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W Gegužiai, Jurgeliutes ir Gugiai
imasi už čiuprynų už teisę iš
naudoti tos organizacijos na
rius. Jiems rūpi tik savo gerk
lė, savo kišenius ir tarnavimas 
kapitalistų klasei.

SLA. darbininkai turi atsi-1 
kratyti nuo tų buržuazijos 
agentų. Dabar eina SLA. Pil- Į 
domosios Tarybos rinkimai. 
Mūsų draugų, kurie dar pri
klauso prie SLA., pareiga smar
kiai darbuotis ir aiškinti dar-i 
binin.kams, kad jie nebalsuotų1 
už fašistų ir socialfašistų kan
didatus. Reikia agituoti darbi
ninkus, kad jie balsuoti^ už sa
vo klasės kandidatus. SLA. 
Darbininkų Opozicijos Komite
tas išleido lapelį reikale rinki
mų. Būtinai paskleiskite tar
pe SLA. narių.

SLA. darbininki) kandidatai 
yra šie: J vice-prezidentus, 
Mockevičius, į sekretorius, J. 
Miliauskas; į iždininkus, Mažei
ka.. Reikia, kad darbininkai 
balsuotų tiktai už tuos tris kan
didatus. Nereikia balsuoti už 
jykius kitus kandidatus.

Tuo pačiu tarpu prasideda 
rinkimai į SLA. seimą. čia 
taip pat svarbu, kad būtų iš
rinkta kuodaugiausiai revoliu
cinių delegatų, idant seime jie 
galėtų iškelti aikštėn visas šu
nybes socialfašistų ir fašistų. 
Visose kuopose, kurios pritaria 
komunistiniam judėjimui, ku
rios priešingos fašistų ir social
fašistų šmugeliams ir apgavys
tėms, reikia išrinkti į 
kovingus delegatus.

seimą

išleidoDienraštis “Laisvė”
Dr. Kaškiaučiaus parašyta kny? 
gą “Pirmoji Pagalba Ligoje ir 
Nelaimėje”. Labai naudinga 
knyga. Tai pirma tokias rūšies 
knyga lietuvių kalboje. Kupina 
patarimų, kaip ir ką daryti iš
tikus nelaimei—susižeidus, ap
svaigus, nusišutinus, apdegus, 
pritroškus, įkandus gyvatei, 
įsipjovus, užkietėjus viduriams, 
užėjus žaksėjimui, apsinuodi
jus ir tt. Pasitaikius nelaimei 
ir nežinant, ką daryti, kartais 
prisieina užmokėti labai bran
giai—ne tik pinigais, bet kan
čiomis ir neretai mirtimi.

Todėl įsigyk knygą “Pirmoji 
pagalba”. Turėk ją savo šlubo
je. Turėk ją su savim kelio
nėje. Laikyk ją savo automo- 
biliuje. Tas $1, kurį už ją už
mokėsi, apsimokės šimteriopai.

O dar svarbiau. Jeigu užsi
baigė dienraščio “Laisvės” pre
numerata, pasiskubink atsinau
jinti ir gausi “Pirmąją Pagal
bą” veltui. Arba jeigu nėši 
nuolatinis “Laisvės” skaityto
jas, dar neprenumeruoji dien
raščio, prisiųsk už prenumera
tą šešis dolerius ir gausi tą 
brangią knygą veltui.

Policija, šnipų agentūros, 
buržuazinė spauda ir požeminis 
gengsterių ir raketierių pasau
lis kelia orgijas visokių provo
kacijų. Viena provokacija ine- 
užsimiršo, kita kur nprs išdy
go. Atsimenate, kaip garsiai 
laikraščiai bubnljo apie siunti
nėjimą bombų fašistų priešams. 
Keli žmonės tapo užmušti.' Da
bar pas nieką nebeliko abejonės, 
jog tai buvo pačios policijos ir 
šnipų darbas. Dabar vėl kro- 
kodiliaus ašaras lieja delęi 
Lindbergho vaiko. Koks jų tik
slas? Pirma, kad nukreipti 
darbininkų atydą nuo bedarbės 
ir karo' pavojaus. Antra, kad 
sustiprinti kruvinos policijos ir 
šnipų spėkas ir rolę.

Darbininkai, saugokitės bur
žuazinės spaudos nuodų. Nepa
siduokite policijos, šnipų, spau
dos ir požeminio pasaulio pro
vokacijoms ir suokalbiams!

New York. —Miesto aug- 
štąsias mokyklas užsiregis
travo lankyti 210,893 stu
dentų.
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Genevoje imperialistai laiko “nusiginklavimo” konferenciją: Bet ji panaši į šitą “giltinę.” Jos tiks
las gązdinti ir apgaudinėti darbininkus.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Washington, D. C.—Val
džia tyrinės juodveidžių 
universiteto Howard prezi
dentą D. Johnson. Jis kal
tinamas simpatizavi^n ko
munistams.

Varšava. — Lenkijos sei
mas priėmė valdžios įneši
mą, kad laike seimo sesijų 
pertraukos prezidentą~ bū
tų įgaliota sauvalių leisti 
įsakymus ir patvarkymus. 
Tas reiškia, kad jis paver
čiamas faktinu diktatorium.

Istanbul, Turkija. — Gau
tas pranešimas, kad Čechos- 
lovakijos fašistinė valdžia 
sutiko leisti kontr-revoliu- 
cionieriui Trockiui praleisti 
trijų menesių vakacijas Če- 
choslovakijoj. Trockio tiks
las: atsikraustyti arčiau 
prie Sovietų Sąjungos, kądi 
padėjus baltagyardiečiams * 
ir imperialistams kovoti 
prieš Kojnųnistų Partiją ir 
prieš Soviętų valdžią. , tprieš Sovietų valdžią. ,

Maskva.'— Sovietų vald
žia suorganizavo , imigraci
jos departmentą prie Darbo 
Komisariato. Departmen- 
to pirmininku paskirtas d.' 
Borodinas. • - • . •. :

Paryžius.—Francijos bur
žuazija labai patenkinta di
deliu Hindenburgo laimėji
mu Vokietijoj. Taip pat 
džiaugiasi Francijos socia
listai. Kruvinasis Hinden- 
burgas ir kaizerio dešinė 
ranka laike pasaulinio ka
ro virto kapitalistų ir so
cialistų herojum (didvyriu).

Komunistinės
Laidotuves

PLENTYWOOD, Monta- 
na. — Numirė susipratusi o 
darbininko Salisbury duktė 
Janice, 14 metų mergaitė. 
Ji tapo palaidota be jokių 
bažnytinių ceremonijų. Su
sirinko draugų iš visos apie- 
linkės.. Karstas buvo ap-_ 
dengtas raudona vėliava 
juodais pakraščiais.

Tai pirmas toks atsitiki
mas šioj apielinkėje. Bur
žuazinė spauda labai daug 
rašė apie šias komunistines 
laidotuves. O fanatikai 
kunigai iš kailio neriasi.

ir

Japonų Globoje
Mandžurijos Valdžia 1

r.,
MUKDEN. — Naujoji 

Mandžurijos, valdžia atsi
kreipė prie Japonijos, kad 
ji padėtų numalšinti sukilė
lius. Reiškią taip: Japoni
ją įsteigė Mandžurijos val
džią,' dabdi^ ta valdžia šau
kias Japonijos ‘kariniu -Spė
kų pagelbės išgelbėjimui ^sa- 
vo ’kdiliė nuo Maūdžurijos 
liaudiesJ < . - L- >

versta pasitraukti nuo miesJ 
to Kwangchow Honan pro-’ 
vincijoj, kurį ji buvo apstu 
pus. . / ; ■ i

Hankow. — Gautas, pra
nešimas, kad komunistų 
Raudonoji Armija buvo pri-| rijos.

London. — Pranešama, iš 
Mandžurijos, kad tenais 
vienas japonų karinis orlai
vis buvo perskridęs į Sovie
tų Sąjungos teritoriją. So
vietų orlaiviai jį apsupo ir 
privertė nusileisti žemėn. 
Spėjama, jog tai buvo japo
nų karinio štabo pasiųstas 
žvalgas apžiūrėti, kaip So
vietų Sąjunga turi apdrū- 
tinus saugojimą savo terito-

DETROITO DARBININKAI RUOŠIA 
MASINĮ TEISMĄ PRIEŠ BUDELIUS

Darbininkai Atsisako Ką nors Bendro Turėti su Valdžios 
Bandymu Nuplauti Rankas Fordui ir Murphy; Lietuviai 
Darbininkai ir Darbininkės, Dalyvaukite Rengiamam Ma

siniam Teisme Kovo 24 d. -T
DETROIT, Mich.— Mies-įvo masinį teismą prieš bu- 

to kruvinoji valdžia vėdarėlius, kurie surengė j tą 
slaptą gr and jury tyrinę-. sĮįgi-dynę. Masinis teisinas 
jimą kaltininkų delei skei- [jVyj<s kovo 24 d. Mes šau- 
dynčs, kurią policija ir For- kiame Detroito lietuvius 
das surengė pnes darbimn- I darbininkus ir darbininkės 
kus. Gaisusis snipas 11 1 tūkstančiais dalyvauti masi- 
p r ovokatonus Spolansky nįame teįsme h. asmerkti 
pakviestas liudyti Kaip kruvina Forda ir Murphy 
j diena aišku, kad sitas1 1Hv. v
“grand jury” tyrinėjimas.
yra tik bandymas numazgo-' Darbininkų komitetas at- 
ti rankas, Fordo ir Jdžios ėjo į Detroito miesto tary- 
ir žmogžudingos policijos, bos posėdį ir perskaitė pro-

Tuo būdu darbininkai i testą prieš ^budelišką vald- 
nieko bendro neturi su ta' žią. Išklausę rezoliuciją, 
“grand jury”. Detroito dar-Į miesto ponai teisinosi, būk 
bininkai nutarė suruošti sa-; jie esą nekalti.

SMETONA GABENA ARMIJĄ KLAI PE
DON IR RENGIAS PRIE NAUJO SMURTO

VOKIETIJOS NAUJI PREZIDENTO 
RINKIMAI ĮVYKS BALANDŽIO 10 D.

BERLYN. — Hindenbur-; žio 10 d. Vėl eiš karšta rin
gui stokuoja 160,000 bal- kimų kampanija.
sų del išrinkimo į prežiden-! Buržuazinė spauda' įpra
tus. Buržuazija ir socialde- našavo, kad Komunistų 
mokratai nusiminę, nes jie kandidatas d. Thaelmann 
visi tikėjosi, kad Hinden- tegaus 4,800,000 balsų. Bet- 
burgas lengvai gaus abso-’gi už jį paduota 4,971,000 
liūtę balsų didžiumą. | balsų, vadinasi, 171,000 dali

jau paskirti antri baisa-jgiau, negu buržuazija sky
rimai, kurie įvyks baland- j re.

New York “Times” korės- jis turi įsteigęs didžiojoj 
pondentas praneša iš KJai- Lietuvoj, 
pėdos, kad tenai viešpatau
ja didžiausias sujudimas 
tarpe vokiškai 1__
žmonių . Skelbiama,

Tuo tarpu Smetonos pa
ką Ibančiu skirtas Klaipėdos diktato* 

kad Nūs Šimaitis paskyrė Klai- 
Lietūvos smetoninė fašistų pėdos valdžios nariu savo 
valdžia siunčia linkui Klai- agentą Tolišių ir reikalauja, 

kad seimelis tu o jaus užgir* 
tu. Didžiuma seimelio at
sisakė tatai padaryti, tai 
Šimaitis pastatė ultimatu* 
mą. Jeigu neužgirs iki tam 
tikros valandos, tai bus 
prieš seimelio didžiumą pa
vartotas smurtas. .J

pė.dos didelius būrius gerai 
ginkluotos kariuomenės. 
Sakoma, kad kanuolėmis 
Smetona ruošiasi sukriušin- 
ti savo priešus Klaipėdoje, 
išvaikyti Klaipėdos seimelį 
ir taip įsteigti savo kruviną 
neribotą diktatūrą, kokią

Stebėtinas Gamtos Buvo Vartojamas Te-
ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS Kari jozas su Moteriške roras prieš Komunistus

MASKVA. — Bėgyje šių 
metų bus paleistas darban 
traukinių lokomotyvų ga
minimo fabrikas Kuznecke. 
Į metus padarys 500 loko
motyvų ir 25,000 tonų įvai
rių dalių lokomotyvams.

Gautas pranešimas, kad 
neteisingai buržuazinė spau
da buvo paskelbus,: jog. Chi- 
mijos nacionalistinė valdžia 
pripažino Sovietų Sąjungą.

.STALINGRADAS..— Pa
galiau^ Stalingrado trakto
rių 1 fabrikas i jau n išleidžia 
185 traktorius į dieną? fB&i-

Kodėl Žudosi- 
Kapitalistai? )

Nesenai nusižudė: stam- 
, bus Švedijos finansierius ir 

pramoninkas (Kreuger. Da
bar pranešama iš Ęocheste- 
rio, kad nusišovė Kodak 
kompanijos karalius ponas 
Eastmanas. Pastarasis nu
sišovęs delei sugedimo svei

katos. >
Sovietų valdžios organas 

“Iz vesti j a” rašo editorialą 
apie nusižudymą Kreugerio.i 
Laikraštis nurodo, kad tas

giama dasivaryti iki pilnos 
gaminimo galios, tai yra, 
prie pagaminimo 140 trak
torių į dieną.

LENINGRADAS.—“Max 
Hoelz” fabrikas išleido pir 
mą rotarinį presą. Į va

Tula moteriškė, vardu 
Veliki Bachkerek, gyvenan
ti Jugoslavijoj, kurios vy-lžia ir judošiai socialdemo

kratai vedė terorą prieš ko
munistus laike prezidento 
rinkimų kampanijos. Ko
munistų Partijos dienrąš4- 
čiai buvo konfiskuojami, 
idant komunistai nepasiek
tų balsuotojų su savo agita
cija. Mieste Dortmund, po
licijos galva kruvinasis, so
cialdemokratas ZoergfebęJ, 

j kuris 1929 metais laike gė- 
vaikai gūžinės surengė darbiniu-7 

kams škerdynę, uždraudė 
komunistams laikyti bile 
kokius susirinkimus laike 
rinkimų kampanijos. •

Ateina žinių iš Vokieti
jos, kad Hindenburgo vald-1 •

ras mirė, yra motina 9 kū
dikių. Ji apsivedė 15 me
tų amžiaus. Prieš sulauk
siant 16 metų amžiaus, ji pa
gimdė trynukus; metams

landą laiko šis presas galės prabėgus, ji vėl pagimdė 
“ trynukus; o kitais metais
pagimdė dvynukus. Keli 
mėnesiai atgal, prieš vyrui. 
mirsiant,- ji pagimdė vieną 
kūdikį. Ir taip šiandien tu- i 
ri 9 kūdikius.
auga ir; sveiki. Motina irgi 
geroj sveikatoj.

atspausdinti 10,000 kopijų.
v ■ * * >

MASKVA. — 1931 metais 
pasaulio anglies gamyba, su
mažėjo; ant 13 nuo$. Gi per. 
tuos metus, Sovietų anglies 
gamyba padidėjo 13 nųoš.

kapitalistas pamatė bankru- 
tą ir pasidarė galą. Krizis 
priveda prie žudymosi. Kre- 
ugeris buvo mirtinas prie
šas Sovietų Sąjungos.

“Izvestijų” komentarai 
baigiasi:

“Atskitfa^ kapitalistas, 
nerasdamaWiseities iš kri
zio, gali ’ nusižudytk

Pastatė Pavojun
3 Draugą Gyvybę

Draugė Berkman
Serga Sauslige

KNOXVILLE, Tenn. — Draugė Berkman, Law* ■a

vė, kuri suareštuota ir lai
koma Bostone, tapo perkel
ta į Carney ligoninę. Dak
tarai pripažino, kad ji ser
ga džiova ir jos liga jau 
pavojingam laipsnyje. ■ *

Trys iš Kentucky streiko rence audėjų streiko vadų- 
Įvadų—d. Doris Parks, Vein .....

