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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Trockio Pagelba.
Bernard Shaw.
Vaikų Baudimas.

Rašo Dimas Benamis

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

*

Reakcinis magazinas “Lib
erty,” atsiymėjęs savo bjau
riais, purvinais puolimais So
vietų Sąjungos, keli metai at
gal vedė tą kampaniją po ant- 
galviu: “Raudonas Napoleo
nas.” Dabar tas pats juodla- 
pis gavo į pagelba L. Trockį:

27 vasario, 1932, 
talpino Trockio 
“Kodėl Rusija 
prieš Japoniją.”
kaip ir kiti kapitalistų prosti- 
tutai rašėjai, Trockis hipokri- 
tiškai tikrina, kad Raudonoji 
Armija “silpna,” jeigu kiltų 
karas, tai Sovietų Respublikai 
būtų “bankrūtas.” Jis sako: 
“Nežiūrint kokios militarės
pasekmės būtų, karas atneštų do dirbtuvių, kuriose 4 dar- 
Sovietų Respublikai neapsako
mą ekonominę suirutę.

“Liberty” 
straipsnį: 

nekariauja 
Panašiai,

Darbininkų Teismas
Pripažino Fordą ir 

Murphy Kaltais
DETROIT, Mich. — 5000 

darbininkų susirinko ir tei
sė kaltininkus, kurie suruo
šė tas skerdynes prie For-

Prūseika su Policijos Apsauga laikė Pra
kalbas; Partijos Atstovą Apstumdė 

ir Atidavė Policijai

bininkai likosi užmušti. Iš- 
; klausius visu liudijimu tu 

dustrialė konstrukcija sustotų či darbininkų, kurie da- 
ir kiltų painios neisnsamos;1 vlyvavo demonstracijoj, vi

sas susirinkimas, skaičiuje 
5,000, pripažino, kad Henry 
Fordas, Edsel Fordas, Cly
de Fordas, Dearborno majo
ras Harry Bennett ir Det
roito majoras Murphy, ran
dasi kaltais nužudyme 
keturių bedarbiu darbinin
kų.

Darbininkų teismo išrin- 
|ktų teisėjų nuosprendį mi- 

Nėra abejonės, kad Trockis j nia darbininkų, vienbalsiai 
už tai iš imperialistų gavo ge
rai apmokėt.

Milioninės masės darbinin
kų netiki Trockio melams, jie 
žino, kad: Raudonoji Armija 
yra galinga proletariato armi
ja. O ekonominė ir politinė 
Sovietų sistema nesusmuks to
dėl, kad Trockis to pageidau
ja.

politiškos problemos.”
Tokie Trockio tikrinimai 

yra niekas daugiau, kaip pro
vokatoriškas akstinimas impe
rialistų, pult Sovietų Sąjungą. 
Toksai tonas Trockio kalbos 
reiškia: Raudonoji Armija 
silpna, negalės atsilaikyt prieš 
imperialistus, o prasidėjus ka
rui, Sovietų visa ekonominė ir 
pelitinė sistema subyrės, todėl 
dabar tuojaus pulkite, kad su
naikint Sovietų Respubliką.

pripažino ir užgyrė. Šiame 
teisme darbininkai dar aiš
kiau pamatė, kad Fordas ir 
jo samdyti mušeikos suruo
šė tą darbininkams skerdy- 
nę.

Visose imperialistinėse ša-1 
lyse didėjančios darbininkų 
demonstracijos ne tik savo 
skaičium, o” ir karingumu aiš
kiai rodo, kad pasaulinis pro
letariatas rengiasi pagalbon 
Raudonajai Armijai atmušti 
imperialistų puolimus.

Darbininkai, kuriuos Troc- 
kiai, Gitlowai, Lovestonai, 
Prūseikos klaidina, paaštrėju
sių kovų eigoj stos Raudono
sios Armijos pusėn gynimui 
Sovietų Sąjungos nuo imperia
listų puolimų.

Užpuolė ir Nekaltai Su
mušė Darbininkus 

Floridoj

Socialistaujantis Anglijos 
žymus rasėjas Bernard Shaw 
apie Sovietų Sąjungą daug 
geriau atsiliepia, negu buvęs 
“komunistas” Trockis.

Bernard Shaw savo straips
niuose, kurie karts nuo karto 
telpa įvairiuose amerikoniš
kuose buržuaziniuose žurna
luose, smarkiai plaka kapitali
stinę sistemą. Jis taipgi ašt
riai kritikuoja tuos melus, ku
riuos buržuazinė spauda sklei
džia prieš Sovietų Sąjungą.

žurnale Hearst’s Interna
tional-Cosmopolitan, už sausį, 
1932 m., Bernard Shaw nuro
do apie pagerėjusį gyvenimą 
ir plačią laisvę S. S. darbinin
kų, valstiečių ir abelnai visų 
gyventojų. Vienoj vietoj to 
straipsnio priveda sekamą pa
vyzdį : Amerikonas užsimanė 
nutraukt paveikslą uždraustoj 
vietoj viešbutyj. Policistas 
jam pasakė, jog jis neprivalo 
to daryt. Amerikonas pradė
jo teisintis, kad esąs Jungti
nių Valstijų ‘pilietis, norįs 
naudotis laisve ir linksmybe 
visur ant dievo žemės. Shaw 
tęsia: Anglijos ir Amerikos 
policistas būtų atsakęs, jog ga
lėsi teisintis policijos viršinin
kui ir būtų areštavęs. Bet 
Rusijos policistas—“Sovietų
tiranijos” (kapitalistai taip 
vadina)—pasakė lengvu tonu: 
“Jūs čia palaukite,' o aš ei
siu pasiklaust.” Sugrįžęs sako: 
“Gerai, jūs galite tą daryt.” 

_______ t

TAMPA, Fla. — Policija 
žiauriai užpuolė farmą Rus- 
kinę, kur gyveno Jūreivių 
Industrinės Unijos organi
zatorius J. Walker. Policija 
sudarė suokalbį ir areštavo 
Walkerį, jo moterį ir Al N. 
McBride.

Suokalbis padaryta, būk 
už “laikymą degtinės” jie 
darė kratą, bet areštavo už 
veikimą tarpe darbininkų. 
Kelyje šie darbininkai buvo 
sumušti. Taip pat paimta 
visa literatūra, kuri tik ra
dosi šiuose namuose.

CLEVELAND, Ohio. — 
25 d. kovo čia Pruseika po 
policijos apsauga laikė sa- 
Vo misiją. Partijos atstovą 
apstumdė išmetę iš svetai
nės. Vėliau darbininkai jį 
išgelbėjo ir privertė įsileis
ti. Pagaliaus pasišaukė po
liciją ir atidavė į policijos 
rankas. Tą patį darė ir su 
Mažeika. Gi d. Mažeikienė 
gavo fašistinės kumščios 
nuo sklokisto Kielos. Buvo 
nusitarę ją visai neįsileisti. 
Prie durų stovėję sklokistai, 
su pagelba fašįstų, puolėsi 
kaip žvėrys prie jos. Kiela 
smogė krūtinėn, sakydamas, 
kad “mes tavęs čia nenori
me.” Darbininkai ir ją ap
gynė nuo galutino sumuši
mo. Vėliaus tas niekšas iš- 
simislijęs teisinosiJ'kad ■ M- 
nė jam rankon kandusi.

Beje, kiekvieną nepažįsta
mą lietuvį (kitokių nebuvo) 
klausė, “ar supranti lietu
viškai, ar esi lietuvis?” Etx- 
policistas Martinaitis iš’ 
Grand Rapids, Mich, buvo 
pirmininku. Užkuraitis de
šimtukus tvarkė prie durų. 
O Krasnitskas, kuris fašis
tų sukaktuvėse programą 
išpildė, giedojo “Internacio
nalą” Prūseikos kontr-revo- 
liucinėse prakalbose. Buvu
sieji "kairieji” su fašistė- 
liais plojo katutes, kuomet 
Pruseika visaip dergė visą 
revoliucinį veikimą.
’ Sąžiningi darbininkai, ku-

Chinijos Kari uomenėj 
Sukilimai Prieš Kuo

mintang?

Čia
Po-

Komunistai Valdė 
Kaimeli Walese

MARDY, Wales. — 
areštuota 27 asmenys,
licijai labai nepatiko, kuo
met sužinojo, jog šį kaime
lį valdo komunistai. Vadą 
kaimelio nuteisė 15 mėnesių 
kalėjiman. Kaimelį vadino 
“Mažąja Maskvą” apie po
rą metų, kol policija neuž
puolė ant ramių darbinin
ku; V

Žinių gauta iš Shangha- 
jaus, kad Chinijos šiaurinėj 
dalyje kareiviai sukyla prieš 
Kuomintango generolų iš
davikišką politiką. Tie su
kilimai įvyksta Peiping- 
Tientsin srityje.

Kareivių sukilimai įvyks
ta kaip tik tuo laiku, kuo
met Chiang Kai-shekas lai
ko konferenciją ir ruošia 
naują planą puolimui ir iš
vaikymui Sovietų Chinijos

• :. ’' • i :

JAPONIJA PASITRAUKS IŠ TAUTŲ LYGOS, KAD 
GERIAU GALĖTŲ PULTI CHIN1 JOS LIAUDĮ

rie buvo atsilankę, visi 
pasibjaurėjo Prūseikos 
niekšėjimu. Pruseika 
savo kalbas, kad tik nebūtų 
laiko diskusijoms ir klausi
mams. Sakėsi, po prakal
bos duosią žodį už Partiją 
pakalbėti. Drg. Gasiunui 
paprašius balso ir pradėjus 
kalbėti, darė organizuotas 
obstrukcijas. Jam pakalbė
jus 6 minutas, ex-policistas 
Martinaitis sako: “gana, 
jau tu kalbi daugiaus 15 mi- 
nutu”, ir kartu duoda ins- 
trukcijas sklokistams-fašis- 
tams kelti triukšmą. Tie ke-M

tik 
su- 

tęsė

lia triukšmą, Pruseika “gy
vatiškai” (jo paties žodis) 
šypsosi. Po tam pakilęs sa

iko: “Matote, Gasiunukas į 
mano užmetimus neturėjo 
ką atsakyti.”

Kaip pirmoj, taip ir ant
roje kalboje atkartotinai j 
kartojo ir niekino Komunis
tų Partiją, kad ji “smunka, 
netenka įtekmės”, o save 
kėlė “herojum”, lygino prie 
Lenino ir kankinių. Drg. An- 
garietį išvadino “išdaviku”. 
Sakė: “Angarietis susidėjęs 
su dvarponiais ir kunigais, 
pardavė Lietuvos revoliuci
ja. : 
garietis rašo ir diktuoja 
Bimbą prieš mane.

GUBERNATORIUS PINCHOT ATIDARO 
AKIS MAINIER1AMS; MA1NIER. SKUN

DŽIASI UŽMOKĄ UŽ SAVO KLAIDAS
WILKES-BARRE, PA. — įdaryti. Įdomų įspūdį ga*\ 

Dalyvavau Komunistų Par-! vau Hudsone. šaukiamas 
tijos branduolio susirinkime | buvo tarptautinis susirinki- 
Pittstone. Draugai plačiai. mas. Nuvažiavau su sekci- 
kalbėjo apie streiko eigą ir * 
apie savo prityrimus kovos 
lauke. Vienas draugas pa
sakojo, kaip kruvini šteita
vi policistai bei kazokai įve-

Ir šiandien tas pats An- dč ,t°kį terorą, jog^ mainie-
riai nebegali ryte išeiti lau- 

Pamatė

t

‘1

jos organizatorium. Netoli 
nuo svetainės susitinkame 
grupelę jaunuolių mainie
rių. Jie irgi jieško susirin
kimo.1 Einame visi prie sve
tainės, bet randame užda
rytą. Ten pat stovi mašina 
su policistais. zAtėjo dar 
grupė jaunuolių. Sustojome 
ant kampo ir kalbamės.

Vienas policistas iškiša 
galvą iš mašinos ir gyvuliš
ku balsu šaukia: “You, bas- 
ters, go away from there, 
we do not want you here!” 
Juk tuščiomis rankomis ne 
pasipriešinsi ginkluotien/s 
budeliams. Jaunuoliai g 
nėmis traukiasi ir ant po 
licijos siunčia garsius prą 
keiksmus ir baubimus.

Manau sau: Tie jaunu 
liai niekados nėra girdėję 
apie komunistus. Bet štai 
dabar tokiu kerštu jie verda 
prieš valdžios tarnus! Tai 
tikra jiems klasių kovos mo
kykla. Jie niekados neuž
mirš šios lekcijos apie ame- 
rikonizma.

xxxcvxx^ Ne K(^- iš savo stubų.
munisįų Partija ir Komin- maipieri ant savo stubos 
temas mane prašalino, bet:^011^ ir prilėkę paleidžia 

Andriulis ir-buožes darban.
Viena veikli lietuvė drau

gė pasakojo savo įspūdžius 
j iš savo prityrimų ant pikie- 
jto. Sako: Anksti ryto mes 
/dvi moterys ir vienas drau
gas vyras einame pikietuo- 
ti. Nieko daugiau arti ne
simato. Bet staiga prilėkė 
!maŠina ir sustojo. Iššoko 
du Pinchoto budeliai ir puo
lėsi buožėmis tą draugą 
daužyti. Mūsų kraujas vi
rė kerštu, bet ką gi mes da
lysime prieš tuos budelius. 
Tą draugą taip sumėsinėjo, 
jog tapo nugebentas ligoni
nėn ir dabar ten tebesiran- 
da. Veikiausia žmogus 
sveikatos neteks. Tai lietu
vis kovingas mainieris.

Panašių atsitikimų šimtai. 
Ir juo toliau, tuo kruvines- 
ni darosi gubernatoriaus 
Pinchoto atsiųsti budeliai.

Apie viešus masinius mai-1 dalykas, 
mierių susirinkimus neliko I miau nebuvo 
nė kalbos. Bandėme dviejo
se vietose sušaukti—Wyo- metais laike streiko čionai 
minge ir Hudson, bet polici- teko darbuotis penkis mė- 
ja neleido nė svetainės ati- (Tąsa 5-tam pusi.) j

Gasiunukas, 
iBimba.”

(Tąsa 5-tam pusi.)

Lietuvos Fašistai Darbdaviai 
Apgaudinėja Darbininkus

“LITEKSO” FABRIKAS 
ATLEIDO 60 DARBIN.

Audimo fabriko “Liteks” 
direkcija vasario 20 d. at
leido iš darbo 60 darbininkų 
ir tą pačią dieną žadėjo iš
mokėti 25 z nuoš. kompensa
cijos, bet tą dieną nemokė
jo, motyvuodami, kad nė
ra pinigų. Mokėjimą atidė
jo kovo men. 1 d. Bet ir ko
vo 1 d. nemoka, atidėta ko
vo 5 d., bet ir šią dieną ne
moka. Kas, svarbiausia, 
kad direkcija atmaino ank- 
stybesnius pažadus ir vietoj 
žadėtų 25 nuoš. jau žada

Raudonosios Armijos, kuri 
gerai laikosi pietinėj ir 
centralinėj Chinijoj. Pasi
rodo, kad liaudis nenori ka
riauti prieš savus darbinin
kus, bet reikalauja ginti sa
vo šalį nuo svetimų neprie
telių. O su tais nepriete
liais eina išdavikiška Kuo- 
mintango valdžia.

Vėl Konferencija 
Išvengimui “Krizio

LONDON. — Ponas “so
cialistas” M a c D o naldas 
kviečia Franci ją, Vokietiją 
ir Italiją į konferenciją, ku
rią manoma laikyti baland
žio mėnesį.

Šioje konferencijoje bus 
kalbama apie sutvarkymą 
muitų. Ypatingai tų mui
tų,, kurie liečia Austriją,

ir taimokėt tik 12į nuoš. 
atideda kovo mėn. 7 d. Tą 
dieną darbininkai susiren
ka į fabriką nurodyta va
landa ir laukia, kada pra
dės mokėti. Štai ateina bu- 
galteris su “tabelščiku,” 
šaukia pirmą iš eilės darbi
ninką ir reikalauja, kad 
darbininkas pasirašytų tam 
tikrą paruoštą direkcijos iš 
anksto raštą, kurio ištrau
ką čia dedu: “Darb. X pri
guli gauti kompensacijos 
500 litų, dabar gauna 72 li
tus” ir tekstas: “Aš žemiau 
pasirašęs prie, fabriko jokių 
pretenzijų neturiu.”

