. Dabar 
jau paliko tik darbininkų 
masinis žingsnis išgelbėji
mui tu nekaltų darbininku. 
Jų gelbėjimas, bus gelbėji
mas ir daugelio kitų darbi
ninku. kurie laikomi Ame
rikos “laisvės” kalėjimuose.

stijose.; Tose valstijose ne
grai darbininkai dar nėra 
įleidžiami į prisaikintų tei-

Sovietų Sąjunga Rūpinasi Auginimu 
Daugiau Galvijų

MASKVA.— Vakar čia reikia daugiau, negu kad 
atvyko amerikietis Lamont dabar galima naudoti.
iš Denver, Colo., tartis su , Sovietų Sąjunga vieną po 
Sovietų valdžia del darbo > tai kelia savo pramonių 
pi ie veisimo ir auklėjimo i srjUs ir tuos nedateklius 
daugiau galvijų, kad būtų ’greitai galės išgyvendinti, 
galima tinkamąį aprūpinti Sovietu Sąjunga bus visai 
visus Sovietų Sąjungos dar- ne ta> \uomet jinai baigs
bininkus mėsa. Einama 
prią to,, kad išeitų kiekvie
nam darbininkui mėsos po

antrąjį Penkių Metų Planą.

100 svarų į metus. Apie j k S 
tiek mėsos dabar esama A-į „ .. °

dmo Zeppelmą
Pernambuco, Brazilija.— 

Sėkmingai perlėkęs per Eu
ropos dalį ir Atlantiką, 
Graf Zeppelin tapo patiktas 
smarkaus vėjo ir sugadin
tas. Iš Vokietijos į Bra
ziliją Zeppelinas lėkė 68į 
vai. Tai yra apie 4,750 my
lių. Zeppelinas turėjo 9 ke
leivius ir pašto siuntinius. 
.... ........ - —= 
(Daugiau Pasaulinių Žinių 

5-tam puslapyj)

merikoj.
Jei Lamont sutiks imti 

jam siūlomą darbą, tai ji
sai pasiliks Sovietų Sąjun
goj ir imsis darbo.

Dabar Sovietų Sąjungoj 
yra apie 35,000,000 galvijų 
ir apie 17,000,000 avių. Gi 
gyventojų Sovietų Sąjunga 
turi 160,000,000. Tai mėsos

re j o reikalų su ta kontra
banda. Taip pat suimta 6 
trokai.
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KAPITALIZMO KRIZIO DIDĖJIMAS
Kadangi kapitalizmą ėda ginus su 1929 metų importu, 

abelnas krizis, pasireiškęs 
nuo imperialistinio pašau- skurdas ir vargas dar la
imio karo iš priežasties ka- biau padidėjo įvairiose ka
pitalistinės sistemos puvi- pitalistinėse

Tas parodo, jog bedarbe,

Socialfašistai su Pruseiki- 
niais Renegatais prieš 
Komunistus

Socialfašistų “Naujienos” 
.(No. 71) bjauriausia išnie
kina tuos Chicagos revoliu
cinius lietuvius darbininkus, 
kūrie sukėlė protestą rene
gato Pruseikos prakalbose, 
kovo 22 d., Meldažio sve
tainėj, kuomet Pruseiką su 
savo frentais neleido pasa-

- ■ - - šalyse, taip .kvti fpisvhps žodi Komuniz
mo, tai dabartinis ekonomi-’smarkiai bizniui sumažėjus, parįįjos'atstovui
nis krizis ne tik nemažėja! Palygi/is su i928 metu / ' '

gamyba, tai štai kokį ga- §jam§tas užsistoja pruseiki- 
ne- mybps susmukimą mes ma- .

pripažindami atpelno kapita- tome. protestavusius darbininkus:
lizmo puvimo, buržuaziniai;
ekonomistai dabar visai ne- ]n
pajėgia padalyti tinkamo.pasauJ . ba buvQ su_ 
anahzo dabartines padėties (*ajyįinus su i928
ir patiekti kapitalistams , 
tinkamus davinius apie tai, tx.J 
ar biznis kada nors gerės, 
ar jis dar toliaus blogės ir 
ttz:

Kuomet Jungtinėse Vals
tijose pradėjo smarkiai rei-j43

betį vis didėja.
Nęsuprasdami arba

■ i štai kaip 'tas socialfašistų

nius renegatus ir išniekina

•>

pkričio mėnesį, 1931 
visam kapitalistiniam

36.5 nuo- 
atskiras 
matome 

sumažėji-

m. gamyba) ant 
šimčių. Paimant 
svarbesnes šalis, 
sekamą gamybos 
ma:

Jungtinėse Valstijose ant 
! nuošimčių; Vokietijoj 

kštis ekonominis krizis nuo ant 42.7 nuoš.; Anglijoje 
susmukimo Šerų vertės bir-'ant 29 nuošimč.; Francijoj 
žoj, -1929 metų pabaigoj, tai ant 20 nuošimčių; Lenki- 
buržuaziniai ekonomistai joj ant 35.5 nuoš. 
sake, jog tai esąs laikinas, Abelnai Jungtinėse Vals- 
'datykas, jog ekonominis kri- (tljose įplaukos sumažėjo 
zis smarkiai nepalies Jung- ant 41.4 nuošimčių palygi- 
tinių Valstijų. Krizini dar nūs su 1929 metų įplauko- 
labiąu padidėjus net prezi-jmis. Viso pavienių asmenų 
dentas Hooveris (kovo mė- įplaukos Jungtinėse Valsti-, 
nesįy 1930 m.) pareiškė, jog ! jose 1931 metais sįekė tik 
krizis pranyksiąs už 60 die-, $52,446,000,000. Gi 1930 me
nų, ir vėl sugrįšiu “prospe- {tais siekė $65,600,000,000, o 
i'ity”—“geri laikai.” ■ 1929 metais net $89,500,000,- 

Bet dabar jau net įvairūs 000. į
buržuaziniai politikieriai ne-; Daugiausia, žinoma, , nu- 
bedrįsta daug blofinti apie i kentėjo, darbininkų kikse.r tuojau, po 
greitą krizio pranykimą, ne- Visų pramonių darbininkų griaus 
kalbant jau apie buržuazi-: algos 1929 metais siekė $34,- 
nius ekonomistus, kurie vis-'487,000,000, gi 1930 metais 
gi ’ reališkiau žiūri į daly-1 nukrito iki $23,677,000,000, 
kus. Kartą kvailio rolėj sa-Įo 1931 metais net iki $17,- 
ve pasistatęs nei pats Hoo- 480,000,000. Reiškia, pra- 
veris dabar nebenori prana- monių darbininkų įplaukos 
šauti greitą “prosperity” algomis sumažėjo ant $17,- 
sugrįžimą. [ 007,000,000 palyginus su

Šiandien kad ir akliausias {įplaukomis 1929 metų. Už 
gali-matyti, kad ekonominis ; tai milionai darbininkų, be- 
krizis kapitalistiniam pa- darbiai, tik dalį, laiko dir- 
saūtyj didėja. banti, dirbanti už labai nu-

Štai ką parodo skaitlinės. I kapotas algas ir tt., skurs- 
Pasaulinė prekyba 1931 'ta, milionai tiesiog susidu- 

metais sumažėjo arti 27 Iria su bado padėtim, nes 
nuošimčių, palyginus su! neturi iš ko nusipirkti tin- 
1930 metų prekyba; o paly-jkamo maisto, 
ginus su prekyba 1929 me- j žinoma, kapitalistų įplau- 
tų>ztai sumažėjo arti 41 nuo-ikos taipgi sumažėjo; suma- 
šimčio. Tokias skaitlines 'žėjo jų pelnai. Dividendai, 
surinko ir patiekė Anglijos kuriuos gavo pavieniai as- 
Prekybos Taryba. menys nuo korporacijų, pe-

Anglijos importas suma-■ reitais metais siekė siekė 
žėjo ant 16.6 nuošimčių, pa- i $3,271,000,000, gi 1930 m. sie- 
lyginus su 1930 metų im- ■ kė iki $4,544,000,000, o 1929 
poV.tu. Anglijos eksportas 1 ‘ ' “ . —
sumažėjo ant 31.8 nuošim-

Jungtinių Valstijų impor
tai .sumažėjo ant 32 nuo
šimčių, kuomet eksportas 
surifažėjo net ant 37 nuošim-; 
čių.

Kanados importas suma
žėjo ant 38 nuošimčių, eks
portas 'ant 32 nuošimčių.

Vokietijos importas su
mažėjo ant 35 nuošimčių, 
eksportas ant 20 nuošimčių.

Italijos importas sumažė
jo ant 33 nuošimčių, ekspor
tas ant 17 nuošimčių.

Palyginus su 1929 metais,
• Jungtinių Valstijų importas 

sumažėjo ant 52.5 nuošim
čių. Reiškia, 1931 metais 
nei pusės tiek tavorų neat-

jas iš kitų šalių, kiek buvo 
atgabenta 1929 metais, “ge
rų ląįkų” pabaigoj. Gi Au
stralijos importas sumažėjo 
net ant 70 nuošimčių, paly-

munistus už tai, kad kovo
ja prieš naujus menševikus:

Ir tur būt nė Lietuvoje va
dinami chuliganai nepasirodo 
taip šlykščiai, kaip Amerikos 
komunistai.
Reiškia, prieš Amerikos 

kovinguosius lietuvius dar
bininkus, prieš komunistus 
ir jų simpatikus, renegatas 
Pruseiką susivienijo su gri- 
gaitiniais menševikais; jie 
dirba tą patį darbą, nieki
na ' Komunistų Parti j ą, nie
kiną jos veikėjus, bando 
diskredituoti revoliucinį ju
dėjimą po Komunistų Par
tijos vadovybe. Kovoje 
prieš komunistus jie sudaro 
bendrą frontą ir net polici
ją pasišaukia pagelbon. To
se prakalbose Pruseiką kar
štai rėmė menševikai iš 
(C

ne del Pruseikos-Butkaus 
kromelio darbuojasi menše
vikai.

Tas turėtų atidaryti akis

žlunga, tai kapitalizmas, o ’ 
ne- bolševizmas.

Bet klerikalai tokiais sa
vo “argumentais” mano su- \ 
mulkinti tamsesnius lietu-1 
vius darbininkus, kurie dar i dn. Prasideda kalba del ka- 
juoš seka, kurie yra ųžnuo-Įro Mandžurijoj. Tas 
dintį religiniais burtais. Bet!. 
ir tų darbininkų protas’1 _ai lul}1-_ . bako, i 
šiandien pradeda prasiblai- ikaras kils. Pereinam ; 
vinti, ir tokių darbininkų; prie kaimo padėties. i 
vis didesnis ir didesnis skai-‘ —Kaip dabar kaime, blo-{ ;—Ne, pas mus taip kalba, 
čius pradeda suprasti, jog giau kaip pernai? |tai tiesa.
bedarbės, bado ir skurdo i —Daug blogiau, tamsta, ’ Kalbėjom dar daug apie 
priežastis yra kapitalistinė; Turiu 11 h., arklį, porą kar- gajmo vargus, kol turėjom 
sistema. Jie mato, kad So- Įvių ir 3 kiaules. Turėčiau! išsiskirt.

Ro.
“Balsas”

Tat šiandien, kur tik yra 
Teigiamos Pruseikai ‘prakal
bos, bimbiniai turi suorgani
zavę “defense corps”—tam 
tikrą raudonarmiečių grupę, 
kuri ardo pruseikinių paren
gimus. ši triukšmadarių gru
pe yra suorganizuota iš tam
siausių komunistinių gaivalų, 
vyrų ir moterų.

S. Strazdas, atidarydamas Į ... . .....
prakalbas, padarė pastabą, {kiekvienam lietuviui darbi- 
kad visi užsilaikytų ramiai, į ninkui, kuris dar 
kaip žmonės, < 
jei bus kas kam neaiškų, tai;ma Pruseiką nėra ko lietuvių uaromin-
gales duoti klausimus, gi kai- L^nistinio judgjimo prie. kų parašytų korespondenci-' 
betojas j juos atsakys. Uz TčioL-vionpo davhinin JU 1S Amerikos dąrbmmkų triukšmo kėlimą ir prakalbų sas- Kiekviena^ dai binm- ■ • darhininlrn
ardymą atsakys ne rengėjai; kas dabar gali afŠW maty^ gyvenimo, apie darbininkų 
bet triukšmadariai. Iti, jog Pruseiką, Butkus1 ir >aPie _Padetį dai-

, _ . virtn qfvimlQ nrip bininkų dirbtuvėse, apie ko-Matote, Strazdas, Prūsei-{azT^as vn.t0 a^RaĮS plie
ka ir kiti renegatai social- sais^Kojnunistų Partijos, ir 
fašistams jau geri žmonės, 
o komunistai, tai “tamsiau-! . . .... . x. ,
si gaivalai” ir “triukšmada-! Rian} judėjimui. Jie tam ti- Irnlm nrv.n i r/i i r\ i n nmm nn 
riai.” 11 i < į { ■ ■

Toliaus tas socialfašistų 
šlamštas dejuoja:' 
U j • I 11 i ‘.t< i i Pradėjus Pruseikai

'm. siekė net $5,438,000,000. 
Uždarbiai Jungtim Valstijų 
privatinių kapitalistų, ku
rie turi investmentus* už- 
sienyj, siekė viso $524,000,- 
000 pereitais . metais; gi 
1930 metais sieke $826,000,- 
000, o 1929 įnetais siekė net 
$876,000,000. / > . -

Už tai kapitalistai, norė
dami apsaugoti saVo pelnus, 
deda pastangas suversti kri- 
zio naštą ant darbininkų 
pečių pavidale mukapojimo 
algų, vertime darbininkų 
skubiau ' dirbti, ilgindami 
darbo valandas ir, tt,

Kapitalistai vienatinę iš
eitį mato iš krizio: tai iki 
žemiausio laipsnio sumažin
ti darbininkų gyvenimo nor
mą ir surengti karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie nori 
sukriušinti darbininkų res
publiką, . kuri, budavodama 
naują gyvenimą, stumia ka-

Sėdim traukinyj. Mes tik valstiečiams. Ten ir vald
žia valstiečiams padeda. Sa
ko, ten ir varžytinių visai 

jam į nėra.
ityt I —Tamsta, matyt, per ra- 

’ dio klausot iš Rusijos gy- 
i veninio.

vietų Sąjungoj, kur kapita- i gyvent neblogai, bet dabar! 
listinė išnaudojimo sistema netaip.
panaikinta, nėra bedarbės,; šiemet rugių mažai užaugo, | 
nėra skurdo ir bado. Ir del nėra ką parduot, viskas pi-: 
to, kad ir nesąmoningai, jie gu ir mažai moka. Beko- 
linksta gerai manyti apie nūs , augyt tai (ne rųan, tai; 
bolševizmą. j gali stambieji , i

Bolševizmas reiškia dar- Baisiai įsiskolinau, 
bininkų pasiliuosavimą iš; virš tūkstančio skolų, 
alginės vergijos, :
skurdo ir bado , panaikini- Rad būtinai 
ma.