Bet Smith ir Anna Barton, tapo 
kapitalizmas ' kaipo toks, išsiųsti į Harlaną kalėj i- 
taip pat nerasdamas išeities , man. Tai daroma su tuo 
iš krizio, pasirenka žudymą I tikslu, kad juos tenai nužu- 
kitų. Japonijos imperializ-l'dytų. Pasodinti į atskiras 
mas žudo ’ 
v a 1 stiecius 
idant išlipti

darbininkus ir . kameras, o spauda kursto 
tūkstančiais, gaujas “apsidirbti su komu- 

iš šio krizio.” luistais.” : j • >
(Daugiau Pasaulinių žinių 

5-tam puslapyj)
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VAJUS DEL 1,000,001) DARBU’
Kiek laiko atgal Amerikos Darbo Federacijos reakci

niai vadai, Amerikos Legionas ir kitos reakcinės orga
nizacijos bendrai paskelbė vajų gavimui 1,000,000 darbų 
del bedarbių. ,

Šaukė rėkė, kad jie skelbia “karą depresijai.”, kad jie 
greitu laiku surasią milioną darbų, ir tokiu būdu sugrą
žins “prosperity”—“‘gerus laikus.” ; ;

Ir štai net New York “Evening Post” koVo 11 d. seka
mai rašo apie tą vajų: •

“Arpe riko s Legiono ir kitų prisidėjusių organizacijų 
vadai-‘karo prieš depresiją’ vajuje šiandien atsišaukė 
del tolimesnio vietinio susiorganizavimo, ir tapo pripa
žinta, jog pats vajus del 1,000,000 darbų yra depresijos 
padėtyj. , ’

“Pi^nesimaiuš-visų šalies dalių parodo, kad viso 202,- 
576 darbai gauta nuo vasario 15 d., bet laike to periodo 
daug darbininkų tapo atleista iš darbo, ir dar abejotina 
vertė tų gautų darbų.”

Tai taip eina Amerikos Darbo Federacijos ir Ame
rikos Legiono vajus gavimui miliono “darbų”. Tai. yra 
naujo- blofo vajus. ’ ■ , i

Šiame kapitalizmo krizyj darbininkai išgirs įvairios 
rūšies blofų.

Kiek daug apie “prosperity” sugrįžimą blofino prezi
dentas Hooveris? \

Kiek daug blofinta apie skyrimą milionų dolerių staty-Į 
bai ir tt., kad neva tuo būdu “sumažinti bedarbę?”

Trečiadienis, KoVo 16,v JL932

APŽVALGA
Lietuvos Fašisty Ryšiai su 
Lenkijos Fašistais

Social fašistų “Naujienose” 

kovo 11 d. tilpo tūlo B. K. Al- 
gimanto jš Buenos Aires, Ar
gentinos, pranešimas apie ten 
esamus labai artimus ryšius 
tarpe Lietuvos fašistų konsu
lato ir Lenkijos fašistų atsto
vybės.

J ’ » j ;
Lietuvos fašistų atstovu Ar-, 

gentine j e yra generolas Dau
kantas, vienas iš dalyvių fašis-: 
tiriam perversme 1926" metais. 
Sociaį^ąšiątąš. Algimantas savo 
pranešime; sako: . 1 , ■

Lietuviams nebuvo malonu 
matyti generolo Daukanto pa
vardę Argentinos lenkų spau
doje, kad jį aprašo, kaipo Len
kijos draugą... Ir iš tiesų, 
Jeigu generolas Daukantas da
lyvauja draugiškuose Lenkijos 
m misterio Mazurkevičiąus ban- 
kietuose, tai kitaip ir negalima 
suprasti. Komintuojant to
kius faktus ispanų spaudoje 
taipgi darosi dpinija Lietuvos 
susidraugavimo su Lenkija. 
Tai aiškiai parodo, kad visi 
tie Vilniaus Gynimo Komitetai 
yra tik del “prostoi nurodo1’.

i Tolinus nurodoma, kad Len- 
Įkij^s juriskonsulas Berkman 

;ei-; 1 • A i • • jtaip at veda ir Lietuvos reiiBlofai sprogsta, kaip muilo burbulai vienas po kitam.! F
Vnin rlirlSirk Lai-n rlirlAi’i ‘ ' < 1US. V’11 Cl 1,Bedarbė kaip didėjo, taip didėja. . /

Mažėja gamyba plieno ir kitose pramonėse. jF. E. 
Schmitt, redaktorius laikraščio “Engineering New6 Ėe- 
fc&rd”, aprokuoja, kad šiemet miestų valdžios sumažins 
apie bilipną, dolerių išlaidų viešiems darbam^ iv ■ dęl to 
bed&tbių armija padidės dar ant vieno miliono. į s ; ■U1

Ja# dabar įvairiuose miestuose pravedama taip vadi
nama ekonomija ir. sustabdoma viešieji darbai! dėl sto
kos pinigų. 1Tuo būdu dar daugiau darbininkų ;išhiėtį-f 
ma is darbo. j . ' I J t'; J

Tai. yra nesąmonė dabartiniu laiku, ■ kuomet masįniąiį 
darbininkai metami iš darbo iš priežastes į' 
pitalizmo krizio, kalbėti, kad vedant vaj 
darbų buš galima bedarbę sumažinti.! : t ^, 4

Bet kapitalistai kad ir klaikiausių priemonių griebtasi; 
mulkinimui darbininkų, id&nt darbininkus sulakyti nuc 
kovos už bedarbių apdraudą, nuo kovos už sutrumpini
mą (jferbo valandų iki 6 valandų į dieną. , j

Pirma išnaudotojai bando darbininkus apgauti' viso
kiais blofais. Bet kuomet į blofus darbininkai pradeda 
netikėti, pradeda organizuotis ir kovoti, tuomet valdant 
čioji klasė prieš kovojančius darbininkus panaudoja sąn 
vo ginkluotą spėką. Jeigu darbininkai nenori pasiduoti 
blofui, tai prieš juos atsukama kulkosvaidžiai. Į minias 
badaujančių bedarbių Chicago j, Detroite, Cleyelandd/i 
New Yorke ir kituose miestuose policija meta ašarų ga- 
zines bombas ir šaudo.
Valdančioji klasė kur gali, tai, apgavystės būdu stengiasi 

suversti krizio naštą ant darbininkų, pečių. Kuomet ap
gavystė nebetarnauja, tuomet griebiasi kruvinojo tero
ro, idant jbaugiriti darbininkus ir prievartos pagelba lai
kyti juos vergijos ir skurdo sąlygose.

Tas, žinoma, turi atidaryti akis kiekvienam darbinim 
kui, ir kiekvienas darbininkas privalo žinoti, kad be ko
vos prieš valdančiąją klasę darbininkai negalės pagerin
ti savo būvio, negalės iškovoti jokių koncesijų.

k Už tai labai svarbu jungti, kaip tik galima, visas dar
bininkų spėkas į daiktą po Komunistų Partijos vado
vybe kovai prieš kapitalistų klasės atakas ant darbinin
kų. , Už tai yra labai svarbu kiekvieno darbininko mažes
nis ar didesnis veikimas revoliuciniam judėjime: trauki
me platesnių darbo masių prie to judėjimo, skleidime 
revoliucinės propagandos ir tt.

Todėl dirbkime visi ir visos revoliuciniam judėjime su 
padidinta energija. ty'

‘ H c 1 JJj.

idant darbininkus sulakyti nuo j
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patyrimo žinodamas, jog rytoj 
negalės atsikelti.

ganizacijose; vyti juos lauk 
iš organizacijų, kuriose did
žiumą sudaro darbininkai.

Ką S.LA. Nariai Darbininkai 
Turi Daryti?

Dabar fašistai ir socialfa- 
šistai ėdasi, riejasi tarp sa-

Lan-

Dar del Mūs Darbo Palaipinėse Draugijo
se ir KHubuose

Lenkijos ministeris Mazur- 
Ikiewicz spaudžia . generolą 
Daukantą. Lenkijai, reikalingi

. ,visi slapti' Lietuvos valdžios 
1 i cirkuliarai, sutarčių tekstai su 
/kitomis valstybėmis .ir abelnai 
• kontroliuoti visą. Liet.uyos po

litiką ne vien Vilniaus, ar 
Klaipėdos reikalui. Del . to 
Lenkijos ministeris Argenti-

I nojf p. ■ Mazurkienvicz, įsakė 
: Lietuvos' konsului Gauciui pem 
: davinėti. > visus. tuos' dokumen- 
j tus Lenkijos ■ valstybės'- juris^ 

k-onsūlutui - ■ Argentinoje, /p.
' Berkmanui. Kad^dalykas šil

džiau eitų,-r—B erkmąnas x pada
romas ir Lietuvos. reikalų ' ju- 
riskonsulatu.i \Trūksta,tik bem 
riskonsulu. :■ Trūksta tik. be n-\ >
Gi pranešimo pradžioje Algi-1 

friantas šako, kad
Iš svetimtaučių diplomatų 

lūpų kelis kartus teko, girdėti, 
, būk tarp Lietuvos ir’ Lenkijos 
' yra sudaryta slapta politinė 
sutartis, sulig kurios Lietuva 
norima padaryti Lenkijos pro
vincija.. Esą, ta sutartis lai
koma didžiausioje slaptybėje 
Kaune, bet jai duodama eiga 
nekuriose Lietuvos atstovybė
se užsieniuose.
Nežiūrint Lietuvos fašis

tinių valdonų viešo šauksmo 
prieš Lenkiją del Vilniaus 
pagrobimo, slaptai jie pa
laiko bendrus ryšius su Len
kijos fašistiniais valdonais. 
Veikiausia, kad jiė jau yra 
sudarę slaptą politinę su
tartį. . ,Bet kokjam tikslui? 
žvarbiausia karui prieš So
vietų Sąjungą. Ir aišku, kad 
iškiltĮfe imperialistu "karui 
pHes Sovietų Sąjungą' Lie-! 
tųya. pątąptų į-enkijo^ ,pro- 
tyjicija. To reikalauja im- 
jįe ijialistų interesai, > ir, > žino-, 
maj lain' nesipriešina'ir ne- 
siįiri^šinš' imperialistų ‘šūriė-'

I / ■ 'J . 1

vęs del kontrolės SLA. or
ganizacijoje
• ' Vieni ir kįti perąa savo 
kandidatus* Iškelia , vieni 
kitų i bjauriausius^ i niekšiš- 
Jdaušius darbus. ’

< • , J J . ■ • •

Bet ką turi daryti SLA.- 
nariai darbininkai, kurie 
sudaro didžiumąą SLA. or
ganizacijoj ?

Jie dabar turi matyti, 
kad fašistai ii* socialfašistai 
yrą jų mirtini priešai ir ne 
tik neprivalo už jų kandida
tus balsuoti, bet privalo 
prieš juos vesti kovą, idant 
atsikratyti nuo jų pragaiš
tingos vadovybės.

Kiekvienas SLA. narys 
darbininkas privalo Pildo
mosios Tarybos rinkimuose 
balsuoti už SLA. Opozicijos 
Darbininkų ! statomus tris 
kandidatus:

Ant vice-prezidento—M. 
Mockevičius, Maltby, Par>

Ant sekretoriaus—J". Mi
liauskas, McKees Rocks, Pa.

Ant iždininko—J. Mažei
ka, Wilkes-Barre, Pa.

Pernai metais Jungtinėse 
Valstijose kriminaliai ištvirkė
liai buvo pasigrobę 2,000 jaunų 
mergaičių ir per prievartą jas 
išsivežę lytiškiems savo reika
lams. Kiek pavalkiotos, lytiš
kai išnaudotos, jos paskui su
grįžo namo.

Elektra iš Saulės
Berlyno profesorius B. 

ge išrado tokią elektrinę
kad pasidaro elektros sriovė| 
tiesiog iš saulės šviesos. Celė 
taip įtaisyta, kad tarp dviejų 
gryno vario sluogsnių įdėtas 
sluogsnis deginto vario (copper 
oxide).i

■ , .  •

, 400 Pėdų Ilgio Rekordas 
; ' Gramofonui I

‘ 1 Vienas gramofono rekordas 
galima bus t griežti per dvi va
landas- bet tas rekordas turi 
400 pėdą ilgio; tai yra filmą, 
panaši į judamųjų paveikslų 
filmas. Tik ant senoviško pa-1 
prasto gramofono negalėsi 
griežti šį filminį rekordą. To
dėl General Electric Kompani
jos inžinierius C. H. Hewlett 
išrado ir pastatė special į tam 
gramofoną. Iš tokios rekordi
nės filmos galima būtų girdėt 
ilgoką operą, arba išklausyti 
įtalpą didokos knygutės, jeigu 
jinai būtų įdiktuota.

ĮDOMUMAI
'■Laike pasaulinio'karo iš vo
kiečių kanuolės ^atšvilpęs šovh 
nys pataikė stačiai 'į gerklę ka
nadiečių 'kanuoiės, > kurioj . eks- 
plodavo ii’ vėl atgAl išsišovė. 
Tą kanadiečių kanuolę valdė 
artileristas Albert E. BudcL .

Gėbrge Briggs, New Sharon 
miestelyj, Iowa, per dvidešimts 
metų reguliariai sirgo kas anra 
diena. Tai jis žinojo, khda 
sirgs. Vieną dieną pavaikščio
jo, padirbėjo, ir gula į lovą, iš

Elektra Varomi Plūgai
Europoj yra 200 elektrinių 

plūgų, kurie viąai panašūs į 
gazolininius traktorius—plūgus. 
Elektrinis plūgas yra štai ko
kis padaras. Viename dirvos 
gale yra volas ir kitame. Prie 
tų volų pritaisyta lynas iš ge
ležinių vielų. Elektriniai mo-' 
toliai suka volus. Prie lyno pri-1 
taisytas plūgas, tempiamas vie- \ 
no volo vienon pusėn, o paskui i 
davarius tiki galo, .ir apsukus 
plūgą, .kitas volas traukia lyną 
su plūgu antron pusėn. Kada,

Draugai man pastebėjo, š e i p i n i ų organizacijų ir 
kad straipsnyj apie Lietu- kliubų, bet jose veikti 
vių Darbininkų Susivieniji- smarkiau, negu bile kada, 
mo vajų, tilpusiam “Lais- __ . . .. . . . . , ,
vėje” už kovo 11d., perdaug iKai kur reikla kelU Uausi- 
paneigtas mūs darbas loka-|mas susivienijimo su Lietu- 
linėse pašelpinėse draugi jo- (vįu Darbininkų Šusivieniji- 
se ir khubuose. Jie sako, t
kad iš to štraipsnio tūlų da--mu- Jau šiuo tarPu turime 
litį galima išsinešti suprati- daug organizacijų, 
mas, būk aš agituoju nu- . , .
m e s t i .d a rbą pašelpinėse ,Prisluntė į L.D.S. 
draugijose ir kliubuose, < 
dirbti Lietuvių Darbininkų 
Sūsiyiępijimui.j . . (

Peržiūrėjęš savo straips
nį atydžiai, suradau, kad'Kitaip betgi būtų, jei ten 
ten yra vieta','kuri, duoda- _ , -
tokį supratimą, ' vieta, ku- nesu-astu mus draugų - vei- 
rioj neišplėsta mintis, ir ji kėjų, susipratusių darbinin- 
gali suklaidinti vieną ar ki- kų.
tą mūs darbuotoją kas del Tačiaus, šalę to darbo, 
minėto darbo. Kalbamoji kurį vedame lokalinėse or- 
neišplesta minėto straipsnio ganizacijose, mes privalo- 
dalis yra sekama: me dėti pastangų būdavo ji-

“Daugelyj vietų mūs drau- rnin Lietuvių Daibininkų 
gai perdaug svarbos deda ant | Susivienijimo, traukiant į 
lokalinių draugijų ir kliubų. jį tuos tūkstančius darbi- 
Seniau, kuomet neturėjom sa- ninku, kurie dar niekur ne- 
vo Susivienijimo, tai buvo pa
teisinama. Bet šiuo tarpu ne. 
Tie kliubai ir lokalinės orga
nizacijos dažnai patampa re
akcijos lizdais, 
darbas nueina niekais. ' 
turim pavyzdžių. Jei draugai \

“ darbuotųsi Susivienijime tiek, 
kiek lokalinėse organizacijose, 
bei kliubuose, tai šiandien 
turėtum' daug kartų didesnį 
Szisivienijima.’1
Tai sakydamas, aš nieku 

būdu neturėjau ’mintyj, kad 
mūs draugai turi nepaisyti

kurios 
laiškus, 

o ■ k 1 ą u s i ančius informacijų 
' apie vienybę. Su daugeliu 

1 f ■ . 11 
iš jų bus vienybė padaryta.

priklauso; ypačiai jaunimas 
reikia akstinti stoti į L.D.S.

Tik šitokiu būdu veikda- 
Visas mūs mi; mes pasieksime teigia- 
----- Tarn ^mų rezultatų, užkariavime 

■ masių. • ‘

tuo būdu, plūgas eina pHekyn, lokalinių pasalpimų draugi- 
tai ant priešakinio volo bžsivy- jų ir kliubų, juose neveikti, 
nioja lynas, o nuo užpakalinio! Ne! Aš turėjau Oftienyj tą 
volo nųsivyniųja. Pasukus, plū-! būtent fakta,’kad mūs drau
gą priešingbn .pusėn, jau kitas,1 
volas traukia plūgą, vynioda-i 
nias ant sabęš’ lyną; taip ‘pa
kartotinai ir einat < •

Prie volų, privesta, elektra iš 
artimų miestų bei miestelių ar
ba fabrikų. Plūgas eiifa su tri
jų mylių greitumu per valan
dą; per dieną gali nūart iki 3'0 
akrų. Vienam akrui vidutiniai 
sunaudoja elektros už 60 centų. 
Patsai gi įtaisas kaštuoja 15,- 
000 iki 20,000 dolerių.

