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ĮVAIRIOS MES ŠIMTAI SUAUGUSIU IR JAUNU DARBI-

Nauda

budelius!KOVA PRIEŠ ATEIVIU PERSEKIOJIMĄ
PARYŽIAUS KOMUNOS SUKAKTUukrainu

Buržuazinis

Nugalėjo Terorą,

dau

žejo 13 nuoš

Japonija Keršysianti

bininkus.

seniausias

Sėjama 
svirutė

Sovietų Sibire Rasti j 
Nauji Anglies Šaltiniai

Gautas pranešimas iš EI 
Salvadore respublikos, kad 
tenai kruvina valdžia varo

ir Anglijos spaudimą. Japo
nijos karinis štabas sutikęs 
ištraukti kariuomenę iš

NINKU STOJA Į KOMUNISTU PARTIJOS 
IR JAUNŲJŲ KOMUNISTU LYGOS EILES

atlieka
Jis ken-

Į Fašistų Valdžia
Nubaudė Komunistus Važiuoja Konvenci

Jam pavyko išvesti prieš vieny
bę antrą kuopą McKees Rockse 
Siuntinėjamas 
kitas kuopas prieš vienybę. Ke 
liamas didelis lermas. 
tarpe narių darbininkų 
ir neapykanta.

Retežius, o Išlaimėsite

Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo (March) 17, 1932

reikia dąr- 
į daiktą.

SHANGHAI., t- Sakoma.

Mes Šaukiame Detroito lietuvius Darbininkus ir Darbiniu- 
kės Stoti į Komunistu Eiles ir Kovoti Prieš Alki ir Tero
rą. Šita Fordo-Murphy Surengta Skerdynė Prieš Bedar
bius Tegul Išjudins į Kovą Visus Proletarus.

čia parodoma grupė juodveidžių darbininkų, kurie dirba prie 
lenciūgo prirakinti. Pietinėse valstijose buržuazija turi įstaty
mą, kuris uždeda “lenciūginio darbo” bausmę. Daug mūsų 
draugų buvo taip nubausti ir kankinami po kelius mėnesius.

London. — Čionai sun

nuo Lenkija Rengiasi
Prie Naujo Karo

nizacijos, tuo tarpu 
žmonių tam priešinasi.

APLA. pirmininkas 
labai žalingą darbą, 
kia darbininkų judėjimui.*' Jis 
kenkia APLA. nariams ir jų 
gerovei. Būtų gerai, kad jis 
pamatytų savo klaidą ir ją grei
tai . pataisytų.

Bet mainieriai sulaužė 
tą policijos terorą ir 28 c 
legatai, išrinkti nuo str 
kierių ir nuo mainierių 
kasyklų, išvyko į konven 
ją. Mainieriai nutarė n 
galėti visas kliūtis it tę; 
kovą prieš anglies baront

Šiemet Tarptautinis Dar- 
jbininkų Apsigynimas ruošia 
Išimtą mitingų ir demons
tracijų visoj Amerikoj pa
minėjimui sukaktuvių Pa
ryžiaus Komunos. Paminė
jimas įvyks kovo 18 d.

Visi šitie susirinkimai su-

Kauno Ponai Išmetė 
Darbininką iš Ligonių 
Kasą Tarybos

“Vilnies” Koncertas.
Griovikai Gavo Smūgį
A.P.L.A. ir L.D.S.
Vienybės Reikalas.

Rašo Komunistas

Roma. — Pabaigoje vasa 
rio mėnesio Italijoj jau bu 
vo 1,147,000 bedarbiu 
vasario mėnesį bedarbių ar 
mija paaugo ant 96,000.

, VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATU PRO
VOKACIJA PRIEŠ KOMUNIST. PARTIJĄ

Su APLA. truputį kitaip. Jos į ‘ ,■

Peoria, Ill. — Dingo Dr, 
Parker. Policija tvirtina. 
j°g ji piktadariai “kidnapi-

“Elta” praneša, kad Tali
ne, Estonijoj, pasibaigė by
la prieš komunistus. Buvo 
kaltinami 34 draugai. Pra
nešimas sako:

“Penki nuteisti po 12 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo,

Kam iš to nauda? 
buržuazijai, žinoma. Darbinin
kams reikia vienytis visose sri
tyse prieš kapitalistų skriaudas 
ir išnaudojimą, prieš badą ir 
priespaudą, o čia atsirado keli 
elementai, kurie sušilę darbuo
jasi, kad neprileidus prie tos 
vienybės. Darbininkų intere
sai reikalauja vienos galingos 
progresyviškos pašai pinės orga- 

grupelė

New York. — Vagonų 
kodavimas sumažėjo beveik 
dviem nuošimčiais bėgyje 
paskutinės savaitės. Tas 
parodo krizio tebeaugimą.

Berlyn.
laikraštis “Ach t Uhr Aben-į jungti su obalsiais dabartį 
dblatt” pripažįsta, kad

’ ■ Lima, Peru. — Teismas 
pasmerkė mirtin Marquez 
ir jo draugą Corales. Abudu 
buvo kaltinami pasikėsini
me nužudyti Peru preziden
tą Cerro kovo 6 d. Pasikė
sinimas buvo padarytas baž
nyčioj laike pamaldų.

Kas Savaitė Nužudoma 
Nuo 10 iki 25 Darbininkų

Dover, N. J. — Kovo 15 
d. eksplodavo arsenalas ir 
užmušė darbininką Otto 
Will, 23 metu amžiaus.

BERLYN.—Kokios niek- komunistų kandidatas Tha- 
šystės griebėsi Vokietijos elmann pareiškęs Komunis- 

atsišaukimaS- į Socialdemokratų Partija pa- tų Internacionalo Pild. Ko- 
dėti Hindenburgui ir pa- miteto susirinkime, kad “ge- 
kenkti Komunistų Partijai riau būtų, jeigu Vokietijos 
laike rinkimų, tai galima rinkimus laimėtų fašistai”, 
spręsti iš tos partijos spau- Šituo prakeiktu melu juoda- 
dos provokatoriško paskel- šimtiška socialdemokratų
bimo. Pačiam rinkimų spauda kurstė darbininkus 
kampanijos karštyje ta prieš komunistus. Ir, nėra 
spauda provokatoriškai ir abejonės, daug darbininkų 
melagingai paskelbė, būk suvedžiojo ir apgavo.

Iš Mukdeno pranešama.

jimą. Kovo 2 d 
policija nušovė ydų strėikie 
riu. ’ IAPLA. nariai darbininkai ne

privalo leist save suvedžioti. 
McKees Rocks antroji kuopa 
daugumoj susideda iš darbinin
kų. Mūsų draugų pareiga tuos 
darbininkus persergėti nuo tų, 
kurie priešingi darbininkų vie
nybei; Klasių kova aštrėja, 
buržuazijos puolimai ant darbi
ninkų auga, bedarbė atsiliepia 
ant pašalpinių organizacijų, at
skirai joms sunkumus jšgyven- 
ti. šitoj situacijoj ■ 
bininjcams t glaustąs
Reikia burti visas- spėkas j di
desnes armijas, didesnes orga
nizacijas.

Darbininkai supras šitą rei
kalą. Mūsų pareiga jiems tą 
aiškiai nušviesti. APLA. Pil
domosios Tarybos pareiga kan
triai ir pasiryžusiai įtikinti su
vedžiotus darbininkus ir su
kurstytus prieš vienybę su 
LDS., jog jų naudai, naudai vi
sos darbininkų klasės, tų dviejų 
organizacijų vienybė vykinama.

Dabar eina diskusijos delei 
sujungimo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je. Kaip pasirodo, tai LDS. jo
kios opozicijos vienybei nesi
randa. Visose kuopose entu
ziastiškai pasisakoma už vieny-

Tam tikslui suo^noj tamsoj, visuotina
me pramonės susmukime, 
randasi tik vienas šviesus 

.. x kampas, tai Sovietų Sąjun- 
idant „o ” ■ % j ! ’

Varšava.— Petrikau mie
ste “Hortenšia” stiklo dirb
tuvės -darbininkai išėjo į 
streiką prieš algų nukapo

simo

KNOXVILLE, Tenn.
Šerifas Broughton - pareiŠ-' 
kė, ,kad mainierių delegatai 
iš Kentucky ir Tennessee 
valstijų neišleidžiami į Na* 
cionalės Mainierių Unijos 
konvenciją, kuri įvyks Pitts- 
burghe. Grūmoja, kad 
kiekvienas bus sugautas ke
lyje ir suareštuotas.