Darbininkai atsisakė pa- į 
sirašyt'i. Nesusipratimas 
baigtas.
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Jaunuoliai Kovos Priešakyj
Ir visur kitur jaunuoliai 

stovi mainierių kovos prie
šakyje. Tai nepaprastas/ 

. Niekada to 
šioje 

linkėję. Atsimenu,

pir-( i 
apie-) 
1922/

/

>>

IŠ LIETUVOS

ne

Mažėja Bekonai
Įsteigus Tauragėje beko

nų fabriką čia skerdžiama 
po 600—700 kiaulių per die
ną. Be to, pirmiau mokė
davo brangiau už bekonus, 
tai žmonės daugiau vežda
vo. Dabar jau daugumą 
aplinkinių bekonų išskerdė, 
naujų žmonės pepriaugino, 
tai ir bekonų skerdimas su
mažėjo. Del to fabrikas 
siaurina savo darbą ir at
leidžia darbininkus.

PROTESTAI PRIES PASMERKIMĄ SCOTTSBO 
RO JAUNUOLIU PLAUKIA IŠ VISŲ KRAŠTŲ .

Sujudimas prasidėjo del | 300 vokiečių inteligentų,
nuteisimo ir pasikėsinimo 
elektros kedėje sudeginti 7 
negrus jaunuolius. Protes
tus siunčia prezidentui Hoo- 
veriui ir Alabamos 
natoriuį.

Kitas telegramas 
iš Sovietų Sąjungos 
kiečių darbininkų, 
gina darbininkus vienytis 
prieš legališką negrų dar
bininkų linčiavimą.

guber-

gautas 
ameri- 

Jie ra-

■ 
Ikurių tarpe yra Albert Ein

stein, Thomas Mann ir ki
ti, pasiuntė protesto tele
gramą prezidentui Hoo- 
veriui ir A. B. Milleriui, 
Alabamos gubernatoriui.

u Darbininkų protestai at
eina iš Vokietijos ir kitų, 
šalių, kurie reikalauja, kad 
negrai jaunuoliai būtų pa- 
liuosuoti. Darbininkai rei- 
Jka Jauja lygių teisių .neg- • 
rams su baltaisiais. Reika
lavimai gauta iš Raudonųjų 
Unijų Internacionalo, Rau
donosios Pagelbos ir • kitų 
organizacijų.

Balandžio 6 dienos de
monstracijos taip pat bus 
dalis protestų ir reikalavi
mų, kad jaunuoliai būtų pa- 
liuosuoti.

Darbininkų pareiškimuo
se sakoma, kad darbininkai 
negali tikėti į kapitalistinę 
“teisybę”. Darbininkai la
bai gerai atsimena, kad ne
teisingai pasielgta su Moo
ney, Billingu, Sacco-Vanze- 
ti, Kentucky mainieriais ir 
kitais darbininkais, kurie 
kovoja už savo klasės rei
kalus.

j

Laisvamaniai Organizuojasi
Kovo 13 d. Universiteto I 

rūmų laivo j auditorijoj įvy
ko studentų laisvamanių 
steigiamasis susirinkimas. 
Darbų tvarkoje paskaita, įs
tatų skaitymas ir kita. Pri
jaučiantieji kviesti dalyvau
ti.

Nubaudė už Komunistų 
Literatūrą

Kauno apyg. teismas nu
baudė po 4 metus sunk, dar
bų kalėjimo už komunisti
nės literatūros laikymą ir 
platinimą St. Zubrį (19 me
tų amž.); Edm. Veištreibe- 
rį (17 metų amž.) ir Pr. 
Račkauską (18 metų amž.).

sykiųyra sumintas. Japo- i v e n g riją, Čekoslovakiją,TOKY O. — Paskutiniai 
daviniai rodo, kad Japoni
jos kabinetas svarsto klau
simą pasitraukimo iš Tautų 
Sąjungos, kurioj dabar dar 
jinai priklauso. Karo mi- 
nisteris Araki griežtai rei
kalauja, kad tas klausimas 
būtu ’išrištas.

Mat, Tautų Sąjungos 15 
punktas, kuris draudžia įsi
veržti į kitą šalį,, jau daug

nija įsiveržė į Mandžuriją 
ir puola Shanghajų. Tautų 
Sąjunga nieko , nesako ir 
pritaria šiam Japonijos dar
bui. Bet kad pasirodyti 
svieto akyse už “taiką”, tai 
neva ragina Japoniją su 
Chinija taikytis. O kad iš
vengti 15-to punkto, tai Ja
ponija ruošias pasitraukti 
iš Tautų Sąjungos. Tuomet 
Tautų Sąjunga bus nusiplo
vus rankas, o Japonija 
les eigtis taip, kaip jai 
tinka.

Jugoslaviją ir Rumuniją. 
Taip kapitalistinės valsty
bės mano sulopinti supuvu
sį ekonominį maišą.

TAURAGĖ

ga- 
pa-ir kaip baust, teisėjas mokini?. 

Ne7! Sako, plakit diržu tik ne sak- 
čia.

Mušimas vaikų Sovietų Są
jungoj skaitomas kriminaliu 
prasižengimu, nežiūrint kad ir 
patys tėvai užsimanytų baust 
savo vaikus. Gi Anglijoj, sa
ko Shaw, teisėjas skatina tė
vus baust savo vaikus, 
vien skatina baust, bet kuomi

Sudegė Namas if žmogus
Kovo m. naktį iš 2 į 3 d. 

Užnugario kaime, Balakių 
valse., Tauragės ap. užside
gė namas ir su narnu sude
gė jame miegojęs Juozas 
Norgaila. 1 <

Apkrečiamos Ligos Kaune
Kauno mieste nuo kovo 1 

iki 7 d. aštriomis apkrečia
momis ligomis susirgimų 
naujai įregistruota • Kauno 
miesto savivaldybėje viso 8, 
kurių vidurių' šiltine 2, 
Škarletina 5, difteritu' 1. De
zinfekcijų-butuose padaly
ta 10; ligoninėn išvežta 3.r

Vilkas Turguje
Šiomis dienomis vienas 

ūkininkas į turgų atvežė nu
šautą vilką, kurį nupirko už 
25 litus vienas kailių pirk
lys. Vežimas buvo visą lai
ką apgultas smalsuolių.

■ , ’ , . -;r ’ ‘ ‘ p. ?, Ink*,' 1 i "■ t
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vai už tuojautinę pašalpą, 
prieš mėtymą bedarbių iš 
stubų ir už bedarbių ap- 
draudą kapitalistų ir jų val
džios iškaščhi. Kapitalistų 
agentai, valkiodamies po 
stubas, šnipinės radikališ-j’ APŽVALGA IVANO- VOZNESENSK 

SRITIS
Ivano - Voznesensko srity

je buvo išplėsta audimo pra- 
__ ___  monė, bet ji nebus plačiai

kesnius darbininkus, ir kur i plečiama . šioje srityje, nes 
tik suras kapitalistine sište-! audimo, o ypatingai medvil-

kapitalistinės sistemos gynė- 
ijams tas baisu.
! Pirmas penkmetinis pla- 
jnas buvo kur-kas mažesnis, 
i palyginus jį su antru Pen
kių Metų Planų. Įvykinus 
gyveniman antrą penkmeti- 

. . . • nį planą, Sovietų Sąjunga
turtingas žuvimi, tai į pra]enfcš ištisą eilę pirmaei- 

kapitalistinių šalių,— 
yti ir pralenkti”,—už-

WORCESTER, MASS.

Bayonnės Fašistai Drasko
Pašalpinę Draugiją

•Bayonne, N. J., jau 
nuo senai Vytauto pašaipi-' 
nėj4 draųgijoj.tūli elementai,!
tostomi fašisto Plungę, išW
vietinio kunigo ir smetonlai- 
žių iš “Vienybės” abazo, de
da pastangas sudraskyti tą 
organizaciją del to, kad ji i

53, o į morgičius $400,300. 
Globėjai nepaaiškina ar tuos 
pinigus butų galima pilnai at
gauti, bondsus pardavus ir 
morgečius atšaukus, ar ne?
Reiškia, ir patys fašistai 

’ abejoja apie S.L.A. turtą.
■U- 

ijų liktų tų pinigų, kurie yra 
Si
L.A. pareikalautų morgičius 
atmokėti?

ma nepasitenkinusius bedar
bius, padės ant juodojo lis- 
to ir labdabingoms įstai
goms įsakys sulaikyti ir tą 
menką pašalpą, jeigu dar 
kuriems teikia. ' Tuo būdu 
vers darbininkus nieko ben-

nes pramonė perkeliama į 
kitus Sovietų Sąjungos kraš
tus. Jau esamoji galinga 
audimo pramonė šioje sri
tyje bus rekonstruktuota ir 
pagerinta laike antro penk
metinio plano. Čia bus iš-

dro neturėti su kovinguoju piesta linų industrija ir pa- 
darbininkų judėjimu už be- gerinta jų apdirbimas.
darbių apdraudą. .; Energijos gamyba žymiai

Tą New Yorko kapitalis- i padidės su pabudavojimu 
tu skyma aną diena! per ra-‘ant Volgos, prie Jaroslavlio, 
dio išgarbino Waif Streeto vadeniu varomos stoties ir

udėti į morgičius, jeigu S. diktatorius J. P. Morganas, keleto kitų, varomų kuru. c ° > J o .___ , , l n17n nnf-v>A rmfltinLaike antro penkmetinioVėliaus tuo klausimu per! ^'aiKve. antro PęnKmeui io 
radio kalbėjo Socialistų!P.ano sl0Je< srityje bus ple-

Bus pravesta nauji gelž- • 
keliai nuo .Murmansko gelž
kelio linkui jurų.

Kadangi Murmanskas 
yra 
bus išplėsta plati žuviniu-!Jįa 
kystė ir fabrikai jų apdirbi- «p; 
mui ir kenavimui. • briežtas Lenino siekis bus!

Keleriopai bus pakelta |atsiektas. O tą atsieks So- 
gamyba mėsos, sviesto', dar-'vietU) Sąjungos

—j. __  -----------------o-------------------- v<

prieplauka ‘ bus padaryta j partijos. 
pirmos rūšies prieplauka 
pasaulyje.

Karelijoje atrasta naujo 
kuro ir geros rūšies metalo. I 
Kada jo pasigaminimas bus' 
pakeltas ant augštesnio j 
laipsnio, tai tas suteiks Le-' 
ningradui artimą kuro me- į 
džiagą.

Murmanske taipgi atras-’ 
ta metalo rūda. Tai laike neužaugai (nykštukei) mer-|

Kovo 20 d. Lietuvių, svetai
nėje buvo parengimas Jaunų
jų Komunistų Lygos. Taip 
daug atsilankė jaunuolių, kad 
iki šiol dar toje svetainėje nie
kad tiek nebuvo; suaugesnės 
publikos taipgi buvo nepa
prastai daug.

Programa buvo puiki. Ai
do Choro merginos, po vado
vyste M. Meškienės, sudaina
vo kelias darbininkiškas dai
nas; Jaunieji Pionieriai taip- 

i pasirodė su 
' dainelėmis.

Buvo pora kalbėtojų, kurie 
kalbėjo apie jaunuolius ir šių 
dienų padėtį.

Po tam programa buvo tę
siama toliaus.

Taigi ir Worcesterio jau- 
 -—i nupliai pasirodo, kad nebenori 
_ . . *----------». i ! ilgiau lyg apmirę miegoti.Lyties ir Augimo Liauka Vien šiame vakarėlyje jaunuo- 

. . i liai gavo 24 naujus narius Į 
Vienai subrendusiai, bet, savo 'organizaciją. Supranta- 

! ma, kad jaunieji komunistai 
' todėl yra labai linksmi, nes 
I jų organizacija smarkiai auga 
ir daug darbininkiškos publi- 

, ku- kos sutraukia Į savo pramogas.
Neiškęsiu neprisiminęs apie 

: sklokininkus.4 Jie vis teisinosi, 
būk jie neišeiną prieš Komu
nistų Partiją, o tik prieš d. 
Bimbą; bet toliaus vis aiškiaųs 
pasirodo tikrasis jų veidas. 
Imkime, pav., sklokininkų at- 
sinešimą ir į ši parengimą.
Jie čia atsiuntė tiktai savo 
žvalgą del peržiūrų . . . Bet 
klasiniai pažangūs darbinin
kai visai pradeda nebepaisyti 
sklokininkų, ir tuo pačiu laiku 
mūsų parengimai darosi šim
tu nuošimčių pasekmingesni.

—o—
Kovo 12 d. worcesterieciai 

vaidino “Pirmuosius žings- 
.............— — —i-------- ; nius” Norwoode, Mass. Sklo- 
Prof. Evans atrado,: kininkai norėjo ir tam vaidini- 

liaukos ! niui pakenkt. Pavyzdžiui, J.
K. šalaviejus, turėdamas svar
bią rolę, už keleto dienų pirm 
vaidinimo pabė'go; pasakyda
mas, kad su jumis •bendrai nie
ko neveiksiu. Bet tas veikh! 
kalas buvo, visai tinkamai pęr- 
statytas,. gal dar geriau, negu 
kad

< vęs

proletaria-
žoyių, linų ir tt. Leningrado į įas p0 vadovybe Komunistų gi pavyzdingai

D. M. šolomskas

ĮDOMUMAI

.... I cv U xxx M 11 V V X . Pati fašistu I a u i v naxueju Kjvvianobų ~ v. , , ,. . i .
yra pažangesnių darbininkų i«vi bg„ turi pasiskolinu; Partijos vadas, kunigas ;cla.ma audimo, mašinų ga- antro penkmetinio plano ginai buvo leidžiama į krau- 
vadovybėj. Jie nori. pasi- |pnt mLgi.čiaus įie $25,000, Norman Thomas. Jis smer-1 nV mmo ....  v„.
griebti organizaciją į savo į j žinoma, kuomet ji dabar kė komunistus, (kam jie nu-

įskuoja tą kapitalistų sky- , . . , 2
a. Thomas pareiškė: “Aš i Smarkiai bus išplėšta gu- jai.

vadovybėj. Jie nori pasi

rankas ii išnaudoti ją savo;kajka įe mol.gigjus tai ji 
fašistiniams tikslams Kad|šiek tiek žino ie juos. 
atsiekti tą savo tikslą, jie • _
naudoja bjauriausias prie
mones. Bet kol kas jiems 
vis nevyko pasigrobti- orga- Morganą 
nizaciją. Todėl dabar jie -- 
bando ją pasigrobti teismo - - 
pagalba, o jeigu ne, tai su
draskyti.

Brooklyno fašistų “Vieny-ibius 
be’’ rašo, r 
gaivalai jau užvedė bylą’ti savo blokų komitetus ir, 
prieš tos organizacijos vai-linkti pinigus “nupirkimui tracijų. 
dybą Jersey City. Teismas darbo” del 20,000 bedarbių 
jvyksiąs balandžio 11 d. ^ant 20 savaičių.

Kaip žinoma, fašistiniai: Apart to mulkinimo be- 
elementai nesenai susišaukė darbių ir dar šiek tiek dir- 
savo nelegališką susirinki- bančių darbininkų apiplėši
mą, išsirinko savo valdybą jle, dar kitą _tjks- 
įr pareikalavo, kad draugi- i ^ai įvest? >. šnipinėjimo 
jos esamoji valdyba paves-‘s\ste71^’; budu ūž
tų organizaciją į jų nelega--kirsti kelią bedarbių tary- 
liškos valdybos rankas. Ka-.boms organizuoti bedarbius 
dangi draugijos valdyba ne- i 
gali Sutikti su tokiuo fašis
tinių elementų reikalavimų, 
tai tie keli fašistiniai gaiva-! 
lai traukia draugiją teis-' 
man.

* Kaip buržuazinis teismas' 
Šį klausimą išriš, tai išanks-! 
to negalima pasakyti. Bet! 
iŠ viso ko matyt, jog tie fa- 
šistuojanti elementai tikisi!

Socialfašistas Remia

laivų 
jimo, automobilių 
mo, ir chemijos

būdavo- bus išbudavota fabrikai, ku-
gamini- rie teiks metalą Leningrado pituitarinės liaukos

mas

netikiu, kad ‘Block-Aid’ sis-plos^gamyba, įvaiuų dažų 
tema yra šnipinėjimo siste-!11’ f°sf°iatų, o .

|ma, -1
muhistai, jog ji bus tokia

pramones, mašinų gaminimo industri- rįos randasi pačiame galvos!
• v į centre; ir ta mergina ketu-!
Iki šiol Murmansko kraš-irįs paaugo augštyn,

. kaip kad pranešė Californi-
Laike antro penkine-j jos Universiteto profesorius

į timo plano ten bus išvys- Herbert M. Evans, kalbėda-
New Yorko kapitalistai, 

kad apsaugoti savo pelnus, 
kad išnaudoti plačiasias ma

išes, kad apmulkinti bedar- 
į prižadais, sugalvojo 

kad fašistinių] naują skymą: suorganizuok

ypatingai tas buvo turtingas tiktai žu- j 
kaip kad pasakoja'ko- Kostromos apielinkėje, Ki- vimis.