Matot, , Žagari jo j i

Naujienų” abazo. Brookly- Rašykite “Raudonajam
Artojui”

Sovietinėj Baltarusijoj 
einantis lietuvių kalba 
vaitinis laikraštis
nasis Artojas” labai pagei-

.gali stambieji ūkininkai.;
Turiu |

Uodai Bus Prigaudinėjąmi
reiškia; Dabar gavom pranešimą,; jj- Žudomi Elektra

uuLJLiiai reikės mokėt; . , . .. . .
pusę skolos valdžiai ir dar | Bededant elektnkmi ka- 

vis del kalį General Electric Kom- 
skolų. panijoj, pereitą vasarą su
gavai1 lėkė pro langą tūkstančiai

reikės

iš- 
sa- 

“ Raudo-

o po prakalbų i mane, per savo nesuprati- kad kuodaugiausia
■ ’1 - - - - 'Amerikos lietuvių darbinm-

; r >: 
kalbėti

Vilnies” rądąikto-i 
i Andrulio komanda, 

triukšmadariai ėmė reikalauti, 
kad Pruseiką apleistų estradą, 
.o leistų kalbėti komunistų par
tijos atstovui.
Pruseikiniai su grigaiti- 

niais menševikais buvo su
darę bendrą frdntą. Ir iš; 
tokių elementų susidarė 
Pruseikai pritarianti publi
ką. “Naujienos” sako, kad 
ta publika “ramino triukš
madarius.” 
menševikai ir pruseikiniai 
renegatai, nors 
bendrą frontą, negalėjo pro
testuojančių darbininkų nu
raminti, tai jie pasišaukė 
policiją. Ir štai tas social
fašistų šlamštas atvirai pa
sako:

Pasirodo policija. Policinin
kas išmeta Andrulį ir Mile
rį laukan..

Pruseiką pasėdėjęs už sta
lo apie 15 minučių, vėl mėgi
na kalbėti. ..

Susirinkimo pirmininkas ir 
■publika ramina rėksnius, bet 

.negali nuraminti. Pasirodo 
dar trys policįninkai svetai
nėj (Reiškia, ‘pruseikiniai su 
frienševikaisi pasikvietė dar 
daugiau •policijos/ i *‘L” Red.) 

L...- Jie laukia orderio mesti; 
‘• {rėksnius laukan.., , , ;t

Bet kadangi

ir sudarę

jie deda visas pastangas, 
kad pakenkti komunisti-

kslui organizuoja savo ju
dėjimą. Už tai lietuviai 
darbininkai turi griežtai 
prieš juos kovoti, kaip prieš 
savo mirtinus priešus. Tie 
darbininkai, kurie dar ką 
bendro turi su Pruseikos- 
Butkaus kontr-revoliucine 
opozicija, privalo tuoj aus 
nutraukti ryšius ir bendrai 
su kitais revoliuciniais dar
bininkais skelbti jiems ko
va, c-

labai

Galima Sakyti, Bet Kas iŠ To
p ■

Bostono klerikalų orga- 
naĘ “Darbininkas”
dažnai bando visokiomis ne
sąmonėmis niekinti Sovietų 
Sąjungą ir abelnai revoliu
cinį darbininkų judėjimą.

Kadangi vis daugiau ir 
daugiau lietuvių darbininkų 
linksta linkui komunistinio 
judėjimo ir pritaria Sovietų 
Sąjungai, tai ir lietuviški 
klerikalai per savo spaudą 
padidino savo kampaniją 
prieš bolševizmą-komuniz- 
mą. “Draugas”'ir “Darbi
ninkas” nuolatos bjauriau
siai niekina bolševizmą- ko
munizmą. Ir klerikalų va
dai tai daro iš baimės. Jie 
mato, kad ne po ilgo komu
nizmas gali sukriušinti ka
pitalizmą, na>? BL tuomet 
jiems gali būt labai riestais

Tolimus tas Grigaičio or- tai Kiek galėdami dabar 
ganas, apgailestavęs; savo 1 .
frentūs, Pruseiką ir Straz-' įj kovą sū komūriizmu. 
dą, štai kaip išniekina ko- c

jie padeda kapitalizmuivės

j v • ■ ' ■

haujo pasidalinti pasaulį.
Jie planuoja sunaikinti So

jos turtingus gamtos šalti
nius ir susidaryt ten gausią 
rinką savo bizniui.

Imperialistinis karas prieš 
Sovietu Sąjungą gaji bile 
dieną iškilti.

Už tai darbininkai visa 
energija privalo mobilizuoti 
savo;spėkas kovai prieš im
perialistinį karą. 1' ’

“Darbininkas” (No. 23) 
sako:

Bolševizmas, galima sakyti, 
jau žlunga.
Daug ką galima pasakyti, 

bet kas iš to . pasakymo? 
Tuščias tas “Darbininko” 
pasakymas; veikiausia ( jis 
nesuramins nei vieno dievo 
tarno, kuris iš baimės dre
ba prieš augantį bdlševiz-

vas ir tt.
Kovo 5 d. “Raudonasis 

Artojas” rašo:
Sovietų Sąjungoj .gyvenan

tiems lietuviams darbininkams 
ir valstiečiams labai svarbu 

1 žinoti, kas dedasi kapitalisti
nėj Amerikoj, kokia ten dar
bininkų padėtis ir kaip eina-j 
na klasių kova darbininkų su j 
kapitalistais.

“Raudonojo Artojo” redak-1 
ei j a deda pastangas sistemati- 
zuot gaunamas iš Amerikos 
komunistinės spaudos žinias 
ir teikt jas plačioms “R. A..” 
skaitytojų masėms.

Bet,, mums begalo svarbu, 
kad Amerikos lietuviai darbi
ninkai patys stengtus rašyt 
tiesioginiai į “Raud. Artojo” 
redak ei ją korespondencijas, 
nušviesdami darbininkų gyve
nimą, klasių kovą ir t. t.

“Raudonojo Artojo” i____
ja visuomet pasirūpins gauna
mą medžiagą kuopilniausiai 
sunaudot.

Mes raginame lietuvius 
darbininkus suteikti žinių 
iš kapitalistinės Amerikos 
Sovietų Sąjungoj gyvenan
tiems lietuviams darbinin
kams ir valstiečiams. “Rau
donojo Artojo” antrašas: 
U.S.S.R., Minsk, Sovietska- 
ja No. 63, Dom Pismenika.

Rezoliucija del Paliuosavimo 
Drg. Kasperaičio

su nuošimčiais. Tai 
1928 m. nederliaus 
Matot, jei tuomet 
vieną centnerį sėklų, tai da-Juodų. Jie susvilo skrisdami 
bar reikia parduot 5, kad J per labai įkaitinto oro srio- 
užmokėt už tą vieną, o kur vę. Visi tie uodai buvo pa
dai- nuošimčiai. Dabar su- linukai; ir todėl jie sulėkė, 
sidėjo krūvon: valdžiai sko-j kad elektrinis įtaisas darė 
la su nuošimčiais, mokesčiai j tokį zvimbimą, kaip daro pa
valdžiai, valsčiui ir vekselį į taitės. Patinukai “pama-
reikia išpirkt. i

—Jei neturit, tai ir nemo
kėsit, nereik mokėti.

—Ką, tamsta, kalbi. At-, 
eina ir viską iš varžytinių •. 
parduoda. Atima karvę, j 
arklį ir net vištas.

i nė,” kad tai pataitės šau
kia juos mylėtis; bet apsiri- 

;ko ir sučirškėjo karštyje, 
einančiame iš elektrinio ka
kalio.

Profesorius EI. Thomson, 
arklį ir net vištas. • Kiek į kuris tyrimus darė, sako, 
dabar pas mus kaime iš var-į kad ant to elektros zvimbi- 
žytinių pardavimų. Nežiū-jmo sulėkė uodai patinukai 
ri į nieką, ateina, atima ir j iš plačios apielinkės, kiek 
tiek. Gali vėrkt, vistiek. - tik galima buvo užgirsti tą 
Pasilieki be nieko. Duonos elektros zvimbimą, 
neturi ir pirkti nėra už ką. 
Ir malku nėra. Pirkt reikia v-
bet nėra pinigų. •' ■ ■

Pataitės gi ten nelėkė. Jos 
’Veikiausiai jautė kokį prie

šingumą; kad ir taip ten 
—Tai tiems, kurie tur ma- j perdaug pataičių yra, 

žiau žemės dar blogiau ?
—Daug blogiau.Jiems patinukus, tos begėdės, 

beveik badas. Yrav tokių, ganos”... Bet tikrumoj tai 
kurie turi išsiskirstyti į buvo tik elektros prietaisų 
viensėdžius ir persikelt ne-,garsas, panašus į “dainą” 
gali. Trobesio jau negali- ■ uodų pataičių.
ma pernešt, supuvęs. Žemės; . " , TT . ,1 ’ 1 Y 1 Harvardo Universiteto

profesorius G. H. Parker 
sako, kad taip labai gali bū
ti. Tad galima būtų įtaisyt 
tam tyčia elektrines maši
nas, reikalaujančias mažai 

galima .pajėgos; paleisti jąsias kaip

ku
rios, iš viso vieko “šaukiasi 

ra-

4

mažai, ganyklos nėra. Eik 
taisyk viską iš naujo. O pri-

redakci- verstas išsikelt.
—Ar inventorių 

kreditan?
' —Gaut tai dar

gaut. Bet žiūrėk, praeina 3. reikia zvimbti ir tuo būdu 
mėnesiai, negali užsimokėti,: patinukus uodus elektrinė- 
mokėk tada trigubai. Nemo- !m.is sriovėmis nutrenkti ar- 
kėsĮ—viską išparduos iš var ■ ba kitaip išnaikinti. Tada, 
žytinių. Taip ir su mano trūkstant patinukų, labai 
kaimynu atsitiko. Dabar. sumažėtų ir uodų veisimasis 
nors nusižudyt. Matot kaip abelnai.
kaime. Blogas gyvenimas. I
Ateitų karas, būt geriau, .
gal, permainų greičiau bū- Elektrine Rašomoji 
tų. Dabartinis gyvenimas » ~ -i- ? <p? 

k nrastas. visur, visur "WbineiC UZ jiz.

gaunat

tų.
vistiek prastas, visur, visur 
blogai.

-—Ne, ne visur.
Ženevoj, Šveicarijoj, G.

Pellatonas išrado naują
Jis apsižiūrėjęs daugiau elektrinę, rašomąją mašinė-

WASHINGTON, PA.—- ALD. 
LD. 236 kp. masiniam susirinki
me kovo 20 d. buvo priimta 
protesto rezoliuciją prieis- 1 
Įėjime laikymą drg. Kasperai-J 
čio ir sykiu reikalavimas tuo- 
jaus jį paliuosuoti. Šitokio tu- 

i] 
•Lietuvos prezidentui Antanui 
Smetonai: • .

’’ “Mes reikalaujame, kad pa-; 
liuosuotum drg. Kasperaitį, i 
kuris pasmerktas visam am-Į 
žiui katorginio kalėjimo, 
nėra jokio prasižengimo pa-1 
pildęs; ir mes protestuojame 
prieš jo laikymą kalėjime, mina ir labai daug, 
kaipo vieno iš. geriausių kovo
tojų už darbininkų klasės rei
kalus. Mes pripąžįstame jį 
nekaltu, ir jūs neturite teisės 
jį kalėjime laikyti. Taipgi rei
kalaujame paliuosuot visus ki-r 
tus politinius kalinius, kurie 

domi už darbo klasės reikalus.
A.L.D.L.D. 236 Kpy .
Rezoliucijų Komisija:

A. Krutulis, 
V. Blonskis.”

sūsikuprino sėdėdamas, pa- turi kur kas ma-
___ J .pora minučių ir ne-1 dalių, kaip paprastas 

drąsiai pratarė: ' " “taipraiteris,” ir kaštuoš tik 
—Matot tamstą,' sako, kad lenkta dalį kainos, palygint 

osiinvcnMT ‘ ' jsu tuom, kiek reikia mokė-
ti už paprastą, pirštais va
romą rašomąją mašinėlę.

užsiė-

kn-
i: ! laukė

rinio rezoliucija tapo pasiųsta Kusiioi ‘gOrdi. •'livzi'zirl aiTfni Ailfamii _ ",, —Kuom ten gerai?—pa
klausiau, norėdamas jį iš-

I šaukt. i Pellatonas dabar
t. ! —Ten jie dabar stato m?s išrast mažiukę studen-, • 
J1S j naujus fabrikus, zavodus. tišką rašomąją mašinėlę, ku-

—Ten jie dabar

iną. '0 juo mažiau darbi“ /ra" Lietuvos kalėjimuose pū-
ninku apmulkins. <Jau šian
dien ir ‘akliausias gali ma
tyti, kad bolševizmas auga, 
o ne žlunga. Jeigu kas

- ’ 
Darbininkai ten viską ga-

Ten, 
sako, kas nori dirbt, tur 
darbo. Praeis dar pora me
tų ir jie viską turės. Per
nai jie bekonus pirko Klai- 
a, o dabar jie jau tur 

užtektinai.' Sako, kad 
jie tiek prigamins, kad už
teks visam pasauliui. Sa
ko, kad ten darbininkai pa
statę zavodus, ten išdirba 
traktorius ir juos atiduoda

du doleriu. s
Tokią mašinėlę varyt už- y 

teksią visai mažytės elek
tros sriovės; ir jinai labiau 
automatiškai veiksianti, ne
gu visos iki šiol išrastos ra
šymo mašinos.