WASHINGTON. — Ko
vo 15 d. kongreso Imigraci
jos ir Natūralizacijos Ko
misija leido ateivių perse
kiojimo bilių priešams pa
reikšti savo nusistatymą. 
Daug darbininkų organiza
cijų buvo prisiuntę savo at
stovus atmušti bilių, kuris 
reikalauja, kad komunistai 
ir revoliuciniai darbininkai 
būtų deportuojamu Nuo 
lietuvių darbininkų nacio- 
nalių organizacijų buvo pa
siųsta draugė Jeskevičiutė, 
LDS, sekretorė. Buvo at-

prieš žudymą bedarbių dar- , 
bininkų, kova už paliuosa- 
vimą Scottsboro jaunuolių, 
Tom Mooney ir visų politi
nių kalinių, bus susirinki* 
muose iškelta ir apibūdinta. 
Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, visi skaitlingai 
stengkitės dalyvauti pąmi-

Smetonos organas “Lietu
vos Aidas” praneša, kad li
gonių kasų taryboje kairie
ji darbininkai turi išrinkę 
du atstovu. Pirmam tary
bos posėdyje, įvykusiam vas. 
27 d., • darbininkas Sabans- 
kis skaitė pareiškimą už 
darbininkų reikalus ir prieš 
Smetonos valdžios smurtą. 
Prieš jį sukilo fašistai, kle
rikalai ir soči ai fašistai. Bet 
Sabanskis nepaisė ir toliau 
skaitė pareiškimą. Tada 
jį darbininkų neprieteliai 
spėka išmetė: laukan ir sus
pendavo iš tarybos posėd
žiu.

nių kovos reikalų. Reikalą
vimai bedarbiams pašalpos įėjime garbingosios Ps 
ir apdraudos, protestas | žiaus Komunos sukaktu1

ir 12—po 3 mėnesius pap
rasto kalėjimo. Trys ištei
sinti. Visi jie buvo kaltina
mi bandymu atnaujinti ko
munistų veikimą Estijoj. 
Taline jie turėjo įsirengę

VARŠAVA. — Lenkijos 
seimas pravarė bilių sulai
kyti dalinimą žemės beže
miams valstiečiams Vakarų 
Baltarusijoj ir Vakarinėj 
Ukrainoj, kurias Lenkija' 
turi pavergus. Tam tikslui 
buvo paskirta 200,000 hek- 

,1 tarų žemes. Dabar ta že- .... i..,........" ■ ..■■■■, ■; į ‘
■ • . # ... ,i ųiė bus išdalinta buvusiems
Japonija Pasiduodanti | kareiviams lenkams,

.... M ... . gavus ju ištikimybę i atėjus 
Amerikai ir Anglijai karui. ’ i

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Ęridgewatėr, Mass.-^-Drg.
silenkianti prieš Amerikos ,M^zara’ sugrįžęs iš Sovietų xnais. Pet tą patį laiką so 

Sąjungos,, kalbės čia ,<kovo'cialdemokratų balsai suma 
18 d.. 7:30 vai. vakare

Pereitą sekmadienį, kovo 13 
d., Chicagos “Vilnis” turėjo 
antrą savo koncertą. Renega
tų suvedžioti žmonės buvo su
rengę savo “pramogą,” idant 
kaip jie gyrėsi, suvaryti “Vil
nies” parengimą į “ožio ragą”. 
Well, bet juos pačius Chica
gos darbininkai ton nelaimin- 
gon vieton suvarė. Dienraštis 
“Vilnis” rašo:

“Pereitą sekmadienį, kovo 13 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, įvyko dienraščio “Vilnies” 
antras metinis koncertas. Tai 
■buvo koncertas, kuris nustebi
no daugelį dienraščio ‘Vilnies’ 
artimųjų draugų ir draugių. 
Visi seniausi mūsų veikėjai sa
ko, kad niekada praeityje nėra 
buvę tokio didelio ‘Vilnies’ kon
certo, koks buvo šis. Audito
rija užsikimšo darbininkais 
nuo pagrindų iki durų stalčiui. 
Daugelis vėliau atėjusių turėjo 
grįžti atgal, nes nebuvo vietos. 
Daugeliui buvo sugrąžinti pini
gai už tikietus, kurie negalėjo 
stovėti ankštai užsigrūdusiuose 
pakraščiuose, o kėdžių jau ne
buvo. Apskaitliuojama, kad 
buvo arti pusantro tūkstančio 
žmonių.”

prie Grand Boulevard. Pra
sidės 2 vai. po pietų. Visoš 
darbininkų organizacijos ra
ginamos prisiųsti delegatus. 
Kurios organizacijos neturi 
išrinkę delegatų, tų valdy
bos privalo dalyvauti šioj 
bendro fronto .konferenci
joje. ;■

Detroito lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės! Ne-• -J . lt > ■ 
atsiūkite nuo kitų tautų 

j darbininkų. Stokite į Ko
munistų Partijos eiles. Tai 
bus geriausias jūsų atsaky
mas budeliams, kurie nūžu- 
dė keturis darbininkus. Tai 

!bus geriausias būdas kovos

stovai nuo rusų 
žydų, darbininkių tarybos, 
buvusių kareivių lygos ir 
Komunistų Partij 
Komunistų Partijos kalbe-| 
jo d. William Dunne.

Šitie biliai prieš ateivius 
yra bjaurus bosų užsimoji
mas padalinti darbininkus 
ir ant jų pečių suversti vi
są krizio naštą. Lietuviai 
darbininkai turi dalyvauti 
kovoje, kad, atmušus šitą 
bosų ir valdžios pasikėsini-

turtų atidengiama Sibire. 
Štai tapo atrasta stačiai ne
išsemiami anglies laukai 
Tungusijoje. Gamtinių tur
tų plėtojimo konferencijoj iShanghajaus, bet tuo tarpu 
Dorofeyevas raportavo, kad 
Tungusijoj yra daugiau an
glies, negu visose Jungtinė
se Valstijose; Ir ta anglis,: 
yra pirmos fūšies.

Apart anglies, Turigusija 
turi daug kitų brangių gam
tinių turtų. Konferencija 

negirdėtą terorą prieš dar- nutarė tuojaus pradėti ati- 
bininkus; Kas^ savaitę nu- darinėjimą kasyklų. Taip 
žudoma nuo 10 iki 25 dar- pat nutarta budavoti milži-'jos ir Japonijos 
bininkų. Jie kaltinami ko-1 niškas .ąpglįes 
munistiniame veikime. h’vkios koinbin

Komunistų Partijos orga- 
p nas “Daily Worker” prane- 

1 ša, kad bėgyje paskutinių 
kelių dienų po Fordo ir 
Murphy surengtos skerdy
nės prieš bedarbius, Detroi
te į Komunistų Partiją įs
tojo penki šimtai naujų na
rių ir taip pat penki šimtai 
jaunuolių įstojo į Jaunųjų 
Komunistų Lygą, Tai Det
roito proletariato atsaky
mas budeliams. Tai garsus 
ir galingas darbininkų kla
sės protestas prieš alkį ir 
terorą.

Ateinantį sekmadienį, ko
vo 20 d., Detroite bus' ma
sinė konferencija prieš nau- ......  , .
jo karo pavojų ir prieš For-j Lietuviai jaunuoliai, ; stcfcį 

Sofia, Bulgarija.— Ko- j do-valdžios terorą. Konfe
monistinė Darbininkų Par
tija vėl daug laimėjo,. Mies
to Orechovo rinkimuose ga
vo 5,536 balsus. Gi 1931 
rinkimuose už Darbininkų 
Partijos kandidatus tebuvo 
paduota 1,749 balsai.

Praga, < ČechosloiMkij'a; — 
Kovo 3 dieną aštuonių mies-

Drg. Mizaros Prakalbos° i Partijos ‘kandidatai' padidi
no savo balsus 50 nuoš., pa
lyginus'su 1629 metų rinki- 

Pet tą patį laiką so

drini j a turinti nesiųsti sa
vo armijos į tas vietas, ku
rias apleidžia japonų ka
riuomenė. Tai, žinoma, Ja
ponija nieko nenustoja. Ji 
faktinai pasilieka Shangha- 
jaus ir visos teritorijos Šei
mininkė.> • 1 < . /

Neužilgo" būsiančios pra
dėtos derybos tarpe Chini- 

Jos eis po 
plieno lie- Tautų Lygos < .priežiūra ir 
3. , Jkomanda,; ■ I ; : u • i i

MASKVA 
giau ir daugiau gamtinių

Norwood, Mass 
Mizara kalbės šeštadienį; 

j kovo 19 d., lietuvių svetai- . 
nėję. Prakalbos prasidės bovietų Sąjungai 
7:30 v. vakare.

