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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Lekcija apie 
Amerikonizmą.

Mary Mooney ir
Hooveris.

Fašistiniai Plėšikai.
Pabaiga Iliuzijų.

Rašo Komunistas

....... ... .............. .  ...........i į ■ r»■

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

Iš 75 kolegijų bei universite
tų skaitlinga studentų grupe 
nuvažiavo į Kentucky valstiją 
pasižiūrėti, kaip mainieriai 
dirba ir gyvena, šitiems stu- į Naują Fabriką 
dentams iš mažens mokyklose 
buvo įkalbinėjama, kad Ameri-1 
ka “laisvas” kraštas ir kad junga atidarė naują fabri- 
valdžia demokratiška ir tt. Jie ką, kuriame bus gaminama 

Tai bu- taip vadinami apvalūs bė-

Sovietų Sąjungoj Atidarė

MASKVA.— Sovietų Są-

tikėjo tai apgavystei, 
vo jų amerikonizmo idealas. 
Mat, didžiumoje tie kolegijų ir 
universitetų studentai yra pa
siturinčių, daugiausia biznierių 
vaikai. Darbo ir vargo nema
tę. Jie nepažįsta darbininko 
gyvenimo. Bet jie girdėjo, kad 
Kentucky valstijoj viešpatauja 
kruvinas teroras prieš mainie- 
rius. Jie nusprendė patys pa
tirti.

Ir štai jie nuvažiavo.. Well, 
jie greitai gavo puikią lekciją 
apie savo amerikonizmą! Vos 
spėjus įvažiuoti į Kentucky 
valstiją, tie gryno kraujo varg
šai amerikonai tapo sugrusti 
atgal į busus ir automobilius 
ir išvyti laukan be jokių cere
monijų. Būtų gavę kailin, jei
gu būtų bandę apginti savo 
teises. Turėjo, skubiai nešdin
tis atgal ten, iš kur sugrįžo.

Ne vienas dabar tų jaunuo
lių virs raudonuoju.
vo tos “laisvės” kurios 
mokyklose pripumpuoti.

ringai (bearings). Sovietų 
Sąjunga už šiuos reikmenis 
išmokėdavo milionus 
rių užsienyj. Dabar 
jau pati pasigamina, 
rikas pradėjo dirbti

dole- 
jinai 
Fab- 
kovo

29 d. ir bus didžiausias fab
rikas pasaulyje. Jisai ga
mins 24,000,000 bėringų į 
metus.

Massachusetts Darbi
ninkų Organizacijos Re
mia Alkanų Maršavima

Paraga- 
buvo

Tom Mooney motina
Mooney buvo i

i Mary 
nuvykus 

Washingtonan pamatyti prezi
dentą Hoover į. Tas plutokrati- 
jos agentas atsisakė senutę pas
veikinti. Mat, senutė norėjo 
prašyti susimylėjimo jos sūnui, 
kuris randasi bastilijoj jau 16 
metų. Tam imperialistiniam 
peniukšliui, mat, sarmata susi
tikti veidas veidan su baigian
čia savo dienas darbininke mo
tina.

Bet beveik tuo pačiu 
Baltąjį Namą aplankė 
Dove, gražuolė aktorka. 
dentas Hooveris ne tik 
sveikino, bet gerą valandą pa
sikalbėjo.

BOSTON, Mass. — Kon- 
ferencijojė prisirengimui 
prie alkanųjų maršavimo 
dalyvavo 22 organizacijos. 
Šią konferenciją sušaukė 
Bedarbių Taryba, kad pri
rengus planus ir būdus be
darbių maršavimui į valsti
jos sostinę reikalauti dides
nės pašalpos ir apdraudos 
bedarbiams darbininkams, 
kurie dabar labai mažai jos 
gauna.

Kiekviena organizacija 
pasižadėjo sukelti nema
žiau, kaip po 25 dol. bedar
bių maršavimui. Bedarbių 
maršavimas prąsidės gegu
žės 1 ir 2 dienomis.

laiku 
Billie 

Frezi
ją Pa- Sovietų Sąjunga Geriau

sia Pasirodė Parodoj

WASHINGTONO VALDŽIA TEISIA NE
KALTUS DARBININKUS TIK UŽ DA

LYVAVIMU DEMONSTRACIJOJ 
PRIEŠ JAPONIJOS IMPERIALIZMĄ

Devyniolika Darbininkų Jau Nuteista; Kiti Dar Laukia Teis
mo; Suokalbis Yra Padarytas Kaltinti ir Kitus Darbininkus
WASHINGTON, D. C.— valstybei—Sovietų 

Bosų valdžia su savo poli- gai 
ei ja užpuolė nekaltus dar
bininkus, kurie surengė pro
testo masinį mitingą prieš 
J a p onijos imperializmą. 
Protestas buvo ruoštas 
prieš Japonijos ambasadą. 
Tačiaus ramius demonstran
tus užpuolė policija, dauge
lį jų sumušė, kai kurie dar 
ir dabar yra ligoninėj. Ki
tus darbininkus teismas 
“teisia”. 8 nuteista 60 die
nų į kalėjimą ir $300.00 pa
simokė ti bausmės. 11 dar
bininkų nuteista po 30 die
nų į kalėjimą arba po $100 
pabaudos.

Keli nuteisti darbininkai 
yra tarnavę, kaipo pasauli
nio karo kareiviai. Impe
rialistai negali pakęsti, kad 
darbininkai kovoja prieš 
imperialistinį karą, kuris 
labiausia gręsia darbininkų

Sąjun-

Japonija Turi 50,000 
Kareivių Shanghajuj

Chi-TOKYO.— Japonija 
nijoj turi apie 50,000 ka
reivių. Prie to, apie 5,000 
arklių, 150 mašininių šautu
vų ir 50 orlaivių.

Tokias skaitlines paduo
da tik pati Japonija. Vei
kiausia yra daug daugiau, 
o ypatingai daugiau ginklų 
jinai turi po ranka.

MAINIERIŲ KOVA KRITIŠKOJ PADĖTY;
PIKIETAS NEORGANIZUOTAS, 0 

MALONEY ANT KELIU PRIEŠ 
. GUBERNATORIŲ P1NCH0T

Scrantono Jauni Mainieriai Apgauti ir Nusivylę; Kampanija 
Prieš Sovietų Sąjungą; Apgavingas Streiklaužių Re
ferendumas
WILKES-BARRE, Pa.

Smetonos ' valdžia išvaikė 
Klaipėdos seimelį. Būsią nau
ji “rinkimai”. Tai bus apga
vystė, bet ne rinkimai. Fašis
tiniai plėšikai kels orgijas ir 
terorizuos savo oponentus. Toks 
jų tikslas seimelio išvaikyme. 
Iki šiol Klaipėdoje buvo dar 
truputis daugiau laisvės var
guoliams, kaip Lietuvoje. Sme
tona kruvinasis nusprendė ir 
ten įvesti juodąjį fašizmą tik
ra to žodžio prasme. 'Be to, 
šitie Smetonos smurtiški žygiai 
Klaipėdoj gali baigtis karo 
gaisru. Vokietija protestuoja 
ir ketina nedovanoti...

New Yorko mieste penki tūk
stančiai jaunuolių baigė moky
tojavimo profesiją 1931 metais. 
Švietimo taryba paskelbė, kad 
visos jos ir visi jie net nesu
lauks jokios atydos, net nebus 
šaukiami į kvotimus. Jeigu no
ri, tegul visi pasikaria. Visos 

/mokyklos aprūpintas mokytojo
mis.
laukia darbo jau du-trys me
tai ir nesulaukia.
naujai baigusioms mokslą net 
tuščio prižadėjimo valdžia ne
drįsta duoti. /

Bet kur dings tie jauni žmo
nės, tie tūkstančiai baigusių 
mokytojavimo profesiją jau
nuolių? Jokio kito darbo bei 
amato jie-jos nemoka, nežino..

Tūkstančiai mokytojų

Tuo būdu

•BERLYNAS. — Vokieti
joj, Leipzige, laikoma įvai
rių gaminių pardda. Šioj 
parodoj dalyvauja veik visos 
arba žymiausios Europos 
šalys, kurios paroduoja su 
savo gaminiais. New Yor- 
ko Times korespondentas 
rašo, kad Soviętų “pavilio- 
nas yra šviesiausia vietą 
parodoj”. Taip pat ją lan
ko daugiausia žmonių. ,

Šiais metais Sovietų pavi- 
lione daug daugiau buvo 
gaminių, negu kad pereitais 
metais. Parodoje yra rodo
ma ir tai, kaip Sovietų Są
junga kelia apšvietos dar
bą. Taip pat radoma-i pa
rodoj, kaip Sovietų Sąjunga 
stumia pirmyn komerciją.

Šių metų parodoj jau pa
rodoma, kad Sovietų Sąjun
ga šiais metais turi daugiau 
daiktų, gamintų fabrikuose 
pardavimui. Pereitais me
tais veik viskas buvo tik ža
lia medžiaga. Tai labai ge
rai vaizduoja šalies pirmyn- 
eigą.z J

Baigęs aptiekorystės mokslą 
jaunas Williams Feigen, gyve
nęs po num. 1,812
Plase, New Yorko mieste, iš
šoko iŠ Manhattan Municipal 
Building kovo 25 d. ir ant vie
tos užsimušė. Saužudystės prie
žastis : BEDARBE. Jaunuolis 
baigė mokslą, buvo prišertas 
iki ausų iliuzijomis apie auk
sines progas pasiekti pačias

St. Johns

gyvenimo viršūnes, bet susiti
ko su realybės siena: bedarbė, 
vargas, desperacija, be laiko 
mirtis!

Klaidingas buvo Feigeno 
mokslas, klaidingą kelią jis pa
sirinko baigęs mokslą. Užge
so veltui. Mirė bailio ir tam
suolio mirčia. Ne tuo keliu ei
na darbininkai. Jie organizuo
jasi ir gelbsti savo gyvybę.

Referendumas Del
Apgavystės z

Sušauktuose viešuose lo-
Streiko ap- fkalų narių susirinkimuose

£ai- . \_T . n/f - n .. WILKES-BARRE, Pa. — i
Kitus Teis Balandžio 6 d. pĮįĮIljoS MciŲ SeilSSClJOS|Mainierių streikas tebeeina,'

I Jorhininkm rmcmn ialrn_ J t J Į
i bet aiškiai atsidūrė kritis-i
Į ko j padėtyje, b
Igavinga vadovybė su Malo- (mainieriai triukšmingai pa- 
ney ir Shuster priešakyje 1 sisako už streiką. Todėl lini
nė piršto nejudina del orga-įjos rekciniai vadai sugalvo

jo naują apgavystę^ Visoj 
į jie praveda re-

Darbininkai teisme iškė
lė imperialistinio karo pa
vojų ir drąsiai reiškė pro
testą prieš ruošimą pulti 
Sovietų Sąjungą. Jie iškė
lė, kaip Japonijos imperia
listai skerdžia nekaltus dar
bininkus Chinijoj.

Bet dar keli darbininkai 
yra ligoninėj. Juos “teis” 
balandžio 6 dieną. Jdan 
Hardy, kuris buvo labai su
muštas policisto, Kastrow, 
Siskind, Kennedy—jie kal
tinami kėlime riaušių. Kas
trow dar negalėjo stoti teis
man, nes jį labai policistai 
sumušė. Tad, kad pateisin
ti savo brutališkumą, tai 
juos kaltina “muštynių kė
lime”. Į tai darbininkai tu
ri atsakyti balandžio 6 die
na, v

Apie “Terorą” Sovietų 
Sąjungoje

TIGHINA, Besarabija. -Jnizavimo pikieto. . Tuo bū-do naują a; 
Iš čia paleista nauji paska-j^u pikietayimas visai aplei- eilej lokalų
lai kuriuos jau kelintu kar- istas ir ^e^ei to džiaugiasi jferendumą streiko klausi- 
ti/ leidžia kapitalistinėj k°sa* *r unB°s reakciniai į mu. Paskiria dieną ir vietą 
spaudoj įvairūs kontr-revo- vadai- 0 pavieniai mainie- /mainieriams balsuoti. Bal- 
linrinmprijii Dabar tūlas pikietuoti bijo eiti, nesjsavimą saugoti atsistoja pa-

Chinijos Kareiviai Kyla Prieš Valdonus'
t

HONGKONG. — Prane
šimai rodo, kad du regimen
tai Kantono armijos sukilo 
prieš savo generolus ir pa
ėmė miestą Piangshek. šios 
naujienos nėra stebinančios- 
tiems, kurie seka Chinijos 
reikalus.

Kantono valdžia, sakosi, 
siunčia naują armiją mal
šinti šiuos sukilėlius. Mat, 
pranešimai sako, kad suki
lėliai “plėšia ir vagia bago- 
čių namus?’ Kuomet skel
biama, kad “plėšia ir va
gia”, tai labai tankiai tokios 
žinios parodo, kad tokie 
sukilimai būna darbininkų, 
kuriems vadovauja komu
nistai. Veikiausiai ir šie

sukilimai yra komunistiniai. 
Sukilėliai sukilo prieš savo 
išdavikus, kurie padeda im
perialistams -šeimininkauti 
Chinijoj,

Visai dar nesenai. Chiang 
Kai-shekas paskelbė, kad 
jam labiau rūpi kariauti su 
Sovietais Chinijoj, negu kad 
su svetimais imperialistais. 
Gi darbininkai kovoja su 
svetimais priešais, kurie 
naudoja ir plėšia Chiniją. 
Chinijos Sovietų Raudonoji 
Armija laikosi gerai ir at
muša savo priešus., Tą ar
miją remia Chinijos darbi
ninkai ir biednieji valstie
čiai. Jai lemta laimėti.

liucionieriai. Dabar tūlas 
Kovačas rašo, kad Sovietų 
Sąjungoj “išžudyta apie 1,- 
000 žmonių”, vyrų ir mote
rų, kurie norėjo pabėgti iš 
darbininkų šalies.

Tie “darbininkai” bėgę iš 
Ukrainos į Rumuniją. Tai 
grynas melas. Niekas ne
girdėjo apie jokį bėgimą iki 
šiol, tik dabar taip ūmai at
sirado tūkstančiai “bėgan
čiųjų”. Kapitalistinė spau
da ir kontr-revoliucionieriai 
tokius paskalas tiksliai lei
džia, kad diskredituoti So
vietų Sąjungą darbininkų 
akyse, kuomet karo pavojus 
gręsia labai artimai.

savimą saugoti atsistoja pa
tys viršininkai ir policija. 
Niekas kitas prie balotų

Pasek-

policija ir valstijos 
juos terorizuoja, f 
galėtų būti sėkmingas tik dėžutės neprieina, 
masinio pubūdžio. Mainie- mes visuomet tos pačios: 
riai įgautų drąsos ir polici- “mainieriai nubalsavo grįž- 
ja bijotų taip brutališkai ti į darbą”. O gal tik sauja- 
darbininkus pulti. ’ jie tebalsavo grįžti į darbą.

Vietoj organizuoti mai- Vadai paskelbė ir užtenka, 
nierius masiniam pikietui, Mainieriai liekasi sudemo- 
pats Maloney su savo kole-' ralizuoti. Pas daugelį kyla 
gomis nuvažiavo į Harris- i abejonė. Vieni pradeda 
burgą, kad maldauti susi-' grįžti. į darbą. O kadangi 
mylėjimo pas kruvinąjį Pin- j pasinio pikieto nėra, tai

Kunigas Cox Vėl Ruošia 
“Maršavimą”

Areštai ir Užmušimai 
Ispanijoj

ANTEQUERA. — Kovo 
29 dieną čia įvyko darbinin
kų su policija susikirtimų* 
kuriuose tąpo vienas darbi
ninkas užmuštas, keli ‘ su^ 
žeisti ir apie 20 areštuota.

Sakoma, kad tie susikirti
mai įvyko tarpe komunistų 
ir policijos — civi^ėą gvar
dijos.