---- .—  t  ......

Juodašimčių Pasikėsinimas Uždrausti 
Pardavinėti Komunistinę Literatūrą

Klasių kovai aštrėjant, 
juodašimčiai neriasi iš kai
lio, kaip čia geriausiai pa
žabojus tą kovingąjį darbi
ninkų judėjimą, kuris šiuo 
krizio metu labai smarkiai 
žygiuoja pirmyn. Visų pir
ma jie stengiasi išleisti įvai
rius įstatymus,' kuriais re
miantis būtų galima sumes
ti į kalėjimus visus tuos, 
ktirie, drįsta priešintis ,jų 
užmačioms.. , ... .

New Yorkę yra savaitinis 
J^ikriaštįs “The Chięf ’’, kurią 
yiįa .neva pašvęstas, tiems 
darbininkams,1 kurie ( turi

R. Mizara

HARTFORD, CONN.

Vasario 13-tą dieną Laisvės 
Choras rengė vakarienę. Apie 
pačią vakarienę jau vėlu ra
šyti, bet kad buvo renkama 
aukos, tai reikia pažymėti. 
Aukos buvo renkamos Koąiu- 
nistų Partijai. Kuomet paaiš
kinta apie komunistų Partiją 
ir jos 
draugai sudėjo aukų jos pa
ramai.

Todėl 
dus ir pavardes tų, kurie au
kojo nemažiau, kaip po 25c. 
Po $1 aukojo: K. Latvėnas, A. 

| Beržinis, V. Zigmantas ir V. 
; Puida. A. Pavilionis—50c. 
| Po 25c aukojo: R. Baltulionis, 
iV. Tirya, O. Guobienė, A.

*

4

gų pareiga patiems prik
lausyti prię Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir ra
šyti tuos darbininkus, kurie 
dar niekur nepriklauso, až- 
uot juos traukus į mažas 
lokalines organizacijas bei 
kliubus.

Iš kitos pusės, kurie drau; 
gai priklauso prie lokalinių vii • •• • » v. niva, UUVUJVUV)
p a S e 1 p O s organizacijų n Kamilaskas, D. Navickas, P. 
kliubų,privalo ne tik veikti, 
bet veikti pasmarkinta 
energija.
Nepaisant,' kaip mes buda- 

vosime Lietuvių Darbinin-! 
visvien tokio mažo susiriųkimo, tai 

gana gera auka Komunistų 
Partijai. Nepaisant, kad vi
sokie provokatoriai niekina ir 

i šmeižia Komunistų Partiją, 
darbininkai pažįsta savo va
dą ir glaudžia savo jėgas jos 
vadovybėn. Visiems aukau
tojams tariame ačiū varde Ko
munistų Partijos.

L.D.S.A. 18-ta kuopa laikė 
savo susirinkimą kovo 7 d. 
Šiame susirinkime bekalbant 
apie darbininkų klasės reika
lus, paaiškėjo, kad čia» lan
džioja provokatorius Prūseika. 
Jisai čia jieško savo vienmin
čių. Matomai, kad jam la
bai sunku vienam pasilikus,' tai 
nabagas jieško talkos.

< Mūsų kuopa nutarė rengti 
diskusijas. Tai galės ponas 
Prūseika atvažiuoti ir padisku- 
suoti su draugu A. Bimba. 
Tuomet Prūseika galės pasa
kyti tą “teisybę,” apie kurią 
jisai taip labai daug kalba.
Paryžiaus Komunos Minėjimas

Kovo 18-tą d. Komunistų 
Partija rengia minėjimą Pa
ryžiaus Komunos. Parengi
mas įvyks Lyric Teatre, kam
pas Park ir Broad Sts. Pra
sidės lygiai 8-tą vai. vakare.

Visi darbininkai, turime da
lyvauti šiame minėjime, nes 
tai buvo, pirmas darbininkų 
sukilimas ir bandymas įkurti 
savo valdžią. Toje kovoje, 
1871 metais, žuvo tūkstančiai 
darbininkų. Mes ir dąjjar 
imame lekcijas savo kovoms iš 
Paryžiaus Komunos įvykių.

Komunistė.

kų Susivienijimą, 
lokalinėse organizacijose ir

fašistai vadina komunistų Rimbuose dar pasiliks mil- i

X
vedamaš kovas, tai

čia paduodame var-

Padelskis, M. Butaila, J. Vei- 
veris, A. Griškevičia, J. Juš
ka, R. Zimermanienė, A. Juod- 
snukis. Viso aukų surinkta 
$10.55.

Galima pasakyti, kad nuo

spauda. TLaisnių” depart- žiniška masė, tūkstančiai | J 
mentas padarė tyrinėjimą lietuvių darbininkų. Dau- 
ir grasino pardavinėtojus gelis tų organizacijų vaidi- 
daugiau neparduoti, nes ki- na nemažą vaidmenį kaip 
taip leidimas turėti būdukę savišalpos taip ir bendros 
pardavinėti laikraščius ir klasių kovos eisenoj. Idant 
magazinus bus atimtas. To-; nepataptų tos organizaci- 
kių būdukių New Yorke Jos reakcijų lizdais, žinoma, 
yra 1400. Fašistas Cortez mes turime darbuotis, kovo- 
džiaugiasi, * kad pasekmės darni prieš jų'politiką. Kur 
būsią geros. Bęt dar yra kliubai bei organizacijos tu

ri’savo svetaines, mūs par
eiga stovėki sargyboje, kad 
j o s n e būtų ‘naudėjamos • v/ ; d *«: • • r i • 1

BALTIMORE, MD.

priešda;rbininkiškiemš rei-'

me?‘ Ir tas pats ‘Algimantas,' 611, ’Schlessirigeris/ir -tam'

Jei randasi nemoralybes,

25 Kp. <Koiresp. : I griežtą kova įvairiose oi>

kalains, O’ tik ■ darbininkiš
kiems.

T > M < - į . , i /

Nė i vienas draugas netu
rėtų. apleisti lokalinių pa-

tūkstajičįąi visokių požemi
nių tirvų, kurie ’ eina ranka

Soviet Union'ųeh£jamam prieš- 
, kariniam nūtihįę, vWrig įvyks

Bus geąi *kalhjefH j 
draugai &uotą, Ąvi (žodį pu- .ra vivkzAAn* L? ctąi;OininKanis,- Kurie ( turi

1? — j • . ■

Į Iš Mūsų Veikimo

Vietinės AL.D.L.D. 25-tos 
kuopos s u si r i n k i m a s* at
sibuvę 7 d. kovo. Svarbiausi- 
tarimai buvo sekanti:

Surengti d-gui R. Mizarai 
prakalbas 10 3. balandžio. 
Tikiųiės turėti geras pasek- 
mea,<Į)es d. R. Mizaros kalba 
eiti papuošta daug pergyven
tais įspūdžiais.

Nutarta dalyvaut nominacijų 
konferencijoj, kurioj bus ren
kami draugai atstovauti Ko
munistų Partiją sekančiuose 

K rinkimuose. Draugai S. Rey- 
i irfontas, F. Pivariūnas atsto- 
| vau?, mūsų kuopą.
| Ktiip pirmiaus, taip ir dabar 

kiek’/galint remsime finansi
niai taip svarbų darbą.

.^ Kuopos nariai vienbalsiai 
patart dalyvauti Friends of

“Naųjd Karoįęająras” kny
gutė platinasi gerai; • “. ■

Kadangi “J^aisvę”' Skaitan
čių draugų šiandieną'daug yra 
paliesta sunkaus bedarbės kri
zio, todėl išrinkta komisija iš 
ši ii draugų : S. Povilaičio ir F. 
Pivariūno sužinoti,1 kam rei
kalinga parama, kaipo suma
žinti dienraščio-. “Laisvės” kai
ną, o kurie naudojasi ta pri
vilegija veltm, sustabdyti. Nu- 

• tarta greitu laiku surengti šo- 
| kiai.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 4 d. balandžio, 1932 
metų, Lietuvių svetainėje.' Vi
si dalyvaukite.... ... .

kita, bėdą su nemorale lite
ratūra,, tai,, girdi, yra New 

!Yorkę ‘10,000, t^ip vadina
mų '“Stationary Štoteę”, 
vaistinycių ir' kitokių krau
tuvėlių,: kurios be jokių lei
dimu pardavinėja laikraš
čius' ir žurnalus. Fašistai 
ją visokio juodojo urvo tei- 
k.alauja mie'sto valdžios iš
leisti patvarkymą, kad: to
kios krautuvėlės, kurios 
pardavinėja laikraščius ir 
magazinuš, turėtų leidimus 
iš miesto valdžios ir kad bū- 

_ avojus. kjivic itų paskirti cenzoriai, kurie 
i, p v ado vau j ama kištų savo juodą nosį į Riek

tai kovojant, prieš smetoni- fašisto Matthew Woll, per vieną darbininkų laikraštį 
pastarąsias kelias savaites bei brbšiurą.
kėlė termą, būk1 tai esama Jei randasi nemoralybes, 
ant taip vadinamų “News- tai tiktai ne komunistų 
stands” pardavinėjama ne- spaudoje.'/New Yorke yra 
moralė literatūra, o ta ne- 1-1 1' 1 v* * ” ’ ’ 
mdrale literatūra visokie

visa fašistinė šaika. ixrAT-v^vT!_ ’darbus (civrj; service), si 
;Bet kurioj pusėj - būtų -so-rlaĮkraštį' leidžia "grupė fe^ė'-. 

cialfašis^i įtokiįam ^tsįtnkį-į rių, tokių kaip! ( Qreęną$, 
mė? Ir tas pats Algimantas,' W611, -Schlessirlgeris/ir tam’ 
ir Grigąiįis visi kiti so- panašūs. Kovo 12 d. tame 
ęialfaąįstfoiįS'! Įijėkšai suda* Į laikraštyie žinomas A. D. 
rytų bendrą frontą su Lie-’F./ juodašimtis, Nicholas 
tuyos • fašistiniai^ krauge-? Cortez, verkia su ašaromis, 
riais ir visokiais būdais kad, girdi, mūsų garsiam 
remtų '/im;perialistų karą miestui yra pavojus. Civic 
prieš SCvietlĮ /Sąjungą. Už Federation, ■ 

nįus fašistus reikia! į Vėsti 
griežtą kovą ir prįes social- 
fašistus> x Amerikos. lietu
viai darbininkai prieš tuos 
elementus ■f privalo vesti

rankon su valdžia, bet jiems 
jokių leidimų nereikia. Juk 
galima dar priminti, kad ir 
p a v o girnas imperialistų 
agento Lindberglio vaiko 
aiškių aiškiausiai parodė tą 
faktą, kad valdžia yra arti
mai susirišus su visokiais 
gengsteriais, nes ji kreipia
si pas gengsterių 'karalius, 
kad jie, būdami priešakyje 
viso slaptojo pasaulio, su- 
jieškotų pavogtą vaiką.

E.Bensonas.
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^NEĮKAINUOJAMA BEDIEVYBE • 1 ‘ i šiais atsiduodančiais skaito,- 
I jie niekur netinka, kaip tik į 
! ugnį.—(Tikras Bedievis.) 
j Už šituos “Tikrus iy ne- 

■| tikrus- šventuosius” Li.etu- 
. . .. !lvos kunigų tribunolas pa-
laisvania- ant i go. -smerkė Šliupą, sukonfiskuo-
11 . Konkordatas Trūko 'damas jo naują knygą? ir
apielmkej i^i-^ ~i versdamas išsižadėti tokiukaino lais- Praslinkus keliems mene-1 ...... ■ . l

P nn cndnvvmn člinni? ISaV0 ĮSltlkmimiJ apie “sveil-progresyvis. »iams po sūdai ymo sliupiz-, naskviv
• be-'mo-klerikalizmo sutarties ,|;°?lus ’,plle tam.vPasKye 

i L ano ™ n..v, a -p....ko co lpiniginę bausmę uzsimoke- liekanu U892 m., kun. A. Burba, sa-P. <
■ - į ti; neklausant teismo nuo-

Šliupui gręsė ka- 
Čia aišku, kad fa-

Rašo Tikras Bedievis
Minersville, Pa.— Nuo se- riai. Sutartis liko užbaigta 

no laiko yra užsilikus šliu- kaip tikrų draugų I Bet ne 
pizmo vadinama 
nybė-bedievybė, 
miestukas visoj 
yra pagarsėjęs, 
vamaniškas, 
Bet šita laisvamanybė 
dievybė šliupizmo L__ ..... 
da nė vieną kartą tinkamai kydamas pamokslą per ^v.’; _ v.,
nebuvo išanalizuota, ar ji Juozapo atlaidus, Maha-L_.. ' ’U 
turi kokią vertę. Tad aš noy City, Pa., nesupranta-' 
pasibrėžiau truputį aiškiau'-'na su kokiu tikslu, ar no-į 
pagvildenti tą klausimą per rodamas surast daugiau

Naėionalis Kanados Alkanųjįį Mar- 
: '■ šavimas ir Mes ■

WINNIPEG.^ Kan. — Kovo1 hood Council“ gavo dieną 
d., ketvirtadienį, buvo na- anksčiau pranešimą, kad dele

gacija bus priimta kovo m. 4 
d. Matomai, norėta išvengti 
demonstracijos. Nors Winni
pego “tėtušiai“ matė panašias 
demonstracijas, bet šį kartą 
juos gązdino kovingas minios 
ūpas. Sulig Winnipego “Free 
Press“ pranešimo, miestas bu
vo saugojamos 70 raitosios, 
40 provincijos ir virš 200 mies
to policijos, apsiginklavusios 
buožėmis ir ašarinėmis bom- 

Bet išprovokuoti muš-

cionalis Kanados alkanųjų 
maršavimas — demonstracija, 
tikslu įteikti reikalavimus, bi- 
lių bedarbiams pašalpos, Do- 
minionalei valdžiai Oftave ir 
provincijų bei miestų' vald
žioms. Taip pat užprotestuos 
ti prieš prievartos darbą Grass 
mįėrr dech, Slave Camp ir pas 
John Farriier.' ■ ' i;v. , . . i-, .. , . , . . t Winnipeg, kaipo'centras va-Ristai-n klerikalai tai vie- karų. provincijos ir.

ir tas pats politiniai- turintis tlaug bedarbių ir alka;- i bomiš.• n as 
spaudą del darbininkų; ko- įklijientų del “biznio” Dr. j. { buržuazinis gaivalas, nes Ir nųjų,- buvo tikimasi gerų dd- tynęs vis-vien‘nedrįso.

šios vadina- šliupui, ar norėdamas per 
■tikrint nebūtu “dievu” susi- 

pradžios šliu- trinkusius darbininkus ; ant 
.pamaldų, šitaip pareiškė:! 
“Matote, kad dievas yra;! 
paklydėliai, didžiausi bedie-Į 
viai sugrįžta prie dievo, Dr. j 

tik {šliupas, garsus bedievis, su-j

kia yra vars 
mos bedievybės.

Kaip nuo 
pizmo istorijos šiai “laisva-. 
manybei-bedievybei” likos 
suteiktas vardas “šliuptar- 
nė,” taip ir pasiliko tas se
nasis užvardijimas, u. .v į
“šliuptarniui” turintys reik-|^ri^o prie dievo, priėjo iš-, 
šmę neatsako, neturi jo-|Pa?jn^e® “ 
kios tikros bedievybės. Jis'Pr!enie- 
ir nyksta drauge su Dr. J. j < 
Šliupu iš lietuvių atminties. | D. T. Bačkauskas,

Visų tų religinių įsteigė-'išleidėjas, ir 
jų aukštumą' šiandien susi-i<fiV 
pratę darbininkai permato,' ^naujam 
kad jie niekas daugiau ne-'prie “dievo”, 
buvo, tik veidmainiai, apga-|rų pasekmių, 
vikai ir 
vergtosios 
reikalams 
kų akyse 
vus,” kad 
vergime.

fašistinis . teįsnjąs fašįstą (monstracij-os pasekmių.) Ir rfei-: . : Draugai, lietuviai! Alkaną-į J 
J ' i italui esant, reikia parqdyt 

j miesto ponams, kad ramiai ba- 
■sdmir-ikuti‘ nusibodo * ir mes už 
savo teises gyventi; esam pasi
rengę. pasipriešinti; brutalei 
policijos ir šnipu gaujai.

| Sulig 
i.gue“ ir “N.U.W.E.

nes j1. . ... . ■ - •skira organizacija turėjo susi
rinkti savo organizacijos bu
veinėj, iš kur demonstratyviai 
su plakatais, 2:30 valandą po 
pietų, maršuosime į bendrą su
sirinkimo vietą. Nežiūrint, kad 
mes lietuviai prieš tai turėjo
me kelis susirinkimus ir buvo Į darbiams 
nutarta, 
maršuoti su kitais iš mūsų or

į- • ; ' 7 < T . * J ' 44 1 1 *• Šliupą apkaltino jS.uljg.kuni-1 kalul
gų reikalavimo. , .
Po šitų visų ceremonijų, 
kokiam kaily mes, darbi

ninkai, matom Dr. Joną 
šliupą?