Darbininkai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti • pra
kalbose ir išgirsti daug nau- bas grūmoja Sovietų Sąjun- pirmos rūšies spaustuvę 
jų dalykų apie darbininkų gai už paėmimą orlaivio ir ---- -—----
šalį. ■ orlaivininko, kuris buvo nu

--------- — 'skridęs į Sovietų teritoriją1 kiai susirgo ir vargiai iš 
Managua, Nicaragua. — šnipinėjimo reikalais. Šta-!liks gyvas Zaro Agha, tur 

Valdžiosgvardija giriasi bės juokingai teisina, kad kas, 158 metų amžiaus. Sa^ 
nužudžius > 12 sukilėlių, Am- tas orlaivininkas paklydęs koma,* jog tai • 
gusto Sandino pasekėjų, ' delei nežinojimo teritorijos, žmogus pasaulyje,

irencija įvyks Northwestern Lygą: Orn-anizuokitės ir ko- 
High School svetainėj, kuri vokite prieš išnaudotojus ir 
randasi ant Grand River
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SOCIALJUDOŠIV ROLE
Pereitą sekmadienį Vokietijoj įvykę prezidento rinki

mai parodo, jog socialfašistai lošia nemenką judošių rolę.
Nuo Reichstago rinkimų, 1930 m., šiiųtąj tūkstančių 

socialdemokratų darbininkų arba buvusiu sociajęlemo- 
kratų pritarėjų stojo į pusę revoliucinio judėjimo, ku- 
riam vadovauja Vokietijos J^omunistų, Partija., Paly
ginus su .pereitais rinkimais, sinuse rįųkirpuosę, Vękie- 
tijos Komunistų Partija gavo suvirš 300,000 -balsų dau
giau. Apie penki milionai Vokietijos-darbininkų pada
vė balsą už aiškią revoliucinę Komuništų Partijbs' prog
ramą: : ( ‘1 .'? ' 'i '•? •/ T: ‘ ’•

Bet socialfašistai pagelba deiųagogijos' 'ddf 1' kontro
liuoja plačias mases Vokietijos darbininkų: ši’ūose rin
kimuose socialfašistai sušilę darbavosi už ex-kaižč^ib ber
ną Hindėnburgą. Vokietijos Socialdemokratų Partijos 
prezidentas Otto Wėls ir kiti vadai masiniuose mitinguo
se ragino savo partijos narius ir abelnai darbininkus 
balsuoti už Hindenburgą. Jie šaukė rėkė, jog Hirtden- 
burgas esąs respublikos gelbėtojas, jog jis;esąs “atspara 
priel civilį karą”, būk jis taikiu būdu išvesiąą Vokietiją' 
iš dabartinės blogos padėties į “gerovę”. r ; . ;

Ir tam socialfašistų blofui, tai socialfašistų atvirai, f 
bjauriai išdavystei patikėjo plačios masės Vokietijos dar-f 
bininkų, tos masės, kurios dar tebėra užnuodytos social- 
fašištų demagogija. Tie darbininkai balsavo už Hjnden- 
burgą, nesuprasdami, kad jie balsuoja už skurdą ir badą, 
už algų kapojimą, už pusiau fašistinę diktatūrą, prideng
tą plonyte demokratijos skraiste. '

yįkietijbj yra 6,000,000 bedarbių. ’ Hindenburgo-Bru- 
eningo valdžia sumažino bedarbių apdraudą. Abelnai' 
darbininkų gyvenimo norma niimuštd ant badavimo lai-: 
psnior Hindenburgo-Brueningo valdžia, remiama social
fašistų, pastaruoju laiku, leisdama taip vadinamus “bė
dos įstatymus” (fašistinės diktatūros įstatymus),; atlie
ka tokį pat bjaurų puolimą ant darbininkų klįšėąj 
kad 'pageidauia atvirieji fašistai hitlerininkai. Po prie
danga neva šiokios tokios demokratijoj/ po ‘priedanga 
gynimo “demokratiškos Tespublikos” 'mau’doja tūlais fa
šistines metodas atakai ant darbininkų, kjąseš,/}dąnt ’dar 
didesnę krizio naštą suversti ant darbininkų pečių, kad 
tuo būdu palengvinti • krizia ^ąštų ;kląsęi. ir
kad įuo pačiu sykiu prirengti dirvą'atviro fašizmo ’ rė-

Ir aiškus dalykas^ kaip greitai, gręs revoliucinis 
^|Pai-tųos .-n^ą^^t^ipi

Hindęnburgo-Brtieningo 'sbi^a, sociąMhtlf ti|į;hitleran|o

Pusiau fašistų organas 
“Sandara” (No. ,11) rašo, 
kad Bagočiaus šalininkai 
socialfąšistai išleido brošiū
rą vedimui savo! kampani
jos SLA1. rinkimuose.

“Sandara” sako:
- t-, , t •

, Butlegeriškąs “SLA. Vakarų 
Veikėjų Komitetas” siuntinėja 
maišais literatūrą, (norėdapąą 
laimėti rinkimus, tokiomis prie- 
monerhiš, kutios nėra* teistinės 
jokioj1 ‘padbi-iėj ! draugijoj?/, 
j^as nuostabiausia, kad tdjibrė- 
šiųitoj; įdėti riet'patięs SLA.. iž
dininko K. Gugio, įr įporą atetq- 
Vųi koiąisijo^. parių pąveikslai. > 
Afrod^^ jog Tas. jdarpyvu su jų 
pi’itarimu ir finansine ’parama.
i Jr toje bvošiųroj soęiąlfą- : 
šistai ątvirai sako/kad SLA 
organizacijai pridaryta , la
bai daug nuostolių; jię ąp-i 
roku o j a, kad, ųuoątpliai Rie
kia sųvįrš pusės; miliono cĮ°- 
lerių. “Sandarą” sako, kąd
1 - Toje • ^brdsniroje su visais 
“oficialu” paVėiksla-is aiškiai ir , n. . - ♦ ,
atvirai kaibama; kad SLA. pri- mariai darbininkai private 
slėgė “milžiniški organizacijos dėti pastangas, kad SLA. 
nuostoliai” ir jog dėl tam'tikrų organizaciją Apvalyti nuo 
Pildomos Tarybos narių 
kaitimo” nuostolis toli pralen
kęs $216,000 ir “šiandien gir
dėti, kad ,tas nuostolis esąs daug 
didesnis ir siekiąs net pusės su 
viršum milibiio dolerių.”

Del to labai supykę san- 
dąriniai, ant soicalfašistų. 
Ir “Sandara” klausia : ,.

Nejaugi šios organizacijos iž
dininkas mato reikalo teikti 
slaptus rąportųs ( tiems?. kyri.e 
spausdina panaŠih* literatūrą?

SLA: nariai darbininkai tu
ri žinoti, kad del visų nuo
stolių, kokie tik yra SLA. 
organizacijoj, kalti yra visi 
tie. fašistiniai gaivalai. • Jie 
iki pereito seimo bendrai 
dirbo, ■ bendrai melžė SLA. 
organizaciją, bendrai jie; ve
dė fašistinį terorą prieš pa
žangesnius i'S.L.A/ 'narius 
darbininkus: < Bėt po skili
mo Chįcagos seime tie ele
mentai patys tal;p savęs sue 
siėdė,1 -ir dabar jie kelia .< į 
viršų vieni kitų niekšiškus 
darbus. , ., , (

- < 1 • . 1 ». j

; ’ Tas labai gerai, t Tas ,da-$ 
bar atidengia akis daugeliui 
SLA. narių darbininkų.'. Jie 
dabar gali aiškiai matyti/ 
kaip fašistiniai gaivalai nau 
do jo ir naudoja SLA. orga
nizaciją savo bjauriems po
litiniams : ir asmeniniams 
tikslams. '■ ■;
A Bet tatai pamatę SLA.