- ■ -- - - - ?> nesmoje ir prie upės Gini.
Tam sociaifašistui ta siste-: Kadangi kraštas turtin- tyta gamyba spalvuotų me
ni a

as suvažiavime Amerikos
patinka del to, kad ji, Sas giriomis, tai bus išplės- tąlų, alumino, švino, varu)^Anatomų 'Sąjungos pereitą 

kaip jis sako, nors “neišriš ta popieros gamyba ir kito-i ir kitokių metalų ir bus_ iš-! penktadienį vakare, Berke- 
bedarbės problemos, tačiaus Jrnedžio sunaudojimas ir įplėšta chemijos pramonė.
ji tiek pasitarnaus, kad su- perdirbimas. | Kadangi yra didelių ir g

“neišriš

laikys bedarbius nuo dėji- 
mosi prie riaušingų demons-

Taigi, to trokšta Morga- 
inas, to trokšta ir socialfa
šistas Thomas. Trokšta 
Amerikos kapitalistai ir jų 
tarnai- į 
nors sulaikyti nuo kovos 
badaujančius bedarbius. Už

Kadangi yra didelių ir gė-
Žemės ūkis bus pasuktas I rų girių, tai bus- išplėsta po-! 

į gaminimą linų, auklėjimą pieros gamyba ir miškų ža-j 
gyvulių, plėtimą mėsos kom- • liadaikčių suvartojimas, 
binatu ir tt.v ' • • iG r i e ž t ai bus pagerinti!
vandens keliai, nes ant Vol-i čia yra plačiai jau išvyš- 
gos bus pastatyta užtvanka j tyta gelžkelių susisiekimas

Vakarinis Kraštas

s kapitalistai ir jų
socialiašistai kaip c^e naujos galingos elekt-;jr kraštas turtingas dur-

ros gaminimo stoties, o ji pįų kuru, kas suteikia pro- 
taipgi pakels Volgos vande- ga smarkiai plėsti visokią

tai jie juos visaip mulkina, "t- 'B?s išnaujo pagilinti gamybą, ir todėl laike ant- 
v “ _ Ln nL->i < / i vx t t r n /"J i m o n 1 i • • 1 ’ • • T

i ley mieste. .
Jis nuodugniai tyrinėjo 

pituitarinę liauką, kuri iki 
'šiol buvo skaitoma suside
dančia tiktai iš dviejų dalių 
— priešakinės ir užpakali
nės.' 
kad ir priešakinė 
dalis turi dvi skilteles. Vie
na skiltelė leidžia į kraują 
sultis, kurios sužadina au
gimą pas žmogų bei kitą 
gyvį; antra skiltelė žadina 
lyties veikimą.

Jeigu gyvūnas gauna per
daug augimo liaukos sulčių,' 
tai pas jį atsiranda diabe-' 
tęs, arba cukraligė. 'Bet vi-, 

! dutinis jos daugis ne tiktai!

kanalai -— r;
Marijanskaja sistema.

Leningrado Sritis
Leningrado srityje

Mp vadinama ro penkmetinio plano ji bus 
' smarkiai stumiama pirmyn. 
| B u s i s p 1 ėstas galingas 
elektrikiniu stočių žiedas 
Žarkovo - Svirio durpių slė
nyje. . j_____

Šiame^ krašte jau dabar|pagreįtina augimą, o ir pa-'
11 jeiMiau uicvieuueu u- išsiplėtusi linų ii*ka- smukina • veikinją įvairių!
i žingsniai prie išbūdavo- ®aftmyb,a-. Soviet>J val’ kitų liaukų, ypač viršinksti-

klo pagelba pasilaiko ant J™p eiles elektros gamini- ka(J kragt‘o n^liaukI _
ją vystyti del linų ii kana- ka aUgįmo liaukos sultims, randasi 94,000.
... . > laike kada primaišo
antro _ penkmetinio plano j medžiagos, randamos neš- Baisa vra žinomas kaipo 
bus įvykinta gyveniman. L- moteries šlapime Ta- 1 ' • žinomas Kaipo cios motei ies siapime. u lengviausias medis (augau- 

da augimo liauka pavirsta įįs Brazilijoj), bet yra tiek 
į lyties žadinimo ir jaudini- stiprus, kaip ir eglė.

Bet visados jie nugalės 
darbininkų mulkinti.

ĮVAIRŪS DALYKAI jau

būtų jo vaidinime dalyva-
J., K. šalaviejus. ♦

Nuvykus grupei studentų 
iš rytinių valstijų universi
tetų į Middlesboro, Ky., pa
tyrinėti mainierių padėtį, 
policiją juos suėmė, ir teis
me jie buvo klausinėjami. 

----   i Apskričio' prokuroras Wal- 
teismo pagalba y organizaci-į įer g. Smith jiems atvirai 
ją pasigriebti } savo rankas. !pareiškė: “Jūsų buvimas 

r\- 11 n n .1 Irt tc. i...

jog organizaciją valdo ko- p, nuosavybei.” Na, ir jis į 
mums tai, tai buržuazinis ,j įerns pareiškė, kad del jų

• *2 • pačių saugumo jie turi kuo-!
sę lr paves jiemsorgamza- j grejčiausiai apleisti Bell ap- 
ciją valdyti. Reiškia, fasis- iskrjtj 
tiniai gaivalai teismo pagal- p Ruom tulį. studentai 
ba non užgrobti draugiją. |d j testuoti kad ju*tei, 
Bet klausimas, ar draugijos |R-j Panei iamotai Jpolici. 
nariai jiems pasiduos, jei- . J q„Vorė i hnsa ir au- Jei visus buvai e į uiisą II eiu- 

tomobilius, kuriuose jie at
vyko iš New Yorko, ir išly
dėjo linkui Tennessee rube- 
žiaus.

šaliai kapitalistai 
Chinijos krašte.

dabar plačiai išplėsta maši
nų gamyba, bet laike antro f1 

elgiasi!penkmetinio^ plano ji bus'
Į dar labiau plečiama. Daro-

Chinijoj imperialistai gin- P11

Chinijos darbo masių spran- mui stočių ant ežerų į
Petro-

ĮVAIRUMAI
Visame pasauly išeinan-

Keista permaina atsitin- Įčių žurnalų ir laikraščių
do. Bet dabar tos masės šiaur-vakarius nuo Petro- ■ . andirbimo ka . Į 11* j • TT' 1* UI M. ClĮjVlll JJllllUa 1YCLsavo ;zavodsko ir ant upių Kareh __ i__

kaip joje ir Murmanske. Ant 
saviš- upes Svir jau pradėta būda

vot! antra elektros gamini
mo stotis, kuri turės 140,- 
000 kilovatų pajėgų. Ant 
upės Neva' bus išbudavota 
stotis su 75,000 kilovatų pa
jėgų ir ant upės Niva su 
112,000 kilovatų o ant eže
ro Vyg 105,000 kilovatų ir

deda pastangas nuo 
sprando nusikratyti 
svetimšalius, taip ir

laike chemiškos

Jie mano,, teisme pasakys, ^įa sucĮaro pavoju gyvybei kius parazitus. r/nmirxTTnl/lzx Ir-zx A . . . ..

greičiausiai apleisti Bell ap-

nariai jiems pasiduos, 
gu. fašistai ir laimėtų bur
žuaziniam teisme ? Tačiaus 
dar abejotina, ar jie laimes 
bylą, nes neturi jokio rim
to pagrindo išreikalauti, 
kad draugija butų pavesta 
į jų rankas. Draugijos val
dyba yra legališkai, sulig 
Konstitucijos išrinkta, ir jie 

vQrganizaciją veda sulig or
ganizacijos taisyklių. Klau- 
simąs, ar buržuazinis teis
mas aklai parems fašistus.
’.Draugijos nariai privalo 

Vieningai laikytis prieš fa- --------
šistinius elementus, kad iš- Shanghajaus mieste sve- 
laikyti draugiją savo ranko-: timšalių. imperialistų kont- 
se. Yoliuojamęj srity (Interna

tional Settlement) viso gy
ventoju randasi 1,007,868. 
Iš ju chinų ypa 971,397, sve
timšalių—36,471. Tačiaus 
svetimšaliai kapitalistai toj 
srity pilniausi ' valdonai. 
Ten prie parkų yra išrašy
ti chipiečius paniekinanti, 
pažeminanti užrašai: “Šu
niui ir chinui nevalia įeiti 
į tą parką.” Taip svetim-

. Aprokuojama, kad pirma 
“blaivybės įvedimo” Jungti
nėse Valstijose buvo 177,- I 
790 saliunu, 1090 bravoru ir 
236 degtinės varyklos.

Na, o dabar? Vienam tik 
New Yorke priskaitoma keli 
šimtai tūkstančių “spyky- 
zių” ir tūkstančiai mažesnių 
ir i didesnių muhšaino 
alaus gaminimo fabrikų 
fabrikėlių.

ir 
ir

Tai jtokią demokratiją 
randa Kentucky valstijoj 
net liberališki studentai, ku
rie nieko "bendro neturi su 
konlunizmu.

Kentucky, Tennessee, Ala-■

Jūngtinėse Valstijose vy^ 
rų priskaitoma 62,137,080, 
moterų iki 60,637,966. v

Sulig’*” istorinių padavimų,

Metalo gaminimui bus iš
budavota fabrikai del gami
nimo plieno, alumino ir . ki
tokio metalo, kuris yra rei
kalingas mašinų gamybai. 
Išilgai Murmansko gelžkelį 
bus išbudavota popieros ga
minimo ir fosforą tu fabri
kai ir kombinatai.

ixeiitueny, i eiųieb&ee, i ouiig istorinių padavimų, 
bama, Georgia ir kitose pie-l Chinijos Didžioji Siena ta- 

..................po pabudavota apie 220 me
tų pirma pasakiško kris- 
taus. Pabu&avota iš plytų 
ir akmenų. Budavojimo 
darbas tęsėsi mažiausia de
šimts metų, dirban milžiniš
kam skaičiui darbininkų.

tinėse valstijose siaučia at- 
viras fašistinis teroras.

Jau ir Fašistai Abejoja
Ape S.LA. Turtą
; .Brooklyno fašistų “Vie
nybė” kovo 26 d. rašo:

Peržiūrėję knygas S.L.A. iž
do idobėjai, skelbia organiza
cijoj turto esant $1,490,675. 
32. Bankuose sudėta $819,514.

Massachusetts Technolo
gijos Instituto prezidentas 
Kari T. Compton sako, kad

Reiškia, mašinerija labai 
daug sutąupina darbo žmo-> dirbimas, 
nių spėkos'. Kapitalistinėj! 
sistemoj mašinerija taip pat 
išmeta iš darbo rhiliopuš 
darbininkų. Išmesti iš dar
bo darbininkai susiduria su 
badu ir skurdu. Bet pa-, 
naikinus: kapitalistinę siste- 
mą ir dar labiau ištobulinus 
mašineriją' prie socialistinės 
tvarkos, darbas bus tik žai
slas; tuomet , reikės labai

Čia bus plečiama ir trąšų 
gaminimas, nes yra fosvo- 
ratinių medžiagų. Greta to 
bus plečiamas ir gyvulių 
auginimas.

Baltarusija
Laike antro penkmetinio 

plano Baltarusijoje bus vys
toma darbas del išnaudoji
mo turtingų durpių sluoks
niu ir del platesnio ir geres
nio žemės apdirbimo. Bus 
pakeltas ant augšto laipsnio 
gyvulių, paukščių ir kitokių 
naminių gyvulių auklėji
mas. Taipgi bus išplėstas 
sodinimas cukrinių burokų, 
daržovių ir kitų maistingų 
augalų. Bus išplėsta linų ir 
kanapių pasėliai ir jų ap-

Prie Užbaigos
Jau pirmas Penkių Metų 

Planas įvarė kapitalistams

mo liauką.
Kitas keistas apsireiški

mas, tai kada iŠ jauno ma
žo gyvulio galvos visai iši
ma pituitarinę liauką, bet

i- /y .

1 Mažoj' respublikoj Peru 
piliečiai, kurie nebalsuoja 
rinkimuose, negali užimti

paskui jam į kraują čirškia valdišką vietą, pasira-
syti po bile legaliu doku
mentu bei reikalauti pas-

tiktai liaukinių augimo sul
čių. Tada gyvulis visai j 
normaliai auga, atrodo dai- poilto-vizos. 
lūs ir- veiklus, bet pas jį ne-' 
išsivysto lytiški organai;' Paskutinis žėglinis laivas 
jie pasilieka tik kūdikystės !vardu Archibald RusseĮl ta- 
stoyyje. Taip galima ver
šiuką išaugini į bulių, bet 
tokis bulius nei kiek nepai
sys karvių.

po pastatytas Anglijoj, 1905 
metuose.

Gamtos Sekretus Parodanti 
Judžiai

Massachusetts Technolo
gijos Institute yra tobulina-

Kaip aprokuojama, did
žiuma kriminališkų prasi
žengimų papildo jaunuoliai

jeigu visa mašinerija būtų įminti gyvenimo reikmenis, 
panaikinta Amerikoj, tai Ir juo greičiau darbinirikdi 
reikėtų 500,000,000 žmonių susipras 
atlikimui darbo, kokis da- tuo greičiau jie atsieks tą 
bar atliekama su mašineri- šviesesnį gyvenimą.
jos pagelba. ‘ J. S.

gijos Institute yra tobulina- Aprokuojama, kad Angli- 
ma mikroskopiškų judamų-i joj žmonių sirgimasVš^lciu 

” ’ 1 ’ * ’ Įkainuoja $30,000,000 ą me-
mera. Su jąja nutraukti j tus.
judžiai parodo paslaptis į 
smulkiausių dalykėlių. Pa- Laike Interstate Commer- 
yyzdžiui, matai, kaip uzsū- ee Commission klausinėji-

ir jų tvarkos gynėjams bai-lJa paveikslų .traukimo ka- ;
mę ir dabar dar plikas ora
kulas Grigaitis ir jo sėbrai 
zaunija apie jo neįvykinimą. 
feutkus pirmąjį penkmetinį 
planą vadindavo ^Stalino 
kvailybė”. .Darbininkų kla-

Laike Interstate Comnier-

trumpai dirbti, kad pasiga- j sės neprieteliams penkmeti- 
mnTAMtwi'A loin n Ki n 11<l’owi/ilzĮwini tH»<v

ir susiorganizuos.

nio plano pasisiekimai yra' 
baisūs, nes jie žino, kad tas 
akstiną ir kitų kraštų pro- 
letariatą į aštresnes kovas 
del sunhikinimo kapitalisti
nės išnaudojimo tvarkos; o

dytam vandeniui garuojant, 
stikle darosi mažyčiai kri- 
štoliukai ir auga į vis dides
nius, pagaliaus
jau nuogai akiai matomos 
kruopelės, Taip nutrauk
tuose judamuose paveiks
luose matai, kaip veikia ma-

.(Tąsa 3-čiam pusi.)

susidaro

nutrąuk-

m o Brooklyne praeitą mė
nesį C. H. Dyson, pirkimo 
agentas Baltimore & Ohio 
Railroad kompanijos, pripa- 
žino, kad ši gelžkelio kom
panija moka už anglių toną 
72 centus Fairmount Coun
ty, Pennsylvanijoj.

D. K4is.
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A. P. L A. REIKALAI
Daugiau Žinių A.P.LA. ir 
L.D.S. Vienybės Klausimu

Centre gauti APLA. kuopų 
pranešimai rodo: 45 kuopos už

Į nori ką nors nuskriausti. Jeigu 
narys jaučiasi negavęs pakan
kamai pašelpos, tai per savo 
kuopos valdybą turi tuojaus 
reikalauti paaiškinimo. Taip 
daugelis ir daro. Visi nesusi
pratimai todėl ir tokiu būdu

■ vienybę, 4 kuopos prieš vieny- i išsiriša. 
bę, 3 kuopos visai nepranešė sa- į —-----
vo nusistatymo. Vadinasi, di-’p i ini i 
dėlė didžiuma kuopų ir taipgi Į DCflaiDlŲ A.r.L.A. 
milžiniška didžiuma nariųi užgy-1 Narflį Reikalu 
re jungimą APLA. ir LDS. į 
vieną didelę darbininkišką sa- [ 
v i šalpos

LDS. 
“Didelė 
bininkų 
pasisakė už vienybę su Augs- i 
čiausia Prieglauda Lietuvių A-: 
merikoj. Ne visos kuopos ofi-Į 
cialiai, vienok, pranešė savo ta- • 
rimus. Nesirado nė vienos; . _, . . , • v. . i mirtinės,kuopos, kuri butų pasisakiusi l 
prieš vienybę.”