VĖL VIENĄ BANKĄ
UŽDARĖ J

HIGH BRIDGE, N. J.— 
Čia užsidarė First National 
Bank of High Bridge. Ban
kų bankrūtavimas dar vis 
didėja. Jie krinta, kaip pa
senę lepšės nuo koto. Dar
bininkai, kurie savo sutau- 
pintus centus laikė šiame 
banke, rado j b duris 
darytas ir negali gauti 
centų. b

Japonai Jau Vėl Puola Chi- 
niečius Shanghajuj

SHANGHAJUS. — Japo
nijos; kariuomenė jau vėl 
pradėjo puolimus prieš .Chi
niją Shknghajuj. Apie tai 
praneša Japonijos \ karo, 
viršininkai. Susikirtimai 
įvyko prie dhia Wang Miao. 
Chinijos ' jėgos buvo at
stumtos į pietinę dalį Soo- 
chow užlankos. šiame su
sikirtime keli japonai už
mušta. Nuostolių turi, ir 
chiniečiai. i

O tuo pačiu sykiu eina 
neva “taikos” tarimai, ku
riuose dalyvauja ir kitų 
imperialistinių valstybių at
stovai/ Bet Jie “nemato”, 
kad Japonijos i imperializ-

užv mas skerdžia Chinijos liaur 
savo dį. Chinijos reikalus giriai

PITTSBUGH, Pa. —Ku
nigas Cox vėl rengia naują 
“maršavimąf’ bedarbių dar
bininkų. Šį kartą pirmiau
sia jisai ves bedarbius į sa
vo konvenciją, kuri įvyks 
rugpjūčio mėnesį, St. Louis 
mieste. Šį kartą jisai ve
siąs milioną bedarbių. Žino
ma, tai darbininkai nieko 
negaus iš tokio kunigų mul-l 
kinimo. /

Bet pats kunigas, matoį 
mai, gali pasinaudoti proį 
ga. Jisai jau nori, kad tie 
bedarbiai jį nominuotų kan-\ 
didatu į prezidentus. Tai 
toks jo tikslas. Darbininkai 
neturi duotis mulkinti tiems 
nenaudėliams.; , , , . ,n

chotą, kuris atsiuntė valsti
jos kazokus kriušinti mai
nierių streiką. Pasak laik
raščių, Maloney - pasiryžęs 
įtikinti Pinch.otą, kad Strei
kas yra “ramus” ir “lega- 
lis”, kad United Mine Wor
kers pirmo distrikto prezi
dentas Boylanas yra užė
męs vietą netiesotai ir tt. 
O mainieriams įsakyta lau
kti pasekmių Maloney vizi
to pas Pinchotą. Ir suved
žioti mainieriai laukia. Štai 
antradienio ryte pikietas 
Kuvo be galo silpnas—silp
niausias nuo pat streiko 
pradžios. Štai kodėl bosai 
per savo spaudą gali gar
siai krykštauti, kad “strei-

niekas nežino, ar kasykla 
dirba, ar streikuoja^

(Tąsa 5-tam pusi.)

Yra Perdaug Maisto, 
Bet Badas

Lamborn Kompanija 
skelbė, kad šioj šalyj 
360,000 tonų cukraus 
giau, negu šalyje galima su
naudoti. Suprantama, 
Įima sunaudoti daugiau, 
gu kad sunaudojama, 
darbininkai bedarbiai 
dauja. Darbininkai nė
vo mažiems vaikams negali 
nusipirkti cukraus, kurie 
neturi darbo, nė pinigų. Tai 
kapitalizmo sistema. Žmo
nės badauja, neturi maisto, 
o maistas verčiamas į upes.

Tarpe mainierių gi tas 
pats pakrikimas žydėte žy
di. Unijos lokalai vieną 
dieną nutaria streikuoti, 
kitą dieną dirbti. Pareina 
nuo to, kuri grupė laimi su
sirinkime. O tai vis dėka: 

^treilco ■ vadovybe/ kuriai | Tauk gg ‘ 
nerupi mainierių reikalai, i *

tik patys darbininkai.

pa- 
yra 

dau-

ga- 
ne- 
bet 
ba
sa-

Paryžiaus Spauda apie

i; . ’ PARYŽIUS. —Paryžiaus
Buržuazinė Spauda Savo laikraščiai pripažįsta, kad 

Rolėj Tautų Sąjunga yra tik ant
Spauda atlieka savo dar- P o p i e r o s, Laikraštis

bą.“ Skaitai tuos vietinius “Temps” kalbėdamas apie 
buržuazinius laikraščius ir; Japonijos-Chinijos karą, pa
manai sau: Kokį nesvietis*- 

Tai- kai galingą bosai turi {ran
ka tarpe Japonijos ir Chini- kį kovoje prieš mainierius! 
jos veik visai nutrūko. Ja- Kiekvieną mainierių pakėli- 
ponija pareiškė, kad ji ne- mą rankos prieš skebus ta 
mano pasitraukti iš savo 
pozicijų, kuriose dabar yra. 
Chinija, reikalauja, kad Ja
ponija turi pasitraukti į 
“tarptautinius setlementus” 
(tarptautinius zonus).

“ĘoĮ Japonija nesitraukia 
atgal, tai taika negali įvyk
ti”

Japonija Nesitrauks iš 
Shanghajaus

SHĄNGHAJUS. —

Taip kalbą 
Tai-chi.

Rolėj

spauda išpučia šimteriopai, 
kad išjudinus visuomenę 
prieš streikierius. Kasyk
las, kurios pusiau streikuo
ja, paskelbia dirbančiomis 
ant šimto procentų, idant 
nupuldžius streikierių ūpą. 
Ta pati spauda gudriai, pa-

reiškė, kad Tautų Sąjunga., 
jei jinai negalėjo sulaikyti 
tą konfliktą, tai neatlieka 
savo pareigas. 1

Kuomet joje Amerika ne
priklauso, o dar pasitrauks 
ir Japonija, tai niekas su ja 
nesiskaitys nė morališkai. 
Tautų Sąjungai nepriklauso 
nė Sovietų Sąjunga. Ta Są
junga buvo ir yra tik karo 
suokalbių lizdas.

rorą pries maimenus.
(Daugiau Pasaulinių žinių 

5-tam puslapyj)
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BALANDŽIO 6—PRIEŠKARINE DIENA
Balandžio 6 d., 1917 metais, Amerikos imperialistai 

prisidėjo prie pereito imperialistinio karo.
Dabar vėl visu smarkumu rengiasi prie dar baisesnės 

skerdynės. Visas imperialistinis pasaulis rengiasi prie 
karo prieš; Sovietų Sąjungą. 1 ; ' ; • • • } .

Japonijos imperialistai per savo kruvinus manevrus, 
žudydami Chinijos mases, mobilizuoja savo militarines 
spėkas karui prieš Sovietų Sąjunga. Japonijoš karinius 
žingsnius pilniausiai remia visos imperialistinės valsty
bes. . . • ’ ; ‘ ' -....ii

Pereitų šeštadienį keli šimtai Amerikos darbiniųkų po

gyventoji!, 
į cento į

spauda, ra- 
pažymi,

Kaip Žemiausia Galima 
Nukapoti Algas?

Niles, Ohio, 4,377 žmonės, 
arba viena ketvirtadalis vi
sų to miestelio 
pragyvena po 
diena, v

Kapitalistinė
šydama apie tai,1 
.jog tai puikus atsiekimas 
linkui išrišimo bedarbės 
problemos. New York “Ti
mes” kovo 28 d. pranešime 
iš Niles, Ohio,1 rašo:

Plieno miestelis, susidedan
tis iš 16,000 gyventoją,) .mai
tina vieną ketvirtadalį, savo 
gyventojų, sako to miestelio 

j valdininkai; ant kiekvieno 
1 maitinamo išeina apie $1.00 į

gindavo, kąęla pažangesnie
ji delegatai nurodydavo vir
šininkų pragaištingus w dar
bus. Bet kuomet dabar, 
norėdami sau šiltas vietas 
palaikyti anLtoliaus, jo bu
vusi “frentai” neleido nei 
kandidatuoti; tai dabar po
nas Vinikas ką tik žino pa
sako apie SLA. viršininkus.

Bet fašistų “Vienybė” 
(No. 37) sako, kad sociąl- 
fašistai taipgi neliuosį nuo 
darymo Susivienijimui nuo-’ 
stolių. 1 “Vienybė” sako, 
kad advokatas Olis (pareiš
kė per radio, kad, J ,.

Pąts Gugię daro SLA., nuos-j 
tolius užmokėdamas p---'''

Juo toliau, tuo smarkiau darbininkus suvadžiojo Dis- 
renegatų Pruseikos-Bu-t- trikte 1, ir jų skundus pa
kaus prieškomųnįstinė gru- vedė Boylano mašinai, kad 
pė važiuoja į revoliucinio išrišti kasyklų kompanijų 
judėjimo priešų pusę:

Štai dabar kietosios ang
lies srity mainierių streike 
po kovingųjų mainierių, ko
munistų ir Komunistų Par
tijos simpatikų, vadovybe or
ganizuojasi eilinių narių 
komitetai, kad paimti strei
ko Vadovybę į savo rankas. 
Tik sudarę tvirtus eilinių 
narių komitetus mainieriai 
galės tinkamai kovoti ir 
streiką laimėti. Jau ne sy-

Komunistų Partijos vadovybe susirinko prie Japonijos mėnesį, arba 1 ir pusė cento
ambasados Washingtone užprotestuoti prieš Japonijos 
imperialistų skerdynę Chinijoj ir, prieš rengiamų ataka 
ant Sovietų Sąjungos. Washingtono. policija brutališkai 

• demonstrantus užpuolė; sužeidė keletą darbininkų. Kiek 
laiko atgal Chicagos policija taip pat brutališkai užpuolė 
darbininkų demonstraciją prie Japonijos konsulato.

Amerikos valdžia bando ginklo pagelba užslopinti bile 
darbininkų protestą prieš Japonijos imperialistų kariš
kus žygius. Tas parodo, jog Amerikos imperialistai pil
niausiai remia Japonijos imperialistų surengtą skerdynę 
prieš Chinijos mases ir ruošiamą ataką ant Sovietų Są
jungos.

Wall Streeto valdonai planuoja naujos skerdynės pa
galba išeiti iš ekonominio krizio.

Balandžio 6 d. visoj šalyj bus prieškarinė diena, 
dienų visoj šaly darbininkai turėtų sudaryti plačias 
sines demonstracijas prieš imperialistų dedamas 
stangas įstumti pasaulį į dar didesnę skerdynę.

Lai Wall Streeto valdonai mato, kad tie, kurie dirba 
fabrikuose, tie, kurie išmesti iš darbo ir kenčia badą ir 
skurdą, kuomet parazitų klasė puikiausia gyvena—ne
stos už kitų pasaulinę skerdynę, idant daugiau turto su
krauti Wall Streeto bankieriams. Lai Amerikos impe
rialistiniai banditai ir išnaudotojai Amerikos darbo ma
sių mato, jog plačios Amerikos darbininkų masės ne to
leruos naujo plėšikiško karo, kurį rengiasi pradėti Japo
nijos lihpęrįalistai prieš Sovietų Sąjungą. Lai Yisoj šaly 

' 'būiia sukeltas masinis sentimenfds prieš imperialistinį 
karų. Lai Amerikos darbininkai aiškiai parodo, kad jie 
nežus imperiąlistiniam kare del Morgano, Rockefellerio 
ir kitų Wall Streeto parazitų pelno.

' Kuoplačiausios darbininkų masės turi išsilieti į gatves 
balandžio 6 d. Sustabdykime plėšikišką karų prieš Chini- 
jų! Reikalaukime ištraukimo visų imperialistinių gink
luotų spėkų iš Chinijos! Ginkime Chinijos mases! Ginki- 

Zme Sovietų Sąjungų! ^Remkime Chinijos ir Japonijos 
masių revoliucines kovas!

Ta v 
ma- 
pa-

- Iš oficialių pranešimų Augščiausios Prieglaudos Lietu
vių Amerikoj ir Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ma
tyt, kad tų organizacijų narai didelėj didžiumoj pagei
dauja, idant tos dvi organizacijos būtų suvienytos į vie
nų didelę lietuvių darbininkų savišalpos organizacijų.
; APLA. 45 kuopos pasisakė už vienybę, o tik keturios 

kuopos prieš; trys kuopos dar nepranešusios savo nusi
statymo.

Kaip LDS. organas “Tiesa” praneša, didžiuma Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo kuopų pasisakė už vieny-

-Ręiškia, didelė didžiuma abiejų organizacijų narių sto- 
j£už vienybę. » .

- Bet, žinoma, randasi ir tokių narių, kurie griežtai nu
sistatę prieš vienybę. Tokią nariai taip nusistatę arba: 
per savo nesupratimą, arba vaduojantis tam tikrais is- 
rįrtjavimais. Žinoma, abiejose organizacijose- yra ir 
pįfešdarbininkiškų ‘elementų,' kurie visur bando pakišti 
kėją bile kokiai darbininkų' vienybei. Tokie elementai 
daro viską, kad pakenkus darbininkams sudrūtinti savo 
spėkas. Tokiuos elementus- reikia numaskuoti, kaipo 
įįrbihinkų klašės priešus.
-O tiems nariams, kurie per nesupratimą priešinasi 

vienybei, reikia dalyką išaiškinti.
; Susivienijimas APLA. ir LDS. būtų didelis žingsnis 

pirmyn Amerikos lietuvių darbininkų' judėjime. Susi- 
cfarytų didelė organizacija. Būtų didelė jėga, kuri galė
ti; patraukti priesavęs tūkstančius jaunų lietuvių dar
bininkų, čia gimusių. Kuomet dabar abiejų organizaci- 
jį-darbuotojai veikia atskirai dėl savo organizacijos, 
t^pmet tie visi veikėjai darbuotųsi del vienos organiza- 
c^os, ir pasekmės būtų daug geresnės.
-Gyvuojant APLA. ir LDS. atskirai, prisieina konku-, 

r$ąti. Kaip vienai, taip ir kitai organizacijai sunkiau 
g|$ti naujų narių. Bet abiems organizacijoms susijun- 
rž-i’ susidarytų viena didele darbininkiška organizacija, 
ir tuomet būtų daug lengviau gauti naujų narių: lietu-

tai 
ša-

už valgį. Manoma, kad 
yra žemiausia kaina visoj 
lyj maitinimui bedarbių.

Veikėjai. pašalpos srityj 
vyksta iš kitų miestų sužino
ti, kaip bedarbiai taip pigiai 
gali but maitinami.
Taip, kapitalistams ne tik 

svarbu sužinoti, kaip pi
giausia galima išmaitinti 
bedarbius, bet jiems labai 
svarbu sužinoti, kaip pi
giausia abelnai darbininkai 
gali pragyventi, idant nu
kapoti dirbančių darbinin
kų algas ant žemiausio 
laipsnio..

Kapitalistai deda pastan
gas darbininkų gyvenimo 
norma numažinti iki že
miausio laipsnio. Ir jeigu

at-

■Ml

Dirbs
ir pigiau. , Daug

kina tuos kdmite/us ir 
ijid pardavikišką Maloney- 
'Šhuster politikų. “Klampy
nė” (kovo 24 d.) rašo: • *

“Tuo pačių sykiu ekstra- 
kairieji elementai sudarė 
savo “eilinių narių komite
tą“, kuris įvairiais atsišaū- 
k i m a i s p r a dėjo skleisti 
streikieriuose demoralizaci
ja, pat pirmiausia kurstyda
mas mainierius prieš strei
ko vadą Maloney. .. Dabar, 
kaip “Laisvė” - praneša, į 
Wilkes-Barre važiuojąs A. 
Bimba. Jis yra specialistas 
sukelti tarpsavines pešty
nes kovojančiuose darbinin
kuose”.

Taigi, bjauriau negali nu
rašyti prieš Komunistų Par
tijos veikėjus ir dbelnai ko
vinguosius dąrbininkus jo- 
kis reakcinis buržuazinis 
šlamštas.

Renegatai Pruseika ir 
Butkus į padanges kelia

naudai...
“Mainierių eilinių narių 

komitetas, kuris dabar vei
kia kietosios anglies^ kasyk
lų sekcijose, atsišaukia į 
mainierius atmesti apgavi
kiškus vadus ir paimti kovą 
į savo rankas. Tą gali pa
daryti mainieriai 
n am 25 marių lok 
kant komitetą ve'dimUi ko
vos. Kiekvieno lokalo strei
ko komitetas turėtų tuoT 
jaus išrinkti eilinių .narių 
komitetą iš penkių sudary
mui generalio streiko komi
teto vedimui kovos už se
kamus reikalavimus:

grindų 
savaitę 
riui ir 
gas.

“2. Atidaryti visas kasyk-' vadovybe, 
las, kurios tapo uždarytos

kiekvie- 
e, išren-

$1700 kį mainierius pardavė viso-1 
Devenio ąubankrutytę namo kie pardavikiški vadai iŠ 
mokesčius, ir net. už pasko- United Mine Workers Uni

jos.
I .. I ■ ■

Ko vingesnio j i mainieriai 
mato, kad ir šį streiką par
duos Maloney su savo “gon
ge,” jeigu patys mainieriai*. 
nesudarys savo vadovybes, 
ir del to jie organizuoja ei
linių narių komitetus, idant!
tą streiką tinkamai vesti ir Įsu ’tikglu prav^sti algų nu. raŠQ? Todel> kad jfe

las; duotas /‘Naujienų” bend- 
radai’biams p. Gugio sistema,- 
dabar Susivienijimas negauna 
nei sumos ne nuošimčių . . .Toliaus sako:

Kas gi šitokius baisius nuo
stolius SLAj padarė? Gal pa
sakysite: “ne p. Gugis, o tik 
Gegužis su Jurgeliute”. Juk 
visi SLA. pinigai yra iždinin
ko p. Gugio rankose, taigi 
be p. Gugio žinios nei Gegu
žis, nei Jurgeliute, nei kas 
nors kitas negalėjo paimti 
SLA. pinigų įvestuoti į nege
rus morgičius, nei pirkti ne
tikusių bondsii, kurie 
atnešė pusę miliono dol. nuos
tolių. čia gana" aišku,

SLA.
tolių, čia gana" aišku, kad 
tuos baisius nuostolius pada
rė, p. Gugis drauge su p. ge
gužiu ir visa Pildomąja Tary
bą.
Tai taip fašistai ir social- 

fašistai kalba vieni apie ki-

išvystyt į tvirtą mainierių! 
kovą už geresnį gyvenimą.