(Tąsa)

Šliupo tipo “laisvamany- 
bė” kaip tik atsako smul
kiajai buržuazijai, pasinau
doti iš darbininkų. Biznie
riai tuom vardu pasivadinę

Chemiškas Bučkis
Gražios mergaitėj veido oda 

(skūra) susideda iš 13 chemi
kalų, kaip atranda Cincinnati 
Universiteto profesorius J. H. 
Foulger. Jiš yra .žymus'che
mikas, todėl i žino ką kalbąs, i gali būti visokie, kaip. tas 
Veido odoj randasi tokios me- * 
džiagos: virš 60 dalelių van
dens; apie 1 dalelė baltyminės 
medžiagos (pamatiniai pana
šios, kaip kiaušinio baltymis) ;

čigonas, užklausus ūkinin
kui del pritaikymo valgio 
pėtnyčioj: “Kokio tu tikėji
mo prisilaikai?” —atsakė:

kJAVkJJ AXWA. A k **✓» *. A* rk/VVAVJ j —- j

33 kollageno; tokios bevandenės j “Pane, aš įgaliu būt toks 
dželatinos; riebalų apie vie-!kokio tų nori..”, (Reiškia.

nusi- fašistino brudo ant kiek tik 
galima.

Šiuose SLA. Pildomos Ta
rybos rinkimuose SLA Dar
bininkų Opozicijos Komite
tas pajėgė pastatyti tris sa
vo kandidatus. Kandidatai 
yra sekami:

Į vice-prezidento vietą — 
M. Mockevičius, Maltby, 
Pa.

Į sekretoriaus vietą — J.

naštą kąpifalįstu ,klasei. ir 
ti dirvą' atviro ’fasiizmd! rė* 
tip greitai gręs revoliucinis 
artijos

kai fašistai sudarys bendrą frontą prięŠYreypliuttinį’.pro-? 
letariatą. ” ' " i nartus ”

LMke šių rinkimų kampanijos Socialdemokratų Pay-f fašistai
tijos vadai aiškino savo nariams ir nepartijiniąms darbi-1 / ... K ; ’
ninkams, kad reikalinga pasirinkti ^mažiau,įedpĮ’^jį.?. 1 .' 
Na, ir tuo obalsiu jiems pavyko apgauti nemažaiWj?bP* sMai sąnęįariecim vieni ki- 
ninkų. Tokiu būdu Hindenburgas gavo ^daugiau§ia.,^al-;:tus .-kaltina del įvairių or- 
sų. Dar bus antri balsavimai, nes Hindeųbūr^asęųęga-^gabiza^ijbs ’ nuostolių, tai 
vo reikalingos daugumos balsų. Antruose balsavimuose * ■" -^1^;........ ..
kandidatas, gavęs paprastą daugumą balsų, tampa išrin- ■ 
ktair . .■ ? .

Ająšįku, Hindenburgas pataps vėl prezidentu. Bet tuo-; 
mi nepasibaigs Vokietijos kapitalizmo bėdos. Hinden- n>nvPa mnnn drmiw— 
burįūs bendrai su socialfašistais ir net su fašistais hit- ( ' 7 • nG araufe;
leriniais neišgelbės kapitalizmo nuo smukimo. Žinoma,! Jūs savo “Naujoj Gady- 
bus vedama dar žiauresnė ataka ant darbininkų kiaunėj”, num. 10-tam šių metų 
seB. įas su laiku atidarys akis ne Tik šimtarps tūkstančių,; (žarijose), rašydami, “Kas 
bet mikonams Vokietijos darbininkų, ir tie darbininkai bus gu ’g į a » sakote- 
stos i kovą po Komunistų Partijos vadovybę. , I “Mūšų ' kandidatas i sekre-

jos įtaka auga darbo masėse, bet dar ne taip labai smar^- j tonus yra J. Miliauskas is

' žimųi
perversmas iš Kopiųnįsti^

Išeina taip, kąd; TjI/A jž7 j Miliauskas,. McKees Rocks 
dininkas Gugis davęs savo; Pa.
frentąms?' šocialfąŠistaniš į Į iždininko vietą—J. Mą- 
slaptus raportus apie orga- žeika, Wįlkes-Barre, 'Pa, 
nizacijos finansinį stovį, ną Kiękvieųas , SLA. narys 
ir1 Tį^ tib1 'tik1 TitoS- ‘d^lykds5 Tįdrbiniųkąs, ( . kuriam rupiir

ninku.
Ką gi tas viskas reiškia? 

Štai ką: Jie yra stulpai ti
ke j imiško fanatizmo, rams
čiai supuvusios buržuazinės 
sistemos, kurią visi tikėji
mai remia ir palaiko darbi
ninkų išnaudojimui; tokius 
“laisvamaniškai- - bedieviš
kus” stulpus net iš sakyklų 
kunigai išaugština akyse 
savo ištikimų avelių, saky
dami: Jie geresni (laisva
maniai) yra už ■ jumis, nes 
jie daugiau aukauja bažnyr 
čių reikalams/ kaip jūs.

Matot, kaip jie moką, dar
bininkus mulkinti. Ne jūs 
kunigams reikalingi, kaipo 
tikinti į nebūtą '‘dievą”, bet 
tik jūsų pipigai, iš. kurių 
kunigija turi rojų ant že
mes / «

Dar viena rūšis tokių 
šliupizmo “bedievių” li
ko nepaminėta, tai tie, ku
rie neva su Romos katalikų

, : - v , "»

katalikas, ar ,protestonas.) 
Taip darė ir daro visi šliu- 
piniai laisvamaniai,, karčią- 
mininkai ir kitokie “biznįe- 
riai.” Jeigu pąą juęs užei
na daugiau katalikų darbi
ninkų, tai jię jų,akyse nu
duoda. i katalikais. Užėjus 
antireliginiams, nuduoda ir 
jis tokiu, ir d,el didesnio iš
naudojimo darbininkų net 
veidmainingai nuduoda 
griežtu priešu bažnyčios ir 
kunigijos, neturinčiu nieko 
bendro su tuom. Bet pri- tikėjimu nieko bendro netu-

‘ jie rėjo. Bet ar jie taip pat
principiniai yra tokie, ko- nebuvo veidmainiai ir fana- 
kiais nuduoda akyse dar- Į tikai ? Aišku, kad ir pas šią 
bininkų? ‘rūšį tas pats fanatizmas

Absoliučiai ne. Tiesa, jie yra užsilikęs.
nebėga kartu su davatko-inuo katalikų mulkintojų, 
mis į bažnyčią kiekvieną! tai prisiplakė prie protesto- 
dieną; yra daug, ką ir išpa-,nų, be kurių negali apši'ėiti. 
žinties neina. į Bet tai ne- 9 klerikalizmas arba visokį 
reiškia, kad jie principialiai;tikėjimai su jų dvasiškija 
neremia klerikalizmo. Jeigu yra vis tie patys nuodai del 
mes rimčiau panagrinėsim darbininkų^ klasės, ir visi ly- 
šitą purviną politiką, aiškiai £ūs ramsčiai kapitalizmo, 
pamatysim ką kitą.

1 štai grynį faktai apie to
kius buržuazinius “bedie- 
vius”. Jie'neina ’į bažnyčią, įją? 

‘bet jos palaikymą pilnai re-j rūšis vadinamų
mia, ir; da. kokiu būdu, Ku-. “šliuptarnių bedievių” su 
nigas ateina kalėdot, jam šliūbais, krikštais ir laido- ’ 
duoda kelėridĮ5ai daugiau, ■tuvių ceremonijomis bėga ?

! 1 parapijo- pas protestonų kunigus ir >

hius patarnavimus, ir kariu 
nori nuduoti kaipo “laisvą- 

i’a t arv u maniai bedieviai”, o to ne-įpėnkdešimtines piapu d<- permaįOj ^a(j |ęaįp ^uvo ti-
i— n ji i - -»

’ pasiliko, nėra jokio išėmimo 
. t) nuo tų, kurie per neišlavi-

branges- jeigu pasitaiko tokiems va- nimą savo proto nepajėgia
• * ; ’’ “bedieviams” įkainuoti religinį žalingumą

moterį vesti, eina į' bažny- darbininkų klasei. Tiems 
i tain ti-1 ^ar riebiau apmoka j gali būti atleistina, nes. jie 

“dūšių” ganytojuj, nęgu nežino ką daro. Bet šitie,
’ 1 ‘ 1,1 *, At- nuduodami “bedieviais”, To- . 

stiklui spalvą, melsvą, žalsvą, sirado kūdikis, taip pat ne- i šia rolę tikrų fariziejų,veid- 
rausvą ir tt Tik vanadiumas ša 'kunigą įkvėpti jam i mainių, apgavikų darbinin-
palieka stiklą tyrą, be jokios u^ikrint ku klasės, yra tikri patart .

diumu pagamintas stiklas yra • 
laikomas vienu iš geriausių au-' ____ _.________ _, ___ _____
tomobiliams. Jis naudojamasIniūkė—-taip pat neapsieina.
“nesubyrančiam” stiklui. C 
“riesubyrantį” stiklą padaro 
taip. Paima du vanadiumo sti
klus, jų tarpan įdeda tyriausio 
“bespalvio” celuloido lakštą ir 
pricementuoja abudu stiklus 
prie celuloido. Tuo būdu, jei

ną dalelę; paprastos druskos 
apie pusę dalelės; gleivėtos me
džiagos šešiolikta , dąlis vieno 
nuošimčio. Paskui yra tam tik
ros dalelės kalkių, fosfatų, sie
ros, geležies, viendeginio, alumi- 
no' viendeginio, magnio viendegi
nio ir biskutis • elastino, tamp
rios klijinės medžiagoj. į; .
t . Prie tų natūralių skaros i da
lių graži mergaitė paprastai 
prideda dar miltelių ir tepylų.