Kiek pirmiau jis išrado 
elektra varomą kišeninį 
laikrodėlį.

(Tąsa 3-Čiam pusi.)Imperialistai rengiasi iš-
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Parašė M. Po-

kaip
2 d.Standard 

“Grupė.’

Iš Standard Silk Co. 
Dirbtuves

’■ tai teisių studentas, 
I Bakano žentas.

dabar organizuojama bedar-j bjaurų pasielgimą. Išdėsto tiks 
bių — baduolių platus judėji-j 
mąs 
srovių bedarbiai ir

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdarų 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

daugiausia nusako

nors vienos kasyklos sustab
dymui.

Prie šio mitingo ir vėl buvo 
policijos, bet nedarė nieko.

Labai svarbu tas, kad masė-

vienas, 
su- 
Tą 
at- 
pa-

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N

No 
Silk

Daug pri- 
teisybės nėra pasa-
skriaudžia darbinin-

Visame

iš po Kapitalistines Priesp

ųv -.P.T.' ‘ '’.v?, j y; Jpv> /< f ■

Puslapis Trecias

' • <

žai supranta apie sveikatą, tai 
nedyvai, kad ir sveikata pa
krinka. O už tuos pačius pi
nigus, kurie išleidžiami pras- 

MINERSVILLE, Pa. —- čia Į bina” miesto galvą už jo tokį į tam sveikatai maistui, galima 
j ujciai ų pcioiuiguiifl. J.OUC&KJ UA.S paSlJ 
: lūs šio susirinkimo, nurodo, ką kata

pasipirkti tinkamesnį. Svei- 
, daugiausiai priklauso 

nuo tinkamo maisto, o ne nuo 
vaistų ir daktarų savotiško 
biznio.

Prieš prakalbą drg. J. Jur- 
Po jo stoja d. K. Arminas. | čiukonio styginė orkestrą su- 

■ griežė porą skambių kavalkų. 
se abelnai, po obalsiu “Darbo j nut. pribūna policija ir briau- į Pertraukoj kalbėjo E. Franch 
arba duonos!” Veikimas ei- jasi su automobiliam į susi-i nuo Kentucky mainierių, 
na sėkmingai. Planuojama grūdusią minią, 
masinis susirinkimas.

Prie to dabar prisidėjo mai-' 
nierių streiko klausimas, ku
ris kreipiama į tikros kovos Į 
vėžes. Kadangi čia jau ir taip 
nepakenčiama padėtis, dvi ka
syklos ir vėl uždaryta —Ta- 
maston ir Glendover, Reading * 
Coal Co., reiškia beviltingų'

Šaukiama visų tautų ir bedarbiai ir abelnai mainieriai 
dirbanti, turi daryti. Ragina stoti į 

Tam reikalui sudaryta komi-; streiką po vadovybe kovingų 
tetas iš 12-kos asmenų, kuris eilinių narių komitetų, 
varo agitaciją įvairiose orga- į 
nizacijose, draugijose ir masė-1 šiam iškalbėjus apie 10 mi-' » 1 • ft i • > — i • • • I

nelaijnę susidėjo* o bosams pa
sisekimas mus apgaut;.

“Klampynės” kūdikis nedo
ri ir prisiminti apie tai, nes 
jam neskaniai atsirūgsta.

“Laisvėj” kiekvienas para
grafas buvo teisingai parašy
tas, faktais paremtas; todėl 
“Naujoji Klampynė” negali 
parodyti nei vieno paragrafo, 
kuris būtų neteisingas bei dar
bininkams kenksmingas.

Per “Naująją Klampynę” 
“darb. grupė” (tas samozvon-

automobilium ; susi- nuo Kentucky mainierių, nu- cų provokatoriškas kūdikis) 
j. Darosi triukš-. šviesdamas jų baisiausią strei- jieško mulkių tarp darbininkų, 

Kalbėtojas neperstoja, | ko padėjimą, kur valdžios gal- bet jai nepavyksta.mas.
iki policija griežtai pareika- j važudžiai badu marina mai- 
lauja sustoti ir skirstytis. Bet j nierius ir jų šeimynas. Bu- 
minia nesiskirsto, tik baubia,! vo renkamos aukos jų sušelpi- 
kaip ant vilkų. Ką nors areš- 
tuot tokioj minioj nedrįso, bet 
ir mitingas kaip reikia eiti ne
galėjo. Tad išvengimui ko 
nors eistino, vadai su visa 

bedarbių armija daug padidė- ; mini 
jo, tai minėtas bedarbių ko- ant tuščio leciaus ir tęsė 
mitetas kovo 22 d. sušaukė ■ tingo reikalus.
masinį mainierių mitingą ap-• sis nuleidę pasitrąukė. 
tarimui padėties ir išsprendi-j Kitą vakarą, kovo 23,

mui; surinkta $17 su centais. 
Lyros Choras harmoningai su
dainavo keletą dainų. Lyros 
Choras’ vėl auga dainininkais, 
grįžta ir senesni dainininkai, i 

įtraukė skersai kelio į Taip ir reikia. Darbininkų 
mi-1 klasės vienybė visur turi būti. 

Policistai no- j Antroj dalyj Dr. Kaškiau- 
I čius kalbėjo apie ligas, jų 

vėl gydymą, plačiai nušviesdamas 
mui prisidėjimo prie dabarti- i buvo grupavimasis apie tą vie- jų priežastis, 
nio besiplečiančio streiko. Len- tą — ir vėl tokia didelė minia, daug įvarių 
kai didžiulę salę davė veltui, ' Minėtų vadų nebuvo, nes jie 
bet miesto galva pas-. neištikėjo, kad čia kas būtų, 
kutinėmis valandomis uždrau- Tai patys eiliniai juos susijieš- 
dė savininkams leisti darbinin- ; kojo, ir atsigabeno. Atlaiky- 
kus salėn — nors jis pats bu- ■ ta ir tas mitingas; išspręsta, 
vo leidęs garsinimus lipinti| kad visi, eiliniai eitų pas savo 
prie stulpų. Tai, suprantama. Į lokalų U.M.W. viršininkus ir 
jisai buvo perkalbėtas Lewiso ■ reikalautų šaukimo streiko. O 
bernų, parsidavėlių kapitalis-į kol kas sukoncentruoti spėkas 
tams.

Susirinko milžiniška minia,' 
net užsigrūdo prie salės ple-; 
cius ir gatvė. Salė uždaryta, 
šaltas vėjas ūžia pro ausis. 
Bet minia vistiek nesiskirsto. , se kantrybė baigia išsisemti ir 
Ką daryti? Stoja kalbėti d. ■ jos kovingėja. 
J. Sparks. Tinkaami “išgar-1 A. A.

Kovo 27 dieną (Ar ne ko
vo 20 d.—Red.) A.L.D.L.D. 87 
kuopa laikė susirinkimą. Pri
sirašė du nauji nariai, J. Sta- 
sevičius ir J. Urmonas; dar 
vienas draugas žadėjo prisira
šyti, bet nepribuvo.

Nusitarėm surengti prakal
bas ir tapo išrinkta komisija 
tam darbui atlikti.

Nors kuopa finansiniai ne-j įr to mizerno uždarbio tankiai 
turtinga, bet prisiminus apie jiems neišmoka; nekuriem jau ; 
politinius kalinius, kurie yra P° mėnesį ir pusę nemoka al- 
kapitalistų terorizuojami ir 1 bosai pasako, kad “mes 
kalėjimuose kankinami bei pū- negalime parduoti i • i • /?» r* ’ 4-nlrvii vv

NEGIRDĖTAS DARBININKŲ 
IŠNAUDOJIMAS

Pittsburgho darbini nkai 
skaudžiai patiria, kaip vyk
doma pono Hooverio “prospe
rity” (gerovė). Vis mažiau ir 
mažiau darbininkų gauna dirb 
ti; o kur dar ir dirba, tai tik 
po dieną kitą į savaitę; bet

Ant galo, buvo 
klausimų, į ku- j 

i riuos daktaras atsakinėjo pla
čiai ir teisingai, persergėda
mas darbininkus nuo visokių 
humbugiškų “specialistų” biz
nio.

Iš klausimų buvo 
kaip pagydyti oportunistų 
klaidintus darbininkus, 
klausimą Dr. Kaškiaučius 
sakė sekamai: geriausiai 
darys tie oporturiistų suklai
dinti darbininkai, jeigu tuo
jau sugrįš prie revoliucinio 
darbininkiško judėjimo ir iš
sižadės oportunistų mulkini
mo. Komunistų Partija yra 
tik viena, kuri vadovauja dar- 

I bininkų klasei. Visi tie klys
ta, kurie mano, kad būk ir 
pruseikiniai oportunistai, turi 
ką su Komunistų Partija. Kas 
link d. A. Bimbos, tai Dr. Kaš
kiaučius sako, kad jis yra 
draugiškas ir atsidavęs dar
buotojas, drąsus kovotoju už 
darbininkų reikalus, kuris sto
vi priešakyje mūsų judėjimo. 
Dr. Kaškiaučius iškalbėjo apie 
3 valandas, ir klausytojai la
bai buvo patenkinti.

Rapolas.

mes 
i dirbinių, 

’ tai nei jums algų mokėti netu
rime iš ko.”

Mikinės dirbtuvę uždarė ir 
pasakė, gal kitą mėnesį ati
darys, bet tik po dieną ir pu
sę tegausite dirbti į savaitę.

Taip kapitalistai aplaižė 
darbininkams mokesnį, kad 
darbininkas ir skubėdamas ne
gali daugiau uždirbti per 10 
valandų darbo dieną, kaip 60 
iki 70 centų. Pavyzdžiui, vie
nas darbininkas išdirbo tris 
dienas po 10 valandų, o ga
vo tik $2.50 pėdės; taigi išeina 
tik po 8 centus per valandą. 
Duoda nuo šmotų dirbti. Bet 
kur seniau už šimtą svarų mo
kėjo 30 centų, tai dabar tik 
10c., ir dar darbas po nebu
vėlio dievo stogu, nei jokios 
užvėjos nėra.

Tad matote, kaip kapitalis
tai mus kruvinai išnaudoja, 

Čia vėl fašistai tautininkai i be jokios gėdos ir sąžinės, 
biznieriai taip susiėdė, kad pa- j Bet čia man mintis galvon 
gatavi vienas kitą šaukšte van 1 dinktelėja, kad Pruseikos ir 

Butkaus viena '"sąžinė, kaip ir 
kapitalistų, 
ninku klasės užėjo didžiau
sias vargas, kada kapitalistai 
taip skaudžiai užgulė ant pa
vergtųjų klasės, tai L. Prusei- 
ka ir Butkus nuėjo kapitalis
tams tarnauti.

Nuo Krosnos Cilto.

domi, paaukojome $3.
Buvo skaityta laiškas nuo 

“Vilnies” kas link popieros 
fondo; tapo vienbalsiai pri
imtas; ir nutarėme kaip galint 
•greičiau suteikti “Vilniai” fi
nansinės paramos.

Kadangi įsirašė veiklesnių 
narių, Jai pradėsime gyviau 
veikti ir darbininkų klasės rei
kalams.

Reikia pastebėti, kad neku
rie turi didelę ligą; tai poke
rio ir “jukerio” bakterijos, 
kurios naikina smegenis ir 
sveikatą; tokie žmones išbū
na kokiame urve po 30 valan
dų ir paskui skirstosi, kaip žą
siukai—nei proto, nei grašio; 
o po to vėl turi kelias die- Į 
nas lovoj gulėti, kol ateina į ’ 
sveikatą. j

krečia, bet ir 
daro kratas, išvar- 
kiekvieną daikteli, 
užginto vaisiaus. 
Satiras neina sek- 
nei į lietuv. pus-

, dens panardinti; vienas kitą 
skundžia “sausiesiems,” blai
vybės agentams, o tie ne tik 
kelyje troku 
kepyklose

< to, išžiūri 
ar neatras

Jau P. 
madieniais
valandį per radio žemaitiškai 
kalbėti; gal jau įkyrėjo save 
ant juoko statytis su tokia sa
vo iškalba ir su tokiu kalbos 
turiniu.

Beje, čia fašistai tveriasi fa
šistinį chorą ir jau atkalbinėja 
nekuriuos dainininkus ir dai- 
nininkes nuo Dailės Ratelio, 
kuris jau suvirš treji metai gy
vuoja. Šalin fašistų nagus nuo 

/ Dailės Ratelio!
Mes, A.L.D.L.D. 87-tos kuo- 

' pos nariai, nutarėm apginti 
darbininkų Dailės Ratelį nuo 
fašistų.

Beje, sugrįžo Pruseikos gi
minaitis iš Berlyno. Neturi 
ką veikti, tai sumanė Dailės 
Ratelį ardyti. O juk Prusėi- 
ka turi daug giminių Pittsbur- 
ghe — tai Sena Ožka, Senos 
Ožkos BarabanšČikas ir Sek
minių Veršiukas, o Veršiukas,

ti> tai mes eisim streiklaužiau- 
ti.’ Tokius elementus turi darr 
bininkąi ignoruoti, niekur ne
duoti jiems pirmenyfr&s.”

' Dabar lai sprendžia skaity-1 
tojai, katras laikraštis gynė 
darbininkų reikalus jų sunkio
je kovoję, o katras dabar me
luoja.