Iš to aišku kiekvienam, jogei . 
abiejų organizacijų milžiniškai 
didžiuma reikalauja sujungimo! 
abiejų organizacijų į vieną tvir- Į nuolatos didėja, 
tą organizaciją. Dabai- tenka i si kas kart blogesnė. Nariai 
toliaus tuo klausimu darbuotis. I negalėdami duoklių užsimokėti 
Finansiniais raportais jau apsi- i išsibraukia iš- organizacijos, 
mainyta ir abiejų organizacijų Kad tas neatsitiktų, Seimas 
advokatai juos peržiūrinėja. : tuo klausimu priėmė rezoliuci- 

_T. ją, kurioj nusakoma kiekvienai
Vienybės reikalu paskirtos: ^uopaj (javLuotis sudarymui sa- 

komisijos, kiek žinoma, dirba ;vo kUOpoSe tam tikru bedarbių 
smulkesnj planą, kuris taipgi, fondų> i§ kurių APlA nariai 
bu.s visoms kuopoms pasiųstas; ga]gtu gauti duokles užsimokėti, 
svarstyti. Darbuojamasi, kad; Kuomet mes einame prie su- 

aplinkybės vjenijjni0 dviejų organizacijų, 
leidžia priėjus prie pageidauja-r^aj turime iškelti šitą kiau
ruos vienybės. Visi stovėkimeSuvienyta organizacija 
vieningai už vieną suvienytą °1- pasidarys daug tvirtesnė, todėl 
ganizaciją. i jinai turės ir galės kiiip nors

Centro Komitetas, gavęs nuo sutvarkyti pagelbą bedarbiams, 
narių užgyrimą, daug energin-. Todėl visi darbuokimės delei 
giau darbuosis L 
vienybės. Skubesnes žinias pa 
skelbiam per organą “Laisvę.’ 
Visiems nariams todėl 
draugijos organas svarbu 
tyti.

draugiją.
organas “Tiesa” rašo:
didžiuma Lietuvių Dar-

Susivienijimo kuopų

Unijos vadovybe, atmušti
algų kapojimus ir išsikovoti 
žmoniškesnes sąlygas. APLA. 
mainieriai todėl turėtų bendrai 
eiti su šia unija.

Daugelis APLA. kuopų ir at
skirų narių yra nemažai parė
mę streikuojančius mainierius, 
po Nacionalės Mainierių Unijos 
vadovybe. Dabar darbuojamės 
parėmimui Kentucky mainierių, 
kurie po tos 
veda sunkias 
reakciją.

Badavimas—“Protestas”

unijos vadovybe 
kovas prieš visą

’ J. Gasiunas, 
Centro Seki*.

Vienas 6 kp. narys kreipėsi 
Hiesiaį j Centrą su prašymu pa- i 
[skolinti jam pinigų užsimokėti i 
I mėnesines mokestis nors per 
tris mėnesius.

Mes jau pirmiau ir dabar vėl 
: pranešame, kad Centras neturi 
[ tokio fondo, iš kurio galėtų 
Įteikti bedarbiams pagelbą? Pas 
į mus yra tiktai trys fondai: po- v^ik tik čeverykų šapos, kurių i

pašelpos ir lėšų.

Anglis
Kovo 2 d. Donbase iškas

ta 135,576 tonai anglių 
(87.4 nuoš. plano), kovo 3 
d.—133,890 tonų (86.3 nuoš. 
plano), kovo 4 d. 131,080 to
nų (84,1 nuoš. plano).

Anglių Iškasimas Vasario 
Mėnesį

Šių metų vasario mėnesį 
visoje Sąjungoje anglių iš- 

Bridgewateris yra nedidelis kasimas'padidėjo 41.8 nuoš., 
—...... J apie myhų nuo sulyginus su pereitų

BRIDGEWATER, MASS

miestukas i
Bostono į pietrytų pusę. Gy
ventojų skaitoma apie 9,000, o 
lietuvių yra apie 3-4 šimtus.

f Šio miestelio išdirbystė, tai I

vasario menesiu.
metu

Metalas
ia yra keturios. Bet dar 11 Vasario 29 d. visose S.S.

'tų fondų mes negalime nei vie-/stovi uždaryta jau daug metų, p g Pamyktose ištirpinta 
i no cento kitokiems reikalam/ o kitos irgi menkai dirba. Pa- . . v .v . ncr7

i!duoti. / i vyzdžiui, L. Q. White Shoe 14.627 tojiai spiZO n- 15 957
Mūsų organizacijoj betgi /fa-, Company gerais laikais pada- 

I bai daug bedarbių. O bedarbė 
Padėtis daro- 

Nariai

rydavo į dieną po 10,000 po
rų čeverykų, o dabar vargiai 
padaro po 2,000 porų. f‘ 
dirbtuvėj darbininkų išnaudo-

tonai plieno; kovo 1—14,- 
894 tonai špižo ir 15,227 to
nai plieno; kovo 2 d.—14,-

s!Oj 366 tonai spizo ir 15,603 to- 
curuvuvej uarunuimų įsnaUdO- • i- 
jimas pralenkia visas apielin- puenu.
kės dirbtuves, bet ekonominis 
krizis vis tiek skaudžiai palie
tė ir šią dirbtuvę.

Šiame miestelyje taipgi ran
dasi pagarsėjus Lietuvių Dar
bininkų Kooperatyve^ Drau
govės čeverykų dirbtuvė, kuri 
buvo praminta net “bolševikų” 
dirbtuve. Iki šiol jinai gerai 
dirbo, palyginus ______]
dirbtuvėmis Brocktono apie- į

Gamyklos “Štai” Vasario 
Menesį Darbas

Charkovo metai urgijos 
gamyklos ( a p s i v ienijimo 
“Štai”) užbaigą vasario mė 
nėšio

priėjimui prie vienybės įvykinimo.
Dabargi bedarbiai tu r kreiptis 

į savo kuopas ir ten iškelti 
klausimą, kaip pagelbėti savosavo

skai-1 kuopos bedarbiams nariams už- 
Į simokėt duokles.

Kitais Svarbiais Reikalais
Kentucky streikuojantiems 

Lmainieriams per APLA. Centrą

Svarbu Kiekvienam
A.P.LA. Nariui

Prigulintis prie organizacijos i auka’Vo sekamo^ Miopos’’: APLA 
kiekvienas turi žiūrėti, kaip 5 kp. 38 kp> $i0.26, 40 kp. 
jisai savo organizacijoj stovi, ar $2, 41 kp. $2.70, ALDLD. £9 

...... , ai. Visos aukos perduota
kas organizacijoj ' Sįreikierių komitetui, kuris tie- 

pilnai supranta i sjaj ku0pomg< pasiuntė pakvita- 
jvimus. Neaukavusios kuopos 

Mokesčių knygutė parodo, kviečiamos prisidėti.
APLA. 4 kuopa per Centrą 

pasiuntė aukų dienraščiui “Vil- 
jniai” $5.32. Kadangi “Vilnis” 
yra darbininkų dienraštis ir ka
dangi jinai daug vietos teikia 
APLA. reikalams, todėl visos 
APLA. kuopos ir visi nariai 
kviečiama remti “Vilnį,” kad 
jinai ir toliau taip gintų mūsų 
reikalus. Visas aukas siųskite 
tiesiai “Vilnies” adresu: 3116 
So. Halsted St., Chicago, Ill.

Anglų kalboj' einantis darbi
ninkų dienraštis “Daily Wor
ker” šaukias finansinės para
mos. Mes turėtume pagal savo 
išgalę jiems pagelbėti. Jei ku
rios kuopos kiek išgali, būtų 
gerai, kad paaukotų. Visų mū
sų pareiga remti darbininkų 
spaudą ir darbininkų judėjimą.

Kai kurių kuopų finansų se
kretoriai siunčia per Centrą 
“Laisvės” prenumeratas. Tas 
visai daryti nereikalinga. Sek
retoriai užrašydami organą 
“Laisvę” arba kitus laikraščius 
turi tiesiai jiems ir siųsti. Ta

kiekvienas turi žiūrėti,

neatsilikęs su mokestimis, 
pilnai žino, 
veikiama, ar 
organizacijos taisykles.

kaip narys su mokestimis sto
vi. Todėl kiekvienas narys tu
ri pažiūrėti savo knygutę ar 
jis pilnai užsimokėjęs, kad pas
kui susirgus ar mirus nebūtų 
pervėlu.

Kuopų finansiniai sekretoriai 
tapgi turi žiūrėti savo narius. 
Jei tiktai mato, kad tas ir tas 
narys yra užsilikęs, tuoj aus tū
li pasiųsit paraginimą, kad už
simokėtų arba, jei aplinkybės 
leidžia, ir namus atlankyti 
iškolektuoti.

Šiais metais vienas 2 kp. 
rys, ilgokai sirgęs ir gavęs 
šelpą pagal APLA. konstituci
ją, manydamas, jogei jam dau
giau priguli, per advokatą rei
kalauja daugiau pašelpos. Taip 
darydamas jis sau ir organiza
cijai nuostolius daro. Advoka
tai iš to pasinaudoja.

Pereitais metais mirė du su
spenduoti 2 kuopos nariai. Su
spenduoti už nesumokėjimą lai
ku duoklių. Vienas buvo 4 mė
nesius nemokėjęs, kitas 3 mėn. I 
Centras, suprantama, tokių po- ^a susitaupo laikas ir išlaidos, 
mirtinių negali išmokėti.

ir

na- 
pa-

P°’,Visi skaitykime savo organą 
mirtinės paveldėjai tačiaus eina ‘‘Laisvę.”
pas advokatus ir teisman. Pa
daro jie sau ir <------ 1—
nuostolių. O kalti, kad neužsi,02nneužs^ Nacionalė Mainieriy Unija
moka laiku ir susispenduoja.

Vieton eiti pas advokatus ir Į
?e.r\aiJ reikia patiems | Unijos trečioji konvencija. Tai 

apsižiūrėti ir daugiau su orga- buvo labai svarbi konvencija, 
nizaajos patvarkymais susipa- kurj patiek platesnius planus 
žinti. Konstitucijoj yra paša- organizuoti mainierius ir kovoti 

Jcyta: “Jei APLA. Centro Pild.
Komitetas atsisakytų išmokėti 
prigulinčią pašelpgaviui pomir- 
tinę del kokių nors priežasčių, 

•*’ pašelpgavis turi teisę kreiptis į 
sekantį APDA. Seimą.” Jeigu 
nepasitenkina Seimo sprendi
mu, tai jau tada turėtų teirau
tis pas advokatus.

APLA. Centras turi laikytis 
APtA. konstitucijos ir visų ki
tų patvarkymų. Jisdi prieš įs
tatymus negali nei vieno cento 
išmokėti. Todėl nei vienas na
rys neturi manyti, kad Centras

Šiomis dienomis Pittsburghe 
įvyko Nacionalės Mainierių

konvencija.

• už mainierių reikalus.
APLA. 23-čias Seimas savo 

rezoliucijoj užgynė Nacionalę 
Mainierių Uniją kaipo vienati
nę uniją delei mainierių, kovo
jančią prieš anglies baronus ir 
tuos visus, kurie remia anglies 
Baronus.

APLA. kuopos, gyvuojančios 
mainierių srityse, turėtų arčiau 
veikti su Nacionale Mainierių 
Unija, pagelbėti jai darbuotis 
už mainierių reikalus. Tiktai 
tvirtai susiorganizavę mainie-

• riai, po Nacionalės Mainierių

Samaroj Statoma Garvežių 
Remonto Gamykla

Pradėta statytį Samaros 
garvežių remonto3 gamykla, 
kuri kainuos 12 milioųų ru
blių. i 
atleista 4,800,000 rublių. Du im^s* 
cechai bus paleisti darban i 
jau 1932 m.

Washington.— Vokietijoj darbelio, 
gimęs, daktaras filosofijos 
Fr. F. Wolter, 57 metų am
žiaus, išbuvo jau 9 dienas

lio mokslingumo, niekas dar 
daktarui Wolteriui nepasiū
lė nei pigiausiai apmokamo ‘

šiais metais statybai [visiškai nieko nevalgycla- 
'----- , Jis guli lovelėj, be-

- - - - Įveik nesijudindamas. Sako
si nejaučiąs nei skausmo i 
nei noro valgyt. Jis yra be- ‘ 
veik be cento pinigų. Jis ;

Pirmoji Bulvių.Sodinimo badauja delei protesto, kad
Mašina 'negali gaut jokio apmoka-

Kovo 6 d., 6 vai. ryte, ga-|mo užsiėmimo. Sako, jeigu 
myklos “Riazselmaš” užbai- kas duotų jam darbo bent

Įgė sustatyt pirmą bulvių už $600 per metus, tai jis 
[sodinimo mašiną, kuri kon- nustotų badavęs. Tas . jo 
strukcijos atžvilgiu žymiai IPasiūlymas .jau senai žino- 
skiriasi nuo tos, kurią išlei- [ - 
džia gamykla “Krasnyj i > 
Plug.” Riazselmaš išleidžia | į 
šias mašinas su vienu prie-1 1 
šakiniu ratu, kas duoda me
talo ekonomijos 18 kg. nuo 
kiekvienos mašinos.

Tas jo

a

H

F-

SKAITYKIT IR PLATTN-
KIT “LAISVĘ”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTXJGA ,
Salės dęl Balių, Koncertų, Ban- 
Irietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stalčius su naujau
siais jtalsymaia. Keturios ba
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave,
Te’.. Stagp ?84t

" DĖTROITO ‘ LIETUVIŲ ’ DARBININKŲ APTIEKOS”?
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

100,56 Nuoš. Pramfinplano t
Vasario mėnesyje Minsko 

elektros stotis išpildė savo 
pramfinplaną 100,56 nuoš. 
Išdirbta 2,413,450,3 kilovat 
valandų energijos. Sulig 
plano buvo užbrėžta 2,400,- 

. Nuo 4- 
tų paskutinių penkmečio 
metų pradžios Minsko elek-

QIIISIIIQIIIQIIIQIIIOIIIQIIIQIIIOIIISIIIQIIISIIIQHIQmQIlIQIIIl IIIQIHQIIiailll

užbaigė vasario me-
u__  o____ planą /su sekančiais kilovatvalandų.
su kitomis! pažymiais. ' paskutinių n<

Špižo visos gamyklos iš-
linkėję ; bet paskutiniu laiku y • 186,782 tonus, išpil- tros stotis dav§ miestui; 4,
jau silpnai dirbo; reiškia ir L mėnesio nlana 91 940,«90 kilovatvalandų.Lai ją ekonominis krizis užkliudė; uyuamos menesio pianų ui 
kas link algų kirtimo, taipgi [nuoš.
seka kitas dirbtuves. | Plieno visos gamyklos da- elektros stotis ispolde savo

^VICTOR radio a V MUZIKOS STEBUKLAS
KURIE TURI VICTOR RADIO NAMUOSE, 

JIE GYVENA SU PASAULIU!
Victor švelnus priimtuvas, perduoda visas mu

zikos ypatybes. Jūs būdami šimtus mylių tolumo
je,

ke paskutinių 2 mėnesių

gaunate originalius muz ikos balsus.
JIS PERVIRŠINA VISUS

Kovo 18 d. čia lankėsi drg. v i 
R. Mizara su prakalbomis, ku- 1 
ris nesenai sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos. Kaip visur, taip ir 
Bridgewateryj jo prakalbose 
žmonių buvo gana daug, pa
gal miestuko dydft žmonės 
labai žingeidavo, ką liudijo 
ramus užsilaikymas iki vėlu
mai nakties; ir užbaigus kal
bėt, žmonės dar nenoriai skirs- , 
tesi. Aukų surinkta $16, nes I 
šis miestukas aukomis visa
da yra gausus.

ve 166,189 tonus arba 94 pramfinplaną 96,87 nuoš.

Išpildė ir perviršijo planų 
Vorošilovo vardo gamyklos 
domna No. 1 ir No. 6, Iljiča 
vardo gamyklos dofhna No. 
2 ir Rykovo vardo gamyk
los clomna No. 6.

Traktoriai

500 Galingų Garvežių i 
Metus

Kuznecke greta metalur
gijos kombinato šiemet pra
dedama staty galinga gar- 

I vėžių statymo gamykla. Ga-' 
jmykla išleis per metus 500 
I garvežių 1-5-1 serijos ii* 25 
tūkst. tonų atsarginių da-

Vasario menesį Charkovo jįų. Gamyklos metine pro
Prusefkai pradėjus skaldyti 51^ktonJJ gamykla išleido dukcija užprojektuota Į 100

komunistinį veikimą, ir čia 1,345 traktorius, — 109Ą
jam pasisekė suklaidinti bent'nuoš. plano.