Tai. ve iš ko susideda bučkis, 
kurį vaikinas, pasiima arba 
‘‘pasivagia” mid grasios mer
gaitės.

Klijai Popieriniuose 
Piniguose

Pinigų dirbimo valdiškas 
■ biuras Washingtdne vaitoja gy

vulinius klijus, ,kad padaryt po- 
, I pierinius pinigus diržingesniais.

Tai paprasti klijai, išvirti iš 
gyvulių kanopų ir panašių dre- 
bezgų. Pirma negu pinigus 
spausdina, perleidžia mašino
mis popierą per 'tam tikrą 
“maudynę,” tai yra per vande
nį, kųrin yra f dėta ketvirtas 
nuošimtis klijų ir alūno. Pas
kui tą popierą išdžiovina ir iš- 
mogliuoja, išlygina. Tada jau 
pinigus spausdina. 10 kuomet 
jie būna atspausdinti, tai bu- 
mažkas- dar sykį leidžia per ,to- 
•kį skystimą su .klijaįs ir alūnu. 
Pagąliaus,'. žinoma, vėl' išmbg- 
VW ‘

sižiūrėkim arčiau r

Atsitraukė

I Tai ką reiškia, jeigu eisi 
nuo “velnio” pas “šėtoną”, 
jeigu tik skirtingais vardais 
vadinas, o vis tą patį reis

paskelbė ,savo išleistoj bro- organizacijos, gerove ir jos Klijiniaųie vandenyje'išmau- _____ ___ x._„
UA j...? dytos. bumažkos būiia drūtesnes kaip principinis" į___ . ..

ir ne taip i-aukslejasn In abel- metinę algą moka taip jiems moka už tuos religi-

gerai neapsaugoja bile popierą, pilnai; parapijiniuose
kaip kad-gyvuliniai klijai,—ra- j parengimuose dalyvauja ir, 
šo Scientific American. nėnkdešimtines nrapunda-

apvalymas./nuo fašistinių 
brudo, turėtų pats; balsuoti 
už tuos, tris kandidatus ir 
raginti kitus nariuš už juos 
balsuoti. Nei vieno balso 
balso neatidu'okime už fa
šistų ir socialfašistų kandi
datus. A t • •

Senas SLA. Narys.

Atviras Laiškas L. Prūseikai

. su S.L.Ą.,

Darb. Opoz.“ kandidatus į 
S.L.A. Aš tikras esu, kad 
niekados ir niekur eilinis 
kovotojas nesišauks pagel
bės pabėgėlio vado.

S,L.A. Darbininkų Opo
zicijos kandidatas į sekr.

J. Miliauskas.

.1-

Nesubyrantis Stiklas
Į daugelį geresnių, 1 

nių stiklų yra primaišoma įvai- į į namiems 
rių metalų,. tokių kaip uraniu-! 
mo, vanadiumo ir kt.: stiklo 
medžiaga ištirpdoma su ___
kru procentu metalo. ' (“dūšių i

Visi kiti metalai priduoda darbininkai katalikai.

voja, kkd .parapijonų domę kgjimo |anatikai; taip ir 
patraukti Imk savo biznio , pasiliko, nėra jokio išėmimo 
šutraukt ir jų dolerius. O nuo tų, kurie per neišlavi-

ša pas kunigą įkvėpti jam j mainių, apgavikų darbinin 
“dūšią” ir vardą užtikrint., kų klasės, yra tikri patart 
Numirė kas iš šeimynos, ar i naudojai darbininkus padėt 

'pats šeimininkas, ar šeimi-1smaugti kapitalistinei kla-

šliupizmo Liekanos
Šitie atomai “šli upinės be-

2jbe mulkintojo, ir šimtinėmis
moka jam už mulkinimo
farsą. O po tų visų cere-1 aioniaj suupmes oe-
monijų vėl bando nuduoti!<hevybes1; .J?
“laisvamaniais - bedieviais”, J,•
akyse ' susipratusių darbi-

kiai;/kaip turėtų augti, atsižvelgiant į Objektyves sąly- j McKees) Rocks, Pa.” Virš r 99

gas.; J Tokiu būdu prieš Vokietijos Komunistų Partiją-įminėtu pasakymu >, jūs ban- Mpnillinkllstovjužduotis dar su didesne energija vesti kovą visuo- |dQtė pasakyti, kad aš sutin- ’ " “ ’ ' J
se frontuose ne tik pries atvirus darbininkų pnesus, bet p - ' rpiį -
taipgi ir prieš šočiąlfašistus,' idant juos galutinai nun^s-! i: v jv,

........ A; J. ; , y “ ~ , Stiklas ir sudūžta, bet jo šukes/ 
gČ- AįL.P.M.S,, i Apskričio Viėnė- ,pa^iiiėka prikibusios prie celuJ 
fį-Š- ir tartis ir Nariams ! .ipofdo-. 0/ kadangi automobilių laivų 'bęi ąutorpobilių, ir išj iX1 uummu 

nelaimėse daugiausia būna■ šū- <subyramo”, stiklo Tuomet pasi-
.žeidimų, nuo, sudužtų stjklų .daro,subyramas.// '' ' '■ Oea,e'yOes
skeveldrų, tai šitokis “nesuby
rantis” stiklas yra labai svar
bus automobilistams.

kuo t r ir atitraukti iš po jų įtakos mąsej $ą(:bihinkų. Da-. 
bar Šimtai ir tūkstančiai social^ęmnkratų.'^arbininkų me
ta pai-davikus ir prisideda prie revoliucinio, judėjimo -pij 
Komunistų Partijos vadovybei1 Valdapčiosabs klasės ata
ka ant darbininkų gyvenimo; nqfm'os/3alr įabkau didės. 
Ir tie- darbininkai, kurie- .•dar ♦ yrapoj^tąką ;.socialfašistųr 
pamatys; jog vienatinė darbininkų išeitis, Tai Jcomunistų 
nurodomas kelias,’ir jier mes socialfašistų 1 partiją; vis 
didesnis ir didesnis .jų skaičius , ateis į Koiųunįstų Parti
ją. Ir pagąliaus Vokietijoj proletariates;, • po< vadovybe 
Komunistų Partijos, užduos kapitalizmui i galutiną ;smu< 
gį. •. *. > i - • :

\ran įin® toy jog mūsų; politic 
ka^^ritišMiatvitias -Mais' lai

Chicagoj
'' 1 ' 1 • • . V t

>

didžiumoj pas karčiaminin- 
; kus, ir abelnai pas biznie< 
Yrius, del išnaudojimo Viso-.;

lie-jkių darbininku !po ta veid- f i 
-- -------V’ isfcrak-

r

____ _ .............
PriŽijus kokius Tesis ‘procen-* Darbiriihkai, kurie su- ■<* 

tus metalo ceriumo prie stiklo prato religinių nūodų ble- 
___ r.__ _ medžiagos, tekis stiklas; suma-. dingumą savo klasei, galu- 
' • Bet kodčl; Čia kalbama, bū- ‘žiną perleidirpą ultra-violetinių. tinai atsikratę, nenorėdami i '• >! 
teyit, Tpie Ttiklą, pagaminta su> šaulės ępiąduliią^ bet,( kaip ra- furėf nieko bendro SU viso- ‘ "