Darbininkai turi saugotis 
tokios “grupės” ir jos “Naujo
sios Klampynės.” Nes tai yra 
sugedę elementai; jie ant 
kiekvieno ž i n g s n i o elgiasi 
bjauriai ir provokatoriškai.

Pink. Kartus.

Naujas Nupiginimas
Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 

Jiems Klasinę Apšvieta Tiekiančias Knygas, 
Rengkime Juos Kovai už Pasiliųosavimą 

os“Darb. grupė” puola ant 
K. Juodicko, šmeižia jį viso
kiais žodžiais, priekabes da
ro ir provokuoja, rodydama 
pirštu į K. Juodicką: “ščyra- 
sis,” “bimbistas,” “linijos ly
gintojas,” nors Juodickui, kai
po tokiam, pas S. S. Co. darbo 
nėra. Taipgi ta “grupė” ban
do K. J. prikergti prie samo- 
zvancų komiteto.

Bet K. Juodickas niekuomet 
nebuvo komitete, niekuomet; 

j nekalbėjo už algų kirtimą ir„„„„, j 
nebalsavo už tai. Visi S.S. | ryto iki 1:30 vai. vakare ir 
Co. darbininkai ir tą žino, kad Į kad niekas be būtino reikalo 
K. J. buvb atleistas iš darbo nepasirodytų gatvėse. - 
praeitais metais per tris mė
nesius ir vargiai begavo savo 
darbą, jau ir jo staklės bu
vo atiduotos kitam. Dabar 
taipgi Juodickas jau atleistas 
iš pirmų dienų ir gal ant vi
sados. Jeigu K. J. būtų bo
so komitetninkas ,tai jis dirb
tų ir šiandieną, kaip kad kiti 
komitetninkai dirba.

Eastoniečiai pažįsta K. Juo
dicką ir minima samozvancų 
grupė nesuterš tą darbininką, 
nepaisant kokiomis melagystė
mis.

štai vienas paragrafas iš 
“Naujosios Klampynės” No. 
11, kuriame meluoja ir kitus 
vadina melagiais:

“Laisvės” korė spondentas 
meluoja. — čia reikia pažy
mėti, kad “Laisvės” korespon
dentas to laikraščio laidoje 
vasario 2 ir 22, visai neteisin
gai nušvietė šioj dirbtuvėj 
darbininkų padėtį, žmogus

■ pats daleidžia, kad jis šioj 
< dirbtuvėj nedirba, mažai ką 
‘apie ją žino, tačiaus rašo iš
■ peties. Giria tą. samozvancų i Raktams 
komitetą, vadina mus priešais. 
Teisybė, mes esam to komite-! 
to priešai, mes smerkiame K. 
Juodicką, nes mes nepritariam 
skebiškiems žygiams. ' Stan
dard Co. Darb. Grupė”.

Dabar pakartosime, 
“Laisvės” laidoje vasario 
buvo rašyta:

“Vakare įvyksta audėjų i taraitei 
susirinkimas. Naujas “komi-; 
tetas” raportuoja, kokius rei
kalavimus jie statė ir kokį at- ztl°se 
sakymą gavo nuo superinten- norėdamas kad jo automo- 
dento. Po raportų ir ‘susirė- bilis nuvažiuotų jam žemyn, 
mimų’ tarp senojo* ir naujojo turėdavo atrakint viena iš 
‘komiteto tūli komiteto na-
riai varo agitaciją už nusimu-i,daigf.1!0 užraktų; o vienoj 
Šimą algų ir leidžia pirmiau- lentelėj pasitaiko po kelis1 

tuzinus skylučių raktams 
atskirų savininkų. Nors 
skylutės sunumeriuotos, bet 
kai kuriems automobilis
tams nepatinka, kad reikia 
žiūrinėti, į kurią savo rak
tuką taikyti. Kiekvienas 

l užraktas, suprantama, su- 
! jungtas elektrinėmis vielo
mis ir kitais įtaisais su ata
tinkamo automobilio ‘/gūš- 
ta.”

Dabar Wes tinghouse 
Kompanijos inžinierius H. I 
D. James padarė pagerini
mą.. Visi savininkai, laikan
ti savo automobilius tokiam 
garaže, naudos vieną ir tą 
pačią atsirakinimo skylutę; 
tik raktai bus skirtingo il
gio. Kiekvienas raktas, pa
gal savo ilgį, pajudina tik
tai tą elektros sriovę, kuri 
kontroliuoja jo automobilio 
buveinę, ir tada be klaidos 
nuvažiuoja žemyn jo auto
mobilis ir atsidaro tam au
tomobiliui atatinkamos du
rys.

Tilpo korespondencija “Nau
jojoj Klampynėj 
Pasirašo 
Darbinin. 
rašyta, o 
kyta, kas 
kus. Visame tame rašyme 
vien tik melagystės, šmeižimai 
ir provokacijos.

Tik vienas dalykas yra la
bai geras vietiniams darbinin
kams, tai kad toji “grupė” pa
sirodo save visoj nuogumoj, 
kaipo “samozvancų” komite
to pagimdytas kūdikis.

Aš dirbdamas S. S. Co., ne
žinojot! iki šiol, kad ten būta 
“grupės,” kuri tik dabar iš
lindo, kaip yla iš maišo. Kuo
met kompanija su savo “sa- 
mozvanciniu” komitetu . varė 
agitaciją, kad algas nukapo-! 
ti, ir darbininkų tarpe buvo toj sergėti darbininkų reika- 
karštas bruzdėjimas, toji “gru- Jus, patarnavo kapitalistams, i 
pė” tylėjo, kaip oisteris mai- į varė agitaciją už nusikirtimą | 
še; neišlindo prieš kompąni- • algų. Paleido balsuoti, kas už 

Kada ant darbi-1 ją ir pardvikišką komitetą, | nusikirtimą, o kas prieš, tai

Kovo 20 d. A.L.D.L.D. 
kp. ir L.D.S. 11 kp. surengė 
prakalbas Dr. Kaškiaučiui 
sveikatos klausimu. žmonių
prisirinko veik pilna svetainė.

Dr. Kaškiaučius kalbėjo
pirmoj kalbos dalyj apie mais
tą, rūkymą ir svaigalų gėrimą. 
Jis nurodinėjo, kokį maistą 
reikia naudoti apsaugojimui 
sveikatos. Geras maistas, sau
lės šviesa, atatinkamas darbas, 
higiena
sveikatą, kurią kapitalistinėj 
sistemoj sunku darbininkams 
užlaikyti. Nurodinėjo, kad 
nekurie kenuoti produktai yra 
gerai vartoti žiemos laike, o 
nekurie net vasaros laiku. 
Lietuviai darbininkai labai ma-

šia per balsavimą. Klausė kę- 
lis kartus: kas už algų nusi
kirtimą ? Už tai balsavo ne 
daugiau, kaip dešimt. Pirmi
ninkas ,neklausdamas, kas sto
ja prieš nusikirtimą, uždarė 
susirinkimą.

“Ot, tau ir ‘komitetas,’ vie-

neužkirto jiems kelio algų kir
time; net balsavimo nepavar
tojo teisingai, kaipo įrankio 
tame susirinkime apsigynimui 
prieš algų kirtimą.

Grįžtam < iš . susirinkimo ir 
džiaugiamės, kad “nepasida- 
vėm” 'algas nukirsti. •;,

Vėliaus, už keleto dienų ne
tikėtai. aplaikėm didelį smūgį. 
Tai buvo viršminėto susirinki
mo pasekmės. Bosas prilipi
no pareiškimą, kad:

“Standard Silk Co., yra la
bai pasitenkinus tuom, kad uždarys ‘sekšinus’. 
darbininkai patys sau algas 
nusikirto.”

Darbininkai, perskaitę tą

neklausė. Šitaip sutaisyt ‘bal
savimą’ labai aiškiai parodė, 
kad čia boso ranka veikia, ir 
it kirviu nukirto virš trim šim
tam darbininkų algas 16 pro
centų.

“Už šį algų kapojimą kal
tė puola lygiai ant naujo, kaip 
ir ant seno ‘komiteto,’ nes ne 
tik nesipriešino nukirtimui, 
bet kai kurie susirinkime net 
agitavo už nusikirtimą, argu
mentuodami, buk jei nusikirs, 
tai bus daugiau darbo ir ne-

Ar šitokį aprašymą galima 
vadinti užgyrimu ‘komiteto?’

Dabar iš “Laisvės” laidos 
notą, pyksta, spjaudo ir kei- vasario 22 d., kur šitoks pa- 
kias, o priežasties nesuranda, ragrafas tilpo: 
Stato sau klausimus: Kaip 
čia gali būti, kad apie 300 ky ti šis tas ir apie ‘samozvan- 
darbininkų nebalsavo, o čia 
sako, kad “darbininkai patys 
sau algas nusikirto?”

Mes esam dėkingi “Laisvei” 
už tai, kad per “Laisvę” tapo 
iškeltas ir išaiškintas apgavys
tės sekretas, apie kurį mes 
neturėjom nei mažiausio su
pratimo, kaip visa mūsų

cų komitetą’ (nors bandysiu 
išvengti, kiek galima to pa
ties, kas jau'pirmiaus tilpo). 
Tai šis samozvancų komitetas 
darbininkų algas nukirto, kaip 
kirviu, šio komiteto vadai va
rė agitaciją boso naudai; sa
kė: ‘jeigu jus nepasiduosite 
algų kirtimui ir eisite strelkuo-

Streikui kilus, dvi anglies j 
laužyklos,- Halsted ir No. 9, 
čia buvo

Nuo 
miestinė 
pradėjo 
nedavė 
miestelio
visos krautuvės ir užeigos bū
tų uždarytos nuo 7 :30 Vai. iš

visai sulaikytos.
pereito \ šeštadienio 
ir valstijinė policija 
mušt pikietūotojųs, 

niekur
galva prisakė, kad

Per tą 
laiką policijai leido mušt, ką 
tik pagaus. Kaip girdėt, teko 
ne tik streikieriams, bet ir pa
šaliniams.

Kompanijos p a k a r totinai 
grūmojo, jog kurie dabar tuo- 
jaus negrįš darban, tai paskui 
visiškai čia darbo negaus. Bet 
draugai darbininkai didelę 
klaidą daro, kurie veržiasi 
dirbt po policijos apsauga. 
Jeigu taip darbininkai darys, 
tai, kaip matyt, kompanijos 
nukapos algas iki paties že
miausio laipsnio. O juk ir da
bar jau yra vietų, kur nei vie
no/ pilno dolerio per dieną ne
galima uždirbti. Jei darbinin
kai drūčiai nesilaikys, tai an
glies baronai trumpu laiku tą 
patį įves ir visur, taip, kad 
dirbdami, o turėsime badauti.

Bedarbis.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Paskutiniais laikais 

daugiau statoma augštų ga
ražų, kur yra eleveiteriais 
užkeliami automobiliai ir 
kiekvienas laikomas atski
loj savo “gūžtoj” arba ka-

Ligi šiol tokiuose gafa- 
mašinos savininkas,

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

, ūmai palengvinami su 
\ linimentu
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E 
E

s 
E

Pirmiau Dabar
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

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

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.
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KAROLIO MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusi.

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

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapiu turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angariėtis, 
naudotom siutimą. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-j i ir 
FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi

386 puslapiu. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.

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

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba, 
puslapių. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair.

RUSIJOS ISTORIJA.
krovski. 320 puslapių. Apdaryta

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

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga dabai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIŽMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, 4š kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

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

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

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

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

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius,! aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal-

* bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

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

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 

. tė labai naudinga. 64 pusi.
KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

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

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi. / 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė B.

Baks. Turi 66 pusi.
NAUDOTOJŲ TIKYBA.
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

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

\ J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano
antrašu ir vardu:
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pas minister;
Jonyla.

Rezoliucijos A.L.D.LD.
15 Apsk. Konferencijos

Susirinkimo p i r m i n inkas 
stengėsi susirinkimą vesti tvar
kingai, bet Janauskas ir Liau- 
kevičius, net balso nesiklaus
dami, ir paleidžia savo bur
nas, kad net susirinkime bjau
ru atrodo būti. Ši darbininkų 
priešų valdyba, susidedanti iš 
viršpaminėtos “traicės,” suma
nė pravaryt šitokį skymą. Įne
šė pasiūlymą, .kad uždrausti 
draugijai ir jos nariams šelp
ti kitas organizacijas, kurios 
yra artimos darbininkams. Ne
žiūrint, kad Liaukevičius ir 
Janauskas ir trečia asaba pies
tu stojo, bet draugijos na
riai pasisakė už aukavimą 
taip iš draugijos, taip ir savo 
kišeniaus, tik geriem tikslam, 
darbininkų naudai, o ne jų 
priešų. Už pasisakė 52, prieš 
32-31. Kiekvienas narys susi
rinkime dalyvavęs balsavo, 
nes balsavimas ėjo pavardė
mis. Balsavo pavardėmis to
dėl, kad Janauskas priskaitė 
prie jam patinkamo klausimo 
bemaž 20 balsų daugiau. Ir 
toki žmonės dar atviresni dar
bininkų priešai darosi. ' Pav., 
vienas darbininkas buvo išva
žiavęs iš miesto, jieškodamas 
darbo, ir vargais negalais pa
teko dirbti prie tunelio, kur 
dirbant patiko jį nelaimė — 
numušė rankos pirštą ir jam 
prisiėjo išgulėti ligoninėje ir 
išsirgti viso 8 savaites. Būda
mas sužeistas negalėjo pra
nešti, o antra, pagal jo paties 
žodžių, jis gerai nebuvo įsi
skaitęs Į konstituciją; o pir
miau buvo tarimai, padaryti: 
“Jeigu draugijos narys, išvy
kęs iš miesto, suserga arba su
sižeidžia, turi turėti nuo gydy
tojo liudijimą.”