1 porą draugų. Bet kiek iš visko;
matyt, šie dr-ai, gerai apsižiū- l0Vec” (Leningrade) išleido !
>ėję, sugrįš atgal, nes jų pra- 1291 traktorių ir 25i^tūk-1 ...
gera ^lepu aclja uv0 gana 1 stančius rub. vertes trakto-įišvystytas XVII. partijos 

O kokie elementai eina su^dU atsargos dalių.
Pruseikos grupe, užtenka tik į 
pažiūrėt čia pat į Norwooda 
ir Montello. Todėl aš ir sa
kau, kad draugams bridgewa- 
teriečiams ne vieta tūpti į pru- 
seikinių strazdų lizdą, nes tie 
paukščiai su kitokiomis plunk
snomis.

Skelbiame aukas tų, 
aukojo nemažiau 25c.: 
tilis $2; po dolerį: W. 
kas, N. T^livaišienė ir 
din; po oO centų: S.

Gamykla “Krasnyj^Puti-j užkariauja Naują Techniką
Visose Podolsko gamyklo-

gera. ' konferencijos studijavimas. ■ 
Mechanikos gamykla per-

I tvarko technologinius ga-| 
i mybos procesus. Tas duoda I 
Į galimybės sutaupyti daug 

33 Imetalo ir darbo jėgos ir pa- 
■liuosuoja dirbtuvę nuo rei-

kurie 
I. Ka- 
Navic- 

Zmu-
__ ; po centų: S. Kirslis, 
F. Yurkevičius, T. Bacevičius,
J. Juozukevičius, P. Paulaus
kas, A. Biekša, P. Budriunas, 
A. Jermulaučius, J. Kalvelis,
K. Kalvelienė, S. Selvančik ir 
Šidlauskas; po 25c.: Skersto- 
nas, Mike Sinkevicz, A. Ma-lšinų—30, dvylikos eilių akė- 
žiukna, J. Spirida, Zink, J. 
Vaitkus, A. Mastavičius, J. 
Antalionis, A. Granmejer, K. 
Valontukevičius, P. Krukonis, 
Kušleika, S. Meškinis, Balčiū
nas, C. Deksnis, A. Miškinis, 
P. Lapeikįpnė ir J. Gricius; 
smulkiais 50c. Viso surinkta 
$16.

Padengus išlaidas, liko $10, 
kurie pasiųsta į Agitacijos 
Fondą.

Bridgewaterio Pilietis.

žemės ūkio Mašinos
Išleista kovo 4 d.:
“Komunai?” išleido

kombainus.
Rostselmaš išleido: neda-1kalingumo įvežti iš. užsie- 

komplektuotų kombainų — nio metalus j— kalibruotą 
4, traktorinių sėjamųjų ma- plieną ir geležį.
šinų—50, traktorinių akė
čių—15, pėdus rišamųjų ma
šinų—50, arkliniu grėblių—■' 
150?

Petrovskio vardo gamyk
la (Chersone) išleido: devy
niolikos eilių sėjamųjų ma-

ĮDOMUMAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
žyčiai kraujo kūneliai, ir 
vieno žmogaus kraujas .yra ! 
giminingas kito žmogaus 
kraujui ar ne. O tai nau
dinga žinot, kuomet, atsiti- 

(Zi- kime mažakraujystės pas . . 1 • v •••_•_

ar i

čių—50, dvidešimts keturių 
eilių akėčių—50.

“Krasnaja . Zvezda” i 
novievske) išleido: arklinių Į vieną žmogų, prisieina jam 
sėjamųjų mašinų — 150, įleist kito žmogaus kraujo, 
traktorinių sėjamujij maši
nų—37, kulamųju mašinų— 
10.

RCA Victor RE-18

audėsi, bet Niekas 
Nesužeista

NEW PHILADELPHIA, 
Ohio. — Pranešama, kad 
čia buvo kova, kuri tęsėsi 
3 valandas ir paleista apie 
200 šūvių, bet niekas nesu
žeista. Šaudę, sakoma, dar
bininkai mainieriai ir jų 
simpatikai. Vienok reikia 
abejoti apie teisingumą tų 
žinių.

: Automobiliai
4

Stalino vardo automobi- 
pių gamykla Maskvoj (bu- 
j vusi AMO) kovo 3 d. išleido 
Į 50 automašinų.

Molotovo vardo automobi
lių gamykla (Nižnij Nov
gorod) kovo 4 d. išleido 5 
automobilius.

Jeigu tųdviejų žmonių krau
jas giminingas, tai krauja- 
kūniai artinasi viens prie ki
to. Bet kas juos traukia 
prie kits kito, ar atatinka
ma elektra, ar magnetizmas 
ar cheminis veikimas, dar 
nėra žinoma.

Minimuose mikroskopiš
kuose judžiuose j matyt ir 
kaip žaizdos kraujas tirštė
ja, parodant įvairius jame 
einančius judėjimus. Ma
tyt ir veiksmai visokių bak
terijų, kurių visuomet pil-’ 
na ore, tik kad plika akim 
žmogus negali jų matyt. 
Tuose judamuose paveiks
luose matai ir kaip sukim-

Nafta
Visose “Azneft” versmėse 

vasario mėnesį išgauta 975,- 
411 tonų naftos—93.5 nuoš. ba pluišeliai, susukti į siūlą
programos ir tuo būdu laikosi krūvoj. į

viRCA Victor 9 tilbų Superheterodyne Radio su 
žymiausiomis ypatybėmis. Pilno didžio sudėtine 

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

Tai 
somis

Model RAE-26
A nine-tube Screen Grid Superheterodyne, automatic radio pho

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

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

Mes superkame Lietuvos Bonus ir mokame > 
už juos brangiai.

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

1



Puslapis Ketvirtas Antradienis, Kovo 29, 11
3*«£

TORONTO, KANADA
r

Policija Daužo Galvas Mainieriams
SCRANTON, PA. — Kovo 

21 d. išėjome pikietuoti Mar- 
vino kasyklą; ėjome remiai 
North Main Ave. linkui Mar-) 
vino kasyklos. Štai pribuvo 
policija ir be jokio persergėji
mo puolė pirmiausiai pikietuo- 
tojų vadą ir pradėjo daužyt, 
buožėmis ir paėmė visus į polici-' 
jos nuovadą. Ten laikė su- 
kimšę, kaip Silkes bačkoj, per ) 
dvyliką valandų, taip kad ne-j 
galima buvo nei pasijudinti, ir 
be maisto.

Streikieriai pradėjo protes- 
tuot prieš tokį žiaurumą ir 
reikalavo maisto. Tad poli-j 
cijos sargai pasityčiodami pa-Į 
reiškė: negalime visiems mais
to duoti, kadangi yra pikie- ■ 
tuotojų ir iš Dixon City ir iš, ^a? 
Pittstono, tai negalime \isų Draugai mainieriai, nėra 
pasotinti. J , ' ‘ “......................

Po dvylikos valandų laiky-) republikonus ar —
mo visus paleido namo, pa- 
reikšdami, kad jei dar kitą 
kartą paims, tai bus jums pi
niginė bausmė arba kalėjimas.

Draugai mainieriai, neturi
me del to nusiminti. Juk mes

o duotų ramiai pikietuot. 
kliubo delegatai parnešė 
raportą

Bet 
tokį 

Majoras pareiškė, 
/tuot yra uždrausta, 

ir pikieidvimas esąs prieš 
Jungtinių Valstijų įstatymus. O 
kas link galvų daužymo, tai 
pasakė, kad del vieno blogo 
žmogaus tai ir gerą apdaužo, j 
Vadinasi, majoras palieka po
licijai pilna teisę net ramiems 
pikietininkams galvas skaldyt.

Kai buvo miesto valdybos 
rinkimai, minimas kliubas bal
savo už, šį majorą Dorbia ir ki
tus ragino, kad už jį balsuo
tų ; jie sakė, kad kai šį žmo
gų išsirinksim, tai jis bus dar
bininkams “tėvas.” O dabar, 
draugai darbininkai, keno jis 

: yra tėvas ir keno reikalus gi

interesuojasi tolimesniu savo 
i gyvenimu.

Vieni atėjo išgirst apie savo 
draugus darbininkus, pasiliuo- 
savusius iš vergijos; antri gi j 
atsilankė, žingeidaudami, kaip I 
ten yra, kad dievas taip ilgai 
leidžia gyvuot bedieviams bol
ševikams Rusijoje ir kaip ją 
iki šiol dar nepavertė griuvė
siais.

O vis tai beveik išimtinai 
paprasti darbininkai, nešanti 
ant savęs kapitalistinę vergiją. 
Jeigu kurie ir turi po dvi po
ras čeverykų, o kiti po vieną, 
tai dar nereiškia skirtingas jų 
klases. Truputis skirtumo tik 
tame, kad vieni jau atsikratė

Mūšy Geriausi Solistai Irgi Daly 
vans Meno Vakare Pittsburghe

PITTSBURGH, Pa. — Jau 
Meno Vakaras čia pat. Andai 
daugelis draugų aplaikė pla
katų su choro paveikslu. *

Draugai ir draugės dabarti
nėse sąlygose, mes turim remt 
Dailės Ratelį, kuris rengia šį

Tik nepamirškite platinti ti- 
kietus. Įžanga iš kalno per
kantiems tikietus tiktai 35 
centai. Visi dalyvaukite Me
no Vakare, balandžio 3-čią 
dieną, Lietuvių Piliečių svetai
nėje, 1723 Jane Street, South

mus ar “neatkalėdos” su sa 
“šventais macais”? ‘

Susirinkimo atmosfera tie 
buvo tyki, rami, kokios pir 
kart teko matyti Toronte, m i 
nimos draugijos susirinkimuo
se. Matosi, ir “kultūriečiai” 
jau pradeda kultūrėti. Bra
vo, vyrai.

D-jos Koresp. S. Ledas.

S. ir D. Draugijos Nariams 
• Žinotina

Kovo 20 d. S. ir D. Pašal- 
pinės Draugijos 1 kuopos įvy
kusiame mėnesiniame susirin
kime nutarta 76 balsais prieš 
6 nepriimti antru kartu sto
jantį draugijon J Jokubyną, 
palaikymui draugiškumo ir 
tvarkos draugijoje. J. J. ne
neš draugijai naudos įstojęs, 
bet padarys žalos, — tas žino-

Washingtono Valdžios 
Įplaukos Mažėja

WASHINGTON, D. C..—

skirtumo pa-

ir S. Norkus; 
Bernotiene ir

ma iš praeities tūliems drau- Įplaukos Jungtinių Valsti-> 
gams. J. J. dabar jau buvo jų kovo 24 d. sumažėjo $1,- 
apšmeižęs draugijos valdybą, 522,000. Visos įplaukos bu- 
sakydamas, kad jį nelaiku su- VQ $4 660 000, o išlaidu tuo 
spendavo (smeize pats ir per1 L -i d<iArr>toAAA
p. Frenzelį). Komisija patik-^P^1^ lai 
rino knygas ir rado viską tvar- i Deficitas padidėjo iki $1,- 
koj. Susirinkimas numatė,1838,394,000.
kad J. J. dabar ardo draugiją 
išoriniai, o tapęs jos pilnu na
riu griautų ją iš vidaus. Nu-) 
tarta J. J. įstojimo pinigai grą-. 
žinti užtvirtinimo dienoje.

Draugijos konstitucijos 
symo komisija pranešė, 

i konstitucija (juodraštis) 
gatava. Padarę daugiau 
pijų, siųs Hamiltono, Windso 
ro ir Edmontono kuopoms iš-|drai Liet. DarĮ). Svetainės ir 
diskusuoti. •, \ ) Piknikų (vietoj) Bendrovės Ko-

j Balandžio 28 d., 1932 m., m^e^as- 
sukanka 20 metų nuo šios 
draugijos gyvavimo. Tam tiks
lui yra ruošiamas jubilėjinisi 
paminėjimas, su perstatymu ir: 
prakalbomis. Datos, kada! 
įvyks minimas paminėjimas, 
— dar nežinome.

Nutaria po kiekvienam, 
draugijos mėnesiniam susirin
kimui pašvęst valandą ar dau
giaus" laiko laisvoms diskusi- L-D-, 
joms, ypač šių dienų bėga-13 a. balandžio, 
mais klausimais. Tas turėjo , Pittston, Pa. 
būti jau senai praktikuojama: 
mums darbininkams, o ypatin-) ' Smajiai" '
gai prie dabartinės situacijos, ypatingai bus 
o uz vis svarbiausia, — nau-) 
jam imperialistiniam karui —•: 

Į darbininkų skerdynei artėjant, i
Kažin į draugijos diskusijas, Į 

gerą ūpą pagavęs, kun. Gar-i

nuo religinių, nuodų ir eina 
j tikruoju keliu, o antri dar ne- 
i pajėgia nuo tų nuodų pasiliuo- 
suoti. Nors kaip vienus, taip 
kitus slegia ta pati kapitaliz
mo letena, bet antrieji vis dar 
ugnim spjaudo ant savo klasės 

, kovojan
čių už savo ir visos darbininki
jos reikalus.

Aukų per prakalbas surink
ta $8.67. Visiems aukotojams 
tariame draugišką ačiū. Dau
giausia aukojo šie draugai: po 
dolerį J. Vaškys 
po 50 centų E. 
Ch. Kubilis.

Draugai, be 
žiūrų, kurie dar negirdėjote 
šios drg. Mizaros prakalbos 
apie Sovietus, pasistengkite 
bent kitą kartą atsilankyti į 
prakalbas, kur bus kalbama 
apie Sovietų Respubliką.

i skirtumo, ai jūs balsuosite už draUgų darbininkų, 
! republikonus ar demokratus

PRANEŠIMAI Iš KITUR
—jie yra lygūs kapitalistų ber
nai ir jie gina tiktai buržuazi
jos reikalus. Todėl ateinan
čiais rinkimais stokite už Ko- i 
munistų Partijos kandidatus) 
į miesto majorus. Nes tai yra 

žinome, kad kapitalistų klasė i vienintelė partija, kuri gina 
griebiasi žiauriausių priemo-, 
nių, kad tik sulaužyt streiką. 
Draugai streikieriai, me^ turi-1 
me dar labiau savo eiles su- i 
glausi ir skaitlingai pikietuot.

Draugai mainieriai kitų lo-, 
kalų, kurie dirbate, meskite j 
dirbę ir stokite į kovotojų ei-i 
les prieš pavergėjus. Imkite i 
pavyzdį iš kitų lokalų, kaip ‘ 
kad lokalo Cayuga Glen Alden) 
Kom. Kada buvo paskelb
tas streikas kovo 12 d. eiliniai 
jo nariai nežinojo, ką daryt, 
ar eit dirbt ar streikUot, nes 
lokalo pirmininkas ir sekreto
rius yra bosų pakalikai ir jie 
nešaukė mainierių susirinkimo., 
Kovo 13 d., o tai buvo nedėl- 
dienis, lokalo pirmininkas ai
ris katalikas buvo nuėjęs į 
bažnyčią. Tad dauguma narių , 
nuėjo pas bažnyčią ir laukė,) 
kol pirmininkas išeis. Kaip 
tik jis išėjo, mainieriai griež-1 
tai pareikalavo, kad šauktų) 
specialį susirinkimą. Tuo bū-. 
du ir privertė sušaukt susirin- i 
kimą, kur suėjo apie 100 na-) 
rių ir visi vienbalsiai nubal-) 
savo streikuot.

Kovo 16 d. buvo reguliaris I 
susirinkimas; priėjo pilna sve- i 
tainė darbininkų ne tik to lo- i 
kalo narių, bet ir iš kitų loka-) 
lų buvo daug mainierių. Čia ' 
buvo atsilankęs ir Malonyo 
draugas Shusteris, kuris taip
gi, berods, veidmainingai kai-: 
bėjo už streiką ir demagogiš-! 
kai prisiminė, kad pats loka
lo prezidentas vadovautų pi-! 
kietams. šiaip ar taip, bet) 
ponas • prezidentas paraudo ) 
kaip vėžys ir griežtai atsisa- ■ 
kė dalyvaut pikieto eilėse; tai 
mainieriai jį nubaubė; o vie
nas mainierys atsistojęs pasa
kė: jei tu negali pirmininkaut 
pikieto eilėse, tai nešdinkis ša- Į 
lin; aš paimu vadovybę. Ir 
jis patvarkė visiems susirinkt 
į paskirtą vietą anksti rytą į i 
pikieto liniją. Tai tą drąsų 
draugą mušeikos sumušė. Jį 
bus veikiausia bosų klapčiukai 
įdavę mušeikoms.