Maloney, Shuster su savo 
“ftentais” veda pardavikiš- 
ką politiką. Jie bando mai
nierius demoralizuoti ir su
laikyti nuo kovo^ aiškinda
mi jiems, jog gubernatorius

1. Sulyginimas darbo pa- mainierių apgavikus, Malo- 
4 dienų darbo per ney ir kitus, ir niekina kai- 
kiekvienam mainie- riųjų mainierių organizuo- 
mokant unijines ai- jamus eilinių narių komite

tus po Komunistų Partijos

kapojimų.
“3. Panaikinti skubinimo 

sistemą kasyklose.
“4. Panaikinti 

off.”
“5. Kad visiems

“check-

mainie- 
riams, kurie ant visados ne
teko (įarbo del išėmimo an-

jie suras, kad darbininką! tuš del SLA.‘nuostolių. Vie- 
pusbadžiai gali pragyventi nį kitiems primeta davimą' 
už keletą centų į dieną, tai —,y1  ---- ' ■ ■
jie1 ir nukapos algas ant to
kio žemo laipsnio, kad dar
bininkai yos .tik, galėti} pra
gyvenai. .. h/'. . ‘ ’

. Darbininkai tiktai per ko
vą gali atmušti kapitalistų 
atakas ant darbininkų gy
venimo normos, 

f

P i n ch oi, kuns prismnte lįes iš ju kasyŲU) butų 
valstijos kazokus pries strei- -aus guteikta piniging 
/n' pašalpa iš kasyklų kompa-

fecįeraĮgs
tuoj aus suteikta piniginė

Vieni Kitiems Primeta 
S1.A. Nuostolius

išsta-

papročiu

Buvęs socialfašištų 
tytas kandidatu į SLA. sek
retorius, Dr. M. J. Vinikas, 
“Naujienų” No. 64 sekamai 
rašo apie SLA. nuostolius:

Besivaduojant
buvo taipgi atiduota $25,000, 
kaipo paskola ant namo, to
kiam žmogui, kuris visai tuo 
laiku to'namo neturėjo (Ažu- 
nario paskola). Toliaus, be
sivaduodama “papročiu”, Pil
domoji Taryba įvestavo apie 
$830,000 didžiumoje į tokius 
bonus, į. kuriuos SLA. konsti
tucija neleidžia įvestuoti Su-, 
si vienijimo pinigus. Depresi
jai atėjus, šie bonai nukrito 

i vertėje ir šiandien Susivieni
jimas turi del šio vieno “pa
pročio” arti pusės miliono do
lerių nuostolių. . »
Tai taip ponas Vinikas 

kąjba apie .Savo “frentus”, 
kuriuos jis pirmiau karštai 
rėmė ir seimuose1 juos *ap-

saviškiams paskolų ir tt.
Ar ilgai SLA. nariai, dar

bininkai leisis, kad i fašistai 
ir socialfašistai1 jotų ant jų

jog galima jo išprašyti’, kad 
jis “suvaldytų” kazokus 
jog streikieriai turi ant jo 
malonės atsidėti.

;Apie Maloney ir jo lei
tenantus, kurių vadovybėjį 
dabar streikas randasi, štai

nijų, valstijos ir 
valdžios iždų.”

Na, o provokatoriaus Prusei- 
kos “Klampynė” prakeikia tuos 

Imainierių eilinių' narių ko
mitetų reikalavimus, išnie

Kodėl tie renegatai taip 
. ! yra 

priešai Komunistų Parti
jos, todėl, kad jie yra prie
šai revoliucinių darbo uni
jų, todėl, kad jie yra prie
šai darbininkų judėjimo.

Jeigu daV kuriems lietu
viams darbininkams buvo 
neaišku, kad Pruseika ir 
jo leitenantai yra komunis
tinio judėjimo priešai, tai 
dabar jie tų gali aiškiausia 
matyti. Ir tatai matyda
mi jie privalo bendrai su 
kitais revoliuciniais lietu
viais darbininkais vesti 
griežtų kovų prieš naujuo
sius menševikus..

sprhndddr naudotų1 tį‘ or-1 ką rašo darbininkas korės1 
ganižaęija savo bjauriemsipondentas “Ddily,Worker”, 
tikslams? . ' ■ ‘ \

Šiuose . SLA. y Pildomos 
Tarybos ■ rinkimuose 'SLA. 
nariai darbininkai turėtų 
parodyti, kad jie trokšta 
organizacijos vadovybę ap
valyti nuo .fašistinių , ele
mentų. Kiekvienas SLA. 
narys darbininkas, turėtų lyginimą darbo; jie pasako- 
atiduoti savo balsą už šiuos ja mainieriams, kad padali- 
SLA. Darbininkų Opozici- nūs lygiai darbą tarp mai- 
jos Komiteto išstatytus kan- nierių pranyktų jų skurdas. JI 1 1.. . 1 T*\ I • V • y* • M.

kovo, 29 d. laidoje:
“Dabar atsirado kitos rū

šies darbininkų suvedžioto
jai, kurie sąve vadina suki
limo vadais, ir žaidžia ba-' 7 i

kais Tempais Žengia Pirmyn

didatus:
Į vice prezidento vietą: 

M. Mockevičius, Maltby, 
Pa.

Į sekretoriaus vietą,: J. 
Miliauskas, McKees Rocks,

T.

;ą: J. Ma
re, Pa.

Italai Bėga iš Amerikos
WASHINGTON/— Dar- 

bininkai jau bėga iš “auk
są šalies”. Pereitais metais 
tife italų iš Amerikos iš
keliavo į fašistų šalį 22,895. 
Vadinasi, darbininkai nega
li pasidaryti gyvenimą, tai 
natys bėga iš Dėdes Šamo 
žęfriės.

I 

viai darbininkai, matydami, kad organizacija įvirta, 
'daūgiau ja pasitikėtų ir greičiau į ją stotų; daugiau jau
nimo jon stotų, nes didešne organizacija' galėtų tinka
miau išvystyti darbininkiško jaunimo veikimą.

Aišku, kad viena organizacija daug geriau finansiniai 
stovėtų, • negu dabar dvi, organizacijos atskirai*

Gi iš darbininkiško veikimo ir apšvietus atžvilgio, ,taiį 
butų milžiniška^ žiųgsųis pirmyn. Susiliejus į vieną or
ganizaciją, būtų galima daug didesnį darbą atlikti Ame
rikos darbininkų judėjime. Didelė masinė organizacija 
galėtų geriau vesti darbininkiškos apšvietus darbą. Ga
lėtų sėkmingiau mobilizuoti, kartu su kitomis lietuvių 
darbininkų organizacijomis, mases lietuvių <darbininkų 
į bendrą kovą su kitais Amerikos darbininkais už socią- 
lę apdraudą, už abelną darbininkų būvio pagerinimą.’

Todėl nei vienas APLA. ir LDS. narys dąrbįpinkas ne-* 
turėtų priešiųtis vienybei, bet priešiųgąi," turėtų su en
tuziazmu stoti už yięųybę, už* dafbirįįnki4š}cų' spėkų jųjU 
girną į tvirtesnę organizaciją.

z . L E NI N GRADAS.—Žy-
daujančių mainierių škur- mįausją roję mūsų gamyk- 

loj “Eelktrosyla” lošia 37- 
tas pechas. Tai yra izolia* 
cijos skyrius. Per šį cechą 
pereina visos mašinų dalys, 
reikaiaujančios izoliacij os.

Mes kiekviename savo 
darbo žingsnyje izoliacijos 
ceche vartojam Lenino obal- 
sį: “pavyt ir aplenkt.” Kas
dieną statom sau uždaviniu 
kuo daugiau išleist milžinų 
elektros turbogenęratorių, 
hidrogeneratorių, bliūmingų 
ir kitų mažesnių mašinų.

Kaip mes sparčiai augam 
mašinų išdirbime, liudija ir 
mūsų cechas. Pirmam pus
mety 1931 m. mūsų ceche 
dirbome tik 322 darbinin
kai ir tarnąufojai. Antra
me pusmety 1931 m. mes 
jau dirbome. darbininkų 
ir tarnautojų.' Įvesta ne* geriau i 
pertraukiamas*darbas dieną duos šaliai pelno.; 
ir naktį. . Varstotai dirbą 
be jokio sustojimo. Ilsisi 
tiktai darbininkai. . Nežiū
rint trūkumų, 1193L? pląnas

du, nuduodami, buk jie va
dovauja juos streike už su

Bet iš jų "siūlomos progra
mos gali matyti kiekvienas 
darbininkas, kad jie nėra 
teisingi. Jie kalba apie dar
bo sulyginimą be pažymėji
mo, kokį daugį darbo kiek
vienas mainierys turėtų 
atlikti per savaitę.

“Jie šaukia masinius mi
tingus ir liepia mainieriams 
s t r e i k uoti, nepatiekdami 
j i e m s j o k1 ių instrukcijų, 
kaip streiką vesti. Jie lie
pia mainieriams eiti pikie- 
tuoti, bet jie patys neina pi- 
kietuoti ir vadovauti jų, ir 
del. to streiko ■ pasekmės to
kios, kad daugiausia strei
kuoja bedarbiąi prieš dir
bančius.

. * HKįitąs. triksąs, kurį jię 
mLūdojk pdgėlbėjimui ka
syklų kompanijų, tai atsi
sakymas išvesti štreikan . .v .... -■
tuos’darbininkus, kurie dir-. buvo išpildytas
ba prie kasyklų prižiūrėji
mo; jeigu tie darbininkai dėjo įvykinimas 
butųJišvestĮ. 'į- ątręiką, tai n 
kompanijos butų priverstos 
susitaikyti, arba kitaip ka
syklos pataptų.‘bevertėmis.

“Užtenka tik ‘pažvelgti į 
tuos taip vadinamus vadus 
ir į jų pirmesnį rekordą, 
kad pasakyti, jog jie tik del 
savęs j ieško šiltų vielų. 
Streiko iššaukėjai Distrik- 
te 1 yra Maloney ir jo lei- 
tenantaSj t. Shušter, kurie 
jau dviejuose

Plano išpildymui daug pa- 
i gyveni- 

man 6 ,dg. Stalino sąlygų. 
Pavyzdžiui presuoto jai pir- 
miąu išleisdavo. 12 špūlelių, 
įvedus indiviSualį išdirbi- 
mą išleidžia 25-30 špūlelių. 
Nuo presuoto jų neatsilieka 
ir kitos brigados. Įvedimas 
ūkio apsimokėjimo nekųrio- 
se brigadose dnųg padėjo 
taupumo atžvilgiu. Daug 
gaminių padarom geresnių, 

. , ( ,hegū lead jiė būVo gaunami 
streikuose iš užsienio.

Vienok negalima sakyti, 
kad pas mus jau viskas bū
tų gerai gaminių kokybės 
atžvilgiu. Tat nestebėtina. 
Mūsų cechas trumpu laiku 
padidėjo trigubai. Priimta 
daug naujų darbininkų. 
Bent kiek supažindinę su 
darbu, juos statom prie var
stoto ir pavedam atsako- 
mingą darbų ir tiktai bedir
bant padarom juos gerais

Statom naujaš mašinas. 
Jos duoda galimybę pasiten- 
kint mažesniu skaičium spe
cialistų, ir mūsų gaminiai 
darosi pigesni. Jei pirmiau 
rankomis presuojant štan
ga kainuodavo 3 rubliai, tai 
dabar, presuojant mašino
mis, ta pati štanga kainuo
ja tik 90 kap. Jau atvežtos 
mašinos ir smulkesniems 
gaminiams diVbti.,

Mūsų cechas pilnaį prigu
lėjo nuo įvežamos iš užsie
nio medžiagos. Tas labai 
kliudė mūsų darbui, ir ga
miniai labai brangiai apsi
ėjo. Kapitalistai plėšė iš 
Sovietų šalies auksu, kaip 
galėdami daugiau. Gamyk
los darbininkai ir technikai 
tai jautė ir stengėsi, kom
partijai vadovaujant, kaip 
galima greičiau pasiliub- 
suoti nuo kapitalistų “ma
lonės.” Šiandien mūsų ce
chas pilnai apsieina su savo 
išdirbiniais.

Tai taip mes statom so
cializmą Sovietų šalyje.
* \ Kumetis.
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APIE NAUJOSIOS ANGLIJUS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ VEIKIMĄ

Čia kaip ir kitose kolonijose 
turim visą eilę lietuvių revo
liucinių darbininkų organiza
cijų, kurios skaitosi Partijos 
dešinioji ranka masiniam vei
kime tarp lietuvių darbininkų.

Tankiai būva taip, kad Li
teratūros Draugijos, Darbinin
kių Susiv. kuopos, Darbi
ninkų Susivienijimo skyriai ir 
darbininkiški chorai turi su
darę bendrus komitetus ir taip 
veikiant duoda neblogas pa
sekmes.

Bedarbė ir masių skurdas 
akstiną rūpestingiau darbuo
tis savo klasės reikalams, bet 
yra žmonių, kurie skaito ko
munistinius laikraščius, vadina 
save revoliucionieriais, bet 
praktiškam darbui pirštą pa
judinti nenori. Tankiai būna 
taip, kad nusiskūsdami bedar
bės padėčia net skiriasi su sa
vo klasės laikraščiu ir eina 
lauk iš organizacijų. Tokiem 
darbininkam prisieina pasaky
ti, kad bedarbei plečianties 
dar daugiau jie turi veikti. 
Gi jei nėra iš ko užsimokėti 
duoklių, tai reikia kreiptis į 
organizaciją, kad paliuosuotų 
nuo mokėjimo duoklių. Gali 
išrišti ir laikraščių klausimą 
mūsų organizacijos. Tad ne- 
siskirkim su judėjimu, bet 
daugiau veikim. Praneškite 
organizacijų sudarytai komi
sijai ir priežastis negalėjimo 
užsimokėti, tuomet komisija 
pasiųs pranešimą mūsų laik
raščių administracijom. Jus 
būsit paliuosuoti nuo mokėji
mo iki galėsit ištekti iš ko at
silyginti.

Su organizacijos duoklėmis 
jau augščlau kalbėjau, kad 
reikia kreiptis į komitetus ir 
jie nuo duoklių paliuosuos.

Apie praktišką veikimą be
darbių tarpe. Ne tik bedar
biai, bet ir dirbantieji turime 
tuo reikalu rūpintis, kad suor
ganizuoti bedarbius. Reikia, 
kad mūsų organizacijos suor
ganizuotų savo narius bedar
bius, nuskirtų komitetus ir tie 
komitetai pereitų per darbi
ninkų namus ir suregistruotų 
kitus bedarbius, ir tuomet 
šauktų bedarbių* susirinkimą. 
Tokiam susirinkime ir turim 
sutverti bedarbių tarybą.

Bedarbiai s u s i o rganizavę 
gali tinkamiau ginti savo kla
sės reikalus ir įgauti daugiau 
klasinio supratimo. Įvairiose 
labdarybės įstaigose tegalima 
prispirti šelpti bedarbius tik 
turint tvirtą organizaciją.

Reikia, kad tarybos užsisa
kytų laikraščius, kaip tai: 
“Daily Worker,” “Labor Uni
ty.” “Labor Defender” ir lie
tuviškus komunistinius laikraš
čius.

šiuo laiku neveikti, tai yra 
prasižengimas ne tik prieš sa
vo klasę, bet ir prieš save, 
kaip darbininką.

Tenka girdėti 
reiškimų: “Kaip 
tai ir man bus 
taip mano, tai daro labai di
delę klaidą. Kapitalistai ne
organizuos bedarbius. Lygiai 
neorganizuos bažnyčios nei ki
tos išnaudotojų įstaigos. Tik 
vargdieniai patys gali ginti sa
vo reikalus ir jie turi organi
zuotis. Juo anksčiau pradė
sim, tuo bus geriau.

Kapitalistų klasė kaip tik 
to ir nori, kad darbininkai ne- 
siorganizuotų. Jiems ramus 
vargšų kentėjimas yra lai
me. Bet užtai dirbantieji kan
čiose ’ skandinami. Gi tuo lai
ku, kaip bedarbiai badmiriau- 
ti verčiami, tai kapitalistų val
džia milionus. dolerių leidžia 
didesniar/i a p s i gi nklavimui. 
Kapitalistą valdžios visais ga
rais rengiasi į karą ir visų pir
ma užpulti Sovietų Sąjungą. 
Nuo tos patarlės ar žūti, ar 
būti imperialistai puls darbi
ninkų valdžią. Jie vėl bandys 
darbininkų kraujuose paskan- 
dyti žemę. Rengiasi naujon 
skerdynėn, o praėjusio karo 
aukos—sužeistieji dar slan
kioja gatvėmis ir išmaldomis 
maitinasi. Mes imperialistam 
atsakysim o r g a nizuodamiesi 
ir stodami prieš karą. Turime 
būti pasirengę apginti socialis
tinės kūrybos šalį.