Tai šiam draugijos nariui 
Janausko ir Liaukevičiaus pa
stangomis buvo nutarę nemo
kėti. Kai kurie draugai, pri
klausanti A.L.D. Literatūros 
Draugijai, tą klausimą pakėlė 
vėl ir pastarajam buvo išmo
kėta. Svarbu pažymėti, kad 
tas narys yra priešingas A.L. 
D1L.D., bet tos Draugijos na
riai vistiek žiūri, kad darbinin
kas nebūtų nuskriaustas.

Aš pats pirma buvau prie
šingas A.L.D.L.D., bet man 
jau aiškėja vis ryškiau, kad 
tik A.L.D.L.D. ir panašios or
ganizacijos kovoja už darbi
ninkų klases reikalus. Dar 
vienas monarchiškas žygis Ja- 
nausko ir Co. *

Per tą patį susirinkimą at
silankę draugai iš T.D.A. at
sikreipė į susirinkusius, kad 
stotų nariais tos draugijos ir, 
be to, kvietė, kad Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugija 
stotų į T.D.A., kaipo narys ar
ba sakant “affiliate.” čia 
Janauskas pasirodė visoje 
nuogumoje ir paraudonavęs, 
kaip virtas vėžys, pradėjo 
šaukti, nei balso nesiklausęs, 
kiek tik galėjo. Susirinkusie
ji pasipiktinom labiausiai šiuo 
netvarkingu pasielgimu Ja-

keršto tūlų sufašistėjusiu žmo4> 
nių.

Draugai, aš nuo šios dienos 
stovėsiu su A.L.D.L.D. narių 
nuomone, ir aš manau, jie yra 
sąžiningesni darbininkai.

M.L.S. ir D. Pas. D. NarysCLEVELAND, O. — Kapi
talistinis surėdymas randasi 
krizyje. Milionai darbininkų 
vaikščioja be darbo. Išnaudo
tojų klasė, išėjimui iš šio kri- 
zio, pasirinko kelią darbinin
kų lėšomis, suverčiant krizio 
naštą ant darbininkų klasės 
pečių. Todėl mes, A.L.D.L.D. 
15-to Apskričio 1-ma konf., 
laikyta vas. 21 d. 1932 m., 
Lietuvių Darb. svetainėj, 920 
E. 79 St., Cleveland, Ohio, pa
teikiame mūsų tolimesniam 
veikimui sekamas rezoliucijas 
ir raginame visas 15-to Aps. 
kuopas bei narius vykinti gy
venimai! : ' ’ .

1. Mes pasižadame remt vi
sas A. K. Partijos vadovauja
mas kovas prieš darb. klasės 
išnaudotojus, iki . galutinos 
pergalės; taipgi smerkiame 
pasivadinusią “komunistinę” 
opoziciją bei jos darbus, at
kreiptus prieš Kom. Partiją.

_ _ 2. Mes pasižadame remti
bedarbiai ir pakelia pirtį visiems ponams. | Tarpt. Darb. Apsigynimą (L 
Pasigriebia ir patį ministerį. Nespėjo nė I L-D-) ir Tarptautinę Drb. Pa- 
nro lantra iššokt gaIbą <W-LR-) visose va“•* ' g - į dovaujamose kovose, kaip

1 už paliubsavimą Tarno 
Mooney ir kitų pol. kalinių, 
einamuose Kentucky ir kituo
se dabartiniuose ir būsimuose 
streikuose ir t.t.

3. Mes pasižadame remti ir 
stiprinti A.L.O. Priešfašistinio 
Susivienijimo veikimą ir tęsti 
tą kovą, iki fašizmas bus nuš-

i luotas nuo žemės paviršiaus,į 
I taipgi reikalaujame paliuosuo- 

• ti drg. J. Kasperaitį iš Lietu
vos kalėjimo.

4. Mes pasižadame remti 
mūsų spaudą, “L”, “V”, ir 
“D. B”, ir kartu reikalauja
me, kad juose, būtų Įvesta sa
vikritika, taipgi kad draugai 
už klaidingą išsireiškimą ne
būtų aštriai kritikuojami, o 
rimtai ir draugiškai būtų, nu
rodoma jų» hetaktiškumas. i

5. Mes pasižadame remti
Labor Sports Uniją, kuri eg
zistuoja iš jaunuolių, ir kar
tu raginame tverti iš suau
gusių L.S.U. skyrius. I

6. Mes pasižadame remti vi
sas kovas ateivių teisių gyni
me, iki bus atmušti visi užsi
mojimai suvaržyti ateivių tei-1 
sės, kaip tai ėmimai pirštų 
antspaudų, deportavimai etc.

7. Mes pasižadame remti vi
są veikimą iškovojime bedar
biams apdraudos ir kitus be
darbių reikalavimus, kuriuos 
veda Bedarbių Tarybos.

Rez. Komisija:
J. Žebrauskas.

D. Petrauskas.

Vėjas, nei’ šuva lupamas, staugė, ir, ro- ir prie rūmų buvus policija pasijuto “ga
linga” ir pradėjo varyt minią tolyn. Prie 
jų greit prisidėjo ir kiti, dabar pribuvę. 
Trumpos kovos.

!. —šalin tuos kapitalistų bernus!
—Praėjo tie laikai, kuomet jūs išvaiky

davo t minias,—girdėjosi dar minioj bešau
kiant, kuomet jau buvo nugalėta policija.

Rodos ore siautė didelė audra, bet par- 
! lamente dabar pakilo daug didesnė audra, 
'kuomet ponai pamatė, kad minia nugalėjo 
| policiją ir briaunasi parlamentam Minis
terio raštinė buvo ant trečio augšto. Mi
nisteris, nežinodamas nė kur bėgt, pribėgo 

i prie lango. Pasirodė, kad per augšta šokt 
be parašiuto. O antra, tai ir nušokęs gali 
papult į minios .rankas. . Bet langą paliko 
atvirą. “Geriau mirt savo mirčia, negu pa
pult į jų rankas/’ galvojo ministeris. Bet 
ilgai neteko galvot. Sueina parlamentan

dos, iš pykčio gainiojosi sniegą tarpumu- 
rėmis. Sniegas vėjo gainiojamas nežinojo 
nė kur sprukti. Spraudėsi kur papuolė, į 
kiekvieną plyšį lindo. Nesuspėjęs kur nors 
įsibrukti, puolė žemėn ir verkė mindžioja
mas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Visas Švento Jono miestas buvo pasken
dęs vėjo nešiojamame sniege ir atrodė, 
kaip dūmuose. Tik parlamento rūmai, bū
dami apsupti dideliais sodnais, lig pasidi
džiuodami kėlė bokštą augštyn ir nebojo 
vėtros siautimo. Bet vėjas • įsispraudęs 
bokšte, tartum kokią nelaimę rūmams ir 
juose esantiems ponams pranašaudamas, 
įvairiais balsais verkė, dejavo.

Kada vėjas, lig savo dar didesnę jėgą pa
rodyti norėdamas, pradėjo siausti dar 
smarkiau ir tarpumūrėmis lakstydamas 
rėkti dar labiau, dirbtuvių švilpukai, tar
tum pasipiktinę vėju, kaip susitarę vienu 
sykiu visokiais balsais pradėjo kaukt. Ta
čiau nei vienam neatėjo galvon nė apie jo
kį švilpukų protestą. Visi pasijuto, kad 
alkani ir metę darbą pasileido pietų.

Nors Švento Jono miėstas buvo turtin
gas, turėjo nepaprastai didelius grūdams darbiai prispyrė ministerį kampe raštinės, 
supilti elevatorius, bet kad buvo daug ak I No.rs ministeris visas drebėjo iš baimės, 
kanų žmonių ,tai niekas negalėtų užginčyt. Jam. pasidarė nebepergyvenama toks 
Ir, žinoma, kiekvieną dieną dirbtuvių švil- pažeminimas. Netik negerbia jo, bet dar 
pūkai, pranešantieji apie pietus, sukeldavo1 kumštimis graso. Sukaupęs visas savo jė- 
alkaniems dar didesnį alkį. Ir kada gas pradėjo rėkt kiek tik gali:
šiuo_sykiu dirbtuvių švilpukai nustaugė,. _AŠ įsakysiu jus visus areštuoti Tai 
nežiūrint blogo oro, seni ir jauni, mote- maištas! Pašauksiu kariuomenę!
rys, vyrai ir vaikai apsėmė gatves. Buvo | _Mes tau parodysim “pašauksiu ka-! 
nutarta visiems darbininkams eiti pas mi-. riuomenę,” tu niekše,—ir smogė per veidą 
nisterį ir reikalauti pašelpos. | kumštį vieijas bedarbis.

Tai negalima taip! Elevatoriuose grū-1 —j{as £įa įave pastatė? Kas tave išrin- 
dai pūsta, o mes badaujame,—aiškindavo ; p0? Pasigrobėt viską, o dabar norite dar 
darbininkai susirinkimuose. j badu mus numarint? A!—vėl viena kumš-

—Eit pas ministerį ir reikalauti,—kiti; ministerio veido.
sakydavo. Šiandieną visi bėgo pas minis
terio rūmus.

Oras šaltas. Sniegas lenda į jų skylėtus paskerskbent^vieną*! 
drabužius ir tirpsta; daro dar didesnį šal-

• tį ir taip jau drebantiems darbininkams.' 
Bet kiekvienam brangi gyvybė; nenori dar ’ 
mirti, ypatingai tuomet, kuomet nėra rei-| 
kalo. Šiuo sykiu jų veidai, nors ir pamė-! 
linavę nuo šalčio, bet rodė daugiau gyvy
bės juose.
< Dar vėjas nebuvo nustojęs verkti parla
mento rūmų bokšte, kaip balta minia ap
supo rūmus. Ponai, pamatę alkanuosius, 
dantis kalenančius nuo šalčio, kaip į kokius 
vilkus pasižiūrėjo. Ypatingai ministeris 
perpyko, kad jam lenda į akis tie “valka
tos.” Ką jie manė daryt su ta minia, ne
žinia, bet į parlamentą tai jau buvo nusi
statę neleisti. / .

—Ar jūs padūkot,— rękė ministeris.— 
Ar jūs žinot, ką jie gali padaryt?

—Juk jie tik delegaciją prisius,—norėjo 
paaiškint vienas, bet ministeris sustabdė 

, jį ir liepė geriau pašaukt visą policiją ir 
išvaikyt visus.

—^Niekad negalima prisileist tokių daly
kų. Kada jie sykį laimės, tada su jais ne- 
besusirokuosi. Ar jūs galite kada juos pa
sotint?—karščiavosi ministeris baimės pa
imtas.

Tuo tarpu lauke sušalusi minia pradėjo 
nerimauti, kodėl taip ilgai neįsileidžia de
legacijos.

—Na, tai ką!—pradėjo vienas eks-karei- 
vis.

—Trejus metus didžiojo karo laikurišbu- 
vau fronte, kovojau del jų gero, o jie dabar 
taip su mumis skaitosi. Eit ir išverst du
ris, jeigu geruoju nesiskaito,—karščiavosi 
kitas eks-kareivis. Minioj buvo didelis 
skaičius eks-kareivių. Ir jie gavo tokį pat 
užmokesnį nuo kapitalistų, kaip ir kiekvie
nas darbininkas gauna, kuomet tampa ne
bereikalingu.
' —Eit visiem į parlamentą ir išvaikyt vi
sus ponus, jeigu jie nemoka tvarkyt,—rei- 

\ kalavo moterys.
3 —Eit, eit!—šaukia minia.—Neleidžia ge

ruoju, įeisim peV jėgai .Visi kaij) vienas!;

—Tai taip priimi bedarbių delegaciją? tai>
A! Už ką paleidai tuos budelius ant mū
sų? Ką mes tau padarėm?—klausinėjo be-

—Elevatoriuose pūsta . grūdai, į mėšly
nus verčiamas maistas, o jei mes atėjome 
duonos reikalaut, tai budelius užleidai, kad HDIIIOIIIQIIIQIII IIIQIIIS IIQIIIQIII lirom

■Ar mes čia visą dieną stipsime?

• • • i • * • i • < ./r.1 o,imais veidais, Ka
—ir minia lig Tugių laukas is kitos puses pa]aut pašelpos.

—Ar tai žmoniškas darbas pono* minis te- 
i rio? Už tokį pasielgimą reiktų pro langą 
išmest,—reikalavo kiti.

—Aš... aš... mes stengiamės kaip gali- 
i ma pagerint jūsų būvį, bet jūs matot pa
tys, koks dabar krizis. Nėra... 4

—Mes tau parodysim krizį,—aiškino be
darbiai ministerial, pagriebę vieni už apy
kaklės, kiti už kojų.—Išmėtyt pro langą 
visus parazitus, tai tada krizis pasibaigs, 
—ir prinešę tuom tarpu ministerį prie lango 
pradėjo smagint, supt išmetimui lauk. Mi-' 
nisteris pamatė, kad gali nejuokai būt. su I 
įpykusią minia, pradėjo prašytis.

. Is—Aš... aš... patelefonuosiu į paselpos 
skyrių... Eikite tenai ir duos jums kieki 
tik jūs norit, ir dar prižadu' dėti pastan
gas, kad būtų pagerintas darbininkams gy
venimas visoj mano provincijoj.

Bedarbiai dabar nežinojo . kas daryt. 
Parlamentas užimtas. Išmest ministerį, 
išvaikyt visus atstovus ir pasiimt valdžią 
į savo rankas. Bet gali būt nepagalvotas 
žygis. Užeis su kariuomene išžudys visus. 
Kad visuose miestuose būtų taip, tai kitas 
dalykas, Numetę ministerį į kampą pri- 
grąsino ir išėjo. Išeidami pareiškė:

—Dabar mes atėjome reikalaut pašelpos, 
įvedimo bedarbių apdraudos, sutrumpini
mo darbo valandų nemažinant algos. At
mink, kad jei nebus tas išpildyta, tai kitą 
sykį kaip ateisime bus paskutinis sykis. 
Daugiau nepasiliksi parlamente...