Tai matote, draugai mainie
riai, kokius mes turime seno
sios savo unijos lokalų viršinin
kus ne tik viršminėtame loka- 
le, bet ir kituose—Marvine, 
Ledges Creek, River Slope, 
Sandy Bank ir kt. Tai an
glies baronų tarnai.

Tad, draugai eiliniai mainie- ‘ 
riai, šaukite savo susirinkimus 
ir šluokite laukan tuos parda- i 
vikus, o išsirinkite kovotojus i 
draugus ir tęskite kovą.

Nepasitikėkime mes nei Ma- S 
loney’u nei Shusteriu. Nes jie 
ir per pereitus du streikus jau 
nekaip pasirodė. Išsirinkime į 
kiekviename lokole Rank and 
File (eilinių narių) Komitetus, 
bent po 25 narius į kiekvieną; 
ir mes patys būkime savo va-! grįžusiam iš Sovietų Sąjungos, 
dais. j Prakalbos puikiai pavyko. Ka-

Pas mus yra kliubas vardu dangi šiandie visas i 
Citizens Republican Club ant: yra susiinteresavęs Sovietais, 
Theodore St. šio kliubo nariai tai ir lietuviai darbininkai su- 
dauguma dirba Cayugoj. Jie,) sidomėję sovietine tvarka, 
matydami tokį žiaurumą poli-1 kaip kad buvo garsinta ,taip 
cijos, kaip galvas daužo ir į drg. Mizara ir išdavė prakal- 
kalėjimus kemša, tad sušaukė! binį raportą iš savo lankymosi 
specialį susirinkimą; išrinko j 
delegaciją iš trijų vyrų ir pa-G 
siuntė pas miesto majorą, ti
kėdamiesi, kad majoras sulai-1 
kys policijos žiaurumą, kad 
nedaužytų mainieriams galvų,

darbininkų reikalus.
Streikieris.

WATERBURY, CONN.
Kovo 19 d. progresyvių 

draugijų atstovai ir Lietuvių 
Daržo valdyba laikė bendrą ! 
posėdį, apsvarstymui, kaip pa-) 
sėkmingiau surengti vieną di-) 
delį pikniką naudai komunis-' 
tinęs spaudos, Komunistų Par
tijos prezidentinių rinkimų va
jui ir paties Lietuvių Daržo 
palaikymui. Nutarta išvažia
vimui — piknikui rinkti ap
mokamus skelbimus į jo pro
gramą. Bus kviečiami visi 
Connecticut valstijos darbinin
kiški chorai ir orkestrą išpil
dymui dainų ir muzikos pro
gramos.

Kovo 18 d. po Vilijos Cho
ro pamokų, buvo perskaityti 
du pakvietimų laiškai, kad 
choras apsiimtų padainuoti, i 

i Laiškas nuo Southbury, Conn., I 
I draugų kviečia Vilijos Chorą 
! dainuoti jų išvažiavime, kuris
■ įvyks birželio 26 d. paminėji- 
1 me penkių metų A.L.D.L.D.
225-tos kuopos gyvavimo. An- j 
tras laiškas nuo Komunistų | 

i Partijos, kviečia Vilijos Cho-)
■ ra dalyvauti konteste, kuris ' 
i įvyks balandžio 3 d. Nutarta
dalyvauti abiejuose parerigi-

Rengėjai.

BRIGHTON, MASS
A.L.D.L.D. 193-čia kuopa 

surengė prakalbas kovo 16 d. 
drg. R. Mizarai, nesenai par-

muose su ta išlyga, kad kvie-' tinius kalinius. Protestas pa-

greičiausiai paliuosuoti

turėti pelno virš 20 dole- 
Nuo šios vakarienes pel- 

yra skiriamas vedimui ko- 
už. paliuosavimą garsaus

Šioj vakarienėj priimta pro
testo rezoliucija prieš imigra
cijos viršininkus, reikalaujant 
kuo
Edith Berkman ir kitus poli-

S0. BOSTON, MASS .
---- —

Kovo 13 d. L.D.S.A. 13 kuo
pa buvo surengus vakarienę, 
žmonių atsilankė nemažai. 
Programą išpildė Laisvės Cho
ro Merg. Kvartetas: R. Mer- 
keliutė, V. Bubliutė, I. Liepo- 
niutė ir M. Rudokiutė, sudai- 
nuodamos keletą dainelių, ku
rios publikai labai patiko. Pia
nu akompanavo H. Niukiutė. 
A. Velveliutė pagriežė smui
ko solo, pianu akompanavo 
Alena žukauskiutė. Visos da-

Meno Vakarą, balandžio 3 d., 
nedėliojo, Lietuvių Piliečių! 
svetainėje, 1723 Jane Street, i 
South Side, Pittsburgh, Pa.) 
Jei neišdalinote tų plakatų, 
jei dar nekalbinote savo drau-

Drg. Skuliavičius

Side, Pittsburghe. Prasidės 
lygiai 8-tą vai. vakare.

John Orman.

tai- 
jog 
jau 
ko-

CLEVELAND, OHIO
Svarbus parengimas su šo

kiais nedėlioję, 3 d. balandžio, 
Lietuvių Darbininkų svetainėj, 
920 East 79th St. Rengia ben-

Pradžia: programai 
6 vai., šokiams 8 vai. vakare. 
Programa bus labai įvairi, kuri 
susidės iš: dainų, monologų, ru- 

I siškų Kozoko šokių ir prakalbų, 
šokiams grieš Kučinsko Or- 

' kestra. Įžanga 25c. 
' širdingai kviečia visus

ypatai.

Kom.
(75-77)

TON, PA.
nypiyno Draugija rengia 
i” vakarienę, sekmadienį, 

Butler Alley, 
, x x «. Vietinius draugus ir
; drauges kviečiame visus atsilankyti 
i į ši parengime! i; laika praleuisit ga- 

Turesime programą, o 
; skaniai pagaminti 

"Spaghetti.” Taigi, draugai, atsilan
kykite į ši parengimą. Jūsų atsi
lankymas suteiks paramą darbinin
kiškai spaudai, nes šio parengimo 
pelnas eis darbininkiškos spaudos 
naudai.

Kviečia visus Reng. Kom.
(74-76)

lyvavusios programoj savo už-' gų ateiti į tą parengimą, tai
rlnrGi nlliLn InUni* T\mlriQi O rx 1 . • • i iii *v| tuoj aus paimkite plakatus is

nuo 
dar-1 
kai- i

duotį atliko labai puikiai, šo
kiams pianu skambino Alena, ž veidrodžio
žukauskiutė. Buvo užkviesta!^, ’
kalbėtoja Anna Black, bet del
nežinomų priežasčių neatsilan-

siųsta Darbo Sekretoriui Doak 
į Washington, D. C., ir Mrs. 
Anna C. M. Tillinghast, East 
Boston, Mass, ir J. V. augš- 
čiausio teismo raštininkui, 
Washington, D. C.

Nors tikietai vakarienei bu
vo gana pigūs, bet komisija ti
kisi 
rių. 
nas 
vos 
politinio kalinio Tom Mooney. 
15 metų atgal jis buvo nekal
tai kapitalistų teismo nuteis
tas mirtin. Darbininkų pro
testai privertė valdžią panai
kinti mirties bausmę ir jis tapo 
nusmerktas kalėjiman ant vi-) 
so amžiaus. Šiandien eina ko-1 
va už jo paliuosavimą. i

Surinkta aukų del Tarptau- )

tėjai apmokėtų kelionės lėšas; 
kitaip choras negalės tuose

• parengimuose dalyvauti, nes 
trūksta finansų.

Balandžio 2 dieną Vilijos 
Choras ir Symphony Orkestrą 
iš New Britain, Conn, rengia 
šokius svetainėj <po num. 103 
Green St., Waterbury, Conn. 
Visas pelnas eis tų dviejų or
ganizacijų finansiniam užtik
rinimui ir toliaus darbuotis 
darbininkiškam judėjimui.

Gerbiama Waterburio dar
bininkiška visuomenė, parem
kite chorą ir orkestrą ,atsilan
kydami į tą vakarėlį; o mes 
duodame garbės žodį, kad at
silyginsime už tai keleriopai, 
dalyvaudami su dainomis vi
suose darbininkiškuose paren- j 

j gimuose. Mes, rodos, dar nie-! . .
kad neatsisakėme patarnauti! tinio Darbininkų Apsigynimo : 
darbininkiškai visuomenei; bet į $6.45. m ..... i
darbininkiška visuomenė ne I 

) visada tinkamai mus paremia.)
Tad bent šį kartą prideramai 
paremkite mus, ir tuomi užtik-

■ rinkite mūsų gyvenimą ant to
liaus.

Taipgi tą vakarą par- ! 
duota nemažai literatūros.

Paruošime vakarienės dau
giausiai pasidarbavo K. Kaz
lauskienė, P. Žukauskienė, K. 
Zinskienė, A. Daukantaitė, M. 
Jonuškienė. Taipgi daug gel
bėjo dirbti draugai vyrai, 
ypatingai draugas Jenkevičius 
ir Ig. Kubiliūnas.

Visiems vakarienėj pasidar
bavusiems ir vakarienėj da
lyvavusiems varde L.D.S.A. 13 
kuopos tariu širdingai ačiū.

13 Kuopos Nare. v

Sovietų Respublikoj.
Nors Brightone yra nedidelė 

lietuvių kolonija, bet visvien 
susirinko apie 120 klausovų, 
suprantama, suaugusių, nes 
čia jaunimas kol kas* nelabai

pasaulis I Kas Rūpi Hooveriui
WASHINGTON. — Hoo- 

veris. šiuo tarpu labiausia 
susirūpinęs ne šelpimu be
darbių ir moterų, bet savo 
politika. Jo politika dabar
tiniu laiku, tai rudenio rin
kimai. Ponas Hooveris prisi
dėjo prie kampanijos, kad 
šiuose rinkimuose dalyvau
tų 50,000,000 balsuotojų.

, tikietus 
“komodės” ir pradėkite 
bą. Nepamirškite, kad iš 
no tikietai yra pigesni.

Reikia dar štai ką pasakyti: 
Gavau jau pranešimą nuo vi
sų mūsų artistų, kad jie daly
vaus. Andai suėjau su drau
gu Skuliavičium. Klausiu, a? 
jau prisirengei dainuoti Dai
lės Ratelio Meno Vakare? Ji
sai atsako : “žinoma, del Dai
lės Ratelio aš visados esu pri
sirengęs dainuoti. Senai jau 
reikėjo tokio darbininkiško ra
telio Pittsburghe.” Labai ge
rai, drg. Skuliavičius. O mes 
tikimės, kad pilna svetainė 
žmonių ateis, ir visiems kaip 
ir visados patiks jūsų dainos. 
Be to, dar daug negirdėtų 
Pittsburghe dainų choras su-1 
dainuos. Merginų Sekstetas! 
mokinasi ir naujų ir truputį, 
senesnių dainų. Yra ir gerų ' 
senų dainų, kurias mes jau 
senai esam girdėję. Bus ir 
smuikų orkestrą, kuri grajys 
labai gražias ir sunkias kom
pozicijas.

Bus sulošta ir juokingas vei
kalas: “Uošvė į Namus, Ty
los Nebebus.” Bepraktikuojant 
tą veikalą, aną dieną pas 
draugus Starolius atsitiko šiek 
tiek juoko. Mat, veikale yra 
rodoma, kaip moteris, prikurs- 
tyta savo motinos,- išvilioja 
nuo savo vyro skrybėlaites ir 
dar ką tiktai daugiaus nori 
su “apalpijnais.” Jei tik ko 
moteris užsimano, o vyras ne
nori jai tą pirkti, moteris (su
kurstyta “Uošvės Kumštie- 
nės”) “apalpsta.” Nastazi
ja Staroliutė, lošdama mote
ries rolę, staiga sucypė, pasi
traukė porą žingsnių atgal— 
vėl sucypė ir dar žingsnį at
gal ir virto į kėdę “apalpusi.” 
Tuo syk į tą kambarį atėjo 
draugė Starolienė ir manė, 
kad ištikro Nastazija apalpo. 
Visi turėjome gardaus juoko. 
Bet tai parodė, kad gerai mo
ka “alpti” d-gė Staroliutė. Ir 
kuris tik ateis į Meno Vakarą, 
pamatys ne tik kaip moteris 
ir uošvė alpsta, bet ir kaip 
vyro dėdė atvažiavęs “išgydo” 
alpimo ligą. Iš to visi juoksi- 
tės, kad net šonai plyš.
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Parašė Dr. J. J. KAšKIAUčIUS

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

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

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, 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 piktrožėmiš 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimaį ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam.

\Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas. •
Knygoje „ _ . _ _
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama, reciptai ( 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai

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

ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.
KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00

Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems*metams, užsimokės $6.00 
šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ,’427 lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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259-73
Pra-

žemą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

201 W.
19 E.

35 W.

Wood Avc.

ZiurfH.
Eleventh f

Garbanauskau, ,

kiekvieno i 
name,

Savininkai Petras Lin&vinas ir Karolis Meškercvičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

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

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

E.
E.

Norintieji ge
riausio 
na vi m o

I Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta 
Avenue,- Detroit, Mich.

Vice-pirni. Vincas Palkauckas,
I Ogden. Ave.
i Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 

MacKenzie Avė. , •
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
; Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vegelienč, 7715 
Dayton Ave.
din. Antanas Vegela, 7715 Dayton

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. I., N. Y.
.✓

Kampas Himrod Street

I'll! Turner
718 Richmond

A. I.ujun, F.
B. Shatkus.

Vnlenta, M.
Zegunis, 5)5

A.

Įvyksta I
savam

.Išardymas, sutalsyinas, sustatymas, suprast elektrikų ir magnetizmų, |r važiavimų 
'ir- planų automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietusių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimų (Ltecnsc) ir Diplomų gMirantuojamc už mažų užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam piję pirkimo karo. UžsiraŠymas į mokyklų kiekvienų dienų nuo 9 ryto 
iki 9-tai valam^ii vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto-iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

LINDEN, N. J.
VALDYBA 193? METĄMS

Pirm. R. Tratulis,
& 2:

I’rot. Rašt. K. Striupaitis,
Fin. Rašt. M. Ąndrunaitč,

Iždininkas J. Užkurėnas, 
1501

<Į
U
O

2
n
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Kasos Globėjai:
L. Barkicnė,

ir W. Biliutė.
Meškauskas,

1802 S. Wood Avc.
Visi iš Linden, N. J.
Draugija silsirinkimus laiko kiekvienų )>ir- 

mų seredų mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Avc., Linden Mali, Lin- 

! den, N. J.

lauja suvienytų f x
plienines centralizuotos va-! syytamej, 2o gatv. ir Vernor 
L i _ m i ■ i t ! Highway, ant trecio aukšto, dovybes. Tokių ^vadovybę; Dot,.oit> Mich

Taipgi A.P.L.A. 3-čio Aps-: Ma,šalka’ K-

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 

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

Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUT0M0- 
BILIŲ MECHANIZMO 

-------—r Praktika ant vietos.

kntradienis, Kovo 29, 1932

Konferenci-

t vAclU j) lt < U . _ ;sias unijas ir vadovaujamas;dėlto jis užsičiaupė, kaipo’

MIDDLESBORO, Ky. —

lauti per jį, kad federalč ■ Tz(hninkas> s- Pauie.nka

Pavieto*j})rokuroras

SAGINAW, MICH.

del 
ir

i

414 '

EI-j
St., j

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Muss.

valdyba 1901' METAM:
V. Gelusevičius, 61 Glendale St. 
pagelb M. MiSkinia, 9 Burton St.

| LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
i DRAUGYSTES NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Box 108. Dracut, Mass. 

Vice-pirmininkas M, Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mass, 
rast. V. Mikalopas,

973 Central St.
i Fin. rast. A. Rutkauskas

1. Vine Street

V. Baronienė, 9 Broad St.
i M. - ------ •
V. _________ .... _____

i Ligoniu Rašt. M. Potaus, 181 Amen St.
' Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Monteilo, Mass.

TEISYBES mylėtojų vyrų ir 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė. 
line, III. *”

Nes kiekviena kova-mūšis i

rų įnešimų del A.L.D.L.D. ir| 
viso darbininkų judėjimo la-! 
bo.

Draugai, įsitėmykite gerai

12 Chase St. 
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno menesio antrą nedeldienj. 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

nuo kiekvienu 10 na- į 
Malonėkite prisiųsti pil- j 

skaičių delegatų, nes ši ;

Šiais klausimais Prūsei-!

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Strlpjnis, 49 Sawtell Avo.
Iždininkas Ig. PotrauAkas, 22 Mėrton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas. 20 Faxon St.
Iždo Gloftėjni: F. Ahisevičla, 18 Intervalo 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Mdntelio St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 SaWtell Avo.
Visi Montello, Mass.: <
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų seredų, 7-tą va), vakare, ’ Lietuvių 
Tautiškam Name.