Organizuokim bedarbius į 
bedarbių tarybas, į darbininkų 
apšvietos organizacijas, revo
liucines unijas ir labiausia į

Komunistų Partiją. Tik pas
kutiniais keliais mėnesiais nu
žudyta keliolika mūsų draugų, 
minėdami jų mirtį, eikim į ko
vos lauką ir žiūrėkim, kad jų 
vietas šimtais atpildytume.

Tad visi kaip vienas garsiai 
sušukime: šalin nagus nuo 
Chinijos! , Nedrįskit kliudyti 
Sovietų Sąjungos! Mes ne
duosime save paversti į ka- 
nuolių pašarą! Mes neleisim 
sukurti brolžudingą karą. Ka
rui kilus, mes sustabdysim 
dirbtuves ir atsisakysim ga
minti kulkas ir nuodingus ga-
ZUS! —G. Kuraitis.

NORWOOD, MASS

7- 
9 

perstatymą 
keturių ak- 

veikalas.

Iš Darbininkų Veikimo
Kovo 12 d. A.LjD.L.D. 

tas Apskr. ir 
kuopa surengė 
“Pirmi žingsniai,
tų dramą. Geras 
Sulošė Worcester aktoriai. Lo
šė labai gerai ir publiką pil
nai patenkino, žmonių buvo 
nedaug; priežastis: viena, be
darbė, antra per tankūs pa
rengimai. Todėl finansiniai 
pelno liks tik keletas centų.

Kovo 19 d. įvyko d. R. Mi- 
zarai surengtos prakalb. žmo
nių atsilankė vidutiniai. Drg. 
Mizara pasakė gerą prakalbą, 
žmonės labai atydžiai klausė
si, nes daug ir įdomių dalykų 
pasakė. Po prakalbai buvo 
duodami klausimai. Taipgi 
tautiškas fašistas Peželis ban
dė net “kritikuot,” bet d. Mi
zara labai tinkamai atsakė. 
Reikia pripažinti, kad d. R. 
Mizara dabar kalba labai ge
rai, su įjulna energija, į klausy
tojus padaro gerą įspūdį. Bu- 

pa- 
Au- 
$1;
Gri-

vo renkamos aukos lėšų 
dengimui. Surinkta $5.73. 
kavo sek'.: J. Grybas 
po 50c.: T. Sarapas, M. 
gunienė; po 25c.: P. Veta, J.
Matonis, Ch. Vitartas, P. Bla
žys, V. Misevičia, J. Plauplis, 
A. Zaruba, A. Grybienė ir P. 
Bataitis. Visiems aukavusiems 
tariame ačiū.

Mūsų Kalendorius
Balandžio 3 į d. rengiama 

skani vakariene 
pamarginimais. Tikietas tik 
50c. Rengia L.D.S. 3 kuopa. 
Įvyks Lietuvių svetainėje. Pra
džia 5 vai. vakare ir 
vėlumos. Kurie tik 
pasipirkite tikietus 
tai gaspadinėms bus 
prisirengti. • ,

Demonstruokim balandžo 6 
d. prieš imperialistinį karą, už 
apgynimą Sovietų Sąjungos. 
Visose Jungtinėse Valstijose 6 
d. balandžio įvyks prieškari
niai susirinkimai, ir demons
tracijos. Taip pat ir Norwoo- 
de yra ruošiamas prieškarinis 
parengimas, kuris įvyks Lie
tuvių svetainėje. Pradžia 7 
vai. vakare.

Norwoodo Bedarbių Tary
ba smarkiai ruošias prie alka-

tapo: nurodytas; tildąs kelias į 
kovą, prieš išnaudojimą.. Per
sitikrinę, kad darbininkų visi 
laimėjimai priguli nuo to, kiek 
stipriai esame organizuoti*,* lie
tuviai darbininkai pradėjo at
gaivinti apmirusias A.L.D.L.D. 
kuopas ir tverti naujų. Mon- 
trealo 137 kuopa tapo sustip
rinta ir į jos gyvavimą buvo 

Ar vai-j kreipiama daug domės. Susi- 
+ ; rlnl/i'mnAcn kiixrzx pradedama

organizaci-

nųjų mUršavimo į:valstįjos sos
tinę. Pirma kolumna mąr- 
šuotojų eis per Nprwdodą. 
Norwoodan atmaršuos 29 d. 
balandžio. Bus [ne mažiaus 
200 bedarbių delegatų. Nor- 
woode turės pernakvoti. To
dėl vietinė bedarbių taryba 
padavė miesto valdžiai reika
lavimą, kad valdžia suteiktų 
nakvynes ir maistą.
džia apsiims pernakvinti ir pa-j rinkimuose buvo 
valgydinti, dar negautas atsa- j nagrinėti įvairūs 
kymas. Ant valdžios daug at-[niai darbininkų kovos klausi- 
sidėti negalima. Darbininkai 
patys turime ruoštis pasitikti 
maršuotojus ir patys prisidėti 
prie maršuotojų didesnio skai
čiaus sudarymo. Kad tinka
mai prisirengti, tai bedarbių 
taryba šaukia visas Norwoode 
gyvuojančias d a r bininkiškas 
organizacijas prisiųsti savo at
stovus į konferenciją, kuri yra 
šaukiama 11 d. balandžio.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės,' visi ir . visos dėkite 
pastangas savose organizaci
jose, kad būtų pasiųsti atsto
vai į bedarbių vietinę konfe
renciją, kuri įvyks 11 d. ba
landžio.

Kovo 27 d. įvyko lietuvių 
susirinkimas reikale bedarbių Į 
organizavimo. Nusitarta ak
tyviau dalyvauti bedarbių or
ganizavime. Nutarta pasiųsti 
atstovus į lietuvių organizaci
jų susirinkimus, kviečiant or
ganizacijas prisidėti prie be
darbių organizavimo ir t.t. 
Reikia visur per organizaci
jas dirbantiems ir bedarbiams 
jungtis ir kovoti už savo tei
ses. Bedarbis.

mai. Darbininkų daugiau pra
dėjo tuomi susidomėti ir sto
jo Draugijom Kiekvienais me
tais kuopa šiek Uk paaugda
vo nariais. Jeigu palyginti 
1927 metų narių skaičių su 
1931 metų, tai pasirodo,'kad 
kuopa nariais padidėjo dau
giau kaip tris kartus. Kuopa, 
didėdarria narių skaičiumi, 
taipgipradėjo daugiau daly
vauti ir tarptautiniame darbi
ninkų judėjime, šiandien nė
ra tos rimtesnės darbininkų 
kovos, kuri nebūtų A.L.D.L.D. 
137 kuopos remiama moraliai 
ar materialiai. Bendrai orga
nizacinis darbas stoja į geres
nes vėžes, nežiūrint, kad Ka
nadoje ant revoliucinio darbi
ninkų judėjimo puolimai žiau
rėja.

ĮDOMUMAI
Naujausias Gydymas 

Mažakraujystės

Wm. P. Murphy, Har- 
Universiteto medicinos

Puslapis Trečias

da,: kokiais metais tą darei? r5;
Paskui jis tęsia, kad, girdi, 

jei^u mes “N. j Gadynės” gru
pę čia sutversime, tai pradėsi
me veikti. Tai tiesa, kad jūs, 
visokio plauko fašistai, pradė- ‘ 
site veikti, idant purvint ko
munistus ir jiems pritariau-., 
čius darbininkus. O x jeigu « 
jūs norėtumėte veikti del dar
bo klasės naudos, tai ir da
bar yra tam plati dirva; ne-'-, 
reikia laukti nuo pono Prūsei- 
kos įsakymo. Jis gi jums nie
ko gero neįsakys, kaip tik 
šmeižti komunistus. Jūs gerai 
žinote, kad mes neimame įsa
kymų nuo tokių politinių šar
latanų, kaip Butkus arba Pru- 
seika. Mes imame įsakymus 
nuo tarptautinio revoliucinio 
darbininkų vado, nuo Komu
nistų Partijos M.

nistų.' ; Net keli draugai ten 
pardavinėjo revoliucinę 
tūrą.

Toliaus, tas pisorius 
kad čia komunistinis 
mas apmiręs. Aš gi norėčiau 
jo paklausti: ar esi- pats nors 
kada dalyvavęs komunistinia
me veikime ? ar platinai ko
munistinius atsišaukimus? ar 
kada nors rinkai stuba nuo 
stubos aukas streikuojantiems 
darbininkams? ar platinai ko- 

(monistinę darbininkų literatū- 
}rą? Jeigu tu esi daręs bent 
kurį iš tų darbų, tai pasakyk 
mum viešai, prieš darbininkiš
ką Hartfordo visuomenę, ka-

litera-

sako, 
veiki-

Dr. 
vardo 
profesorius, ištraukęs iš gyvu
lių kepenų tam tikras medžia
gas, pagamino iš “jų pasekmin- 
giausią skiedinį (skystimą), 
kuriuom gydys žmones, ser
gančius pavojinga mažakrau
jyste bei silpnakraujystė. Šio 
skystimo įčirškus po oda, per 
48 valandas ligonis jau žy
miai pasitaiso. Tą jis išprak- 
tikavo, kaipo narys gydytojų 
štabo Peter Bent Brigham li
goninėje. Naujojo skiedinio 
įčirškimas daugelyj atsitiki
mų pavaduosiąs leidimą svei
ko žmogaus kraujo į maža- 
kraujo gyslas.

Dr. Murphy pirmas surado 
1924 metais, kad kepenų val
gymas padeda mažakraujui 
sveikti. Bet dabar jo paga
mintu skiediniu gydyt maža- 
kraujį būsią pusiau pigiau, ne
gu kepenų valgymas besigy- 

! dant nuo mažakraujystės.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Naudai Dajly Workerio 
AMBASSADOR HALL 

1710 NORTH BROAD ST. 
Philadelphia, Pa. 

šeštadienį Apriį 9, 1932 
Pragrama prasidės 8 vai., 

šokiai 9:30 vai. vakare

PHILADELPHIA, PA.

Viešpataujant ekonominiam, 
kriziui, labai sunku verstis, vi-: 
soms p a š a 1 p i n ė ms drau
gijoms. Daugeliui narių sun
ku. užsimokėti ir paprastos na
rinės duoklės į draugiją. Ap- 
art to, daugeliui draugijų bati
kai nunešė paskutinius jų su
taupytus centus.

Iš esamų Philadelphijoj pa*- 
šalpinių draugijų didžiausia 
tai pietinės dalies Lietuvių 
Tautiškas Pagelbinis Kliubas. 
šis Kliubas yra skaitlingiau
sias nariais; turi apie 1,100 
narių. Apart pašalpos ir po-- 
mintinių išmokėjimų, jis pa
laiko vieną iš didžiausių visoj,. 
Amerikoj lietuviškų svetainių. 
Tai yra stambiausias šios drau 
gijos turtas, šis namas nud 
pat savo įsisteigimo tarnavo 
žmonėms ne tik delei daugelio 
pramogų; jame taip pat buvo 
daug darbininkiškos apšvietos 
parengimų, kaip tai, prakalbų, 
paskaitų, perstatymų ir t. t.

Pastaruoju laiku nemažai į 
Lietuvių Tautišką Pagelbinį 
Kliubą įsirašo čia augusio jau
nimo; jame taip pat yra įsteig
tas Jaunuolių Atletų Skyrius, 
kuriam neblogai sekasi.

Šis Kliubas rengia pirmą šių. 
metų savo metinį balių, kuris 
įvyks balandžio (apriliaus) >2- 
d., subatos vakare, savame na-- 

|me po num. 928 E. Moyamen-

L. Kavaliauskaitė

—o—
Kaip Pastatytas Spaudos Pla

tinimas A.L.D.L.D. 137 . Kp.
Nariai, įvertindami drg. Le-. 

nino posakį: “Spauda yra ge- į 
riausias organizatorius,” svar-' 
sto kiekviename susirinkime 
spaudos platinimo klausimą. 
Dabartiniu laiku, kada Kana
doje valdančioji klasė nelei
džia veik jokių darbininkų su
sirinkimų, kur būtų galima gy
vu žodžiu šaukti darbininkus

' į organizuotą, kovą prieš pu- j

Mašina, Renkanti Raides 
Stačiai iš “Rankraščio

Buvęs spaustuves darbinin
kas, Buford L. Green, Char
lotte, North Carolinoj, išrado 
būdą, kaip pati Linotype ma
šina gali rinkti raides tiesiog 
iš rašyto mašinėle rašto. Tik 
padeda raštą daug maž toj 

i vietoj, kur paprastoj mašinoj 
į klavišiai, ir 

vaidina svarbiausia rolę. Kad;Pa|’ ma^na ien\a (a)ba sta- 
......... . iinVsi-ito ) raides be žmogaus dar- 

mai atliktas, tai A.L.D.L.D. 137 ! b° ’ Padai° P° ®e®ias. ei^utes 
kuopos nariai, vadovaudamiesi i patobulinus gi
ssuirinkimo nutarimu iš 1932 į dnbžirtinę Linotype masineri- 
m., kovo 9 d., grupuojąs po du.J3> £aIety ir daugiau padalyt, 
draugu į komitetą, gauna iš į' Bet kad raidžių rinkimo 
kuopos spaudos platinimo ko-11^a^1I?a S^ėtų taip pati viena 
misijos literatūros ir liuoslai- į ^rbti, reikia specialiai rašyto 
kiais eina į namūs, pas lietu-! ra^°-. Todėl B. L. Green is- 

in,un^vxcu x., ----- - vius darbininkus parduoti li-!ra(V? tan} tyma rašomąją
I knygų išdalinimas . Nėra žy-1 terątūrą, nežiūrint, kokių jie mašinėlę. Ši ipašmele ne tik 
i mių, kad būtų nągrinėję poli-'įsitikinimų būtų. / Toks spau- isspausdina ant. popieros rai
stinius klausimus. Nuo 1922 dos platinimo bųdas nors dali-. ^es’ ^et sykiu įkerta į popie-

MONTREAL, KANADA

Iš A.L.D.L.D. 137 Kuopos 
Gyvavimo

A.L.D.L.D. 137 kuopa Mon- vantį kapitalizmą, tai spauda į 
treale susiorganizavo 1919 me- * 
tais, gruodžio 7 d., arba, tik- jos paskleidimas būtų 
riau pasakius, tai Lietuvių So
cialistų Sąjungos 12-ta kuo
pa persiorganizavo į A.L.D.L. 
D. kuopą.

1919 — 1922 metais, sulig 
užrašų to laiko susirinkimų, 
tai svarbiausi klausimai jų 
dienOtvarkiuose buvo narių 
mokesčiai ir gautų iš Centro

žydų Choras Freiheit Ge- 
sangs. Loš John Reed Kliubas. 
Solo J. L. Kavaliauskaitė iš 
Brooklyn, N. Y. Greek ir Ita
lian Mandolin Orkestrą.
lo P. Bryndzey. 
M. Szalabofka. 
Youth Orchestra.
lin and Piano, W. Kockanska. 
Daugiau bus dalyvių progra- 
me.

Iš kalno tikietai parsiduoda 
po 35c., prie durų bus 45c.

So-
Solo Violin, 

Ukrainian 
Duet Vio-

>

kokią raidę

HiffiNiiiiiiiiiffliiiiamoiuiiiiiiBiffl'iiffliffli

Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas

1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

D. K.

3 d Balandžio=April, 1932 HARTFORD, CONN
tJ

RENGĖJOS

S
i
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tęsis iki 
išgalite, 
iškalno, 
geriaus

Argentinoj ir Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
6 mėn. — 50 cent, 
atsk. egz. — 10 cent.

“PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler.

6 mėn. — 1 doler.
atsk. egz. — 20 cent.

ir tokių išsi- 
kiti padarys, 
gerai.” Kas

“PRIEKALAS”

gam, kuriem teko susitikti su j darbininkų į kovą, 
darbininkiška spauda, jiems K. Koresp.

UU V. j IV M VIA. M J <7 V. | * . \ *

Kuo dauginusiai įsigykite ti- sing Ave., Philadelphijoj. ;
kietus. Komitetas. Kliubietis.'*

DETROITO LIETUVIU DARBININKU 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 STM DETROIT, MICH.

Tai bus sekmadienis, kada visi turėsite gražaus laiko

LAISVĖS SVETAINĖJE

Kodėl Žmonės be Laiko Pasensta ir Miršta?
i ■

Tokioje temoje duos prelekci ją Dr. J; J. KAŠKIAUČIUS
Jis duos patarimų, kaip ant ilgiau palaikyti jaunystę, kaip užsilaikyti, kad išven
gus be laiko nusenimą įr ankstyvą mirtį

.. -. ... .. <finius klausimus . ,
šu įvairiais metų ligi 1927 metų visiškai nai atrodo sunkokas, bet gana 

tik nėra jokių žymių, kad būtų naudingas, nes pasiekiama

46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
PRADŽIA 4 VAL. DIENĄ * ĮŽANGA VELTUI

Šias prakalbas rengia Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Amerikoje 1-maš Rajo
nas, naudai B rook lyno Lietuvių Darbininkiškos visuomenės. Kviečiame skaitlingai 
susirinkti ir prašome įsitėmyti, kad įžanga veltui.