Klerikalas, fašistas 
ijis dabartinę kruvinąją 
i Smetonos fašistu diktatūra 
'remia; remia darbininkų 

Šitokį pranešimą išgirdęs j žudymą, kalėjimuose pūdy- 
m T^_*i “Saulės” pua politinių kalinių; fašis-

redaktorius, tų valdžią užgiria ir ne žo- 
itai. nusiuntė pasveikini- delio neprisimena apie Lie- 

atsivertėliui I tuvos fašistu____  ____ žiaurumus.
linkėdamas ge-1 Bet vietoj to, jis šaukiasi 

pažįstamą, 
laišku, kad

da.

.pritarė jaunuolė Radišauskiu- 
tė. Taipgi Radišauskiutė po-

Reporteris.

PITTSTON, PA

Buvo
Bedarbė
drg. P.

persta to,

y <i* j •’ <•*•* p "■»' '

Puslapis Trečias
.(.4. I. Ui' > ■■■: H..,..*.,.,

kėjo žmogų, nuvežti, ligonbu-!, 
tin. O banditai paspruko. Pik
tadariai nesuimti, mat policija 
moka tik radikalus gaudyti, i rą kavalkų paskambino ant 
o šiaip, tai savo šešėlio neran-! .

į piano.
Programoj dalyvavusieji sa-? 

į vo užduotis atliko gana gerai. 
I Taip gi ir iš kitų atžvilgių va- 
karėlis nusisekė gerai. Publi-‘*4,®k 
kos susirinko nemažai ir kuo
pai atliks keletas dolerių už- 

Aukų surinkta del 
Nacionalės Manierių Unijos 
$9.85. Aukavo šie draugai: 

perstatytas 1 p. Puseskienė, Vincas šalčius, 
Šeimyna,“ i Mazlaveckas, Mesalitis — po 
Pacenkos.: $1; Marcelionis, Stikliunas, 

kąs dedasi {Narbanta, Pabalienė, Buzieų^
• pc 50c.; Ą. Zinkevičienė—; 

dalyvavo drg. Dis-'25c. Aukauta ir smulkiais.Pi- 
Ant' nigai ant vietos perduoti orga-

L.D.S.A. 88 kuopa, vasario
28 d., buvo surengus draugiš-Į darbio. 

Nnrinn 
ką vakarėlį su užkandžiais ir 
programa, 
dialogas “ 
parašytas 
Vaizdelis •_ 
šių dienų bedarbių'šeimynose. 
Vadinime 
kauskienė ir Pacenka.

! šmuikos porą kavalkų pagrie-1 nizatoriui, drg. Karsonui. 
Mes turėsime yi J žė' jaunuolis žura, jam pianu Pittstoniete

jųi maršavimas kovo 3 d, nėra 
paskutinis.
įsą eilę panašių maršavimų, 
kol pasieksim tikslą. Tad tu- j į 
rėkim šį omenyje, kad mes 
privalome tuo tikslu ’pasidar- ■ i 

Workers Unity Lea- būoti geriau, negu šį kartą.' 
išdirbtų Reikalinga, padėti išplatinti la- 

maršavim.o planų,kiekviena at- pelius, taip pat stengtis kuo 
daugiausiai išvesti publikos, 
reikia aiškinti demonstracijos 
tikslą.

Šįmetinis Kanados premjero 
biudžetas yra alkio biudžetas. 
Pereitais metais buvo paskirta 
vienas trečdalis pašalpų' be^ 

iš “dominionalės“ 
kad mes pradėsime į valdžios, šiemet Bennetas ne

davė nieko. Provincijų ir mies- 
ganizacijų buveinės, Workers tų valdžios sako, neturį pinigų 

Bet deja, atvyko vos pašalpoms duoti, 
trys lietuviai, L_L LL1? 
Ogi numaršavo kiekvienas at-

“Aš Negalėjau Išsitiest!”
“Bekasdamas grabe staiga -pajutau .smarku skausmą pečiuose. Užėmė man va; i 

landa ir pusę pasiekti gydytoj:), kuris gyveno tik tiijtj liiioku atstume. Aš 
negalėjau išsitiest. Ii.. j. . ■

•‘Gydž.iausi elektrvšku besikaityknu ir įvairiais besiman)<štjmdis per savaitę laiko, i 
tačiau nieko man nepagelbėjo.

“Pagaliau aš prisiminiau l’A I N’-EN TELLER |, kuri naudodavau gvvcndanas . 
senojoj tėvynėj, ir išnaudojęs dvi 35c. djdumo bonkutes, pajutau, kad mano skaus
mas visiškai išnyko.

“Mano gydytojas man kainavo $2£.0(U tačiau r.NKER PAIN-J.N1 r.LLERIS 
suteikė man visišką palengvinimą tik už. 70c.’ (pasirašo) J. B.. E'ansen, III.

— PAIN - EXPELLED

Center, 
trys lietuviai, bet kur kiti?... ... ‘per seną savo

išnaudotojai pa* | šliupui toks paskelbimas Vincą Daukšį, 
klases saviems ■ buvo neprielankus, ir 

statant darbinin-, kardatas> 
nebuvėlius “die- nigais, suiro. Šliupas vėl čių iš Amerikos darbininkų, 
juos laikyti pa- ipųj^ta prie buržuazinės ne-! Sukolektuoti jo 

{va “bedievybės,” ir praside- raštų išleidimui.
Toks pat buvo ir šliupinės da nauja kova prieš Romos verkšlianantį laišką ątspau 

“bedievybės” tikslas. Šliu- krakodilius, dvasios romi- sdino 
po “bedievybė” laike vysty-^kus, skapus, kaip paprastai!agituodama šelpti ______ . . . .
mosi buvo finansinė konkii- šliupas savo raštuose kuni-'fašistą, kruvinojo Smetonos j3.
rencija su lietuviška kunigi- gus vadindavo. Bet tai te-jrėmeją. Kokis butų išroka-jįon vieton> / ■-.p ■ n 
ja, ką istorijos bėgis paro-{ko tik lietuviškai kunigijai, vimas.darbininkui siųsti, ąur •' Nežiūri ųt' m tisų 'a 
do. Pats Šliupas buvo visa su protestoniškais, su nėpri- kas tokiam paukščiui, ’ kaip ir Winnipego socialistų

Kon- jau subankrutino, jau rei-iskirai savo keliu, niekam ne
sudarytas su ku-i kia pašelpos keleto tukstan-! matant ir negirdint. O tas, 

draugai, negerai. Gėda mums 
del savo apsileidimo prieš ki
tų tautų .organizacijas,\ pa- 

I vyzdžiui,. švedus, finus, vokie- 
; čius, ir rusus, kurie susirinko 

fašistinė “Tėvynė”, j masiniai savo organizacijų bu- 
aukomis veinėse ir demonstratyviai su 

i revo- 
i,. atvykę jjąskir-

, . . . . , . <>••.. Nežiūriąt* mdsų 'apšfleid.!imo
kas tokiam paukščiui, kaip ir Winnipego socialistų orga- 
Šliupas*'* i ■ > I nizacijos “O.B.U.“ (arba kaip

Dar reikia prisiminti, kur ^.-vadina kone.bigoni- 
gl tas aukas Šliupas p.tidejby kliūčių, pakeikti maršąyi-.

mui,—maršavimas pavyko kūo 
. Lygiai 2:30 va- 

laivAmui”lancH P° Pietų, ties provincijos 
s nepasirodė Baltikos parlamanto 'budinku, aikštėj, 
1 1 . ... to buvo pilnutėlė žmonių, vyrų,

, nepasirodė nei at- moterų ir vaiku. Bendrai apie

(Šliypo)
Tą jo

do. Pats Šliupas buvo visą 
laika mainantis savo kaili: Ruimingais lenku ir rusinu 
tai pasirodė “bedieviu,” tai 
vėl tverdamas lietuviškas ( 
parapijas, užėmė net šekre- 1894 m. byloj su Shenari-[ką Amerikon ątvazįąvęs rįn- 
toriaus vietą parapijos rei- doah, Pa,, biznieriais ir ku-rko nuo savo ištikimų tautie- ^puikiausiai, 
kaluos, tai vėl, nesusitaikęs nigais, Pottsville, Pa., teis--čių Lietuvos 
pasidalinime pinigais su ku- me teisėjui užklausus: “Ar Laivas 
nigais, paaštrina'1 savo sklei- tavo vaikai krikštyti,” Šliu- jūrose^ 
džiamą “bedievybę,” o pri- pas atsako, taip. Teisėjas: [skaitos surinktų aukų, o iš- 10,000. 
ėjus prie finansinio bankru- [“Kokioj bažnyčioj,” Šliupas tikimieji Šliupui tautiečiai’ ■" 
to išsižada ir paties tautiš- atsako: “namie pakrikštijo [gausiai aukojo.' i katai (banners) su
kūmo, kaipo didžiausio sa- kun. V. Dembskis.” . dar reikia geresnių 
vo “idealo,” kuriuo visą lai-, 1913 m., Kada kun.. Tumas i faktu, kas yra Šliupas dar
ką didžiavosi (Paties Šliu- ir, .....i, . . \ ... ..
po pareiškimas 1889 metais kas, pas Amerikos lietuvius s nuveikė del darbininku ? 
Shenandoah, Pa.). Už kiek rinko dolerius, tai Dr. J. j 
laiko vėl pasirodo, kaipo šliupai 
naujos formos “bedievys- puikiausią vakarienę savo i tikiu bus aišku 
tės” vadas (1891 m.) To-[nahiuose ir užsikvietė tuos įsiems darbininkams, 
liaus matom ir vėl Š]iupą du svečius ant puotos.

jo santikiai buvo gana prie 
lankūs.

?
Dabar jau pradėjo atiminėt 

pašalpą, o nuo pirmos gegu
žės bus atimta visiems. Ką 
mes valgysim, kur miegosim? 
Dalykas labai rimtas, reika
linga neatidėliojant stiprinti 
organizacijas ir atmušti užsi
mojimą išmarinti badu bedar
bius. Darbininkai neturi tu
rėt' vilties jokio pasigailėjimo 
iš kapitalistų klasės. Dabar, 
atsidūrus prieš faktą Benneto 
biudžeto, kiekvienam dirban
čiam ir bedarbiui turi būt aiš
kus, kad pasipriešinti kapita
listams,; nuvertimui viso kri- 
zio sunkumo, galima tik stip
riai organizuotomis jėgomis.^.

Mes privalom būti pasiren
gę. Naujas “alkanas biudže
tas“ premjero^ Benneto yra nu
kreiptas į' algų kapojimą, at- 
ėtninlą pašalpų bedarbiams.

Šaukim visus bedarbius vie
nytis, organizuotis ir kovoti už 
teisę gyventi. i

A. Dickson
Minioje mirgėte mirgėjo pla i 

i rvciucu ęMcniiięjio/ o u įvairiais > 
ūbaisiais ir reikalavimais. Pio-Į 
nierių ir Jaunųjų Komunistų Į 
Lygos nariai gražiai dainavo Į 

rodos, pralotas Olsaus-|bininkų klasei? Ką jis gero kelias revoliucines dainas. Vė-| 
.liaus kalbėtojai kalbėjo dvie-

ELIZABETH, N. J

sudarant konkordatą su lie- i per šią puotą šliupo na- 
tuviškais kunigais, Plymo- 'muose kun. Tumas tiesiog 
uth, Pa., lietuviškos parapi-1pasakė: “Jonai, aš tavą my- 
jos klebonijoj (1891 m.), bet tavo raštus deginau 
kur per naktį buvo daroma įr deginsiu.”

ir ' Štai dar kokią žinią 
gaunu iš Kauno apie Šliupą 

Šitam kongrese su Dr-. JJ1930 m., 1-11:
Šliupu priešakyj, buvo pla- “Aš manau, kad Jums te- 
nas sudaryt toįią sutartį, ko skaityti apie Dr. Jono 
kad visiems lygiai būtų ga-{šliupo vestuves, šliubą baž- 
lima išnaudoti lietuvius inyčioj, kuris juokus pada-
darbipinkus varde kėlimo {rė, savo griežtą nusistaty- 
tautystfe Šliupas sutiko imą apjuokė. Mat, žmogus 
nekliudyt kunigus su savo ! nors ir senatvėje, bet įsimy- 
bedieyybe,” o kunigai—ne- Įėjo ir gana. Rodos, kad 

» “be- sūnų ar dukterį jau turi, 
dievio”, ir visais būdais rem- nors dar nebūtų ir laikas!” 
ti jo ubiznį,” kaipo kataliko 
daktaro, ir tokiu būdu visu 
plotu bendrai varys sutar
tinę lietuvių tautiško atbu
dimo propagandą.

Šito konkordatd užtvirti
nimui, kad abi pusės ištiki
mai laikysis sudarytos su
tarties, po taip didelės nak
tinės puotos, visi ėjo į baž
nyčią, (girti, kaip pats šliu
pas daug kartų tvirtino) 
padaryti, kaipo prisiegą 
prieš nukryžiavotą kristų: 
kunigai mišias laikyt, Dr. J. 
Šliupas išpažinįį atlikti, ir 
sykiu visi komuniją ėmė, 
kaipo vienos religijos na-

sutartis prie degtinės 
alaus bonkų.

u

kliudyti ^šliupo, kaipo
■» • • * * • a • « __ -ve

tai Dr. J. i iš šitos trumpos peržval-'iose viet?se: ">i-' v,. . v U mos entuziastiškai sveikino.Scrantone, įskėlė |gos shupizmo istorinių nuo-, Po pi.akaibų ilgai skambėjo
l SUSiprątu- obalsiai — reikalavimai, kaip 

, kaip ; tai: Šalin badas!' šalin prie- 
pats Šliupas, taip ir jo visas ; vartos darbai! Mes reikalauja- 
darbas (kaip jis sako, del ine atlyginimo! šalin paragra- 
Amerikos darbininkų, ir nadoje! šaiin. imperialistų 
prikėlimo Lietuvos), eina-į rankas nuo Chipijos revoliuci- 
pelėsių muzėjų ant amžino:jos! Tegyvuoja Sovietų Sąjun-

; steigsime Sovietų Sąjungą Ka
nadoje ir t.t.

- Galingai minia šaukė polici- 
įjai ir šnipams “bū, bū.“
; Parlamento duris saugojo I 
provincijos policija, o vidury

je šnibždėte šnibždėjo “moun- 
|ted’’ policija. Broadway St. 
{riogsojo virš pora šimtų mies
to policijos, bet alkanųjų mi-

mainę :savo \ kailį, igaudyda- vus “Red Flag“ ir “Iriternacio- 
. ■ . I..V . 7 ; , ' , i • s . , ; I i- v. ‘

; Kad

as

< •

Mark

Pain-Expelleri? 
.• savo darbo.” 

skausmai pc- 
. t'.cui alpiįa ir 
la šio puikaus

|reg. J. V. Pat. J’iure
Per suvirs 69 met 

Relb.ėju darbii.it kair.s 
Sustingę sąnariai, rl. 
čiuose, rcurnat.tJ.i r< •aru. st: 

greitai
liniincnto didtiiai gydančiai ga

Kų PAIN'
darys tų pati ir jumr..
KAINA 35c. ir 70c. PARDUODAMAS VISUR

* Tikrasis pažymėtas INKARO v.*...bažcukliu.