Išėję iš parlamento susiliejo su lauke li
kusiais ir lig banguojanti jūra pasijudino 
pirmyn.į tą.vietą, kur duodama šiokia to
kia pašelpa.’ Iš sušalusių lūpų pasigirsta 
sutartinai: “Nė dievas, nė caras, nė galiū
nas mums išliuosavimo neduos. Vaikai 
garbingosios komunos save iš skurdo išva
duos.”

Galingos dainos balsas nuaidėjo miesto 
mūrų viršūnėmis ir pasiekė dar daugiau 
darbininkų. Minia vis dar didėjo. Išrei
kalavę sau maisto nors tam sykiui, apleido 
pašelpos vietą ir išsiskirstė visi linksmes
niais veidais, kad sužinojo kaip reikia rei-

MONTREAL, KANADA

vėjo papūstas nusviro parlamento rūmų 
pusėn.

Nespėjo minia žengti porą žingsnių, kaip 
supleškėjo visa to miesto policija. Dabar

Pariamente viskas pamažu aprimę. Tik 
vėjas bokšte, tartum iš ministerio nelai
mės pasityčiodąmas, ūkavo nei kok§ ąpųo- 
kas..

Sūnų h* Dukterų Pašaipūnės 
D-jos Pastogės

Kovo men. , 13 d. įvyko mė
nesinis susirinkimas. Atrodo, 
kas čia turėtų būti įdomaus, 
kad susirinkimai Įvyksta regu
liariai, bet šis susirinkimas ne
paprastas. I š t i k r ųjų man 
keista — pirmiaus draugijoje 
buvo vienybė, bet vėliau toji 
vienybė pradėjo nykti, o man 
kaipo draugijos nariui ir svar
bu yra, kad toji vienybė pasi
laikytų draugijoje. Negaliu 
nepažymėti to fakto, kad kaip 
kurie nariai labai nedraugiš
kai atsineša link draugijos ir 
atskirų narių.

Čia ir noriu pažymėti, kas 
yra tos darbininkų vienybės 
ardytojas; nors aš terašau 
p^fmą korespondenciją savo gy 
venime, bet stengsiuos 1 'kaip 
galint aiškiau pažymėti, kas 
taisytino yra pas mus.

Jau pereitame draugijos su
sirinkime mūsų kasininkas Jo- 
nušis pakėlė klausimą prieš 
draugijos šmeižikus ir vieny
bės ardytojus: Bakanavičių ir 
Lekąicką, kurie jokio aktingo 
darbo nedirba, tik plepa nie^ 
kus; bet kaip kurie nariai ma
žai tą klausimą nagrinėjo, ir 
tuoj aus buvo pereita prie kito 
dienotvarkio punkto. Bet jau 
šiame susirinkime jie, mato
mai, labai organizuotai ruošė
si. Gal kam bus įdomu, kas 
tokie jie yra. Tai turiu pa
žymėti, kad jų valdybą su
daro Montreale “žymūs asme
nys” Janauskas, Bakanavičius 
iy Liaukevičius, o likusieji dau 
giau nieko nepasirodo, tik yra 
tarpai šią trijų. *. •

PITTSTON, PA.
L.D. Knygyno Draugija rengia 

“Spaghetti” vakarienę, sekmadienį, 
3 d. balandžio, 57 Butler Alley, 
Pittston, Pa. Vietinius draugus ir 
drauges kviečiame visus atsilankyt* 
j šj parengimėlį; laiką praleuisit ga
na smagiai. Turėsime programą, o 
ypatingai bus skaniai pagaminti 
“Spaghetti.” Taigi, draugai, atsilan
kykite j šj parengimą. Jūsų atsi
lankymas suteiks paramą darbinin
kiškai spaudai, nes šio parengimo , 

_ _ _ pelnas eis darbininkiškos spaudos
nausko. Po to, mūsų drg. ka-; naudai. v< 
sininkas Joąušis paklausė rėk-! Kviečia visus Reng. 
snių Janausko ir Liaukevičiaus, ___________________
kur yra iš draugijos aukota 
blogam tikslui. Jis pažymėjo, BROOKLYN LABOR LYCEUM 
jei draugija aukavo streikuo
jantiems mainieriams, alkanų
jų delegacijai, gynimui darbi
ninkų nuo buržuazinio teroro, 
ar čia yra blogi tikslai?

Bet tie rėksniai vietoj svars
tyti klausimą kėlė trukšmą, 
taip kad delegatas, matyda
mas prieš susirinkimą dvasios 
ubagus mjnėtos “traicės” as
menyse, kvietė nusiraminti ir 
atsiėmė savo atsišaukima. Tai 
dar ne viskas. Po susirinkimo 
Janauskas užpuolė be jokios 
kaltės draugą sekretorių K. K., 
visaip pradėjo kolioti, o jam 
tinkamai atsakius pasigraižė 
atsiskaityti fiziškai, tai yra pa
žadėjo primušti. Ar dar jum, 
draugai, neaišku, kokį bjaurų 
darbą veda “traicė” ? Tai pa
rodo, kokiais būdais jie nori 
užgriebti draugiją ir ją pa
naudoti savo užgaidoms. Drau
gijos nariam stengiasi neišmo
kėti, o kam tad jie taupo?

Draugai, aš savo pavard. ne
galiu pasirašyti, nes susirinki
mai! buvo atvesta lietuviškas 
žvalgybininkas S. ir dar trys 
abejotinos reputacijos vyrai; 
be to, aš nenoriu ir tiesioginio

DARBININKŲ {STAIGA
Salčs dęl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinldmų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios boJ 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 5584,9.

LIETUVIS GRABORIUS
pataT- 
ir už 
kainą,

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W
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Pirmoji Pagalba Ligojo ir Nelaimėjo
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGĘS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

žemiau seka surašąs kažkurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
Žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia, 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda Į akį, ĮausĮ ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas’žmogaus. 
P.agalba Elektroj pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoję plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių Įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių Įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, e d ra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. . 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. Ą 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-
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Pirmadienis, Kovo 28, 1932

PIONEER CORNER
Puslapis Penktas

♦

ready?” “Always ready!”
“I pledge allegiance to the

i workers Red Flag and to the
i cause for which it stands. One

i the most important thing is;aim thruout our lives—Freed-! 
not the benefits that one can'om for the working class.
get from sports but the break- j
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Newsboy a Human Torch
The sun shines hot in Tex-

Men slave long hours in ing of records and the prepa-. Dear Comrades:
I For some time we have not' 

/ receive such, bosses' war. Ana mey nave. heard irom you about con-1 
__ their children i other organizations, (the Boy i ditions in your schools and 

We aį’e going i 
few pennies to help buy bread run for the clear purpose of I to print in the corners the) 
and potatoes for their fami-, ’ 
lies. Howard D. Moore — 
years old — was one of these) 
children ’

the fields for little pay. And ration of young workers forj
because they receive such) bosses’ war. And they have; heard from you 
meager pay • -----  -----------
must be sent out to earn a Scouts, for example) that are, neighborhood.

_ bringing working class child-Į best articles and stories. A| 
pi ren up as cannon-fodder for | prize will be awarded to those ;

__ ___  ___ __ ___ 3 i the robber wars they are wa-> whose stories will be printed. [ 
children who was forced to tfing all over the world, and [ Comradely yours, . 
work to help buy food for his ' the war they are preparing ; Editor.

sold news- against your fatherland, the S.!, ,,  -------—-  
; other boys! Union. The International Wor-, . MI„„
e neighbor- kers Athletic Meet, on the ( SAGINAW, MICH.

i other hand, is giving the child-1
_____ his mother had to a chance to take part in i AJLD.L.D. 

go to work too, she could not workers sports, side by side , 
spend much time at home, with their older comrades and : 
taking care of Howard and sportsmen, where we all jvill | 
his younger brothers and sis- be trained 
ters. And when she came in young workers and 
at night, she was too exhaus- working-class,
ted from the day’s work — to 7— ” ----- ’.v
prepare their supper and look children who like 
after the baby. And because ..
of this, Howard had to care games to take part in a big| 
for the other kids as well as 
himself.

Several days ago, Howard, 
with a few of his companions,1 
were playing in the old post 
office building in Dallas,' 
Texas. One of the boys, after; 
teasing Howard for a while, I 
suddenly called aside several j 
from the group, and whispe-’ 
red a few words to them. Be- tional meet in which you your- • 
fore Howard could question i sell will take part, 
why, they jumped on him, Come on, Juniors! Write;

■ - . Corners, Box 28,'
York City | 

, and ask, 
match to his cloth-; us for all the details about 

taking part in this bigvlnteiv 
They told me I smelled . national Athletic Meet! - j 

bad and they were going to 
fry me,” Howard told officers i 
a few minutes bef ore he „died.!

These boys — taking the 
example of the grown-ups — 
have been filled with the 
lynch spirit by the bosses) 
newspapers. Negro workers' 
who protest against low wa- ’ 
ges or the cheating of their 
bosses, have been lynched un-, R/Jo|invj|r Fiinpriil far Va
der the pretense of “smelling! oOĮSfleVJK f Uncrai VS .
bad.” Only when the work -I Jiailt Yoifflg PlOneei*; 
ers and workers’ children or-' v • o v i 
ganize and smash this bosses’; JaHlS dallSDIiry 
rule, will we be able to build Our dear young Pioneer, 
a real workers’ country as; Janis Salisbury, who died in 
exists in the Soviet 
Workers’ Children! 
Young Pioneers — 
organization that fights to free 
the workers’ children. If you 
want tq know anything about 
the Young Pioneers, write to 
the Pioneer Corner, Box 28, ‘ the 
Station D, N. Y. C.

family. Howard 
papers like many 
of his age in the 
hood.

Because

be trained to be healthy, 
And when she came’in young workers and fighters;

This a real chance for all 
; to run, 

jump, and in general to play ,

meet. Ali junior clubs, 
groups of workers children, ' 
all block-clubs of kids interes
ted in track and field events, 
should begin to think right! 
now of the International Wor- j 
kers Athletic Meet, not as i 
a thing you will < \ 
about in the papers, but as a j 
big nation-wide and interna- j

question i self will take part, 
on him, ( 

and tied his hands with cheese to Pioneer 
cloth. Then after saturating Station D, New 
him with kerosene, they put about your . teams, 
a lighted 
ing.

Jack and Jill
Worked in a mill
For hardly any pay.
They went on a strike 
‘Cause they didn’t like 
To work so hard each day.

I. C. Philadelphia.

Bostoną, ir Norwoodo Dark Užduotis
NORWOOD, MASS. —Dar- Darbo daug, reikia kuo dau- 

čia gali 
kiekvienas ir kiekviena prisi
dėti su aktyviu darbu, kaip 
rinkime parašų už Įvedimą be- 

nuolatinės darbiams apdraudos, taip ir 
rinkime aukų del finansavimo 

maršavimo. Yra

bininkai ir darbininkės, Mass, giausiai darbuotojų, 
valstijos bedarbių tarybos ruo
šia alkanųjų eiseną Į valstijos 
sostinę (capital) reikalaut vi-į 
siems bedarbiams i________
pašalpos.

Maršavimas eis iš trijų pu- alkanųjų
(kolumnų). Pirmoji bus Įsteigtas centinis fondas, į ku

o

o

o

O

o

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

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

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Jack
Jack
Jack
And

2 
o
2 
2 
n
2
6 
5

22
2
2 
n

Telefonas: Evergreen 2-9015
A

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

šių 
New ^Bedford, 
Brockton. ši 
per Norwooda. 
pribus 29 d. balandžio.

Mūsų užduotis gerai prisi-. 
rengti pasitikti, alkanųjų eise
ną, priruošti nakvynes, pri-) 
rengti valgių ir Lt. 
simu turime visi 
Visos Nol'Woodo 
organizacijos turi išrinkti ko-i 
mitetus delei alkanųjų eisenos 
pasitikimo, ir jų aprūpinimo 1 
nakvyne ir maistu. Vietinės!_________
bedarbių tarybos komitetas ta- ną turėtų 
me darbe jau dirba. Visoms darbininkų organizacijos pri- 
Norwoodo organizacijoms bus siųsti savo atstovus. Jei orga- [ 

kad nizacijų susirinkimai neįvyks- 
'ta šiomis dienomis, tai orga-! 
nizacijų komitetai yra kviečia- i 
mi atsilankyti'. Konferencija 
atsibus Lietuvių svetainėje, 
7:30 vai. vakare.

Balandžio 6 d.' yra anti-im- 
perialistinio karo diena, todėl i 
ir Norwoodo darbininkai turi-1 
me suruošti anti-karinį masi
ni susirinkimą.

Karas artinasi, 
talistinis pasaulis rengiasi už-

rį kiekvienas gali išgalėti pa
aukoti nuo vieno cento ir dau- 
giaus. Nuo dabar iki pirmai 
gegužės yra šaukiami Tarp
tautiniai ir vienų lietuvių su
sirinkimai. Į tuos susirinki- 

...u, mus reikia lankytis visiems ir 
Tuo klau-! imti dalyvumą darbininkų vei- 

susirūpinti. I 
darbininku i

Fall River, 
kolumna eis 

Norwoodan

o
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10-to ir A.P.L.A. !
3-čio Apski'. Reikalai.

Brangūs Draugai ir Drau- j 
ges, pranešu, jums, kad A.L.D.1 
L.D. 10-to Apskričio metinė1 
konferencija Įvyks gegužės 14 i 
d., subatos vakare. Prasidės 
7 vai. Visos A.L.D.L.D., 10-to į 
Apskričio kuopos malonėkite; 

, prisiųsti savo delegatus. Pri-' 
I siųskite kuoskaitlingiausiai de-j 
I legatų. Galima siųsti seka-Į 
mai: vieną nuo kuopos ir vie-! 
ną nuo kiekvienų 10 narių. 
Kiekviena kuopa privalo pri
siųsti pilną skaičių delegatų, 
nes šf konferencija bus labai 

onlv *Vead I svai'hi, ir turėsime daug svar- 
1 bių dalykų aptarti. Yra daug 
svarbių klausimų šiame krizio 
laike, laike aštrėjančios klasių 
kovos. Taipgi sudarykite ge-: 
rų Įnešimų del A.L.D.L.D. ir ) 
viso darbininkų judėjimo la-i 
be.