■■■

nėra jokių žymių, kad būtų naudingas, 
gyvavusi A.L.D.L.D. kuopa, daug tų darbininkų, kurie toli 
1927 metais privažiavo iš Lie- stovi nuo darbininkų judėji- 
tuvos daugiau Lietuvos jau- md. 
nuomenės, kurios tarpe rado
si ne vien su troškimais turtų 
prisikrauti “laimės šalyje,” 
bet ir dalinai bėgusių nuo fa
šistinio teroro Lietuvoje. Troš- 
kusieji čia laimę atsiekti—pri- 
ęikraut sau turto, apsivylė. Pa 
marę, kad čia kapital.*rėžimas 
dar stipresnis, pajutę ant savo 
pečių išnaudojimą, dirbdami 
miškuose, ant gelžkelių ir į- 
vairiose sunkiose industri
jose, pradėjo galvoti, kaip už
davus smūgį tokiam parazitiš
kam išnaudojimui. Tiem drau-

Jie pasipirkę ar gavę 
veRui: laikraštį ar brošiųrėlę 
padeda į, šalį kortas, perskaito 
ir jų reikalų gynėjų šaukimus. 
Tuo būdu darbininkas gali ir 
atbusti iš to miego, kuriuo 
migdo alkanus darbininkus ka
pitalistinė tvarka per savo 
agentūras — bažnyčias, saliū- 
nus, biliardų (pulrumių) sa
les ir kit.

Visiems ti^ms nariams, ku
rie dalyvauja spaudos platini
mo darbe, darbininkų klasė 
suteikia ir suteiks daugiausia 
kredito, kaipo organizatoriams

WIIUIWI fW Wl fU» IU4 MINI M NIM M mwi

Kalbės Drg. M. UNDŽIENE
Iš Penkių Metų Savo Gyvenimo ir M°kšlo Sovietų Sąjungoje
Ji kalbės apie šeimynų santikius, vaikų auklėjimą, moterų darbo sąlygas, jų sbciales 
teises; kaip veltui darbininkai gauna gydytojus ir visą medikalę pagelbą;• kaip mo
terys paliuosųotos iš namų vergijos, ir kitus svarbius dalykus. Tai vienatinės bus 
jos prakalbos Bropklyne, nes ji greit išvažiuoja;

ra taškus.Sulig kiekvienos 
skirtingos raidės, giliai įmuša 
skirtingą skaičių taškučių, ku
rie susideda, ne vienodai, bet 
įvairiai, žiūrint,
atstovauja viena ar kita gru
pė taškų, žiūrint per taip iš
rašytą popierą, taškai daug 
maž kiaurai persišviečia. Ta
rne gi persišvietime tai ir yra 
patsai sekretas, kodėl raidžių 
rinkimo mašina gali “statyti” 
raides be žmogaus.

Pritaisyta lemputė, iš ku
rios eina tiktai plonytis švie
sos spinduliukas; jis krinta 
ant minimo rašto. Raštas pa
dėtas ant automatiškai ir re
guliariai vaikščiojančios lente
lės į kairę, augštyn, į dešinę 
ir vėl į kairę, taip kad vieną 
rašto eilutę užbaigus, ateina 
kita eilutė po pat tuom spin
duliuku, spindančiu kairėj 
pusėj. ,

Spinduliukas pereina per iš
muštus į popierą taškus ir at
simuša į foto-elektrinę celę 
apačioje; o foto-elektrinė ce
lė paverčia šviesos dirginimus 
į elektros padirginimus, taip 
kad atatinkama elektros srio- 
vė “paima” ir paleidžia bū
tent tą raidės “modelį,” kuris 
atsako tam tikram skaičiui 
taškų, esamų popieroje.

Laike išbandymo, tuo būdu 
pačios savaime dirbo šešios 
Linotype mašinos, prie , kurių 
buvo pritaisytas minimas išra
dimas.

Rašomoji gi tam tikslui ma»- 
šinėlė-rašo tik tokio ilgio eilu
tėmis, kokios turės pasirodyt 
spaudoje.

Atsakymas “Naujosios Klam- g 
.... pynės” Pisoriui

“Klampynėje” kovo 24 d. g 
vienas peckelis meluoja, būk j 
įvykusiame čia ant gatvės mi- B 
tinge jis nematė nei vieno lie- B 
tuvių Centro Biuro ambasado- H 
riaus, supraskite, Komunistų g 
Partijos nario. g

Jis, tur būt, tuo laiku buvo B 
apjakęs, kad pegalėjo įžiūrė- Į 

jti tame mitinge lietuvių komu-1E

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla
tesnes bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatihj skyrių “Socialistinė SSRS, statyba.” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir apraŠinejima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovchozų ir "kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyriuj “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos- 
skraistėmis, veikimą ir darbus.

“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus. ♦ (

“Priekalo” reguliarus išėjipiąs ir visų uždavinių išpildymas pir
miausia priklauso' nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį.

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

Įsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7

izdt. “Inostrannich
Rabočich”

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Išairašyt per “LAISVĘ 
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ĮVAIRŪS DALYKAI Rusų darbininkų
metai atgal, bet dabar niekas 
jiems nesipriešina. . . ;

Ketvirtad., Kovo 31, 1932

BRESLAU, PA.
Į f 
rganizacijos (iš

FATĖRSON, N. J.
Linksmas Vakarėlis 

>-ia Lietuvių Susivienijimo Am

ti iš nominacinių balsavimų į 
miesto majorus. ' Drg. Fred.

kandidatus, d nė UŽ kokius intis 
priešus fašistus bago&us ar kitus 
pilvūzus ir ;tam> panašiai. •

P. SimkevičiUs, Sėkr,luaMcu go-vv ucii-
sus, o socialistų kandidatas 
virš 31,000; ir regis, socialis
tai galės sudaryti savo didžiu
mą. Komunistai gi del to ne
nusimena; sako, kuomet socia
listai bus tvirtesni, jie geriau 
nusimaskuos, dar smarkiau 
daužys bedarbiams galvas, 
laužys demonstracijas, suma
žins bedarbiams pašalpą; tai 
bus “socialistiškai,” kaip kad 
Vokietijoj.

Mes gi, klasiniai sąmoningi 
darbininkai, organizuokimės, 
stokime į darbininkiškas orga
nizacijas.

! _ Lietuviai darbininkai Mil-
itijos prekyba 1929 metais I waukej turi šias organizacijas.

• ~ *’• - Gyvuoja A.L.D.L.D. 56-ta kuo
pa, kuri laiko susirinkimus 
trečią utarninką kiekvieno mė
nesio, Social Center svetainė
je, kampas S. 6th St. ir W. 
Betcher St., 8 vai. vakare; L. 
D.S.A. 89-ta kuopa laiko su
sirinkimus pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 2:30 vai. 
po pietų pas sekretorę F. Bal
tutienė, 1671 S. 15th PI.; T.

Jau tik vien d. Apsigynimo 10-ta kuopa 
prekybos laiko susirinkimus kas antra 

1 pėtnyčia, 7:30 vai. vakare,
Workers Centro svetainėje, 
805 W. National Avė.

Lietuviai b e darbiai gali 
kreiptis į bile vieną iš viršmi- 
nėtų organizacijų, kurios su
teiks draugiškų patarnavimų, 

Čia gyvuoja Bendras Fron
tas iš tų trijų organizacijų. 
Bile kokį parengimą jos ruo
šia bendrai. Dabar neužilgo 
rengiasi išleisti išlaimėjimui 
įvairių daiktų, kokių surinks 
rengėjai; sykiu bus ir prakal
bos. Visas pelnas skiriamas 
“Vilnies” popieros fondui.

Darbininkės moterys sukru
to veikti, nes dabar eina Dar
bininkių Susivienijimo vajus; 
jau viena nauja narė prisirašė 
prie 89-tos kuopos. Jos ren
gia ir prakalbas, kurios įvyks 
balandžio 3 d 
Bonkos 
kampas 
ham St. 
vai. po 
drg. O. 
gos.

Komunistų Partijos' įkurta į

. Kapitalistinėse šalyse už- bet ir visa pramonė milita- 
sidarinėja vienas po kitam rizuojaųia.
fabrikai ir puola gamyba, i 
o darbininkas tūkstančiais! Prekybos Puolimas . 
meta ant gatvių Gi tuo pa- Kapitalistinių šalių pre- 
ciu. kartu Sovietų Sąjungo- Kybą baisiai puola žemyn, 
je atsidarinėja vienas po j jeigU Anglija 1929 metais 
kitam nauji fabnkai ir pa-; turėjo prekybos virš 10 mi- 
leidziamos darban naujos ;]iardų vertgg) tai pereitais 

, ... r ;metais tik virš 6 miliardų.
v • tV?ta‘S bu8..atlda^t? Jungtinių Valstijų prekyba 
liejyklų nauji pečiai, veįk nuo miliardų nupuo- 

butent: Magnitogorsk) ie- lg iki virš keturių 
jykloje No 1, 2, 3 ir 4. VisŲfl- 
keturi po 1,180 kubinių ' 
metrų įtalpos.

Kuzneckstrojo liejykloje i 
keturi pačiai. Du turės 
įtalpos po 826 ir du po 1,180 
kubiškų metrų.

Azovstali plieno fabrike 
bus atidaryta du nauji pe
čiai; No. 1, ir No. 2, po 930 
kubiškų metrų įtalpos. Ir 
“Zaporožstali” plieno gami
nimo fabrike taip pat du 
pečiai po 930 kubiškų met
rų įtalpos. Vorošilovo var
du fabrike bus atidaryta 2 
pečiai tokio pat dydžio. Dzer
žinskio vardo fabrike bus 
atidaryta pečiai No. 7 ir 
8, po 935 kubiškų metrų 
įtalpos. “Dzmo” fabrike 
du pečiai ir po vieną Toms- 
kio, Kadijevskio; Frunzės, 
Kosogorskio ir Lepickstro- 
jo fabrikuose.

Nauji pečiai turės visi 
suteikti į metus laiko 7,- 
500,000 tonų čiguno, arba 
du kartus tiek, kiek turėjo 
pajėgų čiguno gamyba ca- 
ristirvėje Rusijoje.

Paleidžiant šiuos pečius i vietinį darbininkų judėjimą, 
darban, Sovietų Sąjunga | 
liejyklų klausime užima | 
pirmą vietą visoje Europoje ir 
atsistoja į antrą vietą pasau
lyje, tik Jungtinių Valsti
ją liejyklų gamyba bus dar 
ant . augštesnio laipsnio. 
Bet reikia žinoti, kad*'vie
nas dalykas Jungtinių Val
stijų gamybos pajėgos, o 
antras gaminimas; viešpa- H, kur tik užmato kokią dirb

tuvę krutant. Bet niekas jų 
neima į darbą; kai kur dar 

i mažina darbus, bet nedidina. 
' Taigi darbų pagerėjimo tikru
moj nesimato. Tie kapitalis- 

............ : mulkina 
darbininkus, idant bedarbiai ir

taujant krizini darbai apsis

Vokie-

viršijo 6 miliardus, o per- 
! eitais metais nesiekė nei ke
turių; Francijos 1929 me
tais buvo -daugiau, kaip 4 
miliardai vertės, o dabar tik 
du ir pusė. Gi Jungtinių 
Valstijų prekyba 1920 me
tais siekė veik 14,000,000,- 
000, o dabar vos viršijo $4,- 
000,000,000. “ 
tokis smarkus 
puolimas parodo, kad kapi
talistinis pasaulis ritasi 
stačia galva į duobę.

D. M. šolomskas.

fašistiniai socialistai su fa- 
šištąįs tautininkais eina pas 
kunigus ir misionierius ir be 
murmėjimo duodas savo Vilne
les kirpti. Jeigu ne katalikų 
kunigai, tai metodistų,— vis 
viena tie elementai be kirpikų 
negali būti. O komunistai, 
užversti apšvietos darbais, or
ganizavimu darbininkų į vi
sokias demonstracijas ir kt., 
ar tai laiko neturėdami, o gal 
negana atkreipdami atydos, 
kaip ir sustojo vedę kovą su 
religiniais burtininkais.

Bet jau atėjo laikas darbi- 
nikamas, o ypač katalikams, 
nesiduoti save taip mulkinti ir 
išnaudoti protiškai ir pinigiš- 
kai. Jiė -turėtų imtis už dar
bininkiškų. laikraščių, kąip tai, 
“Vilnies,” “Laisvės” ir “Dar
bininkių Balso,” juos skaityti 
ir eiti sykiu su viso pasaulio 
susipratusiais darbininkais.

A. Šalna.

R. Mizaros Prakalbų 
Maršrutas Connecticut 
Valstijoje

MILWAUKEE, WIS
“Laisvę’’ skaitau kasdieną 

ir nerandu jokios žinios iš Mil
waukee ir apielinkės. O ro
dos, darbininkų judėjimas Mil- 
waukej yra nesilpnasbūna 
įvairių demonstracijų, protes
to mitingų, susirinkimų ,paren
gimų ir t.t.; turim, regis, ir A. 
L.D.L.D. kuopos koresponden
tą, o žinių nesimato. Kores
pondentas tyli, tai mes, eili
niai nariai, esame priversti šį 
tą per “Laisvę” pranešti apie

108 Central Avė., 
svetainėje, Torrington,

bal., 1:30 vai. po pietų 
Hartforde, Conn., Lyr-

1 eriko.įe 38-ta kuopa sųbatoje, 2 d.
■ balandžio (April), 1932, pradžia 7:30 

vai. vakare, 3 Governor St., Pater
son, N. J.—Gerbiami Patersono Dar
bininkai ir Darbininkes! Malonėki
te skaitlingai atsilankyti i šį vaka
rėlį. Bus skanių valgių . ir gėrimų. 
Taipgi grieš draugų Sinkevičiaus iš 
Eastono ir J. Pociaus iš Patersono 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
kavalkus šokiams. Įžanga 15 centų 
ypatai. Visus nuoširdžiai kviečia

Rengėjos, 
z • ’(77-78)

PATERSON,N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. sasirinkinias 

įvyks nedėlioję, 3 d. balandžio, 1932, 
2-rą vai po pietų, 59 Holsman St., 
Paterson, N. J. — Gerbiami drau
gai, malonėkite visi atsilankyt į su
sirinkimą, nes yra daug svarbių rei
kalų aptart. Taipgi atsiveskite ir 
naų.įų narių.

A.L.D,L.D. 84 kp Sekretorius. 
f (77-78)

LINDEN; N. J7
Lietuvių Saulės Pašalpinė Vyrų ir 

Moterų Draugystė rengia puikų ba
lių ant 2 d. balandžio, tai yra suba- 
to.je. Balius įvyks po numeriu 1601 
Wood Ave., Linden, N. J. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Ateikite visi ir 
visos ir smagiai praleiskite laiką.

G. Kardauskas.
(77-78)‘

PATERSON, N. J.
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amerikoje 38 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 3 d. balandžio, 1932, 4-tą 
vai. po pietų, 59 Holsman St., Pa- į 

i terson, N. j. Gerbiamos draugės, I 
j malonėkite visos atsilankyti į susi- ' 

kalbės ! rinkimą, nes yra daug svarbių reika- Į 
lų aptart. Taipgi atsiveskite iY nau> 

narių.
L.D.S.A. 38 Kp. Organizatorė.

MINERSVILLE, PA.
Balius su ’ šokiais Paramai 

“Daily Worker”
Rengia Komunistų Partijos vietinis 
vienetas balandžio (April) 2 d., 7-tą 
vai. vakare, 1932 m., Darbininkų 
Svetainėj, Minersville, Pa. Lietu
viai darbininkai prašomi skaitlingai 
atsilankyti ir paremti vienintelį an
glų kalboje komunistinį dienraštį, 
kuris nuosekliai gina darbininkų kla
sės

balių, įvyks 2-rą balandžio (April), 
pradžia 7-tą vai. vakare, Baleišio sve
tainėje, 105 Nanticoke St., Breslau, 
Pa. įžanga 50c vyram, moterim ir 
vaikam 30c Lietuviai darbininkai 
privalo atsilankyti ir paremti ru£us 
darbininkus. (77-78)

PLYMOUTH, PA.
L.D.S. 60-tos kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję 3 balandžio (April), 
1932, 2-rą vai. po pietų, 118 Walnut 
St., - - -
ria i

jų

(77-78)

Gerbiami drau-

Plymouth, Pa. Ateikite visi na- 
ir atsiveskite naujų aplikantų.

Rašt. J. Kazlauskas.
(77-78)

MINERSVILLE, PA.
S.L.A. 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas jvyks 3-čią dieną balan
džio, 1932, paprastu laiku ir papras
toje vietoje, todėl visi nariai malo
nėkite pribūti j susirinkimą, nes yra 
daug svarbių svarstymų, o labiau
sia yra svarbu, ‘ kad bus balsavimai 
už Š.L.A. Pildomosios Tarybos vir
šininkus, todėl nariai, darbininkai, 
pribūkite į susirinkimą ir atiduokite 
savo balsus už darbininkų klasės

CLEVELAND, OHIO
Svarbus parengimas su šo

kiais nedėlioję, 3 d. balandžio, 
Lietuvių Darbininkų svetainėj, 
920 East 79th St. Rengia ben
drai Liet. Darb. Svetainės ir 
Piknikų (vietoj) Bendrovės Ko
mitetas. Pradžia: programai 
6 vai., šokiams 8 vai. vakare. 
Programa bus labai įvairi, kuri 
susidės iš: dainų, monologų, ru
siškų Kozoko šokių ir prakalbų.