Ų

.......... ka
rėii 

.kaustiiai

ELLER1S padarė kitiems, jis pa-

VARPAS BAKERIES, Ine

Pavojingai Pašautas Vienas 
Lietuvis

Po No. 200 Livingston St. 
du nežinomi vaikėzai pašovė 
Joną Jankūną, 47 metų am
žiaus. šis nelaimingas atsi
tikimas įvyko ketvirtadienio 
vakare. Šie nežinomi vaikė
zai, apie 20 metų amžiaus, 
tūlą laiką skambino pianu .ir 
gėrė alų.» !Kada kostumerių 
neliko, tai išsitraukė revolverį, | 
liepdami iškelti rankas. Bet' 
Jankūnas, vyras didokas, tai I 
jis manė, kad šie iš jo juokus j 
krečia. Bet žmogus apsiga-1 

jvo, vienas iš jo kostumerių, { 
i Kennedy, drožė revolveriu gal- Į 
you. Surišo jam ir kostume-1 
liui rankas. Tuom sykiu jo 
žmona atėjo žemyn atsisvei
kint, tai tie vyrukai ją už ger
klės ėmė smaugti. Josios vy
ras, įpykęs ant tokių nacha- 
liškumų banditų įtempė savo 
vi§as jėgas, .‘sudraskė; virves lir 
pagavęs bonką nuo baro, dro
žė. vienam .pę.r nosį, Tuom.tar-

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.T

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938 5

oooooo

NAUJO KARO GAISRAS

2* «

muk

i

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

pereitais metais birželio mė
nesyje. \ ’ >

Delegacija pas , provincijos 
premjerą Bręken nebuvo suih- 
čiama, kadangi “Neighbor-

PARAŠE d. m. šolomskas

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street

atsilsiu,, nepalikdamas dar- ga ir Komunistų Partija! Mes 
bininkam jokių ypatybių jį 
turėti praeities atminty.
šliupizmo laisVamanybės- 
bedievybės perlai, palikti

Amerikos lietuviams, 
baigia nykti

Kaip pats Šliūpas yra’bė- 
prineįpis žmogus, visuomet iha^pepersTgando^h'^ada 
mainę :savo ; kailį, jgaudyda- vus “T. č "* 
mas lietuviškus' doleriūš haliį,h' 'dešimtsfūkstantinėr m 
nuo darbininkų, taip pat iy į ’nia 'rtiaršavo miesto link. ? /Ka

Čia ir vėl naujas’medelis 
Šliupui. Savo raštuose 
spjaudė ant Romos krokodi- 
lių, dabar atsiklaupęs vėl 
laižo tuos savo skreplius 
nuo tų krokodilių, įrodyda
mas, kad jis juos myli!

Bet tai dar ne viskas. 
Šliupas, lig pabudęs iš sap
no, vėl griebiasi už plunks
nos nupiešti “Tikrus ir ne- bet ne darbininkams. Dar- nuodytojais protą savo' tį- 
tikrus šventuosius” (Mat, bininkas, jei£u yra antireli- kėjimišku opiumu. Visokie 
pas Šliupą da yra dvejopi ginis, tai turi būti princi- kunigai yra vienodi i. 
šventieji; vieni tikri, kiti pialis bedievis, neturintis kintojai darbininkų klases, 
netikri, nors susipratę dar- nieko bendro su jokia reli- įr susipratę darbininkai 

«šven. giją, su religijų burtais, su 'tu»ri turėt nieko bendro 
vadina supuvu- tų burtų skleidėjais, mul- jajs>

žuaziją, kuri visuomet re
mia buržujų klasę, o darbi
ninkus išnaudoja. Tad 
“šliuptarnio” vardas, kaip 
tik zir tinka smulkiai buržu
azijai, biznieriams, kurie ta I 
“laisvamanybė” naudojasi, * / *

;bet ne darbininkams, par- nuodytojais protą savo tį-

( (Bus .daugiau)

bininkai tuos visus
tuosius” '
siais, taip pat ir tokius šliu- kintojais darbininkų, klasės,

ne
su

i T-•• I'-’

KAINA 20 CENTŲ

Budeliai plaka chinus darbininkus po komanda Europos 
“civilizuotų” imperialistu.

Kaina 20 centų. A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 centų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapį. Padalinta į 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eita karų, kas prie jo privedė,, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe ūž 
rinkas. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. 'Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje, žodžiu, brošiūraitė da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Centro Komitetui.

Bfoakryn, N. Y.

darbii.it
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Puslapis Ketvirtas

“LAISVES” SKAITYTOJU PASTABA

25 Camden St.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Sekr. N. Astrauskiene.

Jonas Blinda.

NANTICOKE, PA.
CARD PARTY IR ŠOKIAI

' West Lynn, Mass. — Ket
verge, kovo 17 d., 7:30 v.

St. LOUIS, Mo. — “Lais-j “Renegatų suklaidinti žmonės 
vės” No. 50, 29 d. vasario, ant skundų ir suspendavimų pa- 
pirmo puslapio “Krisluose” | gelba nori laikyti d. Baltrušai- 
rašo apie L.D.S. 120-tą kuopą, čiui uždarytą burną, L.D.S. 
St. Louis, Mo. Jis sako:

SO. BOSTON, MASS.
A.L-D.L.D. 2-ros kuopos susirinki

mas įvyks trečiadieni, 23 d. kovo 
(March) Kliubo svetainėj^, 376 W. 
Broadway, 8-tą vai. vakare. Drau- 
Sai, dabar yra svarbus momentas.

•alyvaukite visi susirinkime ir atsi
veskite naujų narių.
kite

Taipgi atsiim- 
brošiūra “Naujo Karo Gaisras.” 

(63-64)

PHILADELPHIA, PA.
PRAKALBOS IR KONCERTAS 

Kalbės Dr. Kaškiaučius
j A.L.D.L.D, 10-,ta ir L.D.S.A. 11-ta 
kuopos rengia prakalbas Dr. Raš
kiau čiui su koncertine programa, 20 
d. kovo, Lietuvių Tautiškoje salėje, 
928 Moyarhensinp; Avė., 2-rą. vai. po 
pietų. Dainuos Lyros ir Ukrainų 
chorai, grajys J. Jurčiukonio stygi-

gubernatoriaus Pinchoto kazo
kai, nors Pinchot veidmainiš
kai nuduoda; būk jis esąs dar- 1

DETROIT, MICH.
I 

A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirin
kimas Įvyks nedėlioję, kovo 20-tą 
dieną, 1-mą vai. po pietų, Lietuvių

Trečiadienis, Kqvq> 16, 1932 :

K.“j

I

$

y

burną, L.D.S. 
kuopos susirinkimuose skundus

Lietuvių Darbininkų Susi- duoda už tai, kad jis gina ko- 
vienijimo St. Louis, Mo., kuo- munistų poziciją kovodamas 
pa suspendavo šešiems mene-1 prieš renegatus. Ir dabar už 
siams d. Baltrušaitį už komu-■ tai, kad jis kovoja prieš tuos 
nistinį veikimą, už bandymą 
pravesti Komunistų Partijos 
liniją. Tą kuopą kontroliuo
ja Pruseikos pasekėjai” ir t.t.

Ištikrųjų rašėjas tų žodžių, 
matyt, nėra susipažinęs su 120 
kuopa, o jeigu susipažinęs, tai 
jam neatleistina už tokius 
šmeižimus. Mes žemiau pasi
rašę, esame “Laisvės” skaity
tojai ir L.D.S. nariai. Mes ge
rai žinome L.D.S. 120 kuopos 
reikalus.

1. Rašėjas neteisybę sako, 
kad kuopą kas kontroliuoja. 
Kuopa nėra po jokia kontrole, 
nei Prūseikos partijos, nei Ko
munistų Partijos. Kuopa yra 
po kontrole L.D.S. konstituci-

. jos ir Pildomosios Tarybos pa
tvarkymų.

2. Kuopa suspendavo d. P. i - 
Baltrušaitį ne už komunistiš- į mstU 
ką veikimą, kaip kad rašėjas! 
sau įsivaizdina ir net per laik
raščius skelbia. Kuopa Bal-' 
trušaitį atšaukė iš 9-to Apskri-, 
čio: (a) už neatlikimą apsiim- • 
tų pareigų, (b) už šmeižimą 
kp. narių ir jos veikimo, (c) 
už nesilaikymą tvarkos kuopos 
susirinkime ir t.t. Jeigu ra
šėjas pažintų P. Baltrušaitį, i 
kaip kad mes jį pažįstame ir 
būtų radęsis tuose susirinki- i 
muose, kada Baltrušaitis tapo 
suspenduotas, tai jis būtų va- 
ręsis, kad Baltrušaitį suspen
duoti ne ant šešių mėnesių, 
bet ant 12 mėnesių ir daugiau. 
Jeigu komunistai rastųsi pa
našaus tūrinio, kaip kad Bal
trušaitis yra, tai komunizmo 
pasaulyje visai nebūtų.

Labai nenmalonu yra, kad 
redakcija talpina tokias ne
teisingas žinias, užtariančias 
tokius veikėjus, kaip P. Bal
trušaitis.

Tokie neteisingi aprašymai1 
vien suirutes kelia lietuvių ko
lonijose. Atšaldo .ir kartu į- 
žeidžia ne vien “Laisvės” skai
tytojus, bet ir visus simpati- 
kus. Užtai mes, kaipo “Lais
vės” skaitytojai reikalaujame 
kad rašėjas atšauktų savo už
metimus ant L.D.S. 120 kuo
pos, tilpusius “Laisvės” No. 50, 
29 d. vasario, 1932 m.

Pasirašo:
A. Janušaitis, 
J. Šankus? 
Jonas Leponis, 
A. Leponis. 

—o--
Delei “Laisvės” Skaitytoją 

Pastabos
St. Louiso keturi draugai 

smarkiai supykę už mano pa
sakymą “Krisluose,” kad d. 
Baltrušaitis tapo supenduotas 
L.D.S. 120 kuopoj už tai, kad 
jis bando pravesti komunistų 
liniją. Jie sako, kad tai ne-1 
tiesa. Sako, kad Baltrušaitį | 
suspendavo už šmeižimą kuo-1 
pos narių. Bet nepasako, kaip ! 
ir kokius narius d. Baltrušai- 
_tis apšmeižė. Antra, jie pa
reiškia, kad Komunistų Par
tija L.D.S. kuopos nevadovau-, 
ja. Ir dar didžiuojasi tuomi. Į 
Jeigu jūs, draugai, esate dar-1 
bininkai,- tai kodėl taip bijo-1 
te Komunistų Partijos vadovy-. 
bės?

Draugai, glėbiu frazių nepa-j 
slėpsite to fakto, kad L.D.S. j 
120 kuopa yra įtakoje tų žmo-; 
nių, kurie yra provokatoriaus' 
Pruseikos suklaidinti ir dirba 
renegatų naudai. Taip pat 
nepaslėpsite to fakto, kad d. 
Baltrušaitis daugiausia puola
mas už tai, kad jis bandoj ginti 
Komunistų .Partiją. į 

Labai atydžiai skaičiau 
“Vilnies” No. 57 drg. Jurio 

' straipsnį apie padėtį St. Louis 
L.D.S. 120 kuopoje. ' Jis ten • 
buvo ir tyrinėjo situaciją. Tie- ■ 
sa, jis smarkiai kritikuoja d. 
Baltrušaitį už nemokėjimą pri

kelti prie darbininkų ir juos 
įtikinti. Drg. B. padaro klaidų.. 
To mes neslepiame. Tas klai
das, nurodo d.'Juris. Drg. B. 
turėtų taisyti tas klaidas.

Bet faktas yra, kad Baltru- 
Haitis kovoja už Komunistų 
Partiją, už darbininkų klasės 

į grtkalus, o prieš oportunistus. 
Juris, tarp kitko, sako:

darbininkų klaidintojus, už 
kovą išlaikyti L.D.S. organi
zaciją, kuri visur ir visada 
gintų darbininkų klasės reika
lus.” Dar kitoj vietoj jis ra
šo : “O kadangi d. Baltrušai
tis kovoja už komunistinę po
ziciją prieš renegatus, tai re
negatai ir sukoncentravo visas 
spėkas ant St. Louis L.D.S. 
kuopos.”

Matote, d. Juris, pilnai iš
tyręs visą situaciją', pilnai pa
tvirtina tai, kas buvė mano 
pasakyta “Krisluose.”

Jus, draugai, suklaidino re
negatai. Jus jie veda į dar
bininkų priešų liogerį. Lai
kas tą suprasti ir renegatus 
pamesti. Laikas ranka ran- 

|kon maršuoti sykiu su mumis! 
i po raudona Amerikos Komu-1

Partijos vėliava.
Komunistas.

žinią, jog vietinis ligonbutis 
tapo priverstas įsteigti skyrių 
“Nutrition Department” gydy
mui mažų vaikų nuo bado. 
Pačios buržuazijos klapčiukai 
surado 180 vaikučių visai ba
daujančių, kurie reikalauja 
tupjautinės medikalės pagel- 
bos. žinoma, kad ta skaitli
nė visai neteisinga. Tegul jie 
pereina industrinę Port sekci
ją arba Peterstown sekciją, tai 
jie suras beveik kiekvienoj stu- 
boj badaujančių vaikučių. Tą 
labai gerai ištyrė vietinę Be
darbių Taryba keletas mėne
sių atgal. O kiek lermo buvo 
sukėlusi vietinė buržuazija, 
kada visi tie dalykai buvo pri
duoti į miesto Board of Edu
cation Departmentą. , Polici
ja visai nepaleido dtstd^us, 
reikalavimus , neį faksus ; pri
duoti. Rėkė, kiek galėdami, 
kad tai “pigi propaganda” ir 
visai tokio dalyko, kaip ba
daujančių vaikų nesiranda. Ir 
sako, kad tam atatinkančios kų., 
įstaigos rūpinasi tais dalykais, i

Musų, Bedąrbių Taryba bu- r 
vo teisihgk, hes tie faktai iš- 

,'kįlo aikštėn ir dabar turėjo 
tie ponai prisipažinti. Na, o 
mūsų lietuviški, klapčiukai, to
kie kaip Salikliai, Butkai ir ki
ti, mulkina lietuvius darbinin
kus apie geradarius demokra
tus ir valdžią, tverdami viso
kius kliubus gavimui vietos į 
councilmanus. Tai matote, ko-11-.’ 
kie geradariai demokratai ir į 7A 
republikonai ir jų miesto val
džia. Lietuviai darbininkai, 
su kitų tautų darbininkais, 
jūs rašykitės į Bedarbių Tary
bas ir •reikalaukite iš miesto 
ponų tikros pašalpos. Nes jie, 
o ne jūs yra kalti už šią be
darbę. Tegul aptaksuoja to
kias dirbtuves, kaip Singerio 
siuvamų mašinų, Jersey Cen
tral ir kitas.i Taipogi (tegul 
aptaksiioja, vietinę buržuaziją, 
kuri nįeko, o nieko jus nešel
pia apart vaikščiojimo į sta
bas, rinkdami .pinigus ir dra
bužius nuo tų pačių darbinin-

McKeesport, pa., darbininku kova už
SUSIRINKIMU LAISVĘ

ELIZABETH. N. J. p MCKEESPORT, Pa. — Tai j kus susirinkimus. Komunistų

Bedarbių Vaikučiai Badauja
“Laisvėje” jau buvo rašyta 

apie baisias sąlygas bedarbių. 
Bet dabar pasirodo, kad tos 
sąlygos yra dar baisesnės, ne
gu tikėtasi, štai ’ 8-tą' dieną 
kovo vietinis bosų organas,! jos tvirtovė; jo valdyba yra 
Elizabeth Daily Journal ant kapitalistų bernai, kurie buvo 
pirmo puslapio paduoda visiškai uždraudę darbininkiš-

Xl’a rintras miestas nuo Pitts- i Partija per dvejus metus dėjo 
burgho. McKeesporte yra pastangas surengti atvirą su- 
trylika plieno dirbtuvių, ku- sirinkimą gatvėse; bet kiek 
rios mažai ką dirba. Bedar
biu yra tūkstančiai; jų maiti
nimas yra kriminališkai pras
tas ir skaudžiai-juokingas. Šis 
miestas yra Plieno Korporaci-
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Darbininkų 350 Egzemplioriai
Kalendorius Nupiginta Kaina

. Tikra Kaina 25 Centai >•NUPIGINTA KAINA 15 CENTŲ
Dar Turime 350 Egzempliorių sūų metų

DARBININKU KALENDORIAU^
Prašome draugų padėti jį išplatintu . Kas 

pirks tris ar ,daugiau kopijas, atiduosim po 10c. . 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, i 
duosime už 15c. Mokestį galite prisiųsti pašto 
štampomis. vertės 2 ar 5 centų vienetose. Pra
šome tuojaus reikalauti..

ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTI:
“Laisve” duoda savo skaitytojams dovaną pui

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. ■ Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkių Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės 
“Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo greičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Darbininkų Kalendoriaus rašy
kite : ’ *

427 Lorimer St.
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y.
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, pamarginimais balandžio 3 d. 
j Ratelis deda pastangas, kad 
I šitas vakaras būtų dar geres- 
i nis už jau praėjusius. , 
į* Mes turėtume paremti- Ra- 
telio parengimą, atsilankyda-

■ mi Į jų vakarą ir padįiodami

KAS GIRDĖT APIE 
PITTSBURGH^

Norttisaidiečiai Neišpildė 
Savo Žodžio

PITTSBURGH, Pa.—North ! savo simpatijos ranką, kąd jie 
I Sides draugai pasitarimo su- j gftlėtų' daugiau darbuotis dar- 
; sirinkime davė gaifbės žodį,: bininkiškoj dailėj.. ; L ; i ; > 
i kad jie reguliariai laikys sar 
vo organizacijų susirinkimus ir 
pradės daugiau darbuotis dar
bininkų judėjime. - .