■ jr • ■ , t . ■ j į .• a .
( Draugai, dabair yra laikaš 
(Jarbd Jr smarkaus vėikimo; 
y:.si’furihiė iihtiš darbo, neą 
dabartinės ygyvęnimę: sąlygos 
irgi r,pradėjo §mąękiai { Rengti 
pirmyn Todėl ir menininkai' 
turime smarkiau veikti( ne tik 
meno srttyjė, bet ir Višaiiiiė: 
darbininkų judėjime, i: ■ f t 
, ,kad subendrinti tą .veikimą, 

i kaip > tai:« dainininkų,; drama
turgų, rašytojų ir , muzikos 
pipjetąrįnęs jėgas, tai feika- 
lįijga bendros orgknizUęijds-. 
Tddel kad sudaryti- geresnį 
veikimą ir supažindinti' vįsų 
tautų i menininkus ■ su ■ bendru 
mfeno veikimu ų‘ prpletariįie 
kūryba, tn.i tam t tikslui yra 
šaukiama tarptautinė meni
ninkų’ konferencija. Kbhfe- 
rencija įvyks 20 d. kovo,< 2<rą 
vąį. po pietų, People’s Audito- 
tiuru, 2157 W. Chicago Avė.

yiši A.L;P,M,^.: I Apskričio 
vĮęnetąi (uritę rinkti bent (po 
du dęlęgatus f šia kbnfereąci- 
j|lį, Visį ”; dalyvaukite šiojfe; 
•k^hferendijof.D ':: i.f; JT

Mano ^nusfetątymas j $u<. Ko- 
munistų* Partijaj ir • ūž’JCo- 
nįutiPą^ij^ į? j nų-
.šistąįyniaį ‘ prį4M;:K9^ti4is- 
tų -Partiją ir 'jos . vadovybę. 
GriėŽfdi politiškai1 ’nusista
tęs prįeš:. jūsų ząlįpgą .(dar
bininkų-klasei) veikimą, ne
esu; ii” Uegąliu '( Wtif jūsų 
kandidatas,'' J*'' ;

Jūs gal sakysite, ^ kad jum 
yra daug artimesni “SLA. 
-Darbininkų Opozicijos” kan 
didat^i) tarpe kurių: ir aš | 
esu) ir sąžinė jumis ragina 
už juos agituoti, bet kodėl 
ni$ko..r nesakote ;ąpį® kitus 
“SLA. Darbininkų Opozici? 
jūs” kandidatus ir jų pro-

Nemanykite^ kad aš pra- 
šatio fftfeAn •

T

m etai u• ivaifaicHumu? Ar kitokį į so “Vancoram”' žurnalas, tai UJ 
tik vienas vanadiumo stiklas vi- Kiais 
siškai, suturi " ultra-violetinius • 
spindulius, norš jis puikiai per- 
leidžia visus šviesos spindulius, Prakeikė Pilsudskinius 
stiklas, beje, užkerta kelią ■ 30 Ir PerejO pHC KaiHŲJIJ

Pirmiaus būdavo tvirtinama, i VARŠAVA. __ Fašistas
senatorius Bogushevski nu
stebino Pilsudskio valdžią. 
Jisai seime pareiškė, kad 

• Pilsudskis ir jo šaika yra 
, kraugeriai, darbininkų ir

valstiečių ėdikai. Todėl jis 
juos pameta ir pereina prie 
kairiųjų. Pilsudskio pase
kėjai, kaip proto netekę, 
staugė ir 
gushevskį.

religiniais apgavikais.
(Bus daugiau)

stiklą negalimą ;hūtų; pricenjen- 
• įloti prie celuloido?—/IJąip, ga
lima tatai padaryti ir Viją daro
ma su kitais stiklais.' Bet ve 
kame keblumas. Per kitokius 
stiklus pereina daug ultra-viole- 
tįnių saulės- spindulių, ypač per 
paprąstą kasdieninį stiklą, o 
pereidami jie gadina celuloidą, 
pyie kurio pričemėntuoti stik
lai. Saulėtose vietose tie ultra
violetiniai spinduliai gana 
greit sudarko celuloidą, įdėtą 
tarp paprastų stiklų, languose

spindulius, norš jis puikiai per-' 
]
reikalingus aiškumui. Ceriumo
<

procentų karščio spindulių.

kad paprastas langinis stiklas Į 
neperleidžiąs jokių ultraviole
tinių spindulių, khrių tam tik
ras daugis yra> kaip žinoma, 
reikalingas sveikatai,

Iš “Vancorum” žurnalo ir iš

• h . i • i ž \ • {
' darbininkas. Draugija del. 
! parankamo turi du skyrius.

- Vienas, tai nariai moka po 
50c, o kitasr-f-po $1.00.’ Po
mirtinės moka po šimtą ir' du 
š irątu. Pašalpa ligoj e; yra po 
$6.00 į šayaįtę Jr pė $12.00.;

Saulės Draugija geraf laiko-

K F UNDEN, N. J.
Saglės Draugija nutarė pa

imti -^Laisvę” už organą. Ma
nome, kad turint organą bus 
geresnės pasekmės. Taip pat 
nutarta “Laisvėje” pagarsin
ti, kad Saulės Draugija nuta-

Turėti savo vajų narių ga- f ‘ J6s šhsinnkimai .^rh;laikoj 
■/ vimui per 6 mėhesius. Vajaus ini gerai ir tvarkingai 

laiku draugija nutarė įstojimą i triukšmų' nėra. .
T numažinti ant pusės. Tai vius darbininkus,ky^eči^me 
;|7jįaūjtems nariams įstoti į šią stoti į mūsų .draugiją. ’ Mūsų 
v ' rįUffiją yra labai gefos są- drąu|įjp^ . ptreiiTfmąs Tyyjksta

? b h l a u d Ž io ? 2s-rą .'dieną* Fv &wnė
iCoTto, ši draugija yra Jais- mes visi turime dalyvauti.

ifeVn. £oje gali prildiiusytirbilejy'f.71; C 1-C.ję--

K

k

iniai. .Jokių
Visus' lietu-

t

t A.L.P.M,Š.i I Apskričio Ko
mitetas:,-'

; Pirm. J: D. Bendokaitis,
; S0ki,.f P.'DaiidietiB/ ‘T

via

a logo;” tvirtinimų išbandymų, 
tačiaus, reikia spręsti,' kad ir 
grynas langinis stiklas perlei
džia, tam tikrą -dalį ultra-viole- 
tinių • spindulių. - I?

mHHHSi

kaukė prieš Bo
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kad mokėti nors dalinau , apsiginti

valgio pasitaiky
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rašo chinų
Čan,—

Visiems Apielinkčs Lietuviams
Jau artinasi. 28 d. kovo. Die

ną po dienai sulauksime tos

neperse-
rinkose
tampa

, bolše-

95 nuoš. be- 
Dabar dar- 

anglų

lipi ja įsitikinusiai
prie pergalės—pi’k 
mo vienos Sovietų Chinijos 

I .^Raudonašis Artojas.”

plaučių įdegimas 
rožė, difterija.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės vot’is, influenza, gripas.
Šiltinė, ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras 
Aštrusis narių reumatizmas. 
Radplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žoline sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas, i 
Alchoholizmas. nutukimas, liesumas. ’ 
-Niežuliai* nuodingos,žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiaū šunvotės, votys pakuhės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- 

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

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

mas.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji

pat ar- 

narinio ir už 

z, e m ą kainų, 

nuliūdimo va-

šauki-

tėti pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Reside^cija: 18 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia -randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

žengia 
sūdaiį-

kiauj ančių durnaropėm — 
opiumu-ir savininkais opiu
mo smilkytuvių.

Geriausi Chinijos miestai, 
uostai, fabrikai ir gamyklos 
randasi svetimšalių impe
rialistų rankose. Geriau- 

žemės—dvarininku ir 
generolų rankose.

Milionams žmonių, pas-

Vaikai, kuriuos 
nai pardavinėjo 
raudonojoj armijoj 
bebaimiais žvalgais 
vizmo ,nešiotojais.