Šokiams grieš Kučinsko Or
kestrą. Įžanga 25c. 
širdingai kviečia visus 

Bendras

y patai.

Kotu.
(75-77)

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ

Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos 
Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanlo
Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų j mėnesį 

pagal laipsnį

Draugas R. Mizara 
sekamose dienose ir vietose: 

2-rą d. balandžio, 8-tą vai 
vakare, 
Lenkų 
Conn.

3 d. 
kalbės
ic svetainėje, 595 Park St.

Tą pačią dieną 7:30 vai. 
vdkare So. Manchester, Conn., 
Lietuvių svetainėje; 4 d. bal. 
pirmadienio vakare, 7 :30 vai., 
Lietuvių svetainėje. (Kokiame 
mieste ?—Red.).

Iš tenai drg. Mizara važiuo
ja namo prie savo kasdieninio 
darbo; paskui sugrįžta 16 d. 
bal. ir sako prakalbas po num. 
103 Green St., Waterbury, 
Conn., 8-tą vai. vakare. Ant 
rytojaus įvyksta L.D.S. 5-to 
Apskričio metinė konferencija 
New Haven, „„Conn., kur drg.

! R. Mizara bus kokias porą va- 
įlandų konferencijoj. Paskui 

koncertą1 h-grlžta 1 Naugatuck ir pasako-

nedėlioję, J. 
žemutinėje svetainėj, 
S. 6th St. ir W. Burn- 

Prakalbos prasidės 2 
pietų. Kalbėtoja bus 
Krakaitienė iš Chica-

Milwaukej taip pat baisi 
bedarbė; randasi apie 75,000 
bedarbių, suvargusių darbinin
kų ; ir blogėjimui padėties ne
simato galo. O kapitalistiniai 
laikraščiai kad rašo, tai rašo, _______
būk laikai jau ‘gerėja;’ vienoj mokykla rengia ______ , __
Šapoje esą priimta apie 300 bankietą nedėlioję,' balandžio
darbininkų, kitoje apie 200 ir 
1.1. O bedarbiai, kaip Vaikš
čiojo, taip tebevaikščioja po 
šiaurinę ir pietinę miesto da-

Gelžkelių Apyvarta
Imant už 100 nuoš. 191&

metus, up, bar yra Sovietų dirbantiej nesiorganizuotų.
Sąjungos gelžkelių apyvar
ta pakilus iki 242 nuošim- myn varo daugiausiai Komu- 
Čių. Gi tuom kartu jungti- Partija ir Bedarbių Ta
niu Vaktiin nnnuolė iki Iryba’ nors Darbo UniJų Vie" mų valstijų nupuolė iki inybčs Lyga dar didelių masių 
87 nuošimčių; Anglijos 68;nesutarukia. Bedarbius iš da- • W * • • • • X v 1 4

lies sukvailina čia duodama 
šiokia tokia pašalpa ir žada
ma “ateityje geresnė” pašal
pa. Dabartinė pašalpa yra 
menka, tokia, kad sotus ne
būsi, nors ir badu tuom tarpu 
nemirsi, o tik laipsniškai savo 
sveikatą sunaikinsi.

Darbininkąi daugumoje čia 
religiniai, savo kunigų ir “se
serų” įbauginti, kad neitų pas 
komunistus ir kad nesiorgani
zuotų į Bedarbių Tarybas, nes,; trisdešimt 
girdi, tuo būdu galite prarasti 
ir tą, ką dabar gaunate.

Be to, daugelis darbininkų 
pasitikėjo socialistų skleidžia
miems lapams sąryšyj su nomi- 
navimais į miesto valdvietes su 
nusiskundimais, kad “kol kas 
nieko negalėjome darbinin
kams padaryti, nes mes, socia- 

| listai iki šiol buvome mažuma 
valdžioje; išrinkite mūsų 'did- 

' žiumą, tuomet mes galėsime 
jums ką duoti.”

O turėdami didžiumą, žino
ma, socialistai duos tą patį, 

į ką davė ir mažumoj būdami— 
policistų lazdas vietoj didesnio 
duonos kąsnio. Bet tuomet 
darbininkai geriau persitikrins 
ir stos už Komunistų Partiją, 
matydami, jog komunistai tei
sybę sakė, jog socialistai nie
kur darbininkams gero neda- 

Ivė ir neduos, apart policijos 
! lazdų, švino kulkų, gazinių 
Į bombų arba kimšimų į kalė
jimus, už reikalavimą bedar
biams apdrauctos arba geres
nės pašalpos! iš miesto iždo. 
Panašių nurodymų galima im-

Darbininkų judėjimą čia pir

ir Vokietijos 79 nuoš.
Keliauninkų 

laiko atskirose 
vežta, skaitant 
sekamai:

per metus 
šalyse per- 
kilometrais

17 d., 3 vai.'po pietų, Miller’s 
'Hall, 8th St. ir State St.; įžan
ga 25 centai, vakarienė irgi 
25c. Šią mokyklą reikia kiek
vienam paręmti, nes joj moki
nasi iš darbininkiškų organi
zacijų mokiniai į mūsų orga
nizatorius, kalbėtojus, kurių 
mums reikia vis daugiau; tai 
tuo būdu greičiau sustiprėtų 
darbininkų judėjimas ir jų or
ganizuotumas.'

Visi ir visos, darbininkai ir 
darbininkės, paremkite ir sto
kite į mūsų eiles; lankykite 
darbininkų prakalbas, masi
nius mitingus ir pramogas; 
tuomet geriau mes sieksime 
tikslo, negu sėdėdami namie 
nieko neveikdami?

Milwaukee Bedarbe.

prakalbą Lietuvių svetainėje, 
Linden Parke, 2-rą vai. po pie
tų. O vakare važiuoja į1 
Bridgeportą ir sako prakalbą 
7 :30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 407 Lafayette St., ir 
tuomi baigia maršrutą.

Jeigu Danburys galėtų su
rengti subatos vakare biskutį 
vėliaus, o New Havenas nedė- 
lioj po pietų, o Štamfordas va
kare, tai drg. R. Mizara su
tiktų ten atvykti ir pasakyti 
po prakalbą. Tad, jeigu mi
nimos kolonijos norėtumėte, 
tai praneškite A.L.D.L.D. 3-čio 
Apskr. organizatoriui, J. Stri- 
žauskui, 5 Henry St., Water-* 
bury, Conn.

ir

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MONTELLO, MASS

reikalus. įžanga 15c ypatai.
Komisija.

(77-78)

WILKES-BARRE, PA.
Pranešimas Visiems Aido Choro • 

Nariams
Su pradžia balandžio menesio cho

ro pamokos įvyks pirmadieniais, to
dėl visos ir visi įsitėmykit, kad ne
įvyktų klaida — pamokos įvyks toj 
pačioį vietoje, 139 S. Main St.

(77-78)

iiiaiiiaiiiai

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininke turėtų priklausyti 
savoje pašalpineje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei J 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

ROOM 102

mainai iiiaiitaii iiiianiBHiBiiiaiiiaiiiūiiiaiuaiir

1929 metais
Jung. Valstijos 4,283,000,000 
Anglija ........ 3,938,000,000
SSSR............... 2,770,000,000

19^0 metais
SSSlR. ...... 4,330,000j)00
Jung. Valstijos 3,770,000,000
Anglija .......... 3,685,000,000

1931 metais
SSSR.............. 5,000,000,000
Anglija ........ 3,166,000,000
Jung. Valstijos 3,083,000,000
Šios skaitlinės parodo, 

kaip smarkiai paaugo SSSR 
gelžkeliais pervežimas ke
liauninkų, o kapitalistinių 
šalių nupuolė.

Lenkija ir Karas
Imperialistinė Lenkija, 

kuri visaip provokuoja ka
rą prieš Sovietų Sąjungą, 
yra įvedus karinį lavinimą
si ir del moterų. Niekas 
Lenkiją nesirengia -pulti, 
bet ji pučiasi ir ruošiasi ka- 
ran prieš SSSR., nes už jos 
nugaros stovi visi imperia
listai.

Ne 
nimo

tiktai militario lavi- 
mokinamos moterys,

Vietinis kunigas švagždys, 
kad nukirpti plikiau savo ave
lių vilną, buvo parsikvietęs 
misionierių, kuris mulkino 
lietuvius katalikus tris šimtus 

šešias valandas. 
Biznį, su įžanga 10 centų pra
dėjo 14 d. kovo, ir visą savai
tę vakarais ir rytais mulkino 
moteris; pripasakojo joms vi
sokių nesąmonių; kad šeimy
nos daugiau būt, tai joms lie
pė, kaip 12 vai. nakčia vy
rams pasiūlyti vandens gerti,
ir t.t. J

Antrą savaitę mulkino vy
rus. Visas nelaimes suvertė 
ant darbininkiškų laikraščių 
ir knygų ir draudė su bedie
viais draugauti; girdi, kuris 
sulaužys tą, įsakymą, tai bus 
pražuvęs ant amžių; pasako
jo apie stebuklus Francijoj, 
kur esą išgydoma visokios li
gos.

Nesusipratėlių 
se kas vakaras • 
Nekurie, ką šiek 
ja, pasiklausę jo 
kad jam trūksta 

čia kitą' syk 
darbininkai būdavo labiau- su
sipratę ir nesiduodavo taip 
mulkint, ir misionieriai keikda
mi važiuodavo iš Montello; ir 
kunigas gavo juodą akį keli

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D.

įvyks 3 d. balandžio, 1932, .1206 E. 
Baltimore St. Pradžia 8-tą vai. va
kare. Bus Rerą muzika. Visus 
kviečia atsilankyti.

25-tos kuopos šokiai

Pradžia 8-tą vai. va- 
muzika. '."1__
Komitetas.

(77-78)

tose m i si j o- 
buvo pilna, 
tiek protau- 
kalbų, sako, 
kelių šulų.

parapijonai

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Apsigynimb mėnesi

nis susirinkimas įvyks soptintadie- 
nio ryte, kaip. 10:00 vai., balandžio 
3, 1932, Lietuvių Tautiškame Name. 
Visi nariai, dalyvaukite, nes turėsi
me išdirbti planą priėmimui bedar
bių, kurie atmaršuos Brocktonan 28 
d. balandžio, taipgi yra daugelis 
svarbių reikalų apkalbėjimui.
Balandžio 4-tą, pirmadienio vaka

re, kaip 7:00 vai., įvykp A.L.D.L.D. 
mėnesinis susirinkimas toj pačioj 
Taipgi yra svarbių klausimų apkal
bėjimui. Visi nariai būkite susirin
kime. W. Ambrose.

(77-78)

WEST HANOVER, MASS.
SMAGŪS ŠOKIAI

Rengia Hanover Lietuvių Kliubąs, 
sųbatoje, 2 yj. } Balandžio (April), 
1932, savo naujoje svetainėje, Sum
mer St., W. Hanover, Mass.

Jauni, seni, dideli maži —< visi 
dalyvaukite šiame mūsų parengime. 
Tokio linksmo parengimo dar nėfa 
buvę mūsų miestelyje. • Dargi bus 
duodama dovanos tiem, kurie gra- 
žiausia bus nusimaliavpję veidus, be 
skirtumo: merginos, vyrai ar yąikai.

Bus puikiausia Orkestrą iš Mon
tello; grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Bus skanių užkan
džiu ir saldžių gėrimų. Meldžiame 
visus atsilankyti ir smagiai laiką 
praleisti.

Užkviečia
H! L. Rengimo Komisija.

• : : ! . (77*78)

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
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.
žemiau seka surašaš kaikurių ligų. Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 

dej darbininkai turi apie jas žinoti, kad mokėti nors dalinai apsiginti.

Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. Ą 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. z 
Kas daryti su apsideginimais ? ' 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlęnda Į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apąideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempitnai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia <nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus riebekvėpuoja.

> Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiėms. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam.' 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

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

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1,00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

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

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .

• Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, 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. 
Alchohoiizmas, 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 su-
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Naujas Fordo Blofas Darbininkus Apgaut
Savininkui Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties102

Avė,

228Paulauskas
255Barkauskas

Avė
316

ŽeguniH

Pradedame Rimtą Darbą WATERBURY, CONN,
128

eyvillc Rd

p ą rengimuose

17th

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

1439 South 2nd Street
riausio
navnno

kainą.

ATSAKYMAS

SEKRETORIŲ

Brent.

LUTVINAS

21st
20th

22—P. 
N. 

24—y.

3121

2810

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN

348 
15th

me 
viai 
riai

BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio

atei
ta i p

ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Ave.,

Royal-

Shamo-

Harris-

Castle

, West

Col-

Ne«

Avė,

Avė.,

1023 Mt. Vernop Street 
PHILADELPHIA, PA.

35 W
S. Wood

Kasos Globėjai
L. Barkienė,Draugijy Adresai, Kurios

Turi “Laisvę” už Organ?

Box 655, 

Woodwarad 

538 3rd

KAINA AMERIKOJE
....................... $1,50

514 Autumn

1388 Andrus

P. O. Box

mainieriams rinkti 
nariu streiko komi-

kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

Corliss

Carnegie,

Shenan-

Monroe St.,

7709 Aberden Ave.

L u t v in’s Hall 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 jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankes.

726 y South. 3rd 
3rd, & Catharine 
923 South3rd 
1215 South. 2nd 
Franklin, ft Vm<

padeda jų 
valdžią.

r fašistų 
Amerikos 

darbininkė pri- 
užsisakyt “Balsą.”

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

susirinkimai 
kiėkv'ie- 

269-73 
Pra-

Patcgi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa
žinti su miesto transpoitacija ir su vietos lietuviais. PąsirodavojL 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie. 
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1,366 Broad-St

menesiams 
num. kaina

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka-

ir W. Biliutė,

Maršalka
Visi iš
Draugija 

m;> sereda 
numeriu 
don. N.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL. ‘

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

dieną (kurio mėne- 
ReęL) Vilijos Choras
A.L.D.L.D. 225-tos 

piknike, Southbury,

j tarnas kompanijos raštinės 
darbininkas pasakojo, kad 
tam tikri pastatyti žmonės 
tuos vardus nukopijuoja 
ant tam tikros blankos, ku
rioj reikalaujama, kad kon
gresas uždraustų įgabeni- 
mą Amerikon Sovietų ang
lies. Šitaip apgavingai mai- 
nierių parašai panaudojami 
prieš' Sovietų Sąjungą.

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

. Žiūriu.
i Eleventh St 
Garbftnaurkas,

Rast. P. Janiūnas

211 First St. 
. Rinkevičius

Sovietų Sąjungoje dar nėra 
komunizmo, tik proletariato 
diktatūros ir socialistinės kū
rybos laikotarpis, o ir tai ne
tekę sveikatos bei nusenę dar-, 
bininkai nėra “prašalinami iš 
pasaulio, kaip nereikalinga 
medžiaga.” Socialės apdrau- 
.dbs sistema užtikrina jiems 
(žmonišką gyvenimą iki natū
raliam gyvybės galui. Kaip 
tad gali bent mintis galvon 
ateiti, kad daug pakilesnėj 
komunistinėj' visuomenėj tokie 
darbininkai “bus prašalina
mi?” Jeigu žmogus per de- 
sėtkus metų dirbo, tai jis bus 
darbininkiškoj arba jau bekla- 
sinėj komunistinėj visuomenėj 
užsidirbęs ir senatvei; tuomet 
jis gaus, kas jam priklauso. 
Tai kokis čia parazitizmas?

Klausimas apie 60 metų 
amžiaus žmogaus protą ne ga
na aiškus. • Veikiausią klausė
jas turi omeny protinius ga
bumus, o ne išmanymą apsk
ritai. Atmintis, pavyzdžiui, į 
senatvę šiek tiek silpnėja; bet 
mums nfeteko matyt įrodymų,

d a rbininkams skerdynes 
prie savo dirbtuvių, kurio
se keturi darbininkai liko Tikslus ir bjaurus 
nukauti. Dabar jau velnias darbininkų, 
skelbia,' kad jo išradimas 
dirbti “naujus karus suma
žina bedarbę.”

Šiandien Fordas iškelia 
naujus savo planus net 200 
miestų. Jo nauji karai bū
sią geri ir pigiai parsiduos. 
Bet svarbiausia, tai kad tas 
planas “paims 100,000 be-

Fin. rašL J. Pilkokas, f Seymour 
Ave., West Hartford, Conn.