Taskirtas laikas A.L.D.L.D. 
vietinės kuopos atėjo. Kele
tas narių ir norinčių prisirašy
ti buvo atsilankę, bet susirin
kimas nelaikyta. Nelaikyta 

; svarbiausia todėl, kad ne visi 
Į valdybos nariai laiku atėję.

Tpks i 
pamato. Delei vieno ar kito 
neatsilankymo nelaikyti susi
rinkimo, tai didelis apsileidi
mas ir nesupratimaš organiza
cijos reikalų. Reikia iš šak
nų rauti apsileidimas. Rei
kia pradėti smarkiau veikt.

Dailės Ratelis Ruošiasi prie 
Perstatymo

Dailės Ratelis rengiasi tu-i rių.
rėti gerą koncertą su įvairiais

pasiteisinimas neturi į’ v

Isavd Vgengę pajuto, kad gali 
būt jiem suruošta* pirtis, tai ir 
davė leidimą mitingui ant Wa
ter gatvės. Nors ši vieta yra 
už miesto centro, ale ir ten 
darbininkai susirinko, apie 
10,000. Susirinkimas buvo 
šaukiamas 4 vai. po pietų, o 
darbininkai pradėjo rinktis jau 
nuo 2-ros valandos, kaip bal
tieji, taip negrai. Kai atva
žiavo mūsų trokas, tai darbi
ninkai subėgo ir-aplinkui ap
supo; iš veidų buvo matyt, 
kad jie pasiryžę kovoti, nepai
sydami, kas bus toliaus.

Pasirodo pirmas kalbėtojas
ant troko; darbininkai jį pasi- svetainėje““anT*25th Stjr Verno? 
tinka su didelėmis ovacijomis. Highway. Visi draugai ir drauges, 
Ti<4 nrnnpšn kad vra ?inin • malonėkite būti paskirtu laiku, nesJIS pianesa, Kaa yra žinių, į yra daug . svarbių reikalų aptarti; 
JOg Čia būsią Pennsylvanijos taipgi ir naujų’narių nepamirškite 

atsivesti.

NEWARK, N
’—'*•> •L.D.SA. 10-ta kp. 
vakare, čionai kalbės d. Mi- į 
žara
Sovietų Sąjungos. Prakal
bos’įvyks lietuvių svetainėj, , Kaškiaučius. 

i linrrai ciicini

ngia p 
___ _____________ „ ovo (March), 

r .v - rv 11932; pradžia 7:30 valandą vakare,nesenai sumzęs IS Kubio svetainėje, 79 Jackson St.,
Newark, N. J. Kalbės B. Senkevi- 
čienė iš Easton, Pa., ir Dr. J. J. 

, įžanga veltui. Skait
lingai susirinkite ir išklausykit svar
bių pamokų sveikatos žvilgsniu ir 
vsuomeniniais klausimais.

bininkų draugas. — Tai tas 
pąts gubernatorius pereitą ru
denį siuntė kazokus skaldyti 
galvas streikuojantiems mai- 
nieriams. Antras pranešimas 
buvo, kad fašistiniai Ameri
kos legionieriai žada šį susi
rinkimą užpulti. ‘

Išgirdus tokius pranešimus, 
pakilo iš minios balsai: “Mes 
pasirengę tuos užpuolimus at
mušti.”

Kalbėtojai numaskavo ma
jorą ir visą jo kliką, nors tuo 
pačiu laiku aplinkui stovėjo 
daugybė uniformuotos ir slap
tos policijos. Kalbėjo vie
nas baltas amerikonas, vienas 
negras, vienas narys Jaunųjų 
Komunistų Lygos ir viena mo
teris nuo Komunistų Partijos. 
Daugiausia 
ka parodė 
jai.

Mitingas
delei bedarbių šelpimo kaš
tais kapitalistų ir valdžios; 
rezoliucija taipgi reikalavo 
laisvės susirinkimus rengti ir 
organizuotis, dėtis prie Komu
nistų . Partijos, revoliucinės 
mainierių unijos ir ;kt., nu
muši majorui ir kitiems valdi
ninkams algas ir tuos pinigus 
paskirt į bedarbių šelpimo 
fondą. Rezoliucijos tapo vien- • 
balsiai priimtos. Buvo išrink-i 
tas komitetas iš 15 darbiniu-1 

; kų; kad tuęs reikalavimus peiv i

: T^ip mitingas ■‘Ramiai h; už- 
Laikę' Kjo ' buvo ąti-

Rengia L.D.S. 4-ta kuopa, A.P.L.A. i-nis kvartetas ir pasilavinęs jaųnuo- 
16 kuopa ir L.D.S.A. 63-čia kuopa lių trio. Visiems yra svarbu užlai- 
kovo 19-tų J. Zadzeikos svetainėje, kyti sveikatą, o ją geriausia galima 
150 Pine St., Hanoveri Įžangd tik apsaugoti takiais širdingais be L, te i- 
25c ypatai. — Kviečiame draugus 1 ringais Dr. Kaškiaučiaus patarimais^ 
iš arti ir toli dalyvauti Siamą pa- „Priduokit raštu klausimus, į kuriuos 
rengime, 
nas yra ________ —
kieriams. ■ 
site darbininkų kovas.

Visas šio parengimo pel- , sėkmingiau kalbėtojas galės atsaky- 
i skiriamas Kentucky strei- ti. Visi eikit ir kalbinkit Įeitus j šias 

Savo atsilankymu parem- , sveikatos prakalbas ir koncertu. 
' ’ 'j Kviečia Komisijos.

(64-67) i . ( 63-65)

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Literatūros, politikos ir visuomenes mokslų darbininkų žurnalas E
sykių susirinkimas buvo šauk
tas, tiek sykių išblaškytas, 
kalbėtojai sumušti policijos ir 
nubausti piniginėmis baudo
mis. Juos tvirtai gynė Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas.

Kairiosios mainierių unijos 
Bedarbių Taryba vėl šaukė

I susirinkimą; kreipėsi į miesto 
! valdybą, kad duotų laikyt su
sirinkimą; valdyba atsisako. 
Bedarbių Tarybos komitetas 
pareiškia, kad susirinkimas vis 
tiek bus laikomas, ir paskleidė 
daug plakatų. Taip vasario 4 
d. ir susirenka: virš 10,000 dir
bančiųjų ir bedarbių. Vieša ir 
slapta policija aplinkui šoki
nėją, kaip tigrai. Pirmam kal
bėtojui ištarus kelis žodžius, 
policija pučiasi, bet‘publika įį 
apsupa m- M”,, 
pasičkt k^ib^ojo. Policija no-* ' 
re jo prad'ė'tisUširi likusius stum- sibaigė. 
dyt, bet nedrįso. Taip ir kai- rinkta $30 aukų delei įsitaisy- 
ba antras ir trečias kalbėtojas, mo darbininkams buveinės — 
apsupti darbininkų minios. Ta-( centro; tą pačią dieną buveinė 
da policija pradėjo mėtyt troŠ- dr buvo ;pąsamdyta.
Įeinančias ašarojamąsias bom-1 
bas, ir, pagaliaus, publika bu
vo priversta trauktis. Septyni - 
kalbėtojai liko suimti, polįci-1 
jos nuovadon nugabenti ir bu-, 
deliškai sumušti. Į

Areštuotų teismas, buvo pa-! 
skirtas įvykti antrą dieną, 9-; 
tą vai. rytą. Bet policija ir

čia reikia pridurt, kad Mc- 
Keesporte nebuvo darbininkiš- 

ikų susirinkimų per 2,0 metų;, 
1 o dabar po dviejų metų troški- ■ 
i nančių bombų ir po visko, pa- i 
! galinus, darbininkai privertė ■ 
1 miesto valdybą leist jiems vie- j 

" i šai’ atlaikyt masinį mitingą ko- Į

^!S^™\.X^LPa?SJ;ub.n!d.a' dai- pirmas buvo duotas tam i 
leidimas, po sunkios ir ilgos 
kovos. i

mi pradėjo teismą 8-tą valan
dą, . i'dant darbininkai .nepri
būtų ; ale darbininkai anksti 
atsikėlė ir susirinko'teismo sa
lėm O kai kaltinamuosius 
gynė Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas, tai 
darbininkiška publika jam 
delnais plojo. Tada policija 
išvarė laukan publiką.

T.D.A. advokatas gerokai

“PRIEKALAS” s

Ratelis taipgi tui'ėfųidau
giau susirišti su tarptautiniu 
veikimu. Girdėjau, iorgani- 
zuoja sporto tymą vasaros vei
kimui.
Matysime “Kovą už Milioną?

Naujas veikalas, einantis per 
“Laisvę,” Pittsburghe bus per
statytas, greitu laiku. A.L.D. 
L.D. 4-tas Apskritys nusitarė

’. Renkama jau 
lošėjai ir. greitai bus pranešta, 
kada bus perstatomas.

Kadangi S.L.A. seimas čia 
bus ir teks matyti tą pačią 
kovą už milioną dolerių, tai ši
to veikalo perstatymas be abe
jonės suinteresuos visus Pitts- 
burgho lietuvius. Visi jį norės 
pamatyti, kaip vedama kova, 

į kad pasigriebus milionas dole-

Pittsburghietis.

»

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

i)

Ten Buvęs.

19.

Kaina

Kaina

entuziazmo publi-
Komunistų Pdrti-

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVĘ?’

metams 
6 men. 
atsk. egz. — 10 cent.

|= Argentinoj ir Brazilijoj
1 doleris
50 cent.

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

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

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

priėmė rezoliciją

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio j mėnesinį, o taipogi pla
tesnis 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, apysakas, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, dailininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekiipus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 

kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame' plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistines pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas.

“Priekalas” daug1 domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “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 srityhiiš; savo škiltyse jis 
i rašo ir kitais -aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
‘ “Kapitalo šalvše,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio- 

’» grafija ir kritika” ir kitus.
| “Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir- 
g ' miausia priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
i bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
| y užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu- 
|v šiai rejnti jį.

1 Platintojams Atatinkama Nuolaida!

• Philadelphia, Pa
Bedarbiu Atydai 1

Draugai, lietuvių' Bedarbių 
sumaišė kapitalistų bernų da- Taryba laikys savo susirinki- 
romus kaltinimus ir jų liudiji- mą 17 d. kovo,-1011 Fairmont K. VOROŠILOVAS. Ar bus karas. 1931 m. Kaina 3c.

. Žygis kunigo sutanoj. 1931 m. Kai
na Amerikoje 3 centai.

1931 m. Kaina Amerikoj 2 centai.
22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme (pir- •

Visi draugai dalyvaukite j moji dalis). 1931 m. Kaina Amerikoj 10 centų x ■ ’ • 
šiame susirinkime, nes turime į 23. s. LIUBIMQVA. SSRS—Tautų Sąjunga. 1981 m. Kai- 
labai daug svarbių reikalų at-1 ną .Amerikęje 5 centai. , -• ■ « ■ 1
lilri'i * o A*i Ir 1L/a Iriiiic? HAnQV. i 1 * * ’

i 27. BEDIEVIS. Lietuvos šventieji ir jos apaštalai. Kaina 
veikti ' Amerikoje 10 centų.

Mes galime 28..V. KAPSUKAS. Kazis Giedris. 1931’m. Kaina Amer. 5c.
29. P. KAIMIETIS. Lenkijos darbo valstiečių kova. 1931 m. 

, Kaina Amerikoje 5 centai. • ' •
~~ ' 30. D. A. Liętųva ir karo ruošimas, prieš Sovietų Sąjungą.

Galvą skaudėjo visą; 1931 m- Kaina Amerik°Je 3 centą*-

laiką iki pradėjau
■imti Nuga-Tone”

lUlllUb Keti LlIlllllUo 11 J LA 11UU1J1- Hid, L J U. KUVU/lvli J? <.111 111 V11L I

mus ir išreikalavo teisės duot Avė., tad visi, kurie priklauso- ^0. J. BULATOVAS.
apeliaciją į augštesnį teismą, tė Bedarbių 1 Kuopoj, daly-
Bet policija pasiskubino išga- (vaukite susirinkime. Susirinki- 21. V. P. Bausmė.
bent savo aukas į Pittsburgho mas įvyks 6-toj valandoj vak. 
kalėjimą, neduodama užstatyt Į 
už juos paranką, Bet Tarp- 
tautiniš parbininkų Apsigyni
mas visus išiįuosavp. „Įlieto V lobio loll'tlvbd V.v* „ . * i • i j • * n ♦ ■»' • j i *'1 1 J

l Nacionalės iMftinienų Indus- Įlk5L M*“? ^?^ar* ;
’trin« ĮUnijos Bedarbių Tary- darbininkus prigulėti j

v __ .i Kori a »»hi n uiionnlno ir vai Ir r ishj pagelba Tarptautinio 
Parbininkų < ^Apsigynimo ir 
Kopuiilistų Partijos išleido at
virus; laiškus miesto majorui 
ir valdybai ir kitiems kapita
listų 'klapčiukams, demaskuo
jant ir pasmerkiant jų tero
rą; ir reikalavo leist atlaikyt 
savo masini mitingą. „ Miesto 
valdonams buvo nurodyta trys 
vietos, ir tegul vieną iš jų lei
džia susirinkimui; leidimą te
gul atsiunčia nurodomu adre
su; o jeigu nebus priduotas 
leidimas susirinkimui laikyt 
ant jokios iš tų trijų gatvių, 
tai bus išspausdinti plakatai, 
ir susirinkimas bus sušauktas 
toj pačioj vieutoj, kur buvo 
pirmiaus kelis sykius šaukia
mas, nors policija ten mūsų 
susirinkimus išardydavo.

Policija ir majoras su visa

Będąrbių Kuopeles ir 
už savo reikalus. ?' 
šį tą laimėti tik organizuotai 

Veikiantis Komitetas.

64

P-as • V. Romanas, Buffalo, N. Y. ražo ir 
sako: “Mano galva skaudėjo visą laiką iki 

i aš pradėjau imti Nuga-Tone. Aš išbandžiau 
| daugeli kitų vaistų, bet negavau pagelbos. 

Mano galva sustojo skaudėjus! po ėmimo ' 
Nuga-.Tone per tris dienas. Dabar aš turiu 
gera apetitą ir gerai miegu naktimis. Mano 
sveikata niekad nebuvo tyresnė. Daugelis 
mano draugų pradėjo .vartoti Nuga-Tone ir 
sako, kad tai pastebėtini vaistai.’’

Jęigu jūs turite galvos skaudėjimą ar 
skausmus raumenyse ar sąnariuose, ar sto- 
kudjate sveikatos ii stiprumo, jūs turite 
imti Nuga-Tone ir .pastebėti didelį pagerė
jimą, kurį pajausite tik už kelių dienų. Jo- 

•kie vaistai negali užimt) vietų Nuga-Tone, 
kaipo sveikatos ir stiprumo atsteigėjo. Ap- 

i tiekininkai jį pardavinėja. Jeigu aptiekinin- 
i kas neturi Nuga-Tone, paprašykite jį užsa

kyti iš savo urmininko. Žiūrėkite ,kad gau- 
i tumėt Nuga-Tone. Substitutai yi;n be ver-

I 31. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavinius. KI
PK XI plenumo -tezes. 1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.

32. HANS LIORBER. Jūrininkai atvyko. 1931 m. 
Amerikoje 3 centai.

35. Vokietijos Komunistų Partijos kovingi uždaviniai kaime.
DRAUGO TELMANO kalba Oldenburge. 1931 m. 
Amerikoje 3 centai.

37. Kapitalizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams) 
1031 m. ~ Kaina Amerikoje 3 centai.
Visas augščiau išvardintas knygutes galima gauti “BALSO” 

redakcijoj (Tilsit Pr. Memelstr. 26, M. Labori). Kas užsisa
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 dol., tam nuleidžia
ma 35 proc., o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 45 
droc. nuo pažymėtų kainų.

*
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Kaufmanui liū- 
bosai įvairių ša- 
Fur, Kessler, I.

o 
ū

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Geluseviėia, 51 Glendale Si. 
paeglb. A. Sauka, 

rafit. J. Strlpinis,

Wilmerding, Pa.
A. Kairys,

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

j Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
i Carnegie, Pa.
i Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
I Way, S. S Pittsburgh. Pa.

Telefonas: Evergreen 2-9015

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

Savininkai Petrus Lingvinas jr Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

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

O
3 
d

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Avė.

St.

117

Ave
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Ta vieta yra 
baisūs raistai ir žinoma,

vienam draugui

pH- j ^*1° Globėjai

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

Iždo globojai: P. Krušnu, 141 Sawtelle Ave., 
B. Zdanaviėia, ,11 Glendale St., J. Bale-

ucįl nm.m. | Clark PI.
i turėtų gerai žinoti, kad Į ^ut. Sekr.