Keturi metai atgal Sovie
tų . Chinija, pralaimėjusi 
sprendžiamam mūšyj Chai- 
lufine, buvo susikūrusi sau 
lizdą ne p e r e i n a m u o s e 
Chiansi kalnų tarpekliuose. 
Dabar sovietų respublikos 
užima didesnę dalį Chiansi 
teritorijos, žymią dalį teri
torijos Chenanės, Anchue- 
jo, Chubejos, -Chunanės, 
Fuchiano ir Guandunės. Pa
galios, stambūs sovietų žy
di niai gyvuoja Guansi, Šan- 
si, Šensi ir Sičanės provin-

mės sklypeliai buvo mažes
ni už alkaną normą, tuo lai
ku kaip dvarininkų dvarai 
užėmė . didžiausius, žemes 
plOtUS. . ( : f ■ , \,

• Viduramžio rūmuose sė
dėjo tuchoo dvarininkas, 
apsuptas ginkluotų mintu- 
anų. Ateidavo Raudonoji 
Armija, sugriaudavo sienas, 
dalino žemę ir degino vals
tiečių pavergimo dokumen-

smarkiai mokinasi, kad 
suloštų ir sudainuotų, 
gerai sekasi lavintis. 
Choras turi labai gerų 
rių ir visi savo vietoj, 
tai Globičius—pono rolėj, Bu
čienė--—dvafokės, Valiričius— 
pusbernio, o ubagą, tai turėsit 
patys pamatyt? ' Pirmą kartą 
pasirodys J; Zdaniš ant sce
nos. Kabiai gerai i lošia dvąro- 
ko rolę. { Į Enriko ir Onutės 
roles įeina E. Miliauskas ir O. 
Z d 4’14iūtė-—ja u n u o 1 i ai; Sanqfco- 
lis loš agitatoriaus rolę. J. 
Vitkūnas—popo. ,

Tiek apie vaidintojus,, o 
kaip iš tikro jie suloš, tai kvie
čia Aido Choras visus‘apielin- 
kės lietuvius skaitlingai atsi-

Chinijos Raudoųosipš Ar
mijos jėga-r-jos palaikyme 
milioninėmis ' \ biėdniausių, 
valstiečių ' masėmis.! • Štaii 
charakteringas pavyzdys. •

Guandunėj viename mū
šyj Raudonoji Armija gavo 
smūgį. Dalys pradėjo trauk
tis, spaudžiamos gerai ap
ginkluoto priešo. Baltieji 
generolai jau rengėsi švęsti 
pergalę. , z ■

Raudonieji sumušti!
Bet partizanų strategijos 

įstatymai pilni netikėtumų. 
Į upės slėnį, kur traukėsi 
raudonoji kariuomenė, at
vyko partizanai. Blogai ap
ginkluoti, neorganizuoti, nę- 
patyrę^—jie sudavė gerieror-

čančoj, Daije ir Cziane 
Raudonoji Armija mobili
zavo buržuaziją tam, kad 
nugriauti miesto sienas — 
vergijos paminklus, o dvari
ninkus mobilizavo tam, kad 
išarti ežias valstiečių lau
kuose.

Dabar Sovietų Chinijoj 
negalima pardavinėti žemę. 
Sovietų žemė virsta būsian
čios Sovietų valstybės nuo
savybe. Sovietas surenka

už tai, kad jauti pasihuosavimo. Pabai
goj 1928 metų klaikiam 
kampelyj—Chailufine 
munistams Jcf Tinui ir 
Lunui vadovaujant nėdlde- 
lis partizanų būrys p Vadėj b 
kovą už išsiliuošavimą. Visu 
okeano pakraščiu 'išauga1 
partizanų grupės. Nuo 
okeano krantų tolimą klai- 
kumyną pasiekia prasidėju
sios kovos trenksmas. Strei
kų, barikadų ir sukilimų 
ugnim liepsnoja Shangha- 
jus, Kantonas, Tianczinas, 
Svatau. Alkanųjų žvėriij 
takais slenka po vieną par
tizanai į miškus, į kalnų ra- 
vus ir tarpeklius. Taip pra
sideda didvyriškas Sovietų 
Chinijos kelias.

jie negime vargšais/
Iš kaimo į kaimą, iš mies

to į miestą pergalinčiąi žen
gia Sovietų valdžia, užimda- 
pia apskritį po apskričio, 
sumušdama vieną baltųjų 
pulką po kito. Ir visur, kur 
pereina Raudonoji Armija, 
užstoja galas senai, paverg
tai Chinijai.

"Gyvenę pirmiau chinų 
kaimas skolose apipintas 
lupikų tinklo.' Sovietų val

kūnus ir dūk- džia panaikino lupikus.
Chubejos Sovietų Respubli
koj valstiečiai ilgai nenorė
jo tikėti šiam dekretui ir 
mėgino nešti dvarininkams 
pinigus. Bet dekreto pildy
mą sekė ginkluota Raudo
noji Armija,' ir lupikas iš- 
tiesų “pradėjo gailėtis, kad. 
jis negimė vargšu.”

Chubejuj, Chenanėj, Czi- 
ansi—centralinėse Chinijos i cijose.
provincijose—valstiečių že-j Sovietų Chinija turi virš 

" ’ 1 v šimto milionų. gyventojų,
Tai daugiau kaip bent ko
kia Europos šalis ir dargi 
daugelio šalių, paimtą kar

kiu jūs paremsite ir Aido Cho 
ro palaikymą.

i Dar turiu priminti, kad Ai' 
Ida Choras auga kas dieną. 
• Turinu labai daug gražaus jau
nimo. Taipgi sekstetas iš jau- 

I nuolių merginų tą vakarą pa
iro d ys, ką naujo tarpe uždan- 
įgų. Tad, nepamirškite 28 d 
(kovo, visi atsilankykite j 
i Coughlin High School, N. 
Washington St., 7:30 vai. va
kare, įsigykite tikietus pas Ai-

dienos, kurios mes visi; lau
kiam. Taigi, tą dieną Aido 
Choras statys scenoj, operetiš- 
ką draihą “Pirmi žingsniai.” 
“Pirmi žingsniai” yra drama 
4-rių veiksmų, bet kad užga
nėdinus publiką, Aido Choras 
sudarė iš dramos operetę —: 
veikalą su dainomis. Bus so
lo dainų, duetų, sekstetų ir 
visam chorui naujų dainų, ku
rios dar šioj apielinkėj nedai
nuotos.
Turiu pasakyti, kadmius vav- 

dintojai, taipgi ir visas choras 
gerai 
Labai 
Aido 
akto- 
Kaip

dę Choro narius. Tikietai tik 
50c vyrams; 35c moterims; 
25c vaikams.

kaimuose — žemutinės mo 
kyklos, vakarinės mokyk 
los, beraštės 
punktai, kliubai.
jaunimas, bet ir seniai yą-■ komunistas buvo surastas, 
karais, padėję į šalį, šautu- Į ir batalionas jo vadovaūja- 
vą, imasi už knygos. Ku- mas prasiskynė sau kelią į 
mjrnėse (leidyklose) -atb vieną Sovietų respubliką.' 
dengtos leninistinės.mokyk- i Pavergtosios .Chinijos ma
les, beraštes likvidavimo 
veikslų, ^nt sienų kabp šau
tuvai ir lentynos su bolše
vikiškom brošiūrom, o bud- 
dą (chiniečių dievas) pakei
tė rūstus Markso paveiks-

DRG. MIZAROS PRAKAL
BOS

j Kinijoj buvo 
iraščiu žmonių.
gi pasiutęs “Times,” 
buržuazijos laikraštis 
verstas pripažinti, kad gre
ta su žemės dalinimu sovie
tų valdžia visupirma atida
ro mokyklas. Visuose so
vietų miestuose atidarytos 

|antrojo laipsnio mokyklos' donų.
Keturis mėnesius batalio

nas jieškojo komunisto, ku- 
likvidavimo, ris imtųsi ant savęs vado*. 

Ne tikjvavima batalionu. Pagalios

Puikiu. Parengimas ‘ 
» J. V. Komunistų Partijos
1-mas Distriktas rengia masinį 
bankietą, nedėlioję, kovo 
(March) 20 d.,-5-tą vai. po 
pietų. Parengimas įVyks New 
International Hali, 42 Weno
nah St., Roxbury, Mass.

Prie puikios vakarienės bus 
ir graži .programa, kurioje da
lyvaus So. Bostono Laisvės 
Choro merginų kvartetas ir 
Tarptautinė Mandolinų Orke
strą; kuri rūpestingai ruošiasi 
būsimai programai.

Kviečiame visus “Laisvės” 
skaitytojus, dalyvauti, kame 
praleisdami gražiai laiką, pa
remsite K. P. Distriktą.

< Kom.

1 ddnųjų pozicijos >!pasirodė 
Į n e p r i e i narnos. Generolai 
į paspaudė lis! ’; vištį Įį jėgų. 
į Spaudimas buvo toks dide
lis, o techniška baltųjų per
svara buvo ant tiek žymi, 
kad raudonųjų būriai: su
drebėjo. .