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

288 Maple Ave.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą ketvergą kiekvieno mėne
sio, Labor Lyceum svetainėje, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

Kampanija Prieš Sovietų 
Sąjungą

Šios apielinkės spauda 
siunta prieš Sovietų Sąjun
gą. Šumija prieš Sovietų 
Anglies įvežimą. Vienas 
Scrantono draugas pasako
ja tokį atsitikimą: Bosai 
pareikalavo, kad kiekvienas 
mainierys parašytų savo 
vardą, pavardę ir adresą. 
Buvo spėjama, jog tai daro
ma delei einančio streiko. 
Bet paskui vienas jo pažįs*

žemą 
nuliūdimo va 
landoje šauki 
tės pas:

Valdyba 1931 Metam: 
K- Yuška, 325—4th Avė

Klausimas 1.—Ar bus 
tyje prie komunizmo 
kad darbininkas, patrotinęs 
sveikatą ir numatomas, kaipo 
nebegalėsiąs toliau dirbti ir 
sau duoną užsidirbti, bus pra
šalinamas, kaipo nereikalinga 
medžiaga, iš pasaulio?

Į Klausimas 2.—Ar teisybė, 
kad žmogus apie 60 metų am
žiaus iau nebeturi to proto, 
kaip jaunas?
Klausimas 3.—Ar tokie žmo

nės, kurie nebegalės pilnai 
protauti, taipgi bus prašalina
mi iš po kojų?

Klausimas 4. — Ar tokie 
žmonės, kaip seniai ir nebega
linti sau duonos užsidirbti, 
bus skaitomi parazitais?

J. Wizbor.

republikonai” mai

Vilijos Choras Žengia 
Pirmyn

Praeityje Vilijos Chore įvyk 
davo vienas kitas nelabai geis
tinas dalykas; nors taip atsi
tikdavo netiksliai, bet reikia 
pasakyti, pas choristus nebu
vo užtektinai darbininkiško su
pratimo. Sakysime, apsiimda
vo dainuoti kokiame parengi
me, o susirenka tik pusė cho
ristų ir tuo būdu negalėdavo 
dainuoti. Tokie gi dalykai 
puldydavo choro vardą darbi
ninkuose. Bet dabar Vilijos 
Choras dalyvauja visuose dar
bininkiškuose 
Taip ir reikia

šiuo tarpu 
yra apsiėmęs 
balandžio, šubatos vakarę, c 
R. Mizaros < prakalbose/./ p< 
num, 103 Green St., Waterbu

Pirm.
Pirpi
Užrašų rašt.
Finansų rašt.
Iždininkas Ig, 
Ligonių rašt. 
Iždo Globėjai

St. ; S. Mačiulaitis.
Petravičių, 702 N. Montello St.)- Maršalka
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų Bevedą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių 
Tautiškam Name.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

tįstas išgydo įvairias kojų Ii- 
gas, patinimus, gyslų ir są- FMj 
narių įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas. Jy 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

Pirm.
line

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

Fin. sekr. B. Dąucenskas, 1552—l.Oth 
Avė., E. Moline, III.

Prot. . sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th
& 5th Avė., Moline, 111.

Maršalka J. Kairia, 2435—33rd
Moline, 111 .........

VALDYBA 1951 METAM:
V. Gelųsevičius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St. 

. Stoškus. 20 .Faxon St.
J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 
Petrauskas,. 22 Merton St.
L. Baronas, 20 Faxon St.

F. Alusevičia, 18 Intervale 
Arthur St.; S

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą 
kovai prieš fašistų 
menės gyvenimo ii 
darbų. Kiekvienas 
darbininkas 
: valo

Gegužės 1 dieną jis dainuo: 
apvaikščiojime tos darbinio 
kų šventės.

26-tą 
šio ? — 
dainuos 
kuopos 
Conn.

Taigi,
nepamirškite ir paties 
Choro 
2 d., :

Išardymas, atitaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir planą automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHN1AV1ČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarnntuojanie už mažą užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašytnas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4.-4019

draugai darbininkai, 
Vilijos 

padengimo, balandžio 
)3 Green St., Waterbu

ry. Tai bus balius, kuriame 
šokiams grieš simfonijos orkes
trą iš New Britain, Conn. Ga
lėsite linksmai laiką praleisti 
ir kartu paremsite Vilijos Cho
rą. Skaitlingai atsilankykite.

Darbininkas.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

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

Atėjo laikas, kuomet mai- 
nieriam prisieina ruoštis 

tikroms kovoms. 
Pradėta organizuoti eilinių 
narių grupes lokaluose. Tos 
grupės susideda iš progre
syvių mainierių. _Jos dės 
pastangas, kad sutraukti ei- 

mainierius -kovon 
reakcinius vadus. 

>. Šita- 
svarbiame darbe lietu- 

progresyviai mainie- 
turės sulošti svarbią 

Daugelyje lokalų jie 
privalo tuojaus pradėti or
ganizuoti šitas eilinių narių 
opozicijos grupes. Paskui 
jie gali įtraukti pažįstamus 
progresyvius maįnierius ki
tų tautų, su kuriais jie dir
ba ir žino ju nusistatymą.

A. B.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tęl, Trinity. 1-8721

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

Išbalsamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių.' Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mnne. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

Elroy Ave., 

Sarah St.

—3rd Ave

1100 Union Ave.,

10d9

439

kad senesnio žmogaus būtų 2£ 
silpnesnė praktiška vaidentu-į 
ve arba dalykų sutvarkymas!2C 
taip, kad jie atsakytų tikslui. 2<j 
Sulig Columbijos Universiteto 30 
profesoriaus Thorndike tyrinę-į q< 
jimų, beveik nėra skirtumo i «3 
tarp 25 metų ir 40 metų kas: 34 
liečia gabumą moksle. 45; 85 
metų amžiaus žmogus abelnai! 
gali lengvai lenktyniuoti su r 
jaunuoliu iki 20 metų logiš-!37 
kame protavime arba daryme ,88 
išvadų. Nuo 40-45 metų am-į39 
žiaus, kaip apskaitliuojama,: 40 
iki 60 metų sumažėja tam tik-! 41. 
ru nuošimčiu “naturalis” ga-[42. 
bumas išmokti naujų dalykų, i 43 
Bet skaitlingesni ir įvairesni I 
patyrimai senesnio amžiaus, į 45 
didesnis daugis įspūdžių ir sis- 
tematiškesnis s t u d i j tv v imas 
dažnai atsveria atminties ir 
kitų “natūralių” gabumų nuo- 
šimtinj pasilpnėjimą. ‘ Taip 
tai dedasi daug maž normalė
se sveikatai sąlygose. f

Tačiaus, kapitalistinė tvar
ka, ypač dabartiniame racio
nalizacijos, paskubos ir kri- 
zio laipsnyje, pirm laiko nai
kindama fizines darbininkp pa
jėgas, tuo patim be laiko nu- 
puldo ir protinius gabumus. 
Bet juk tai nėra- saikas, kū- 
riuom turėtų būt saikuojama 
“naturalis” žmogaus gabumų 
menkėjimas į senatvę.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-109(7 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Youngstown, Ohio. ’
J. Dielininkąitis, 41 ' Eckert St., Buffa-

224 E. Miihanoy Ave., Girard.

Batutis, Box 24, Wilsonville,. Hl 
Kubilskia, Box 236, Coal Cen-

107 N. Duquoin St.,, Ben-

7th 
,, 1256
Mich.

16th St.,

19th St

16th St,
Ave

Norintieji ge 
patar-

Pirm, pagelb. P. Krikšęius, 33 Ęa- 
milton St. 'll • , .

Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- 
I , ;

son St.

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

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per - 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c  z'
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperhnui veltui! t /
MOTERIMS PANEDĖLIA1S IR UTARNINKAIS, nuo ' /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai j
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- /
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui ' __ I
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu. 11 i j

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

, Now 

Chicago 

41h St., Monon- 

MAplowood Ave.. 

2, Rices Landing. 

■Geo. Urbonas, 434 Library St., Brad
dock, Pa.
•P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 
Pa.
J. Šileika, 142 Pino St.. Nanticoo, Pa. 
•K. Levine, 242 Penn Ave. Extension. 
Turtle Creek, Pa.
•J. Preikšą, P. O. Box 201, Minden. 
W. Va.
•L. Mansia, P. O. Box 65, Slovan, Pa. 

Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 
Y.

Sodeikis, 1324 Powersdale Ave.,

Fordo kompanija vėl skel-1 darbių darbininkų į darbą.” 
bia naują apgavystę darbi-Į Bet blofas dar eina toliau, 
ninkams. Dar visai nese- < Girdi, tai pradės dirbti dar 
nai tas pats Fordas surengė'5,300 fabrikantų.

Darbininkai negali tikėti 
šioms Fordo pasakoms. Tai 

apgavi- 
Pirmiau 

;jau Fordas skelbė, kad bus 
! paimta 100,000 darbininkų į 
dai bą, bet darbininkai ga- 

ivo ne darbo, bet kulku. i v
Jis tai daro, kad darbi

ninkai nekovotų už bedar- 
I bių apdraudą ir būtų ra- 
! mūs.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONN.E, N. J., VALDYBA

Pirm, A. Bočis, 68 W. 10th St.
Pirm, pagelb. M. Panelis, 17c 

24th St.
Prot.

49th St.
Fin. Rašt. A. Luk'aitis.
Kasicrius F. Lukaitis, 352 Avė.
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis 
Avė., M. Višniauskienė, 9 W. 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 
Boulevard; J. Ząleckas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W.

19th st.

17th St.
K. Meškauskas,

1802 S. Wood Avc 
Linden, N. J.

susirinkimus laiko kiekvieną pir- 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, pc 

1601 Wood Avc., Linden Hall, Lin-

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J. 
VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. Tratulls,
201

Prot. Rašt. K. Slriupaitis,

Fin. Rašt. M. Andrunaitė,
Iždininkas J. Užkurėnas.

1501

St., Akron

400, Benld.

. O. Box 264, Buckner,

i, 424 Fordney Ave.,

O. Box .426, Zeigler, Ill.
P. O. Box 262, Cuddy,

. O. Box į 118, Blanford, 

2322

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge- 

tta riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį 
W nė Lietuviška-Amerikoniška Automo- 
k bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 

taisymui dirbtuvę praktiškoms lekel- 
joms ant visokią rūšių taisymo. Mp- 

į r kiname general lai visiško perstaty- 
mo, carburetor ir visas sistema? 
elektros pritaisymo prie automobl- 

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant jr smulkius pataisymus, 125.00. 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. Y,

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku išmokiname 
jviską, kas link AUTOMO- 

’ BILIŲ MECHANIZMO 
a?Praktika ant vietos.

Šitie 
nieriai jaunuoliai gavo kar
čią lekciją nuo savo “^era- 
dėjų”. Pereitais miesto rin- 
kijnais ji^gąlyą* 
republikonų partijos kandi
datą į majorus poną Derby. 
Tas buržujus tapo išrinktas 
ir jauni mainieriai savo 
kliube džiaugėsi, kad “jų” 
kandidatas • laimėjo. Bet 
štai prasidėjo Streikas. Vi
si tie jaunuoliai atsiduria 
kovos lauke. Visi entuzias
tiškai išeina ant pikieto. 
Juos užpuola miesto polici
ja. Vieni gauna mušti, ki-i 
ti patenka kalėjimam Jie 
piktinasi ir keikia policiją. 
Išrenka komitetus ir pa
siunčia pas savo “geradėją” 
majorą pasiskųsti prieš po
licijos žiaurumą. Majoras 
jiems pareiškia: “Aš įsa
kiau policijai pikietą išvai
kyti ir jeigu jūs piketuosi-/ 
te, tai gausite kailin”. Tą 
“istoriją” man pasakojo pa
tys jaunuoliai. Girdėtumė 
te, kokiais dabar žodžiais 
tie jauni darbininkai garbi
na tą majorą. Šitie darbi
ninkai dabar jau laiko at
daras savo ausis del mūši. 
Bėda tik, kad mes neturim? 
pakankamai spėkų tankia i 
tuos darbininkus pasiekė 
ir sukelti prieš republikol 
nūs ir demokratus. Kai ku-i 
rie iš jų bus galima įtrauk
ti į Jaunųjų Komunistų Ly-

Pirmininkas I-
• Corliss Sta
Vice pirm. K

Kensington,
Sekretorius J. Gasiunas, 626

McKees Rocks. Pa .
Iždininkasr J,. Yesndavičius, 

New Kensington. Pa.
Iždo Ulobėja:
G. Urbonas, 434 Library St., Braddock
J. Urbonas, 1925 Harcums Way, 

Pittsburgh. Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward AVe., 

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ 
ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
P. Franckovich, 3409 W. Carson St
Sta., Pitsburgh, Pa.

3—P. Sadulienė, 108 Cress St., 
Pa.

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio Ave, 
doah, Pa.

5— M. Paulavičienė, 123 
McAdoo, Pa.

6— S. Telksnis.
Cleveland, Ohio.

7— J. D,’'Sliekas, 
wood, Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— J. Ynsadaviėe, 
Kensington.

10— 3. Albauskis, 
Heights, 111.

11— Anna Adomaitis, 
gflhela. Pa.

12— John Kinderls, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.

Urbonas, 434

Ant Šiiį StočiŲ Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Street!? 
8rd & Noble Streets 
5th & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
8rd & Lombard '
N. E. Front & South

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

Alson' Avc., Wash-

George Ave., N. End,

FerdinanH St.. Scran-

Bigelow St.,

Mainierių Kova Kritiškoj Pa 
dėtyj; Pikietas Neorganizuo-!

tas, 0 Maloney Ant Kelių į 
Prieš Gub. Pinchot

-J. Scris, 
viile. Pa.
-Motiejus
-Antanas

ter, Pa.
-J. Leonaitis,

ton, III.
■L. Tilvik, 38 N. 7th St., Easton

-A. B. Shatkus, 1256 Scribner
Grand Rapids, Mich.

-J. Audiejaitis, 1’. O. Box H3 
ton, Ill.-

-K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
kin, Pa. i

-Alex ’ Keršis, 711 W. Poplar St.
burg, Ill.

-I,. Aimanas, P. O. Box 568, 
Shannon, Pa.

-M. Tamulienė,
Frankfort, 111.

-Tony Zedolek, 
linsville. Ill.

-Anna. Kirtiklis,
Ohio.

-J. Guziavičienė,
Di.

-Frank Miller, I 
DI.

-M. Lingcvičienė
Saginaw, Mich.

-M. Ažukienė, P.'
-M. Savukaitienė,
Pa.

-J. Petrauskas, P.
Ind.

-J. K. Alvinas, I 
troit, Mich.

-Ant. Malinauskas,
ersville. Pa.

-A. Matulevičius;
Brooklyn, N. Y

-Ch. Adomaitis.
Pittsburgh, Pa.

-P. Masiaveckąs,
Wilkes-Barre. Pi

-Antanina Mikužienė
Chicago. vTT.

-J. Gud'šauskas, 437
Pa.

-Geo. Braknis, 222
Pontiac. Mich.

-V. Bionskis,, 
ingtrin. Pa.

-V. Glaubičius
Wilkes-Barre.

-John Norkus, 351 
ton, Fa.

-.1. N. Valanchausky,
Brighton. Mass-

Vilijos Choras 
dainuoti 16 d.

ANTRAŠAI 1932 M.
Rodgers, 212 Florien 
PittsbUgh, 
Stašinskas,

Scotten Ave., De-

O. Box 246, Ittn-

So. 5Ui Street

420 Pressly St.', N. S.

S. Empire St., 

2545 ‘W. 43rd St.

AUŠROS DRAUGUOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas X

Clark PI.
Nut. Sekr.

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

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

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalhietienė, 

144 So. Park St., II Iždo Glębėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos 

įvyksta antrą ketvirtadienį 
no mėn., L. L. svetainėj 
Second; St., Elizabeth, N. 
d-žią 8-ta vai. vakare 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth
Grušiūtė. 1307 Davis Ave. 

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ruzinskas, 1414 Turner
Vilkuvieno, 718 Richmond 

Trust Įsai ■
T. Rasikas, A. Lujus, F.
Jasaitis, A. B. Shatkus.

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

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 
Salės parandavotojas — A. <

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarn’nką savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

(Tąsa iš 1-mo pusi.) , 
Jaunuolius Mokina Buožei 

ir Kalėjimas ’
Pereitą šeštadienį Scran

tono draugai pakvietė kal
bėti mainieriams lietuvių 
republikonų kliubo svetai
nėj. Šis kliubas susideda ateities 
didelėj didžiumoj iš čiagi 
mių lietuvių jaunuolių. Ne
formaliam susirinkime da 
lyvavo pusė jaunuolių ii 
pusę senesnių. Labai aty-Llinius 
džiai klausėsi jaunuoliai, prieš 
Visi pritarė tai minčiai, kad Darbas tik pradėtas 
reikia 
eilinių 
tetus.
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. Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS
dvi

(75-77)

MIRTYS — LAIDOTUVES

požeminiu gelžkeliu bei ele- 
veiteriu. Tai mokytas bjaury
bė.

ALDLD. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS ŠĮ 

VAKARĄ

prie Pirmos Gegužės prieš
karinių demonstracijų pri
ruošiamojo darbo.

Sekr. K. D.

. . . . gomis, mokyklomis ir Viskuom,
ro. njparagimmas prisidėti įas reikalinga. Įnešimas $1,- 

_ _ is- į 500, kaina $12,500. Kreipkitės
per telefoną He. 3-29541 He. 3- 
6351.