Mo-1

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25t.h St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552'—lOtb
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & oth 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St..
Moline, III

ivioterų 
įp i Pašelpine Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS. , 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Bcniulienč, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė. 79 Vino St. 
Prot. rašt. T. Zizon, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškionč, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:

Duobienė. 221 Ames St.
Bartkienė, 29. Intervale St.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS1 
PR1EŠFAŠIST1NIS K-TAS, 1931: ; 

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

I Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
! Broadway, Pitcairn,- Pa.

“oiulin Tu- Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121ociun Jd roy Ave., pittsburgh> pa>
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

siu. į Nes kiekviena kova-musis vietą irs laiką ir visi delegatai
Pi useika nei žodeliu ne- iš darbininkų pusės reika- ’ pribūkite laiku. Konferenci- 

špoku ir’jos vieta ir antrašas: Lietuvių;

Puslapis Penktas

GUBERNATORIUS ‘ 
CHOT ATIDARO AKIS; 
MAINIEK. SKAUDŽIAI 

UŽMOKA Už SAVO 
KLAIDAS

PIN- dėjimui ir kaip daugiausiai įkaltiems darbininkų klases■ kovos. Taipgi sudarykite ge-1 saulės i^šalpinės |
ZTC3 . *•* — „ ai I • i- ' v m inASimn rl^.1 A T TW D 4U VYKŲ IK MtrlEKŲ OKA UUI b 1 Ebpadaryti naudos savo “loc-j jaunuoliams.

nam” kromui. Kad taip jis
darė, tai čia žemiaus pri- kai nepakeliui i prasitarti, 
vesiu.

iiiĮGHiaiiiBmBmsiiistiioiiiaiiisiiisiiiaihBmaiiiamsHiomsiii^

prisiminė apie klasių kovą:
Kentucky, Pa., Ohio anglia
kasių .kovas prieš bado al
gas.

,z .. k, kovas
kiant valdžią Ji’ policiją. Gij}jcįjos neminėjo.
dabar visur juos sutiksi, kui\ aukos prie Fordo dirbtuvė

j ir žudomi darbininkų kla-j išnaudotojus, 
sės vadai jam nerūpi.

daugeliui mainierių, atveda jįs ironiškai niekino kairia- nepakeliui.

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
nesiūs. Būdavo nepamatys i 
jaunuolio kovos lauke. Bū
davo neišgirsi j/tmuolio kei-

tik pasisuksi.
Šis streikas atidaro akis

Bedarbių herojiškas tegali duoti tik Komunistų 
ir ant jų puolimus po-

Kritusios
Partija. Kovos reikalas rei-; 
kalauja stoti priešakiu ir 
vadovauti darbininkus prieš!

. Čia savo kai- j 
Betjlio “herojui” Pruseikai jau; 

Taigi tiktais;

tų šimtus jaunuolių. Pin 
choto kazoku teroras moki 
na mainieriuš. Tie mainid 
riai, kurie balsavo už Pin 
chotą pereituose rinkimuoseVijin neprisiminė api 
ir bijojo komunistų, šian- yialistų puolimą ant Chini-l

jos Sovietų ir Kuomintan-1 aiškėjo, su kokiu elementu 
go vadų išdavystę-parsida- Pruseika eina ir 

|vimą imperialistams. Nė mia.
įžodžio, kad visam pasaulyje pasekėjus iš fašistų, kazir-; 
organizuotą kovą veda prieš 

(išnaudotojų klasę Komunis- 
Nepasakė nė

ir bijojo komunistų, 
dien gauna atlyginimą ka-/j 
zokų buožėmis! Skaudi lek
cija, brangi kaina už pad: 
rytą baisią klaidą! r

jų kovas-streikus. Nė žode-1 oisteris apie darbininkų var-! 
liu neprisiminė apie karo 
pavojų ir imperialistų puo
limą ant Sovietų S.-Nė žode- 

le impe-

Pinchotas Nusimaskuoja
O Pinchotas dar ketina'tų Partijos.

padidinti terorą. Ypatin-i žodelio, kad gręsia mirties 
gai Maloney apgavingos kli-' bausmė elektros kedėje 7 lie
kos viršininkėliai apgaudi
nėjo mainieriv.s su Pincho- 
tu. Pašalnojo jiems, kad.
Pinchotd^ geras, ale šteito

kreiptis prie Pinchoto ir 
prašyti jo pagelbos. Ir krei
pėsi. Daugelis streikuojan
čių lokalų oficialiai siuntė 
maldavimus Pinchotuų Pen-j 
nsylvanijos gubernatoriui, 
kad jis apsaugotų mainie- 
rius nuo kazokų teroro! 
Mainieriai laukė ir tikėjosi 
pagelbos Daugelis nepas-: 
tate sau klausimo, kad kaipų 
tik tas pats Pinchotas, tuos i 
kazokus atsiuntė galvas I 
mainieriams skaldyti.

Štai važiuoju busu į susi
rinkimą. Važiuoja italas 
mainierys. Sėny’vas' Imo-j 
gus. Kalbame apie kazokui 
žvėriškumą. Jis sako: Alėj 
Pinchotas juos suvaldys, nes j 
munfc jis leido ramiai pi-j 
kietuoti! Gaila buvo to mai- į. 
nierio—apgautas žmogus..
Sakau jam: “Drauge, jeigu1 
Pinchotas yra jūsų draugas, į 
tai kokiems galams jis pir-; 
moj dienoj streiko tuos ka-| 
zokus atsiuntė, ir atsiuntė!“ 
ne kam kitam, kaip tik; 
streiką laužyti, kaip tik gal- ■ 
vas jums skaldyti?” “You; 
damn right”, atsakė tas mai- • 
nierys. Jis apie tai nepa
galvojęs! Į

Kovo 26 d. anglies baro-Į 
nų spauda paskelbė Pincho-į 
-to telegramą, kaipo atsaky-1 
mą tiems mainieriams, ku-! Šios valstijos kazokai sulai- 
rie šaukėsi prie jo pagelbos į kč ir antrą grupę studentų, 
prieš kazokus! Čia Pincho- kurie važiavo patirti darbi- 
tas atvirai prakeikia patį ninku mainierių sąlygas 
streiką ir pasmerkia ne ka-j Kentucky valstijoj. Antro- 
zokų terorą prieš mainie-lji grupė buvo sulaikyta 
rius, bet mainierių “terorą” i Fonde miestelyj tųr grąžinta 
prieš tuos, girdi, kurie no- atgal. Pavieto*jį)rokuroras 
ri dirbti! Jis pareiškia, kad diktatoriškai pareiškė, jog 
jokios iš mainierių pusės!“mes žinome, kad jūs stu- 
“priefvartos” jie netoleruos L dentai negalite užsistatyti

Tai kruvinas Pinchoto j kauciją, tai geriau jūs ap- 
p a grūmojimas badau j an-• leiskit^ šią valstiją.”
tiems ir kovojantiems mai- Pagaiiaus dar pridėjo: 
nieriams. Tai atviras paša-, “Mes neleisime jums, stu- 
kymas, kad kruvinieji jo ka- dentai, ateiti čia ir trukdyti 

mūsų įstatymus ir tvarką. 
Mums yra pranešta, kad 
jūs čia atvykote ne su ge
rais norais, todėl mes jus 
siunčiame atgal. Bell pa
vietas netoleruos komunisti
nį veikimą tarpe mainierių. 
Mąs galime .apeiti patys sa
vo bėdas.”

Vienok studentai dar nę- 
atšisakė nuo savo tikslo. 
Knoxville, Tenn., miestelyje 
susitiko abidvi studentų 
grupes ir diskusuoja būdus, 
kaip įeiti į Kentucky valsti
ją ir patirti mainierių gyve
nimą. Sakoma, kad studen-

gą, skurdą, alkį, badą ir ko
vą už gyvasties palaikymą, 
o tik savo aš, aš” kartojo 
ir kėlė i padanges.

Nuo dabar daugeliui pa-

kas jį re- 
m daro sa^o

; ninku ir nelaimingos atmin 
! ties Johannos “barabanšči 
ikų”. Žmonių buvo nedaug 
I mažiau šimto.

Komunistas.

WASHINGTON.— Perei- 
šeštadienį policija 

i brutališkai pasitiko darbi
ninkų demonstraciją, kuri 

; rinkosi prie Japonijos am- 
______ Demonstracijos 

buvo tikslas pareikšti pro
testą Japonijos valdžiai 
prieš jos provokacijas, kad 
įtraukti Sovietų Sąjungą į 
karą ir puolimą Chinijos.

Kuomet policija paleido 
Į savo paikas darban, tai šeši 
! darbininkai tapo sumušti, 

’'kad turėjo nugriūti ant ša- 
lligatvio. Vienok darbinin- 
• kai parodė karingumo ir ge- 
irai gynėsi. Keturi policis- 
| tai irgi tapo apmušti. Vie- 
inas nugabentas į ligoninę.

Tarpe sumuštų darbinin
kų, yra dvi moterys. Poli-

cija neturi pasigailėjimo nė 
moterims. Bet policija ne
sitenkino brutališku muši
mu nekaltu darbininku. 
Dvidešimts vienas iš demon
strantų yra areštuota.

Iš moterų labai sumušta 
Marie Grossman, taip pat 
Dorothy Dear. Kiti vyrai 
labai sužaloti. Sakoma, 
kad moterys smarkiai gy
nėsi ir kovoję sū sužvėrėju
siais policistais.

Demonstrantai nešė iška-' 
bas ir obalsius:
ponijos imper i a 1 i z m a s,” 
“Lauk iš Mandiurijos .ir; 
Chinijos Japoniją.!’ Su kėli-; 
mu obalsių buvo dainuoja-1 
ma revoliucinės dainos i 
Internacionalas.

i Ir Aistrą Grupę Studentu Neįsileido į Ken 
tacky Valsti ją Patirti Mainieriy 

Darbioinkų Sjlygas
gu- 

Kiti

PRŪSE IK A su POLICIJOS 
APSAUGA LAIKĖ PRA
KALBAS; PARTIJOS AT

STOVĄ APSTUMDĖ IR 
ATIDAVĖ POLICIJAI

u (Tąsa iš y-mo pusi.)
Apie jo visas nesąmones 

nemėginsiu rašyti, abi pra
kalbos susidėjo iš vienos 
kontrrevoliucinės (gyvatiš
kos) sąmonės, kaip daugiau
siai pakenkti revoliuciniam ju-

kričio metinė konferencija 
įvyks 15 d. gegužės, sekma- 
dienyj, toj pačioj svetainėj. 
Prasidės 8:30 vai. ryte. Pri
klausančios A.P.L.A. 3-čiam Į 
Apskričiui kuopos išrinkite de- I ?f.stučio Draugystės valdybos antra- 
lęgatus ir prisiųskite į virš mi-1 ‘ ' 
nėtą konferenciją; taipgi pri
siųskite gerų sumanymų 
ląbo A.P.L.A. draugijos 
darbininkų judėjimo.

Delegatai reikia rinkti se- 
karnai: vieną nuo kuopos ir j 
viena 
riu.
na
konferencija bus .svarbi ir tu
rėsime daug svarbių reikalų 
atlikti, o svarbiausia, tai klau
simas vienybės A.P.L.A. su L. i 
D.S. . i

• i , . !Draugai delegatai, pribūki
te laiku ir įsitėmykite gerai 
vietą ir laiką: Lietuvių sve
tainė, 25-ta gatvė ir Vernor 
Highway, ant trečio aukšto, I av^ LindenrNT L 
Detroit, Mich. " ' •

Draugiškai,' A.L.D.L.D. 10-1 D!įyt0|'!t]

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.

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

, -- , • f
Duoklių Rinkėjas D

Pirm. pag. S. Rinkevičius, 121
Clark PI.

Iždininkas V. Paulauskas, 228
Clark PI.

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255

P. Kalnietienė, j 
II Iždo Globėjas I •p; vit tu

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai

I įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie-
1 no men., L. L. svetainėj, 269-73 

kū- 1 Second St., Elizabeth, N.
j dzia 8-ta vai. vakare.

3.p- j Globėjai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth 
GruSiūtč. 1307 T)avi» Avė.

„ .v. . * t a n v i I Lždo Globėjasto Apskričio ir A.P.L.A. o-cio I 144 So. Park St.. 
Apskričio Pildomo . Komiteto!J. Krukauskas, 300 First St. 
Sekretorius,

Si. M. Leesis,
206 Glasby Street, 

Saginaw, Mich.
P. S. Draugai delegatai, 

tų labai gerai, kad abiejų 
skričių delegatai. susivažiuotų | 
iŠ Vakaro ir galėtų dalyvauti j Ligonių Lankytojai: 
abiejose konferencijose, 
šios konferencijos 
svarbios dabartiniu

Ir. Ružinakas.
UOS j Vilkuvienč, 

bus labai -T"'T*Kn.ik„.. 
momentu. | ,

A. Senkus, V.
, _ j Salės valytojas—F.S. L. I Sales parandavotojas — 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

i mėnesio antrą utarninkų 
| 1057-63 Hamilton Ave.

Draugijų Adresai, Kurios
T ..X i LIETUVOS SŪNŲ ir dukterųlun Laisvę UZ urganį'draugystė, HARTFORD, conn. į

Valdyba 1932 Metams
I Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. J

Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha- ' 
milton St.

I

Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- ' 
son St.

Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seytnour 
Ave., West Hartford, Conn.

' Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. Į 
Organo prižiūrėtojas- M. Seliokas, j 

288 Maple Ave.
Draugystes susirinkimai atsibūna j 

kas antrą ketvėrgą kiekvieno mė 
j šio, Labor Lyceum svetainėje, 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7

I vai. vakare.

tai bandys kalbėti su 
bernatorium Laffoon.
sumanymai* yra važiuoti į i Prot.
Washingtona ir matyti se
na torių Costigan ir reika

valdžia imtųsi tyrinėti Ken
tucky valstijos mainierių 
padėtį; Kentucky fašistai 
neįsileidžia studentų, nes 
jie bijo, kad pasaulis nesu
žinotų apie darbininkų ver
giją

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

4i

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 - IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

yjsą. naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirais dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. ^ia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDęLIAIS IR UTAR&INKA1S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu Ar mechaniku. Ii 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį* 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lėkei? 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty- 

^mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

■-

i

3-čio Apskr. Reikalai.
Brangūs Draugai ir Drau

gės, pranešu, jums, kad A.L.D. 
L.D. 10-to Ąpskričib metinė 
konferencija įvyks gegužės 14 
d., subatos vakare. Prasidės 
7 vai. Visos Ą.L.D.L.D., 10-to 
Apskričio kuopos malonėkite 
prisiųsti savo delegatus. Pri- 
siųskite kuoskaitlingiausiai de
legatų. Galima siųsti seka
mai : vieną nuo kuopos ir vie
ną nuo kiekvienų 10 narių. 
Kiekviena kuopa privalo pri
siųsti pilną skaičių delegatų, 
nes ši konferencija bus labai 
svarbi, ir turėsime daug svar
bių dalykų aptarti. Yra daug 
svarbių klausimų šiame krizio 
laike, laike aštrėjančios klasių

Bell Phone, Poplar *7545A. F. STANKUS
Graborius-lfJndertaker y

I.šhalsamuoja ir Jaidbja numirusius ant 
'visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lojus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose yjetose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernęn Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, 225.00. Spe
cials 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.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS .

įvairių karštų gėri- 
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 3 blokai nuo t. 
Staon Island Fer
ry. A. LUTV1NAS

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

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



*

Puslapis šeštas , LAIS y «

VIETINES ŽINIOS
Dvigubai Įdomios ir Naudingos Prakalbos

Darbininkiškos apšvietos da
lyke turės didelę svarbą drg. 
M. Undžienės ir Daktaro J. 
J. Kaškiaučiau.s prakalbos ba
landžio (apriliaus) 3 d., atei
nantį sekmadienį, 4 vai. po pie
ty, “Laisvės svetainėje.

Drg. Undžienė išgyveno So
vietuose penkis metus; ir po 
jos akimis “išaugo” didieji ten 
darbai sulig Pirmosios Penk- 
metės Plano. Apie tai, berods, 
rašo mūsų komunistinė spau
da; bet jokis laikraštis nesu
rašys visų žmogaus patyrimų, 
įgytų per penkis metus, ypač 
kuomet žmogus akylai tėmi- 
jo ir tyrinėjo dalykus. Tuos 
tai savo patyrimus, ypač kas 
liečia darbininkių, vaikų ir vy

rų gyvenimą, išdėstys drg. 
■Undžienė savo prakalboj. O 
Į tai bus jos pirmas pasirody
mas Brooklyne ant kalbėtojo 

į pagrindų ir ilgam laikui pas- 
1 kutinis, nes drg. Undžienė vėl 
Į išvažiuos "iš šios apielinkės.