Draugai, Įsitėmykite gerai ; 
vietą ir laiką ir visi delegatai ' 
pribūkite laiku. Konferenci- i 
jos vieta ir antrašas: Lietuvių į 
svetainėj, 25 gatv. ir Vernor! 
Highway, ant trečio aukšto, 1 
Detroit, Mich.

Taipgi A.P.L.A. 3-čio Aps
kričio metinė konferencija; 
Įvyks 15 d. gegužės, sekma-i 
dienyj, toj pačioj svetainėj, i 
Prasidės 8 :30 vai. ryte. Pri-1 
klausančios A.P.L.A. 3-čiam ; , .....
Apskričiui kuopos išrinkite de-' ^P^ticld visai nekreipia rim- 
legatus ir prisiųskite į virš mi- tos domės į paskalus, kurie 
nėtą konferenciją; tąipgi 
siųskite gerų '

Į jąbo ' A.PJL.A. draugijos 
d’arbininkų judejinio.

Delegatai reikia rinkti 
karnai: vieną nuo kuopos ir 
viena nuo kiekvienų 10 na- 
rili- j Malonėkite prisiųsti pil- 

1 ’ ną skaičių delegatų, nes si
konferencija bus svarbi ir tu
rėsime daug svarbių reikalų

me darbe jau dirba.

išsiuntinėta pakvietimai, J 
prisidėtų prie šio taip svar-; 
baus darbo su veikimu ir fi
nansais. Pirmiausiai bus kreip
tasi prie Norwoodo1 valdžios, 
kad ji savo lėšomis^ suteiktų 
alkanųjų eisenai ^liakvynę ir, 
maistą. Jei valdžia atsisakys 
suteikti, tai tuomet mes patys 
darbininkai turėsime tilo rū
pintis.

kime už pačių darbininkų rei
kalus.

—0---
Anti-Karine Konferencija
Kovo 31 d. yra šaukiama 

anti-karine konferencija, j ku- 
i visos Norwoodo

Jei orga-

V1EN1NTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲAUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. lith STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
vakarais lietuvių ir angių kalbose. ...- „ j VAITKi;NAS |r kjtj

Diplomą giarantuojame už mažą užmokestį... Mes padedame 
Užsirašytnas j mo’fc.'khj kiekvieną dieną nuo 9 ryto 

Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinama dienomis ir ’ 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. 
Leidimą (License) ir EI,/---- ,
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro.

Darbas didelis. Energijos I 
ir pasišventimo reikės daug I 
.pridėti, betgi darbas turi būti pulti Sovietų Sąjungą, dar- 

j’T' L dlJ---- ■ bininkų tėvynę. Darbininkai,
* stiprų protesto 

Šalin imperialistinis Į

Visas kapi-

atliktas. Bedarbiai ir dirbau- ]
tieji, visi vieningai turime dar- pareikškime 
buotis už iškovojimą bedar-i balsą.
biams apdraudos kapitalistų karas nuo Sovietų Sąjungos! 
ir jų valdžios iškaščiu. Bedarbis.

Maskva Atmuša

MASKVA.— Mask v o s

' J pri- buvo paskleisti iš Rumuni- 
stihidiiymų del|jos apje nušovimą vienos

Žinoma, tai taikoma : 
š Komunistų Partiją ir| 

: Jaunųjų Komunistų Lygą, 
i Dabartiniu laiku Jaunų Ko- 
l'munistų Lyga ruošia savo 
[“Field Day”. Čia keliama 
'darbininkų, o ypatingai i 
jaunųjų ūpas ir karingu- s 
mas. Todėl ir daroma pa-1 
sikėsinimai atimti paskuti-'

!ju

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ 

NAUJAUSIOS MADOS

M. TEITELBAUM, Manadžcris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per

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

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVESjUE, 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 ant Flushing Ave.se-
moiei ies piie Ukrainos i‘tĮ-ines darbininku laisves, 
beziaus. lai vis provokaci-■ f,
niai paskalai apie Sovietų;
Sąjungos “terorą”. Tais 
paskalais kapitąlistai mano 
diskredituoti Sovietų Są
jungą ir kurstyti darbiniu-

i JAPONAI SULAIKĖ SO V. i 
SĄJUNGOS TRAUKINIUS'Union.! Plentywood, Montana, follow-;

Join the) ing an appendix < _ . .
the only was buried on Saturday. The!

funeral services for Janis 
were those for a Bolshevik.

Many farmers and towns
people were forced to stand in 

crowded Farmer-Labor
I Temple. The coffin was ac
companied from the entrance

I to the front of the hall by .the
Į Y. Pioneers, led by 2 Pioneers 
bearing a Red Flag. When the 
coffin had been placed in the 
front of the hall, the Pioneers 
arranged the flowers which į . . ,v. .
had been sent by the Young | ^°m°
Pioneers and other workers 
groups.

The windows and the sta
ge were covered with red 
and black drapings decorated 
with hammer and sickle em
blems. Over the flowers on 
the coffin the Pioneers 
ped the Red Flag.

Led by the Pioneers,

atlikti, o svarbiausia, tai klau-; kus prieš tįą vienatinę •dar- 
simas vienybės A.P.L.A. su L. ibininkų valdomą šalį.

Philadelphia.

be nimble, 
be quick, 
join the Pioneers, 
the bosses we’ll lick.

Draugai delegatai, pribūki- ! 
te laiku ir Įsitėmykite gerai | 
vieta ir laika : Lietuviu sve- j 
tainė, 25-ta gatvė ir Vernorį 
Highway, ant trečio aukšto, i 
Detroit, Mich. j

Draugiškai, A.L.D.L.D. 10-! 
to Apskričii ir A.P.L.A. 3-čio i

Greit Įvyks Prūsijos
Seimelio Rinkimai

Junior Sports
For the first time in the Un- i 

ited States, an international 
athletic meet will be held 
where kids from the ages of 
12 to 16 will be able to run 
and jump side by side with 
their older brothers. The jun-

d ra

th e
iors at the International Wor-1 audience rose and sang the 
kers Athletic Meet, which will I International. Then a com
be held in Chicago on July rade spoke about the loss,of 
29, 30, 31 and August 1, will our L_. 
have a chance for the first; Pioneers 
time to take part in a big Pioneers are Gay 
sports meet at the same time fighting song, 
that older athletes compete. children ----children

beloved comrade. The 
sang “We Young 

~ — their
The workers 

were told about Ja- 
working-The schedule of events at;nis’ work for the 

the meet will be good news j class, and called upon to fol- 
to you kids who like sports How her example of devotion 
but haven’t been given a chan- Į to the workers’ cause.
ce to really show what you; The “R e d F 1 a g’’ h a d 
can do in a big athletic meet.' been Janis’ favorite. The 
There will be six special; Pioneers sang it with deter
events for you: 80—and 100 ; mination as when Janis was 
—metre dashes, running high! with them. services
jump, running broad jump, i closed with the singing of the 
8-pound shot put and a 400— Llnternational, led by the Pio- 
metre relay race. And these neers.
six events are exactly 6 more 
than you’ve ever been given lowered into the grave, 
before in any big boss—sports comrades recited a poem, and 
meet, which thinks that kids j again sang the “Red Flag.” 
are not important enough to With a few final words 
be allowed to take part. Pioneer dropped Janis’ 1 

The boss-officials who plan neer scarf into the* grave.
the Olympic Games don’t care

When the casket was being 
the

a
Pioneer dropped Janis’ Pio-

the Olympic Games don’t care The Bolshevik farewell of 
a hang for you children. They the Pioneers to Janis was their 
think that only a few hot- Pioneer pledge... “Stand 
house athletes' should be al- ready for the cause of the 
lowed to take part, and that working class. Are you

_ _ .J PRŪSIJA.— Vidaus rei- 
o v. Įkalu ministerisy socialdemo- j.xi. 3-cio . ; ,Komiteto; kratas, padavė sumanymą, 

re i tai būtų lai- 
Prusijos rinkimai,

I Laiką pasiūlė balandžio 17 
, _ | diena. Norima, kad viskas bu-1 ./ . ’

i kad
I koma

) Sekretorius,
St. M. Leesis,

Glasby Street, 
Saginaw, Mich.

P. S. Draugai delegatai, ... , .,
tų labai gerai, kad abiejų ap-!Sr®Jtai praeitų, 
skričių delegatai susivažiuotų 
iš vakaro ir galėtų dalyvauti 

konferencijose, nes 
bus labai 
momentu.

i abiejose 
šios konferencijos 
svarbios dabartiniu

Draugiškai

Draugo Mizaros
Prakalbos Newarke

NEWARK, N. J. — Ba-

Komunistų atstovas pa
reiškė, kad valdininkai nori 
suskubinti rinkimus, kad 
paslėpti savo veidą nuo dar
bininkų. Mat, 1 dieną ge- 

| gūžės pasibaigia darbininkų 
(74-75) unijų sutartys su darbda

viais. Tuomet manoma vėl 
kapot darbininkams algos. 
Tad jie gerai žino, kad daug 
darbininkų pamatys jų vei
dą ir nebalsuos už dabarti
nius darbininkų pardavikūs; 
Tad jie nori turėti rinkimus 
■pirmiau algų kapojimo.

MANDŽURIJA.— Japo
nija vis labiau ir labiau pro
vokuoja karą prieš Sovietų I 
Sąjungą. Užvakar dienos te
legramai praneša, kad Ja
ponijos j ego’s sulaikė Sovie
tų Sąjungos traukinių judė
jimą ant Rytinio Chinijos 
gelžkelio, kurį bendrai kon
troliuoja Sovietų Sąjunga ir 
Chinija.

Tai dar viena provokacija 
| prisideda prie greitinimo j 
karo su darbininkų valsty
be, kurioj būdavo j amas so
cializmas. Japonai kaltina 
Sovietų' Sąjungą, kad jinai 
traukianti savo armiją prie 
Mandžurijos. Bet tai yra 
tik melagingi pranešimai. 
Žinoma, Sovietų Sąjunga 
turi būti atsargi, nes Japo- ( 
ui ja siunčia daugiau armi
jos p tie Sovietų sienos.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pcnnsylvania 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

>

<♦>

<

►>

<♦>

<♦>

<1>

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOK.YKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

ir kitos organizacijos ren
gia prakalbas. Prakalbos 
įvyks 7 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje, 180 New 
York Ave., Newark. Kal
bės draugai R. Mizara ir - ---------
Dr. J. J. Kaškiaučius. Drau- nė spauda paskelbė, kad Vo- 
gas Mizara dar tik nesenai kietijoj ruošiama planas, 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, kuriuo bandys uždrausti 
tai jisai pasakys labai daug darbininkams dejnonstruoti 
naujų dalykų apie Sovietų; gatvėmis. Tą planą ruošia.

vidaus reikalų ministeris 
Greener. ‘ ;

Tas pats įstatymas drau
stas ir dalinimą lapelių ir 
kitokių politinių deklaraci-

Nori Uždraust Darbiu.
Demonstracijas

BERLYNAS.— Buržuazi-

Sąjungą. Taip 
šviesti L.D.S. 
abelni dalykai 
judėjimo.

pat bus liu- 
reikalai ir 
darbininku

Komisija

Bell Phone, Poplar 7545.

A. F. STANKUS
, ' ‘ 1

Grąborius-Undertaker
ISbalsampoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geresnio _ 
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir. už žemą kainą.

ant 
pa-

1023 Mt. Vernbn Street 
PHILADE^IĄ, PA.

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

Pilnas važinėjimo kursas', jimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. 
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTV1NAS

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. M ilsų patarna
vimas prielankus.

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



Kliu-
nedė-

/ Puslapis šeštas .

PRAMOGOS
VIETINES ŽINIOS

Rakieia Į Europą

Penkios tuodamas už Morgano vadi-

kad jie paskui įstojo į kolegi
jas ir kitas augštąsias moky
klas, visai nebuvę High Schoo- 
lėse.

darbo 
ir vai- 
dirba

Kaip Protauja ir Jaučia 
Vaikai Sovietuose 
Kas Link Karo?

Sovietų Sąjungos 
žmonės, vyrai, moterys 
kai, ne tik gyvena ir 
skirtingose medžiaginėse sąly
gose, negu kapitalistinių kraš
tų darbininkai. Jie iš pama
tų skirtingai mąsto ir kitokius 
jausmus turi kas link šalies 
tvarkos ir viso pasaulio. Ta
tai geriau patirsite, atvykda
mi į drg. M. Undžienės pra
kalbas, balandžio 3 d. 
nantį sekmadienį, 
pietų, “Lfaisvės” 
Pamatysite net ,ką 
metų vaikai kalba 
gynimą nuo gręsiančio jai im
perialistų užpuolimo; sužinosi
te, kaip vaikai sužiniai, tiks
liai ir gabiai padeda Sovietam Į 
vykdyti penkių metų planą, į 
talkininkaudami suaugusiems • 
įvairiuose kultūriniuose dar-; 
buose.