L1’ - '

Ūkesų Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

Pirmininkas — Herman Anson,
F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin- j 
kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free-1 
hold, ,N. J.; protokolų raštininkas— 
John Urbelis, 40 Bbwne Ave., Free
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Glovicius, Box 288 B. Jer
seyville Rd.

Jie plaukia laiveliu.! Sakoma, kad 30,000 naujos 
kariuomenės traukia į Soo- 
chow, kad atmušti japonus. 

Bet ’ šis pranešimas vei- 
pasirodys naujas

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ
AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA

325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
-----------  ir vakarais lietinių ir anglų kalbose.

L. TICHNIAV1ČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti
Užsirašyraas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto

Ir Purvo” Žemės j kur ant kiekvienos mylios'

________ . . ___ . Ziurts.
i Salės ivpiytojas—F. 2egun)s./&15 Eleventh
| Sales pnrandavotojas —/A. Gairbanuuskas, 

11,08 Elizabeth Av
Draugijos susirlnkirhai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą ut/rninką savutn name, 
1057-63 .Hamilton

■M |
/ 1 TlW' TV !■'>*1U;<t"' •'irU'*'’■V .vj/'b’..' A"-

Trečiadienis, Kovę 16, 1932 Puslapis PenHas

Bosai Teisme Išvien su 
Geltonaisiais Vadais Prieš
Kairiąja Uniją

Nuteisė Kalėjimai! Į
125 Philippiniecius

MANILA. — Philippinus 
laiko pavergęs zAmerikos ka
pitalizmas. Prieš jį liaudis 
organizuojasi ir kovbja. 
Štai pereitų metų gruodžio 
10 d. tapo suareštuota 125

NEW YORK. — Vietiniame 
augščiausiame teisme Kauf- 
manas, kompaničnos federaci
nės kailiasiuvių unijos vadas, 
reikalauja indžionkšino, ku- 

*riuom teismas uždraustų kai- 
•riąją kailiasiuvių uniją; kad 
neleistų jai vestį streikus, pi- 
kietuoti ir organizuoti darbi- i 14 d. teismas 
ninkus.

Svarbiausi 
dininkai yra 
pų: J. Fox 
Kalken, Grossman ir kiti. 'Vi-

• si pareiškė teisėjui, kaip jie 
yra pasitenkinę kompanična 
Kaufmano vadovaujama uni
ja ir kaip jie yra priešingi 
kairiajai Adatos Darbininkų 
Industrinei Unijai. Mat, ši 
unija kovoja vien už darbinin- 

H ką reikalus ir neveda jokių 
< gešeftų su bosais, kaip kad 
daro šmugelninkai vadai iš 
Amerikos Darbo Federacijos.

Teisme kairiąją uniją atsto
vauja J. Buitenkant, advoka
tas Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo. S t a t y d a mas 
klausimus, Buitenkant priver-; 
tė kompaničnos unijos liūdi-)

• 4 : i

Pasaulio Gyventoją
Paduotos Skaitlinėse

Broliškos Draugystės mėnesi
nis susirinkimas įvyko kovo 1 

i dieną. Kaip visuomet, taip ir 
i dabar neapsieita be darbinin-

i šalpas, 'tai pavesta direkto
riams. Reiįrią pranešti, kad 

- 'mūsų svetainės “fėrai” (ba- 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų zarąs). įvyksta balandžio 6-8-

IIIIQIIIQIIlQiliOIIIQIIIQIIIQIIIOlil

WASHINGTON. — 
inercijos departmentas pas
kelbė, kad šiandieną pasau
lyje yra arti dviejų bilio- 

____nų gyventojų-žmonių, tai 
philippiniečiai ir apkaltinti' yra, 1,992,500,000. Prieš pat 
priklausyme prie slaptos • — - * !

£ i “sukilėlių” draugijos. Kovo 
rado juos 

“kaltais” ir nuteisė nuo vie
nų iki šešių metų kalėjimam 
Taip pat uždėta finansinė 
bausmė nuo $100 iki $3,000. 
Daugeliui jų prisieis kalėji
me supūti.

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Čia gautas laiškas 
nuo amerikono Dr. % Wees, 
kurį Havard Universiteto 
Muzėjus pasiuntė ištirti tas 

’ vietas, kuriose prasideda 
ninką Silvermaną’ prisipažint, upė Parana, vakarinėj dalyj 

"kad jis yra profesionališkas i Paraguajaus. Ta vieta yra 
streiklaužys. Kada kailiasiu- 
viai, vadovaujami kairiosios 
unijos, streikavo prieš J. Fox 

v kompaniją, tai Kaufmanas

karą 1914 metais buvo 1,- 
675,000,000. Prieauglys sie
kia 20 nuoš.

Imant t^są žemės pavir- 
šį, tai ant kiekvienos ketvir
tainės mylios išneina po 32.9 
gyventojų. Jungtinėse Val
stijose ant' kiekvienos my
lios išpuola po 41.7 gyven- 
ja.

kiškų reikalų. Komunistų 
Lygos delegatas kreipėsi, kad- 
dabar yra steigiama teorijos 
ir praktiško veikimo mokyk
la dviem savaitėm. šitas 
klausimas palikta Priešfašis- 
tiniam Komitetui.

Į šią draugiją buvo kreipta
si per T.D.A. su stampom, 
kad jas pardavinėti, šitas 
darbas draugijoj buvo paves
ta d. J. Karsonui, kuris pra
nešė, kad jau už $5.00 par
duota. Likusių dar turi už 
$17.00, bet ir tas mano grei
tai parduoti. Paskiaus išrink
ta biznio komisija, kuri tvar
kys visus reikalus' Parke va
saros metu.. Komisijon įeina 
sekanti draugai: J. Kižys, A.

9 dienomis. Mes turime antrą 
morgičių ir Šerų apie 4 tūks
tančius vertės. Tad, draugai, 
visi turime pasidarbuoti, kad 
paremti savo įstaigą. Foruo
se bus programa kiekvieną 
vakarą, kaip tai: šokiai, muzi- 
kaliŠka programa, Brolių Or
kestrą. Įžanga už visus 3 va
karus tik 25c. Beje, draugi
ja nutarė paimti Brolių Or
kestrą grajyti per visą vasarą. 
Taip ir gerai, kas su mumis, 
tai ir mes su jais, o kas prieš 
mus—-mes prieš juos.

Sekretorius J. J. Bakšys.

, , Tankiausia apgyventa | j.'
vieta landasi Hong Konge, |saros biznis turi rūpėti kiek- 
kWJ. etikų mykcc' vienam draugui. Vasarinis
išeina po 2,187 gyventojus. 1 Parko biznis duoda kelis tūks- 

tai gana 
Mes daug

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai: .
Pirm.inin, M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vics-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rąšt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Ąve.
Turtų rašt. A; Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai; J. Račiūnas, G821.

' Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
• Ave. i

Išardymas, atitaisymas, sustatymas, suprast 
ir planQ automobiliu; mokinama dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai'
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkinio karo. Užsirasymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietą.

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

Telephone, Algonquin 4-4049
m—ilMlM w ’■IITTMTW H—Hl >■ WWII

! stančius dolerių 
! svarbus dalykas.
I ką turime Parke pagerinti — 
i svetainėj ir kitur. Tai kuo- 
i met padarysime gerai pinigų, 
' tai galėsime ir Parko pageri- 
I nirnus daryti.
į Komisija raportavo apie pa
dengimą, kad viskas įvyko 
įtaip, kaip buvo tarta, bet ran- 
' dasi žmonių, kurie “kritikuo- 
ija.” girdi, tai valgių nebuvo 
j gana, tai pelno mažai.
riai

i taip buvo taria ir taip viskas 
1 įvykinta. Komisija negalėjo 
ir teisės neturėjo kitaip daly
kus vesti. Bet tuos narius ne
galima kaltinti. Reikia kal
tinti tai tą 
ką.” Mat, komisijoj ne tie 
asmenys, kurie jiems patinka, 

| tai ir “negerai.” Nariai turė- 
I tų žiūrėti ne į ypatas, bet į 

. , . darbus, kuriuos tos ypatos
; nuraminti Chinijos/ciirba.

liaudį. Kas liečia ligonius ir

Chinijos Valdžia Ka 
riausianti prieš Japonus •

SHANGHAI. — Praneša- 
I ma iš J^rango, kad -Chiang 

kaipo “kraujo ir purvo že- Kai-sheko valdžios Piki. Ko
me”. Dr. Wees išvyko su mitetas slaptai nutarė tuo- 

pasamdė Silvermaną ir kitus dviem vietiniais^ gyvento- jaus pradeti mobilizuoti vi- 
jskebus, kad’ provokuotų muš- jais, kurie turi šiokį tokį|gas karines spėkas ir grust 
tynęs su streiko pikietuotojais, nusivokimą apie tuos rais- į ]aukan japonus iš Chinijos. 
taip kKd policija galėtų įsi- įUg JK „kvykia laiveliu. !" ' ---------*
maišyt ir išblaškyt stręikie- Wees raš kad raistas pil_ | 
nūs. . .

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Valytojų ir .Dažytoją 
Streiko Laimėjimas

NEW YORK. — Drabužių 
valymo ir dažymo darbininkai 
Berger Service šapose pereitą 
savaitę laimėjo savo reikala
vimus į 48 valandas po išėji-. 

■ mui į streiką. Bet šimtų dirb
tuvių darbininkės ir darbinin
kai dar tebestreikuoja. Jiems 
vadovauja revoliuciniai unijis- 
tai.

Norėdami kokių informaci
jų apie streiką valymo ir da
žymo darbuose, kreipkitės šiuo 
adresu: 5 East 19th St., New 
York.

nas nuodingų vabzdžių, kil
imėlių, skruzdėlių ir tt. Bet; 
t^ip pat randasi labai gra-1 
žiu paukščių. Sunkiausia! kiausia 
su maistu. eretai tyrinę- burbulas Chiang Kai-sheko, 
tojams prisieina pasisotinti idant i 
aligatoriaus mėsa. liaudį. , .

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.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,
Pine St. v :

Fin. Sekt. A. Grigutis, 2122 Ingalls^ 
Ave., Lindčn, N. J. !

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 301 
Dayton Št.

I Iždo; Globėjas P. Kalnietiene, 
144 So. Park St., II Iždo Globėjas. 
t __ or.n v:_ ■. C?.

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway ;
Aušros Draugijos susirinkimai | 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie-, 
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. 
džia. 8-ta vai,, vakare.— _ . . I •’

A.' Kopas, 1108 Eližaltelh
GruŠiūtS, 1307 Bavin:Avė./

I Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinakas, 1114 Turner
VilkuvienG, 718 Richmon<l St.

Trust isai:
T. Rasikas, A. Lujua, F. Žegunia, 
Jaattitia, A. B. Shatkua.

Revizijo- komisija:
, A; Senkus, V. Valėnta,

ve.

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringani kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati-. 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDŪLIAIS IR IJTARNINKA1S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrijmo: Rusiškaš, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

_ ir,:lu
KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties"; 

”. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

t*'.- Kovo 7 d. Čia mirė Elzbieta ' 
Pauliukonienė, 59 m. amžiaus, i 
Velionė paliko nuliūdime sa-1 
vo vyrą Jurgį Pauliukonį ir i 
du sūnus—Adomą ir Vincą, i 
taipgi tris dukteris—Izabelę, i 
Evą ir Oną. Velionė turėjo' 
ir brolį Petrą Košelaitį.

Velionė buvo laisva mote
ris, Amerikoj išgyveno apie 30 
metų. Laidotuvės buvo lais
vos, be jokių religinių apeigų 
ir kunigą. Velionės grabas 
buvo papuoštas įvairiais vaini
kais. Vainikas buvo taip pat 

~ ir Liaudies Choro. Choras ir | 
V prie kapo sudainavo laidotu-. 

vių maršą. Pasakyta prakal
ba. Velionė laidota 10 d. ko
vo, Lietuvių Kapinėse, Haver- 
hill, Mass.

Veliones trumputė biografi
ja yra sekanti: Pauliukonienė 
gimė Lietuvoj, iš Košelių šei
mynos. Kaipo darbininkė, at
važiavo į.šią šalį “laimės” jieš- 
koti. Bet-tos “laimės”’ nera
do, kaip ir daugelis mūs dar
bininkų jos nerado. Jinai ra
do sunkų gyvenimą. O ypatin- 

‘ gai su didele šeimyna, tai dar 
u^Jįflkiau buvo gyventi.

w Bet velionė suprato darbi
ninkų vargingą gyvenimą ir 
stengėsi išauklėti savo vaikus 
darbininkų dvasioj. Jos duk
terys gerai pasidarbavo dai
nomis darbininkų parengimuo
se; Jos dalyvavo chore*, kad 
ir motinai sergant ir gerai lan- 

s kė choro pamokas. *
t Tad ir draugai atidavė ve- » 

libnei paskutinį patarnavimą. 
LaP jinai ilsisi kapuose, o mes < 
ją minėsime ir dirbsime dar
bininkų .pasiliuosavimui nau
dingą darbą.

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti, 
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. , 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai. dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojirigumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus, 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas. i <

žmogaus neprieteliai—katarai ir,slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas.
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltine ir dėmėtoji šiltine .
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. 
Veneres ligos, jomis užsikrėtimai, 
ši a p J i gė, maž ak r a u j i ngu m as., 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas. nutukimas, liesumas.
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktsašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos’ — jų pasireiški

mas. t
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs 'daly-• 

kai. 1 ; f .
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia. i
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys.
Patrūkimas arba vadinama kyla. ■
Mažai krūtyse pieno ir kodėl?7 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios.
Gyvenimo permaina moterims. ' •.
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas. i

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK< 
TERU DRAUGIJA

1
Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis,

] 1 1323 Muskegon
Vice-Pirm įninkąs—A. Karcckas.

I 730 Nason
; Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas, 

R. R, 9. Bon 
Turto Raštininkas—A. Garbnnnuskas.

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas,

1131 Walker Ave.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- 
tarnavimas bus atatinka- 

I minusias ir už prieinamą 
I kainą. Nuliūdimo valan- 
I doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1£39 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

2
§
8
2 
a

Kiiygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas ąugščiaus su
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
va’stam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikųriuose 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.
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I Pirm.
Pirm.

256 Anics St.
Nutarimų raftt. J. Strlpinis, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rafit. K. Venslauskis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

■153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St,
1 „ . ’________ . .

B. Zdanąvičia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 

i • i 102 Huntington St.
Visi Montell. Mass.

■ PITTSBURęmp IR APIELINKfiS 
'PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931: 
Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 

Ąvę., Wilmerding, Pa.
Pirm. t pagelb. !W. A. Kai 

Broadway, Pitcairn,’ Pa.
F--,., —--r- Z-.-..'—.-,

roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Moterų 
Pašelpine praiigystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Behitilienė. 16 Bunker Ave. 
Viee-pirm. O. Turskienė, 70 Vino St. 
Prot. rašt. T. Zlzėh. 673 N. Mnin St. 
Fln, Rašt. K. jCereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St. 

<• Kasos Globėjos: •• . -•
V. Baronienė, 0 Brodd Sf. 
M. .Dupbifinė,.'221. Aųica St. 
V. .Bartkienė, 20 Intervale St.
Ligdiiiu Rašt, M. Potaųš, 184 A mes St. 
Ifarfylka J. Slrtianaklenė, 88 Vine St. 
!■- Visos ' gyvena Montello, Mass.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš ' 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj Įtaisytoj mokykloj. Vienatį 
nė Lictuviška-Amerikoniška Automo
biliu Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lėkei*- 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo- , 
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobL ’ ! 

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

Pilnas važinėjimę kursas, {imant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe- 
cialis Važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžiu.
Turi \ didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t: t,, 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island F*r-

LUTVINAS

L u t t in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietų, 
vi am s ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki1- 
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi {vairių biz
nių. M tisų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-8729
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Atydai Darbininkams Kunigas Jieškojo SkebųVIETINES ŽINIOS Brooklyne ir Apielinkėj

Dar iš PrieškarinėsJ 1-sios Gegužės Pri- 
rengimo Konferenciją Konferencijos

Sekmadienį, kovo 13-tą d., 
j Irving Plaza svetainėj, New 
Yorke, buvo prieškaripė kon
ferencija. šią konferenciją 
sušaukė Friends of the Soviet 
Union newyorkinis distriktas. 
Į konferenciją atsilankė 453 
delegatai nuo 69 organizaci
jų, unijų ir kt., nuo 338 viene
tų, atstovaudami 67,550-dar-- 
bininkų. ,

Konferenciją atidarius F.S. 
U. distrikto sekretųnus (lavė 
ilgą ir labai įdomų raportą.’ 
Savo raporte labai aiškiai nūs-' 
rodinėjo, kaip viso pasaulio 
imperialistai rengiasi prie ka
ro, ir kad tą karą kaip nors iš- 
provokuot prieš Sovietų • Res
publiką. Po raportui distrik
to sekretorius kvietė visus de
legatus imtis darbo, rengti mi-’ 
nias kovai prieš, imperialistinį 
karą. O kad šios šalies dar
bininkus būtų geriau galima’ 
supažindinti su Sovietų Res-, 
publikos darbininkų padėtimi, 

. . _„ tai F. S. U. siunčia 50 darbi-
zacijų komitetai turi sueiti ir | ninku į Sovietų Sąjungą ant 
paskirti atstovus arba patys j Pirmosios Gegužės. Darbinin- 
atstovąuti atatinkamas drau-( kai bus siunčiami nuo pamati-; 
gijas konferencijose.