Kada bedarbė, rūpesnis ir 
visokie nedatekliai spaudžia 
veik kievieną darbo žmogų, ir, 
kaip su samčiu, savaime semia 
iš jo sveikatą, tai darbinin
kams bus nepaprastai įdomu 
išgirsti Daktaro Kaškiaučiaus 
mokslinį žodį tuo klausimu — 
delko žmonės be laiko pasensta 
ir miršta.

Visi ruoškitės į tas dvigubai 
įdomias ir naudingas prakal
bas. *

Po Penkių Savaičių Kovos 
Laimėtas Streikas už 
Rendy Nupiginimą

tus, kaip Jungtinių Valstijų 
darbininkų klasės pasiuntiniai 
ir tarptautinės proletariato vie
nybės reiškėjai.

NEW YORK. — Darbinin
kai įnamiai num. 733 Arnow 
Ave., Bronxe, po penkių savai
čių audringo streiko, privertė 
savininką nupiginti rendas po 
dolerį į mėnesį nuo kiekvieno 
kambario, pripažint randau- 
ninkų komitetą, sugrąžint per 
tą laiką išmestus randaunin- 
kus ir apmokėt jų parkrausty- 
mo lėšas, taipgi atlygint už ^ra
kandų apdaužymą. Savinin
kas pakartotinai naudojo po
liciją, teismus ir gengsterius, 
bet nepajėgė sulaužyt streiką.

SMULKMENOS

MIRTYS — LAIDOTUVES
27 kovo, Kings County li

goninėje, mirė plačiai žinomas 
kriaučių kontraktorius, Juo
zas Lengvinas, paskutiniu lai
ku savininkas garadžiaus, 
Grand St., netoli Bush wick 
Avė. Pašarvotas po num. 683 
Knickerbocker Ave. Bus lai
dotas kovo 30 d., 10 vaL ryte, 
Kalvarijos kapinėse.

Paskutinį patarnavimą su
teikia graborius A. Radzevi
čius. V

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Italų darbininkų Proletarų Kliu- 
bas rengia vakarienę ir šokius nedė
liojo, 3 balandžio, savuose kamba
riuose, 197 Humboldt St., Brooklyn, 
N. Y. Lietuviai darbininkai privalo 
paremti juos šiame reikale.

, (74-75)

Nelaimė Lietuvių Darb. 
Susivienijimo Raštinėj
BROOKLYN. — Smarkus 

nuolatinis lietus naktį iš sek
madienio į pirmadienį, susi
kaupus vandeniui, įlaužė sto
gą ir lubas Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo centro raš
tinės; užpylė ją vandeniu, su
gadino įvairius raštinės įtai
sus ir permerkė daugelį doku
mentų ; o lubų gabalas, kris
damas pirmadienį iš ryto, dar 
sužeidė ir centro sekretorę He
leną Jeskevičiutę, nors nepa
vojingai. Atrodo, kad galės 
būt tūkstantis dolerių ar dau
giau nuostolių.

J .D.

Iš Aido Choro ir T. D. A.
Kuopos Vakarėlio

Praeito nedėki ienio vakare, 
įvyko Aido Choro ir Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimo 17 
kuopos surengtas vakarėlis, 
“Laisvės” svetainėje. Kadan
gi visą vakarą lietus pylė, tai 
publikos tik vidutiniai susirin
ko. Vienok rengėjams nuos
tolių nebus.

Šokiams grajino W. Norris’o 
orkestrą; orkestrą buvo gera, 
todėl jaunimas smarkiai prisi- 

*šbko.
R.

Angliškų Knygų Prašo 
Sovietų Darbininkai

NEW YORK.—Nesenai iš So- 
New York.— Nesenai iš So

vietų šalies sugrįžo Maxwell 
Stewartiene, anglų kalbos mo
kytoja Maskvos Techniškoj Mo
kykloj, kur virš 10,000 darbi
ninkų ir valstiečių mokinasi 
apie automobilius, traktorius ir 
kitokias mašinerijas. Daugely j 
atsitikimų prisieina naudoti an
gliškas knygas, kuriose randa
ma naujausias žodis iš techni
kos mokslų ir praktikos. Tad 
mokiniai stengiasi geriau susi
pažinti su anglų kalba ir reika
lauja daugiau angliški] knygų, 
sako Stewartiene, ir prašo au
kot jiems bile knygas anglų kal
boj, net apysakas. Aukojamas 
knygas reikia prisiųst bei as
meniškai pristatyt į Friends of 
the Soviet Union raštinę, 799 
Broadway, Room 3.30.

Kailiasiuviu Streikai 
Prieš Korty Sistemą

NEW YORK;— Pereitą penk
tadienį sustreikavo sukniasiu- 
viai keturių šapų, protestuoda
mi, kad kompaničnos unijos va
das Kaufmanas išvien su bosais 
stengiasi užkart jiems tos uni
jos kortas ir įvest paskubos 
darbą nuo kavalkų. Streikui va
dovauja kairioji unija.

Išbalsuoti Kairieji 2-se 
I.L.G.W. bokaluose

NEW YORK.— Dešiniosios 
International Ladies Garment 
Workers Unijos lokalo 38-to de
legatų rinkimuose kairiųjų kan
didatai gavo antra tiek daugiau 
balsų už dešiniuosius. Rinkimų 
komiteto nominabijose 9-tame 
tos unijos lokale taip pat dide
le balsų dauguma laimėjo kai
rieji prieš susivienijusius 
schlesingeriečius, lovestoniečius 
ir anarchistus. Tik pirmame 
lokale bendras šių trijų sriovių 
frontas gavo truputį daugiau 
balsų už kairiuosius.

Sehlesingerių ir kitų vadų lo
šimas iš vienos rankos su fab
rikantais atidarinėja akis eili
niams darbininkams.

NEW YORK. — Nuo naujų 
metų iki šiol čia 309 žmonės 
žuvo nuo automobilių ir 133 
nuo revolverių.

MASPETH. — Harperienė 
pirmą kartą persiskyrus su sa
vo vyru vaistininku, po kiek lai
ko vėl su juo apsivedė. Dabar 
jieško antro divorso.

Long Island Beach’iuje ban
gos išnešė ant smėlio devynio
lika bačkų degtinės ir kelis 
desėtkus bačkų silkių.

BROOKLYN. — Tapo areš
tuoti du berniukai, kurie ban
dė apiplėšti “puškarinį” maž
možių pardavinėtoją.

NEWARK, N. J.
Tarptautinė Pramoga Naudai 

“Daily Workerio”

Svarbus Kriaučių 
Susirinkimas

Amalgameitų Kriaučių Unijos 
i 54-to skyriaus susirinkimas 
įvyks kovo 30 d., 7:30 vai. se- 
redos vakare, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo name, 80 
Union Avė., Brooklyne.

Kriaučiai, dalyvaukite susi
rinkime, nes yra svarbių reika
lų aptarti. Dirbtuvių pirminin
kai, praneškite darbininkams 
apip naują susirinkimų vietą.

K. Jankaitis.

Draugai ir draugės darbi
ninkai, dalyvaukite visi komu
nistinio laikraščio Daily Wor- 
kerio parengime, kuris įvyks 
balandžio —April 9 dieną, su- 
batoje, 105 Jackson St., New- 
arke, pradžia 7 valandą vaka
re. šioj programoj dalyvaus 
gerai išlavintas ir pasižymėjęs 
Newarko Sietyno Choras vado
vaujamas drg. šaknaitės, savo 
skambančiomis dainomis links
mins danjpninko suvargusią 
sielą. Dmyvaus taipgi gerai 
išlavinta Ukrainų Mandolinų 
Orkestrą. Vaidins trumpą vei
kalėlį Jack London Dramatic 
Club. Šokiams grajys Lenkų 
Darbininkų Orkestrą iš šešių 
muzikantų, žodžiu sakant, bus 
linksmas koncertas su šokiais 
ir kitais įvairumais. Įžanga 
tik 35 centai.

Draugai darbininkai, skait
lingai ateikite į šį tarptauti
nį vakarėlį, kur dalyvaus viso
kių tautų žmonės: lietuvių, 
rusų, lenkų, ukrainų, ameriko
nų ir kt. Tuomi paremsite sa
vo klasės laikraštį Daily Wor
ker]. Tai vienintelis , anglų 
kalba einantis dienraštis, kuris 
drąsiai ir atsidavusiai tarnau
ja darbininkų klasei ir išti
kimai gina ją nuo kapitalo 
siaubūnų, m’ūsų kovose už gy
venimo reikalus.

Visus ir visas kviečia
Rengėjai.

Jonas Iknevičius — Jack- 
son 43 metų, 49 Hudson Ave., 
mirė kovo 25 d.,- bus palaido
tas kovo 29 d., šv. Jono kapi-
nese.

Magdalena L e vanavičienė, 
56 metų, 268 Front St., mirė 
kovo 17 d. Palaidota kovo 
19 d. šv Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva. x

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS VIRĖJAS 
REIKALINGAS vyras arba 

i moteris, kiek patyręs virėjas, 
kuris kad ir nebūtų pilnas ži
novas to darbo. Tinkamas at
lyginimas. Kreipkitės po ant
rašu: 63 York St., Brooklyn, 
N. Y.

(75-77) i

IŠRANDAVOJIMAI
P A S I R A N D AVOJA gražus 

kambarys, su visais įtaisimais 
ir parankamais, prie pat parko 
ir arti subway, West End lini
jos, 360 9th Ave. Klauskite 
šiokiom dienom po 4 va], popie- 
tu arba nedėliom: Saulėnienė, 
615 41st St., Brooklyn, N. Y.

(75-77) 

TARDA®r 
PARSIDUODA trijų augštų, 

trijų šeimynų, mūrinis na
mas, rezideilcijų butas, suside
dantis iš 17 kambarių, visi švie- j 
sus. Ridgewoodo srityje, trys 
blokai nuo elevatorio arti sub-! 
way ir gatvėkarių, lengvai su- j 
siekiama su publiškomis įstai
gomis, mokyklomis ir viskuom, 
kas reikalinga. Įnešimas $1,- 
500, kaina $12,500. Kreipkitės 
per telefoną He. 3-2954, He. 3-1 
6351.
/ (75-77)

PARSIDUODA Jewelry Storas. Biz
nis išdirbtas per 10 metų. _ Len- Į 

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

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

(7,0-76)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- f.i 
gas, patinimusj gyslų ir są- Nį 
narių įdegimus be operaci- Ky 
jos taipgi ir kitas ligas. Iv 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 154th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.
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ILaikrodžiai, Deimantai ir! 
į Auksiniai Dalykai i 
į Dovanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- • 
| nokite, kad pas mane piąiau nu-į 
»sipirksite. j

| ĮVAIRŪS LAIK- I

I RODŽIAI NAU- J
JAUSTOS MADOS J

!už PRIEINAMĄ |

į KAINĄ !

| Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
I žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ? 
i i Williamsburgieciams, kuriems į 
n p.ertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius f 
f daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
a Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- J 
| kosite “Laisvėje.” ■
J VIKTORAS JANUŠKA 1 
f 127-17 Liberty Avė į
« Tarpe 127 ir 128 gatvių | 
I Richmond Hill, N. Y. ?

U..—km—na—un—>«—«>—nu—M —M—■ ♦

MEDICIN. DAKTARAS 

$. A CERNOV ,!£ 
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Antradienis, Kovo 29, 193
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MATHEW P. BALLAS 
(B I EL A U S KAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ. 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA D1EN\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

I!

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, §lapinimos ir 

gimdymo organų

DR. M. FILURIN
215 E. 12th St.

Tarp 2nd ir 3rd Avės
NEW YORKE

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedėliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray ir 

patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n u m^ r i u 
512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickenš 2-1182

Drg. V. Strimas Mirė
TUCKAHOE, N. Y. — Ko- 

vo 16 d. mirė drg. Vincentas 
Strimas, drg. Ig. Karlono žen
tas. Laidotuvės buvo laisvos, 
be križių, be bažnyčios; nors 
pašaliniai žmonės norėjo įkal
bėti Strimo žmonai, kad ji sa
vo draugą laidotų su bažny
tinėmis apeigomis, bet drg. 
Karlonas persergėjo savo duk
relę, kad ji neklausytų nesu
sipratusių žmonių, bet darytų’ 
kaip geriaus. Todėl velionis 
drg. Strimas ir palaidotas lais
vai Mount Hope kapinėse.

Drg. Strimas buvo 172-ros 
kuopos narys (kokios orga- 
niz.?—Red.) ; bet toliau gyven
damas negalėjo veikti.

Tegul jam būna lengva šios 
šalies žemelė.

Laidotuvėse Buvęs.

! Išnaudotojų Barniai
| , NEW YORK. — Genlton- 
j iausių buržujinių laikraščių 
į leidėjas, W. Randolph Hearst 
i išspfausdino juose savo edito- 
1 rialus prieš bankierių kara
liaus J. P. Morgano pasiūly
mą delei bedarbių “šelpimo.” 
O Morganas savo kalboje per 
radio siūlė, kad .kiekviename 
miesto bloke b^tų suorgani
zuotas komitetas, kuris iš dir
bančių darbininkų kolektuotų 
duokles, o tomis duoklėmis bū
tų šelpiami bedarbiai, gyve
nanti tame bloke.

Komunistai tuojaus pasmer
kė tą planą, kuris reiškia, kad 
bedarbių šelpimo našta yra su
verčiama ant dirbančiųjų bent 
dalį laiko, o kapitalistai ir jų 
valdžia išsisuka nuo bedarbių 
gelbėjimo.

Hearstas gi, atstovaudamas 
vidutinę buržuaziją, išvadina 
Morganą grobiku, kuris išvien 
su kitais bankininkais nebe
duoda progos nei vidutiniams 
nei smulkiems biznieriams.

Bet ir tas “Americano,” 
“Evening JournaĮą” ir dešet- 
kų kitų geltonų laikraščių 
leidėjas taipgi stoja prieš įve
dimą valstybinės bedarbiams 
apdraudos. TJuo klausimu vi
dutinė buržuazija eina išvien 
su Morganais prieš bedarbių 
reikalus. •

Sukniasiuviy Laimėjimai
NEW YORK.—Dar dvi mote- 

riškų drabužių siuvyklos liko 
priverstos patenkint reikalavi
mus streikierių, kuriems vado
vauja kairioji Adatos Darbinin
kų Industrinė Unija. Bet strei
kas dar tęsiasi prieš įvairias ki
tas šapas. Sukniasiuviai šau
kia kitus darbininkus padėt 
jiems pikietuot ypač šias siu
vyklas Nėw Yorke:

Rob and Warshaw, 240 W. 
35th St.

Collegiate, 33 W. 34th St.
Lucky Girl, 261 W. 35th St.
Benmore Frock, 336 W. 28th 

St., 15 W. 28th St.

Kas Yra 2-ra Penkmetį?
NEW YORK.—4U Soviet. Są- 

junga ketina nudirbti per ant-* 
rąjį Penkmetės Planą? Į šį 
klausimą smulkmeniškai atsakys 
savo paskaitoje drg. Marcei 
Scherer, nacionalis sekretorius 
Sovietų Sąjungos Draugų orga
nizacijos, šio ketvirtadienio va
kare, kovo 31 d., Irving Plaza 
svetainėje, kampaą 15th St. ir 
Irving Place. Publikoje bus ir 
Amerikos darbininkų; delegatų, 
kurie išrinkti važiuot į Sovie

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill
6th & Noble Streets
3rd & Noble Streets
5th & Fairmount
7th & Green
7th & Parrish
7th & Poplar v
3179 Richmond
259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South
2nd & South
726 South 3rd
3rd & Catharine
923 South 3rd
1215 South 2nd
Franklin & Vine

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nau joky Cigarų

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chronitkaa vynC ir 

moterų linas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimą kraujo ir ilapuaao.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo!

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

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

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
n: : raštis (su paveikslais) : : :

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

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

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

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ..... $1:50 
Šešiems menesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir ISc

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Aveųue) 

BROOKLYN, ,N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Petras Naujokas
Savininkas

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
i
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DEKAVOJU PACIENTAMS
> Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per ^8 
metus. ‘

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8-vakare 
/ b * .... . ' ‘ ‘

Telefonas, Midwood 8-6261

1

i 
g— -
=
1
i

nGIIIEIIICIIlCIIICIIICIIICIIIGlIICIIICIIIGIIlCillClIlElllElllOillCIIICIIICIIlCIIIClIIEIIIEIilCIIICill^T  I