Tą patį popietį “Laisvės” 
svetainėje kalbės ir Daktaras 
J. J. Kaškiaučius apie tai, ko
dėl žmonės be laiko pasensta 
ir miršta. Tatai darbininkams 
yra svarbu žinoti ypač šiais 
blogmečio laikais. v 
tūkstančių tų pačių lietuvių 
darbininkų dabartinis 
laipsniškai marina. Iš Dr. Kaš- 
kiaučiaus sužinosite, kad ir to
kiose juodose aplinkybėse be
darbis bei darbininkas, nau
dodamas žinojimą ir protą, 
gali šiek tiek apsaugoti savo 
sveikatą, kad galėtų turėt 
energijos kovai prieš kapitalis
tinius siurbėles.

atei- 
4 vai. po 
svetainėje.
10 bei 12 

apie šalies

Šimtus

krizis

Bedarbią Šeimynos Minta 
“Puškarią” Atmatomis

Virš 100 Darbo Federaci
jos Lokalų Reikalauja 
Bedarbių Apdraudos

-------------- T

NEW YORK. • ~ “
dešimt septyni lokalai Ameri
kos Darbo Federacijos išsiun
tinėjo atsišaukimus į 20,000 
lokalų delei bedarbių apdrau
dos įstatymo. Dar pirm išsiun
čiant, atsišaukimai gavo užgy- 
rimą 60 kitų lokalų. Atsišau
kimuose nurodoma, kad visiš
kų bedarbių šioj šalyj yra 12 
milionų, o kiti 10 milionų te
dirba tik dalį laiko, o vietinis 
miestinis bei valstijinis ir pri
vatinis bedarbių šelpimas pa
lieka milionus šeimynų badant, į

Atsišapkimas atmeta Dar
bo Federacijos vadų pravary
tą nutarimą, laike suvažiavi
mo Vancouvery, prieš valdiš
ką bedarbių apdraudą; smer
kia Federacijos prezidentą 
Greeną ir kitus lyderius, kad 
jie priešinasi įvedimui socia
lūs apdraudos Įstatymo.

Virš šimtas pradžioje sumi
nėtų lokalų reikalaują, kad 
visiems Darbo Federacijos na
riams būtų leista referendu
mu nubalsuoti, ar jie stoja už 
bedarbių apdraudos įstatymą 
ar prieš. Savo sumanyme tie 
lokalai stato panašius reikala
vimus, kaip ir komunistai su 
Bedarbių Tarybomis. Reika
lauja visiems bedarbiams pil
nos reguliarūs algos, kokią 
iie vidutiniai pirm krizio už
dirbdavo, nes jie dabar yra 
bedarbiai ne iš savo kaičios; 
sako, karui skiriami pinigai 
turi būt panaudoti bedarbių 
šelpimui; visi šelpimo fondai 
turi susidėti iš kapitalistų ir 
valdžios imokėjimų. Juos tu
ri kontroliuoti ir skirstyti 
tys bedarbiai.

pa-

Pirmadienis, Kovo 28, 1932

Socialistą Vadas Norman 
Thomas Kaipo Morgano 
Bankininką Gontas

NEW YORK. — Morgano 
; bankininkų grupė, kontroliuo
janti 75 bilionu^ dolerių, pasi- 

; kinkė talkon socialistų vadą 
į Norman Thomasą. Šis “socia
listas” per radio kalba, agi-

New York© Universiteto 
profesorius II. H. Sheldon tik
rina, kad galima įtaisyti ra- 
kietą, kuri su pagelba eksplo- 
duojančių medžiagų ir moksli- i 
nių prietaisų, galėtų “žaibo” 
greitumu nešt iš Amerikos į. 
Europą siuntinius pašto ir_eks
preso. " !

BROOKLYN, N. Y.
Italų darbininkų Proletarų 

has rengia vakarienę ir šokius 
lioje, 3 balandžio, savuose kamba
riuose, 197 Humboldt St., Brooklyn, 
N. Y. Lietuviai darbininkai privalo 
paremti juos šiame reikale.

(74-75)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

namus bedarbių Bloko šelpi
mo Komitetus. Sulig Norman 
Thomaso, išeina, kad dirban
tieji iš savo mizerno uždarbio 
turi reguliariai kas savaitė au
koti per Wall Stryto agentų 
rankas delei bedarbių maitini
mo. Morganas nori paliuosuot 
kapitalistus nuo bedarbių šel
pimo iš buržuazijos pelnų ir 
turtų. Su tuom, kaip matome,

į sutinka žymiausias socialistų 
vadas Norman Thomas.

Wall Strytas per savo gon- 
čus surašinėja bedarbius ir dir
bančius; kad po priedanga 
Blokų šelpimo Komitetų su
daryt juodus surašus prieš ko
vingus darb. ir bedarbius. Tą 
mato kiekvienas klasiniai pa
žangus darbininkas. Bet Nor
man Thomas, suokalbyje su 
buržuazija, užginčija tą bjau-| 
rų išnaudotojų tikslą; tuo bū-į 
du prisideda prie šnipinėjimo išmokėjimo.
ir juodųjų sąrašų darymo. 
Norman Thomas, pagaliaus, 
ragina darbininkus aukot bur- 
žujiniams Blokų šelpimo Ko-1 
mitetams todėl, kad, kaip jis 
pats sako, reikia suturėt be
darbius nuo “prievartingų bei i 
smurtiškų demonstracijų.”,. Tail 
tikriausias socialfašistinis kon- | 
tr-revoliu.cionierius.

Miesto Komisionierius Suri
šamas su Didele Suktybe .

Noriu Partnerio, Arba 
Parduosiu Visą Bizni

Pelningas Tea Rooms Biznis
Negalėdamas vienas apsidirbti, tu

riu gauti partneri arba parduoti vi
sų biznj. Dviem partneriams galima 
pasidaryti gražus pragyvenimas. To
dėl jieškau partnerio. Vienam .laiky
ti, reikia dirbti labai ilgas valandas. 
K. Simon, 274 Troutman St., ir kam
pas Knickerbocker St., Brooklyn, N. 
Y., ant antru luini.

(73-74)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Jewelry Storas. Biz

nis išdirbtas per K) metų. Len
gvai gyvenimą galima padaryti. Sa
vininkas važiuoja j Lietuvą. Par- 

i duos labai pigiai, kad ir ant lengvo 
Reikia mokėti taisyti 

laikrodėlius, o jei ne, tai aš pamo
kinsiu už dyką, tą kuris perka štorą. 
Nepraleiskite gerą progą, atvažiuoki
te ir persitikrinkite.

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

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

BALSAS

ami pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
I nokite, kad pas mane 
j sipirksit.e.

| ĮVAIRŪS8į RODŽIAI
į JAUSTOS MADOS
j UŽ PRIEINAMA

KAINĄ

■ Laikrodžiai, Deimantai ir
į Auksiniai Dalykai
■ Dovanom ar patys sau norčda- , 

  ,v‘ daimantus |
daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint. g

•NEW YORK. — Buržuazinė 
Labdarybės Taryba pasiuntė 
tyrinėtojus sužinot, kaip gyve
na bedarbiai. < 
tik vieno tyrinėtojo'raportą iš 
Brooklyn© dalies, vadinamos 
Brownsville:

“Penki maži vaikai palik
ti namie; motina išėjo daržo
vių atmatų jieškot po ‘puska
piais.” Visa šeimyna susikraus- 
čius į vieną kambarį. Tėvas 
miega miestiniame prieglau
dos name,, nes ten jis gauna ’ 
daugiau valgyti; jis 
parnešdavo truputį maisto ki- 
šeniuj vaikams ir moteriai. 
Visas kitas šeimynos maistas 
per ilgas savaites buvo daržo
vių atmatos, surankiotos iš po 
puškarių. Kada 
sugrįžo į miestinį Home Re
lief Biurą, tai biuras buvo jau skietus, 
sustabdęs priėmimą bile ko-! 
kių atsišaukimų, reikalaujan
čių pagelbos.”

Panašius raportus išdavė 
apie šimtus bedarbių šeimynų 
ir kiti tyrinėtojai. Bet jie dar 
visko nepasako. Viename ra
porte, beje, yra parodyta, 
kaip bedarbis tėvas, nebegalė-1 
damas ilgiau matyt badu mirš- j centai, 
tančią savo šeimyną, nužudė 
savo moterį, tris kūdikius iri 
pats save.

Vakarienė ir Šokiai
Aido Choras ir Lietuviųy. - . j rtiuv viiuiao 11 v i l*

čia paduosime f)arbininkių Susivienijimo A.
pirma kuopa rengia vakarienę 
su programa ir šokiais balan- 

; džio (apriliaus) 17 d., sekma- 
' dienį, “Laisvės” svetainėje, 
. Brooklyne.

Šokiai prasidės 4-tą vai. va
kare; vakarienė bus 7-tą vai.

Geriausios Brooklyno gas- 
padinės gamins vakarienę. Ai- 

dažnai j do Choras visada duodavo ge-
ras vakarienes su puikiomis 
programomis. Gi šiemet bus 
dar geresnė, nes prie surengi
mo prisidėjo ir L.D.S.A. 1-ma 
kuopa. Bus šauni muzikalė 

tyrinėtojas programa ir gera muzika.
Prašome išanksto įsigyti ti- 

Labai bloga mada tą 
■ patį vakarą pirktis tikietus. 
Dalyvaukite skaitlingai, pa
remkite chorą, kuris vaidina 
labai svarbia rolę darbininkiš
kame judėjime. Taip pat ir 
L.D.S.A. yra svarbi apšvietos 
organizaciia.

J vakarienę ir šokius įžan- 
; ga $1. o vien tik į šokius 25

NEW YORK. — Prasidėjo 
tyrinėjimas Bronx© viešųjų i 
darbų komisionieriaus Wm. J. į 
Flynno. Jis turįs ką bendro 
su neteisingu įpiršimu miestui i 
sklypo žemės, delei Dam Par-; 
ko padidinimo. Tas sklypas 
pirmiau buvo kainuojamas tik 
$200,000; už tiek jo savinin
kai ir mokėjo miestui taksus. į 
Bet 1929 m. miestas, tą že
mę pirkdamas, užmokėjo $3,- 
440,962. Greta su taip bran
giai nupirkta žeme pats Flynn! 
turi 
liau

nemažą sklypą, kurį to- 
tikisi miestui parduoti.

Mirė Mokslingas Senis
NEW YORK. — Mirė Achi- 

lies J. Joffe, 92 metų amžiaus, 
rašytojas ir žmogus nepapras
tai plataus žinojimo. Jis nuo
dugniai mokėjo astuonias kal
bas. O kada pora metų atgal 
apako, tai trumpu laiku išmo
ko pirštais skaityti specialiai 
akliems spausdinamas knygas. 
Jis buvo žydų tautos išeivis iš 
Rusijos. Mylėdamas mokslą, 
jis už dyką namie pyamokino 
daugelį beturčių berniukų tiek,

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžių, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

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

mėnesiams . . .80
.05

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

Ant Šių Stony Galite Gauti 
' “Laisvę” Philadelphia,

604 Race St.
S. E. 6th & .Callowhill
6th
3rd
5 th
7th
7th
7th
3179 Richmond
259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South
2nd & South
726 South 3rd
3rd & Catharine

i 923 South 3rd • 
j 1215 South 2nd 
; Franklin & Vine

Pa.

&
&
&

&

Noblc Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

VARPAS BAKERIES, Inc N

vvvvv*/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVVVVV
X _____ x

X 
X 
X

X 
X 
X 
X 
X

a 
I

9 
I 3 
| Taipgi taisau visokius laikrod-■ 
ižius ir kitus papuošalų daiktus.} 
, Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
j Williamsburgiečiams, kuriems į 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
g Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs į 
I atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo- ’ 
|kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERMflV “£
223 2nd Ave. & 14th St.

Room J 5, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
ęv PETRICK
Ž21 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

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

tik susitarus.

Ir”

NOTARY 
PUBLIC

TEL
2

INCMATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A KORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl. AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES 1, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
’ Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų lixas kraujo ir odoa. 
Padarau ištyrimu kraujo ir ilapumo. 

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimoi 

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

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

.STAGG 
-5043

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta,

puikiausiai,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-1409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)Malonūs Rūkyti!

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Telephone, Evergreen 6-5310

L GARŠVA
Graborius

Kviečia Rengėjai.

BROOKLYN, N. Y.

o'

.Savaitė

J)

SOVIETŲ 
FILMĄ

“pilie- 
suside-

CAMEO THEATRE 
42nd St. 

Broadway, New York

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

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

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

Antra Didelė
Dabar rodomas 
spektakli!!, nuo 

pietų iki vidurnakčio 
įžanga labai Žema

DTVND Paimta i A knygos
1 17 garsaus Sovietų 

KAZOKAI rašytojo M. Scholochov

DEKAVOJU PACIENTAMS

ižL3iiigmani3iiiamsinaniauianiaiiioHiaiiioiiiaiiiaiii3ntaniaHi3Hisiiioiii3inaiiioiiiaiii

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15e

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.

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTE8
CIGARAI

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

Gengsterią Užpuolime 
Nušauta Praeivė

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Skurlupią “Piliečių” 
i Reikalavimai Majorui

NEW YORK. — Alkoholi
niai gengsteriai šeštadienį 
paleido bent 30 šūvių iš revol
verių taikydami į tūlą Con
roy, narį priešingos šaikos al
koholio šmugelninkų, ties 131- 
st. ir 7th Ave. Conroy liko 
tik sužeistas, bet kulkos ant 
vietos užmušė vieną negrę pra
eivę ir sužeidė porą kitų pa
šaliečių. Gengsteriai pabėgo.

NEW YORK. — 30 
tiškų organizacijų,” 
dančių iš buržujų, siunčia sa
vo delegaciją su reikalavimais i 
miesto majorui Walkeriui. Be I 
kitko, reikalauja pakelt kai
nas važinėjimo gatvekariais, 
požeminiais gelžkeliais bei 
“eleveiteriais;” sako, kad tu
rėtų būt numuštos algos ir 
miestiniams tarnaut o jams, 
gaunantiems virš $1,200 per 
metus; pagaliaus, reikalauja, 
kad studentai, lankanti mies
tui priklausančias kolegijas, 
užsimokėtų už mokslą, už kurį 
tose įstaigose iki šiol nebuvo 
tiesioginiai mokama.

Kalbėdami apie miesto tar
nautojams (d a r b i n inkams) 
nukapojimą algų, tie poneliai 
nieko nesako apie numažinimą 
algų augštiems valdininkams, 
visai veltui gaunantiems po 
desėtkus tūkstančių dolerių 
per metus.

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

ITYKIT, PLATINKIT
“LAISVŲ.”

I
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