Tai bus masinė Pirmosios 
Gegužės priruošimo konferen
cija. Turi būt sumobilizuotos 
tokios didelės masės,kad kapi
talistai būtų priversti su jo
mis rokuotis, kaipo su spėka 
prieš imperialistinį karą ir už 
bedarbių reikalavimus.

Tik keturios dienos beliko iki 
konferencijai delei prisirengi
mo prie Pirmosios Gegužės 
demonstracijų prieš imperiali
stinį karų, prieš kapitalistinį 
terorą ir prieš bedarbių minių 
marinimą badu. Konferenci
ja įvyks ateinantį sekmadienį, 
kovo 20 d., 1 vai. po pietų, 
Stuyvesant Casino svetainėj, 
9th St. ir 2nd Ave., New Yor
ke. Komunistų Partijos dist- 
riktas, šaukia visas darbinin
kų organizacijas, turinčias 
tuo tarpu susirinkimus, būti
nai išrinkti delegatus į kon
ferenciją; ypač kreipiasi į 
darbininkus šapose, Amerikos 
Darbo Federacijos unijose ir 
revoliucinėse unijose. Visi jie 
privalo turėt savo atstovus toj 
konferencijoj. Ją reikia pa
daryt plačiausia iš visų kon
ferencijų, kokios tik kada 
įvyko šiame didmiestyje.

Jeigu kurių organizacijų 
susirinkimai neišrinko delega
tų į konferenciją, tų organi-

Savininkas Stengiasi Streiką 
Sulaužyt, Paskirstant 
Randauninkus

NEW YORK. — Navininkas 
didnamio po num. 733 Arnow 
Ave. pasišaukė kelis senesnius 
randauninkus ir žadėjo jiems 
numušt kambarių kainas; bet 
reikalavo, kad už tai jie atsi
mestų nuo randauninkų bend
ro streiko, per kurį yra reika
laujama, kad visiems įna
miams būtų nupiginta randos. 
Senesnieji randauninkai jam 
atasakė: “Vesk derybas su 
streikiniu komitetu, sustab
dyk streikiepių ir bedarbių 
mėtymus iš namų ir atgal su
grąžink šeimynas, kurias iš
metei.”

'nių industrijų ir taip, kad jie 
susidėtų iš visų šalies kampų. 
Tie darbininkai bus šios ša
lies darbininkų ambasado
riais. Tie ambasadoriai, su
grįžę iš Sovietų Respublikos, 
išduos raportus šios šalies dar
bininkams apie darbininkų pa
dėtį Sovietuose.

Pasiuntimui 50 darbininkų į 
Sovietų Respubliką reikia ne
mažai pinigų, bet susipratę 
darbininkai pasiryžę sukelt 
reikalingą sumą. Ir į. šią kon
ferenciją delegatai sunešė ke
letą šimtų dolerių. . • ,

Lietuviai darbininkai labai 
dažnai kalba apie Sovietų Są
jungą, ' apie tą laimę, kurią 
išsikovojo Rusijos darbiniu-1 
kai, ir labai dažnai zurza,; kad 
šioje šalyje kapitalistai, darbi
ninkus spaudžia ir išnaudoja; 
bet kad pasiliuosuoti iš., tos 
priespaudos, < į darbą nestoja, 
nes ir į šią konferenciją nuo 
viso Didžiojo New Yorko lie
tuviškų organizacijų tik,, re
gis, nuo dviejų kuopų atsto
vai buvo atsiųsti ir vienas nuo 
“Laisvės” redakcijos, o aukų 
nei cento.

Atstovė nuo L.D.S.A.
1-mos Kuopos.

LD.S.A. 1-mos Kuopos 
Prakalbos Pirmadienį Karas, kad “Išvengt” 

Revoliucijos
Dabartiniu Jaiku eina vajus 

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje. Kad vajus 
būtų pasekmingas, tai kiekvie
na narė turi pasidarbuoti. Va
jai rengiama tam, kad gavus 
kuo daugiausiai narių į mū
sų organizaciją ir kuo dau
giausiai prenumeratų “Darbi
ninkių Balsui.” Prakalbos Į per and Brothers. Knygoje, 
rengiamos, kad gyvu žodžiu l pripažįstama, kad jeigu vieš- 
būtų galima paskleist klasinės į pataujanti klasė neaprūpins 

, apšvietos; todėl kiekviena ir | pragyvenimo reikmenimis tos

išNEW YORK. — Ką tik 
spaudos išėjo knyga, “Ar Ka
pitalizmas Pasmerktas Mirti?” 
Ją parašė bankininkas ir bu
vęs Amerikos diplomatasi 
Lawrence Dennis, o išleido žy-. 
mi kapitalistinė leidykla Har
per and Brothers.

pamatė, kad, taip sakant, 
kreipėsi ne tuo adresu. Bet 
kad darbininkai nepalaikytų 
jį streiklaužių organizatorium, | 
tai jis prašliaužė pro šalį, pri
durdamas: “Aš jus nesmer
kiu, kad neinate skebaut.”

Darbkor.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

BROOKLYN. — Norvegų 
bažnyčios kunigas Nordborg, 
33 First Place, atėjo kovo 9 
d. į bažnyčios knygyną ir pa
sakė, kad jis reikalauja šešių 
vyrų, kurie eitų kaip “vačma- 
nai” padėt laužyt sukniasiuvių 
streiką. Nei vienas iš knygy
ne buvusių darbininkų nepri
ėmė to pasiūlymo. Kunigas

Daily Workerio naudai kon
certas ir balius, rengiamas 
komunistų šeštos Sekcijos, ant
ros kuopelės, įvyks sekmadie
nį, kovo 20 
nėję, 101 
Berry St. 
Brooklyne.

Programa
-ga:

Dainuos
Choro Merginų Sekstetas (o 
gal ir Oktetas); Adelė Rosen- 
blat deklamuos darjbininkiškas 
eiles’angliškai'; o Ę. Zwarych 
ukrainiškai; dainuos plačiai 
žinomas Ukrainų Choras, Ko- 
lęktyvis Rusų Choras ir sop
rano solistė . M.. Dmitrišina. 
Šoks ukrainų šokikų ir šokikių 
Baletas.

Šokiaį bus prie geriausios 
drkestros ir prie spalvas mai- I . . .
nančių šviesų. Bus įvairių už- ikad daugiau darbininkų ta- 
kandžių ir sveikų gėrimų, ta- po išmesta į gatvę, 
me skaičiuje rusiškų “pirogi” —-t—------------
vič^°'da^:h-"uos sand' Išrinkta 5 Komunistai

Privažiavimas yra lengvas: 
požeminio gelžkelio 14thi St.- 
Canarsie Line, išlipt Bedford 
Ave. stotyje; arba Jamaica- 
Broadway-Brooklyn Line, iš
lipt Marcy. Ave. stotyj; taipgi 
parankiai privažiuojama vi-

d., Ukrainų svetai- 
Grand ' St., tarp 
ir Wythe Ave.,

bus ypač turinin-

pagarsėjęs Aido Automobiliu Gamyba
Nesulaikomai Smunka

NEW YORK. — Pasiro
do, kad automobilių gamy
ba tik per vieną savaitę, 
pasibaigusią su kovo 12 d., 
dar nusmuko visais dviem 
nuošimčiais. O tas reiškia,

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- Gi 
gas, patinimus, gyslų ir są- p)’ 
narių įdegimus be operaci- ^7 
jos taipgi ir 
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.

kitas ligas.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Mesaba Range farmų dis- 
trikte , tapo išrinkti penki ( 
komunistai Į įvairias vietas, 

sais gatvekariais, ateinančiais Miestelyje Sturgeon išrink- 
į Williamsburg Bridge Plaza.

(64-67)
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i Laikrodžiai, Deimantai ir
t Auksiniai Dalykai Į 
į Dovanom ar patys sau norėda- į 
imi pirkti laikrodžius, daimantus Į 
l.ar bi. ką iš auksinių daiktų y’ 
| nokite, kad f"~ ------
»sipirksite.

| įvairūs
H
I RODŽIAI n
į JAUSTOS MADOS 
luž PRIEINAMA 
į KAINĄ

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

pas mane pigiau
zi 

nu

—
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Sovietų Sąjungos Draugų 
Susirinkimas Šiandien

NEW YORK. — šį vakarą 
įvyksta visuotinas susirinkimas 
narių Sovietų Sąjungos Drau
gų organizacijos, Irving Pla
za svetainėje, 15th St. ir Ir
ving Place. Pradžia 8-tą vai. 
yakąre. Bus -svarstoma pla
nai delei pasiuntimo 50 Ame- 
-rikoš , d'arbiriinkų delegatų į 
Sovietų šalį;
nuojama, kaip išvystyt kuo 
plačiausią masinę , kampaniją 
prieš imperialistinį karą-ir už 
Sovietų Sąjungos apgynimą.

' ta keturi komunistai į mies
telio tarybą, o miestelyje 
Florenton išrinktas vienas. 
Buržuazija baisiai susirūpi
nus.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

a
I Taipgi taisau visokius 
I žius ir kitus papuošalų 
* Taigi kreipkitės pas mane, 
I stengsiuosi pilnai patenkint! 
į Williamsburgfeciams, I 
s pertoli pas mane atvežti pataisy- ( 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. J- 
o Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
| atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
Į kosite “Laisvėje.”
I VIKTORAS JANUŠKA 
į 127-17 Liberty Avė
« • Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Į Richmond Hill, N. Y.

u. au — mi —— ihi • tin — nw ——• hii —u. i>b mb mi —— iki «— na • i

laikrod- • 
daiktus. į 
f. o aš | 

11 vi. ?
kuriems į

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK., N. Y,
A.L.D.L.D. 185-tos kuopos susirin

kimas įvyks šį ketvirtadieni, 17 d.
? vai. vakare, 933 

Skaitlingai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes turime 
svarbių reikalų aptarimui. Atsives
kite naujų aplikantų j šią dhaugi- i

I Sekr. M. Misevičiene.
(64-65)

ui urvų ucicgcuu į I, 1 J ■ j- 'o .u,,„ «in kovo, prasidės 8-tą , taipgi bus pla-. Gienmore ^ve. Sk

Indžionkšinas prieš 
Duonos Streiką

' NEW YORK; — Augščiau- 
sio teismo teisėjas' Fawcet iš
davė indžionkšiną prieš darbi
ninkes ir darbininkus, kurie 
Brighton Beachyj ir Coney 
Islande streikuoja prieš duo
nos brangumą. Teisėjui buvo j 
įteikta parašai 3,000 varto
tojų, paremiančių streikierius; 
bet demokratiškas teisdar^s 
to nepaisė.

Kaip tik tapo išduotas in
džionkšinas, tuojaus policija 
užpuolė ir suardė pikietninkų 
'linijas prie įvairių kepyklų., 
Vienoj vietoj Mamie Shiek iš- 
naujo suorganiavo liniją; už 
tai liko areštuota.' Suimtas 
pikietininkas Luftig buvo su
muštas policijos vežime.

Pirmadienį teisman pašauk
ta 20 moterų ir vyrų, to duo
nos streiko dalyvių. Streikiere I

PARDAVIMAI I 
FARMA ANT PARDAVIMO j 

PARSIDUODA FARMA, 152 ake- l 
riai žętaaės, 15 raguočių (karvių) 6 Į 
kiaules, 3 arkliai, 200 vištų ir visai 
reikalinga mašinerija del žemės ap- | 
dirbimo. Žemė gera ir viskas pui- I 
kiai auga. Yra didelis plotas pui- i 
kios girios. Per girią teka puikus 
upelis. Farma apie 2 mylios nuo 
Hampton, N. J., miesto. Keliai išvesti 
geri. Pardavimo priežastis išvažiuo
ju j Lietuvą.

Savininkas A. Staniulis 
Box 14, Hampton, N. J. .

(56-67)

mm

MEDICIN. DAKTARAS 1 
fimmw Manias i

223 2nd Ave. & 14th St. ft
Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų

Tel.: Tompkins Square 6-7697

kiekvienas darbininkas priva-į didžios bedarbių armijos, ka- Gussie Ganick pasiųsta dviem 
lo atsilankyti į prakalbas, k u-, ras bus neišvengimas; o kad dienom kaiėjiman.( Nuteisimas 
rios bus pirmadienio vakare,! ne karas, tai grūmos kapita- kitų atidėtas iki ateinančio

Laisvės” . lizmui revoliucija, nes komu
nistai laike tokio krizio gauna

ktfvo ‘21-mą 'dieną,
svetairiėj, 46 Ten Eyck St.,' nistai laike tokio krizio gauna 
Btookfyne. Buš1 geros kalbė- vis daugiau ir daugiau p.asekė- 
tojos. Viena iš kalbėtojų bus jų.
drg. Senkevičienė iš Eastono,' Bet tas bankininkas-diplo- 
Pa. Apie kitus kalbėtojus ve- matas “nemato/’ kad revoliū- 
liau pranešime. 1 cijos įvyksta ir ryšyj su ka-

Rengėjos. rais...

šeštadienio. Stręikieriąį ren
giasi į demonstraciją tą dieną 
pries, teismo ( rūipą ir pačiame 
teisme. Jie pasiryžę sulaužyt 
indžionkšiną.; , J ( , , , ' ( >

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race Si.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond . 
259 South 6th 7 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3r<j 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&

&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar
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DARBININKŲ KLASĖS MOTERYS IR VYRAI! 
t

Būkite Prakalbose Seredos Vakare
16 Kovo (March), 1932. Padžia 8:30 vai vakare

61 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.
Taipgi bus diskusijos temoje:

“Spaudos Role Sekančiame Kare”
Kalbės DRG. EMANUEL LEVINE, Daily Workerio manadžerius.

Spauda yra labai svarbu visuomet, ypatingai laike karo. Visi 
darbininkai turi būt susidomėję šiuo klausimu,

, > 1 i * #» * - L '. šias prakalbas rengia Darbininkių Moterų'Tarybos 4-6-13-14 ,Kp,
' t . i ’.ii L •* * 1. i \ > i '
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Protestas prieš 3,000 > 
Darbininką ir Valstiečių 
Nužudymų Salvadore

i : t

NEW YORK. — Ispaniškų 
Darbininkų Centre pereitą 
ketvirtadienį susirinko minia 
darbo žmonių protestuot prieš 
žvėrišką terorą Centralinės 
Amerikos respublikose. Pasi
rodo, jog vien mažoje EI Sal
vadoro respublikėlėj per me
tus tapo nužudyta 3,000 dar
bininkų ir valstiečių, stojusių 
kovon už savo klasinius reika
lus. Rezoliucija buvo, pasiųst- 
ta 'atatinkamoms valdžioms. 
Mitingą sušaukė Jungtinių 
Valstijų Prieš irrtperialištirfė 
Sąjungi.

X 
3C
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H e

TEL. STAGG 
2-5043

(NCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MUŠU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų žaliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSJA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU !
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ’
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Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y
X-SPINDULIU D1AGNOZA

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp ,2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas {čirškinimais

Telephone, Evergreen 6-5310

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir IKe

Tai
LIETUVIŲ

ISDIRBYSTftS
CIGARAI

1023 Mt. Vernon
■ PHILADELPHIA, PA

Bell Phone; Poplar 7545

' A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker •

ISbalijatnuojtl ir i laidoja nūtniruaius ant 
visokių; kapinių, t Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už1 žemų kainų nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite ęaut;i lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

i

treet

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

Dirbtuve
361 Broadway,

> Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omiaw ir chronitkaa vyrq Ir 

moterų liKan kraujo ir odoi. 
Padarau ištyrimą kraujo ir šlapumo.

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo* 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kanip. 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
GŪABORIUS 
(UNDERTAKER)

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ 'DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.,

402 Metropolitan Avenue
* (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y. ,
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T, PLATINKIT 
ISVĘ.
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.
Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

, Telefonas, Midwood 8-6261
ot________________________________________________________________ _____________
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