Ketvirtad., Kovo 31, 1932

Tolesni Sukniasiuviy 
Streikai ir Laimėjimai

Kodėl Kiekvienas Turi Garsini Dr-gčs M. 
Undžienės ir Dr. Kaškiaučiaus Prakalbas
Neužtenka, kad tik patys 

žinotumėte apie įdomiausias 
prakalbas, kurias sakys drg. 
M. Undžienė ir Dr. J. J. Kaš
kiaučius ateinantį sekmadienį, 
balandžio 3 d., 4-tą vai. po 
pietų, “Laisvės” svetainėje. 
Apie tas prakalbas kiekvienas 
šio dienraščio skaitytojas pri
valo pranešti visiems savo 
draugams ir pažįstamiems, su 
kuriais tik sueina arba gali 
sueiti. Kožnas skaitytojas turi 
būt šių prakalbų garsintojas. 
O tie, ką per jūsų pranešimą 
bei paraginimą atsilankys į 
tas prakalbas, bus jums pas
kui už tai dėkingi. Ir nesun
ku suprasti, kodėl.

Draugė M. Undžienė, gyve
nus Sovjetų Respublikoj pen
kis paskutinius metus, savo

[prakalboje suteiks įdomiausių 
informacijų, kaip Sovietų ša
lies darbininkai be ponų ka
pitalistų, panaikino bedarbę, 
patys tvarkosi, gerina sau būk
lę ir varo pirmyn tokią spar
čią milžinišką pramonės sta
tybą. kokios dar nebuvo nie
kur kitur visoj pasaulio istori
joj. Ypač drg. Undžienė 
kreips domės į moterų, jau
nuolių ir vaikų padėtį sovie
tinėj valstybėj.

Daktaras Kaškiaučius savo 
prakalboje duos naujausių 
mokslinių žinių apie tai, kodėl 
žmonės be laiko sensta ir mir
šta. >

Prakalbas rengia Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimas. 
Įžanga visiems veltui!

NEW YORK. — Per 
dienas sustreikavo sukniasiu- 
viai dar trylikoje šapų ; „ pen
ki iš tų šapų savininkų jau ta
po priversti patenkint streikie- 
rių reikalavimus. Tiems ir 
kitiems atskiriems sukniasiu- 
vių streikams vadovauja kai
rioji Siuvėjų Unija ir Bendro 
Fronto Komitetas.

šiandie vakare, Webster 
Hall svetainėje, įvyksta masi
nis sukniasiuvių mitingas, kur 
drg. M. Gold duos platų ra
portą apie visą ligšiolinę suk
niasiuvių kovos eigą.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos susirin
kimas įvyksta šį ketvirta
dienį, kovo 31 d., 8-tą vai. 
vakare, “Laisvės” svetai
nėje. Visi nariai turi daly
vauti. Be kitų svarbių rei
kalų, yra laiškas nuo Cent-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Restaurantas už pi

gią kainą; priežastis pardavimo, 
savininkas turi farmą ir greit išei
na gyventi ant farmos. Biznis eina 
gerai, galima gražiai pragyventi ir 
dar doleriuką kitą susitaupyti.

JOHN RUKUSH
167 Fulton St., Brooklyn, N. 

palei Brooklyn Bridge 
Telefonas Cumberland 6-9152

_____ _ (77-82) 
PARSIDUODA trijų augštų, 

trijų šeimynų, ■ mūrinis na
mas, rezidencijų butas, suside
dantis iš 17 kambarių, visi švie
sūs. Ridgewoodo srityje, trys 
blokai nuo elevatorio arti sub
way ir gatvekariu, lengvai su
siekiama su publiškomis įstai-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Bedarbiai Išmušė Laukan 
Padaužas Pogromščikus

Darbo Federacijos Eiliniu 
Nariy Delegacija Pastatė 
Bedarbiu Reikalavimus 
Miesto Valdonams

D. U. V. Lygos Konferencijos 
I Tarimai del Prieškarinės 
Savaitės ir Masmitingo

NEW YORK, -i- Darbo Uni- 
jų Vienybės Lygos veikėjų 
konferencijoj pereitą šeštadie-

NEW YORK. — Delegacija I nį dajyvavo virš 200 draugų 
iš įvairių unijų ir lygų. Drg. 
Amter ir Steuben kalbėjo apie 
artimiausius darbininkų užda
vinius kovoj prieš imperialis
tinį karą. Ypač buvo pabrėž
ta reikalas išbudavot stiprias 
ir skaitlingas revoliucinių dar
bininkų lygas tarp jūrininkų, 
transporto ir chemikalų dar
bininkų.

Delei 
nutarta, 
išleistų
prieš imperialistinį karą ir 
rengtų mitingus, ties fabrikų 
vartais.' Taip pat nutarta, 
kad unijos dalyvautų su savo 
vėliavomis demonstraciniame 
masmitinge balandžio 
$?ronx Coliseume.

nuo 57-nių unijų, priklausan
čių Amerikos Darbo Federaci
jai, antradienį atėjo į miesto 
valdybą perstatyt bedarbių 
reikalavimus. Vi^ų pirma, 
delegacija užklausė , kodėl 
valdyba neatsakė į jai rašytą 
kovo 14 d. registruotą laišką. 
Tame laiške buvo reikalauja
ma, kad miesto taryba priim
tų šią unijų delegaciją ir svar
stytų jos reikalavimus.

Taigi dabar delegacija pa
kartotinai pareikalavo, kad 
tas klausimas būtų svarstomas 
viešame miesto tarybos posė
dyje. Tarybos ponai, tačikus, 
nepaskyrė tam specialės die
nos, 
yra 
kad
greitu laiku paimt svarsty
mui bedarbių reikalavimus 
Komitetas sako, kad į tą svar-1 
stymą bus pristatyta atstovai 
nuo visų Darbo Federacijos 
lokalų.

NEW YORK. — Tammany 
HąlF valdžia užsiundė padau
žas ant Bedarbių Tarybos 
centro, 418 West 53rd St. Be
darbiai ir darbininkai pirmu 
kartu greit išmušė juos lau- 

1 kan. Tada antru kartu atėjo 
dar daugiau gengsterių, apsi
ginklavusių geležimis, 
vėl, po baisiai kovai, 
biai supliekė juos ir 
gaiviais išgrūdo atgal 
vę.

Demokratai New Yorko po
litikieriai labiausiai dabar, 
siunta prieš Bedarbių Tarybas 
todėl, kad jos daugelyje vietų 
užkerta kelią grafteriškiems 
“blokų šelpimo komitetams.” 
Kaip jau buvo rašyta, politi
kieriai per tuos savo komite
tus nori ne tik dirbančius dar
bininkus apiplėšti priverstino
mis “aukomis” būk tai į be
darbių “šelpimo” fondą, bet 
sykiu jie stengiasi sudaryt ir 
juodus sąrašus prieš visus ko- 
vingesnius darbininkus.

Frank Jaselka, 54 m., 113 
Stagg St., Brooklyne, mirė ko
vo 
ko 
30

28 d.; pašarvotas Bieliaus- 
įstaigoj; palaidotas kovo 
d., Alyvų kalno kapinėse, j

prieškarinės savaitės,, 
kad kiekviena unija 
specialius lapelius

Delegacijos komitetas 
pasiryžęs . daryt viską, 
priverst miesto tarybą

6 d.

Bet ir 
bedar- 
strimi- 
Į gat-

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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Bedarbiu Tarybos Priverčia 
Šelpi ir Pavienius Bedarbius

į Kaip Šelpėjai Bijosi 
Masinių Demonstracijų

Z NEW YORK. — Centras 
miestinių Home Relief Biurų 

.kovo 19 d. išsiuntinėjo laiškus 
Delegacija pastatė miesto ;su tokiais patvarkymais vi- 

tarybai tokius reikalavimus: įsiems tokiems biurams!
Taryba turi stot už bedar-! 

bių apdraudos įstatymą.
Pastaruoju laiku iš bankie- 

rių skolintus pinigus, apie 
$132,000,000^ituri paskirt sta
tybos darbams, ypač statymui 
darbininkams namų.

Miesto taryba turi pen
kiems metams sustabdyt atmo-

’kėjimus bankieriams paskolų šej™yi!a. *r S!F 
w minSimAi ii lriiv»iii rloKnv* nov» ' tftl • JOlJįU 111ir nuošimčių, kurių dabar per 
metus atmokama iki $200,000- 
000 bankininkams. Tie pini
gai turi būt tuojau naudoja
mi greitam bedarbių šelpimui.

Neturi būt iš namų meta
mas nei vienas bedarbis bei 
dalį laiko dirbantis, bet nega
lintis užsimokėt už kamba
rius. ! ’

Tai yra reikalavimai eilinių 
Darbo Federacijos narių, sta
čiai priešingp vyriausiems Fe
deracijos vadams, Greenams, 
Wollams ir Lewisams. Tie va
dai, kaipo buržuazijos lakina
mu šuneliai, visomis keturio
mis stoja prieš įvedimą bedar
bių apdraudos įstatymo.

“Jeigu nėra rimtos ligos 
(bedarbio) šeimynoje arba di
delio vaikų skaičiaus, tai gali
ma bus laiks nuo laiko sutu- 
rėt davimą maisto antru sy
kiu; vieną sykį (savaitei) 
duoti maisto vienai šeimynai, 
o kitą savaitę—kitai...” ' B ■ i.-

Vadinasi, Jeigu bedarbio 
irgtų, bet “ne rim- 

__ ; jeigu jinai ir turėtų kū
dikių, bet “ne’ perdaug,” — 
tai kas antra savaitė gali sau
sai badauti.

Toliaus laiške seka štai ko
kia “smulkmena:”

“Malonėkite pranešti perdė- 
tiniui, kaip į tai atsilieps gau
nantieji pašalpą, tai yra, ar 
bus kokių riaušių bei demon
stracijų.”

Tai jau aiškiausias pripa
žinimas, kaip tie niekingi “šel
pėjai” bijo bedarbių ir dirban
čiųjų demonstracijų. Iš to rei
kia padaryt savaime supran
tamą išvadą, kad žmoniškesnę 
pašalpą tegalima gaut tik per 
kovingas demonstracijas be
darbių ir dirbančiųjų.

NEW YORK. — Labadary- 
bės komisionierius Taylor yra 
išleidęs įsakymą, kad nevedu- 
siems bedarbiams nebūtų duo
dama pašalpos iš miestinių 
biurų. JoS ir negauna pavie
niai bedarbiai, jeigu tik ra
miai laukia. Kas kita, kada 
jie išvien su Bedarbių Tary
ba nueina į biurą ir kovingai 
pareikalauja.

Septyni bedarbiai jau kelios 
savaitės buvo užsiregistravę 
miestiniame biure, Houston ir 
Essex gts./ bet nesusilaukė nei 
mažiausios pagelbos. Tuomet 
jie kreipėsi į Bedarbių Tary
bą. Su jais nuėjo desėtkas 
Tarybos narių. Biure teko 
dvi valandas ir pusę energin
gai reikalauti, tiesiog grum
tis, bet biuro viršininkė tapo, 
galų gale, prispirta duot vi
siems pašalpos, kaip vedu
sioms, taip ir pavieniams.

Panašiu būdu Bronxo Be
darbių Taryba privertė biurą 
duot savaitinę maisto kortą 
vienam jaunuoliui, kurį pir- 
miaus biuras kelis sykius išme
tė laukan.

Tokie pavyzdžiai daugiausia 
padeda Bedarbių Taryboms 
gaut naujų narių .

\

SMULKMENOS
JERSEY CITY. — Keturi 

vyrai yra teisman pastatyti, 
kad uždegė namus, kuriuose 
sudegino M. Pappagalą,, 16 
metų amžiaus berniuką.

NEW YORK, r-n .Nusižudė 
buvęs drabužių fabrikantas E. 
E. Frarik, 65 metų amžiaus, iš
šokdamas pro langą iš .viešbu- 
ČIO.' ' ■ ' l : tTJ f.fl

Joseph Stallone, 2 m., 117- 
33—126th St., So. Ozone 
Park, L. I., mirė kovo 30 d. 
Bus palaidotas balandžio 2 d., 
šv. Jono kapinyne. Laidojimo 
apeigas prižiūri Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas), grabo
rius.

Kovo 28-tą dieną Green po
int ligoninėj mirė Pranciška 
Dmufchbwski; gyveno po nu
meriu 153 Berry Street; pa
laidota 30 d. kovo. Grabo- 
riaus apeigomis rūpinosi Ra
dzevičius.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Aido Choro nariai! Visi būkite šį 
penktadieni ant pamokų, nes turime 
prisirengti dainavimui nedėlioję, 3- į 
čią balandžio, Elizabeth, Bangos 
Choro metiniame koncerte. Aido 
Choras pasisamdė busą del 45 pa- 
sažierių. Kurie nedirba, jei išgalės,' 
užsimokės po 25c, o jei nei to neišga
lės, tai bus vežami veltui. Busas 
išvažiuos 3-čią vąlandą po pietų 
“Laisves.” Jauni ir suaugę, 
traukite j šį koncertą!

nuo 
visi i

BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 'l-mos kuopos mėnesi

nis susirinkimas 'įvyks ketvergo va
kare, 31 kPYP (March), “Laisves” 
svetainėje. Pradžia 8-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime, nes turime daug į 
svarbių-dalykų apatarti.

Kuopos Valdyba.
(76-77)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

bertaininis susirinkimas įvyks penk
tadienį, 1 d. balandžio (April), 1932,1 
Kliubo nhme, 80 Union Ave., Brook-! 
lyn, N. Y. Bertaininis susirinki- Į 
mas yra šaukiamas kaipo ekstra, nes 
yra daug dalykų apkalbėjimui, tad 
visi Kliubo nariai būtinai turite da
lyvauti, jame ir kurių užsilikę mo- 
kestys, tai būtinai turite užsimokėti, 
kad neliktumėt suspenduoti laike li
gos.

Sekr. A. Deikus.
(76-77)

nu- į

NAU-

N

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

tu UUIVUU-i 
daimantus | 
daiktų ži- J 
pigiau

Į Laikrodžiai, Deimantai irI z
į Auksiniai Dalykai
| Dovanom ar patys sau norėda-
• mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane
• sipirksite.

| ĮVAIRŪS LAIK-
į RODŽIAI
I JAUSIOS MADOS 
!už PRIEINAMĄ

j KAINĄ 
0
| Taipgi taisau visokius laikrod- J 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. J 
b Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ! 
i Williamsburgieciams, kuriems į 
b pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ' 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise.
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsite “Laisvėje.” 
■

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (. LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUS1M.

musu raštine atdara dieną, ir naktį. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

INC

TEL. STAGG 
2-5043

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS VIRĖJAS
REIKALINGAS vyras arba 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Ir“

(75-77)

IŠRANDA VOJIM AI
P AS I R AND AVOJA gražus 

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

■><.,. / (75-77)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų* 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir .3rd Avės 

. NEW, YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikaa vyrų ir 

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

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

New York, N. Y.
Valandos PrlCmimoi 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

JONAS STOKES
Fotografas

šiųomi pranešu savo kostume- 
riamš, kad nerkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
< GRABORIUS

(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) . 

BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
Kainos po 
10c ir ISe

JONO ARBA.
PETRO SKAITYKIT, PLATINKIT 

“LAISVI * *
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DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261

, /
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ATEINANTIS NEW MASSES

PAVASARINIS BALIUS
TAI BUS KOSTIUMŲ BALIUS 

ĮVYKS PĖTNYČIOJE

1 Dieną Balandžio (April), 1932 M.
WEBSTER HALL, 119 EAST 11th ST

Vernon Andrade’s Renaissance Orchestra
Puikiausias laiko praleidimas bus čia

Įžanga $1.50 išanksto, prie durių $2.50
Tikietai dabar parsiduoda New Masses raštinėje:

63 West 15th St., flew York City

t NEW YORK. — Būdamas 
namie poilsio valandomis, ug- 
niagesis Wm. Dimmler,1 pąte- 
mijęs prasidedantį gaisrą 
skersai gatvės, po num. 143 
St. Ann St., išgelbėjo nuo ug
nies mirties motiną su 10 kū
dikių, kurie visi tuo laiku mie
gojo, o jų kambariai jau bu
vo pradėję degti.

NEW YORK. — Columbi- 
jos Universiteto1 ekonomijos 
profesorius Lindsey Rogers 
siūlo, kad miestas imtų po du 

į centu taksų prie kiekvieno 
į penktuko, kurį žmogus užmo
ka, važiuodamas gatvekariu

Philadelphia
.75

One Wa 
2.00
-____ $4.00
______ 3.00 

_  4.75 
RICHMOND ______________ 7.50
PITTSBURGH __________   8.00
DETROIT ________________13.50
CHICAGO _____ _________ -17.00
ALBANY and TROY______ 4.00

ROUND TRIP _____ ___5.00
KAINOS ROUN'p TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT 
W. 81st St., CHickcring 4-1600

Mūsų įšdirbystė savo ci
garų genimu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tomo savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius, 

risiunčiamee pašta pigiai ir 
eitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

361 Broadway, 
Brooklyn. N. Y.

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveįkatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.