—Pralaimėjimas?
Nieko panašaus!’ Mūšio 

karštyje baltųjų kariuome
nė; nelauktai pradėjo bėgti 
atgal. Jie buvo i sumušti... 
moterų.; Gretimų kaimų val
stietės šu raudonomis | vė
liavomis • išėjo*. Raudpnajai 
Armijai . į pagelbą. Jų .pąsi* 
rqdymas generolų (Užpakaly; 
nulėmė mūšį. . * ; .

,, I

. Chiansi buvo toks atsiti-‘ 
kįmas. .Nankingo i valdžia 
pasiuntė į kareivius t prieš 
vieną ’Sovietų rajoną. Ba
talionas ėjo per kaimus, iš
degintus laike generolų žy-*| 
gių. . Kareiviai matė, kaip ( 
gyvena valstiečiai Raudono- , 
sios Armijos rajonuos, kur I 
nėra dvarininkų, nėra eks- !1’^ 
ploatacijos. Generolų arini 
jos—tie gi valstiečiai, tik 
tai apvilkti kareivių rūbais 
Ginkluoti valstiečiai pama- 
te, ką neša Sovietų valdžia i ton, Rumford, Me 
ir ką neša generolai. Tai bu 
vo geriausia agitacija.

Tą pačią dieną du bąla, 
lionų karininkai buvo, karei 
vių užmušti, ir baltasis ba 
talionas paskelbė save rau-

Sekamose vietose 
draugas Mizara, nesenai su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos

17 d. kovo, 7:30 vai. vaka 
re, W. Lynn, Mass.

' 18 d. kovo, 7:30 vai vaka 
Te, Bridgewater, Mass.

19 d. kovo, 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėj, Nor
wood, Mass.-

20 d. kovo, 2 vai. dieną 
So. Boston, Mass.

; 20 d/ kovb, 7:30 vaL Vaka
re, Liet. Taųt. Name, Mon; 
tello, Mass.

21 d. kovo, 7:30 vai. vaka
rę, Liet. T. Name, Stough
ton, Mass.- * ■ *

22 d. kovo, 7:30 vėl. vakži-
t, Worcester, Mass;'
23 d. kovo, 7 :30 vai. vaka-
, Lawrence, Mass;
24 d. kovo, 7:30 vai. vaka- lankyti ir patys pamatyti tą
, lietuvių svetainėje 324 puikią operetišką dramą. ^Sy- 

River St. Haverhill, Mass.
Nashua, N. H., ir Lewis-

!., dar ne
gauta žinios, rengia ar ne? 
Tose kolonijose veikiausiai
d. R. Mizara turės nuva
žiuoti pradžioj balandžio.

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

’ Chinijoj 450 milionų žmo
nių. Iš jų 30—40 milionų 
badauja, be darbo, elgetos. 
Tikra statistika niekam ne
žinoma. Chinijoj nėra jo
kios statistikos. Chinija 

k, —vienintelė didelė šalis, kur i sios 
t yra ištisi apskričiai beraš

čių žmonių. Chinija—viena 
stambiųjų šalių, kur rinko- ■ merktiems bado mirčiai, nu- 
se atvirai prekiauja vaikais, sibodo kentėti. Iš šios eb 
Chinija—šalis, kur masėmis gėtavimo jūros vis dažniau 
šaudo elgetas tik už tai, kad pasigirsta balsai, reikalais 
jie elgetos, 
jie nenori būt elgetomis.

Anglų laikraštis pasako
ja, kad viename Chunanės 
apskričio kaime buvo iškar
to sušaudyta 200 valstiečių 
tik už tai, kad pas-juos ne- 

,• užteko lėšų užsimokėti mo- 
kesčius. Buvo atsitikimas, 
kuomet vieno kaimo valstie
čiai, Chubejos provincijoj, 
del augštos ryžių kainos 
sauvališkai užėmė vietinio 
stambaus pirklio ryžių san
dėlį ir išsidalino ryžius tarp 
savęs. Apskričio viršinin
kas pasiuntė į kaimą 200 
kareivių ir davė jiems dvi
dešimts kibirTi žibalo. Per 
keletą valandų penki kai- 

. *• mai buvo sugriauti, sunai- 
kinta . 150, valstiečių namų 
ir virš 30 Valstiečių buvo gy
vi sudeginti ant laužų. •

Tiktai vienais 1928 metais 
Chinijoj buvo sušaudyta, 
užmušta, užkankinta 140,- 
000 darbininkų ir valstiečių. 
Sekančiais metais tas skai
čius padidėjo dvigubai, tri
gubai. Ištisos sritys buvo 
užlietos krauju.

Prie teroro prisidėjo ba- 
* das. Nuolatinio karo nute-i 
'f riota šalis nedavė ^ęrįiąus.!

Sičuanėj, augštutinėj. Jand- i daugelis turtuolių gailisi to 
zoj, upės, kuri maitina pu-į kad" 
sę Chinijos, krantai buvo 
nukloti mirusių iš bado la
vonais. Lunanio rinka, ant 
slenksčio alkanų tyrlaukių, 

.plačiai prekiavo vaikais: 
dabar už vaiką moka 3—4 
dolerius vieton 10—15, pir
miau, už mergaitę—5 vie
ton 20 pirmiau. Duonos ga
balėlis pasidarė brangesnis

Štai jau keturi 
kaip pakriaušėse didžiosios 
mėlynos upės—Jandzos — 
skamba obalsiš: ( ; ?.

—Alkanieji! Visi į šenši 
ir tuchao (pas dvarininkus) 
ryžių imti. >

Liepsnoja dvarininkų so
dybos, atsiverią klėčių du
rys, kaimuos iškyla apiply
šę randono audeklo gabalai 
ir “šią valandą,—rašo vie
nas generolų laikraštis, —

sės pačios jįčško Raudęnąją1 
Armiją. 150 tūkstanęiiį rau
doj ar m iečių—tai' tik pama
tinis revoliucines Chinijos 
branduolys. Aplink šią 150 
tūkstančių arm i j ą gr upuo- 
jasi milionai rezervų visuo
met pasiruošiusių eiti į pa- 
ge'lbą raudonajai kariuome
nei. Ču De pradėjo opera
cijas su 300 paytizanų, da
bar jo armijoj nė mažiau 
20,000 ginkluotų z kareivių, i 
Cho Luno 30,000 korpusas i 
iš mažučio būrio, kuriam1 
buvo keletas šimtų beveik, 

i beginklių partizanų. i 
Keturi metai atgal Je Ti

no ir Cho Luno divizija, pir
moji pradėjusi kovą už so- 

|vietų Chinija, išėjo iš mū~ i 
i šio su tūkstančiu beveik be
ginklių kareivių. Dabar 
Raudonojoj Armijoj — 22 
korpusai ir virš 150,000 gin
kluotų raudonarmiečių.

Raudonoji Armija glau
džiu ratu apsuko vieną iš 
stambiausių Chinijos cent
rų, jo buvusią. spstinę-Chąn- 
kau. Keturiais galingais 
būriais . eina ant Chankau 
raudonųjų dalys, ' vądbyaų- 
įūmos komunistų į Ču .Įte,. 
pho'Lūho ir^Cen Techuaje-* i 
mo. Jieinš pagėlbon: ateina 
dar J Kujri .Ųliėluni' dalys." 
Užėnję Čanžąu, .rauddhošios’ 
dalys vienija į vieną jštisą 
'eilę sovietų rajonų • ir pri
jungia prie 'vienos Chunan 
Chubejoš respublikos'• dar 
■dešimtį nau jį apskričių. 
Užimdami Čhunanę raudo
nieji stato po smūgiu Chan
kau ir visai prisiartiųa prie^- 
stambiausid pramonės cent
ro—Chujand arsenalo.

Vedančia Sovietų Chihijos 
j ėga y ra' susivienij imas au
gančio revoliucinio valstie
čių judėjimo ! ir Chinijos 
proletariato, Peč* eilę did
vyriškų mūšių,' per ‘ prąlai- 

... . . .mėjimus, tęrorąir isdąyyš-
lų armijai į kaktų).- Trauki-' tęs Chinijos Raudonoji (Arr

-šakyje. Komisija apskai
čiuoja žemėą fbnęlą, •apskai
čiuoja ūkius sulyg valgyto
jais, sulyg darbo jėgos, iš- 
skaitliuoja jų samdomą ir 
nesamdomą , darbo jėgą. 
Paskui delegatų susirinkime 
užtvirtinamas galutinas pa
dalinimas. Tai kol kas pir
mi žingsniai. Kai kur jau 
kuriasi kolektyvai. . Sdcia- 
1 i stinės .ateities diegai 
skverbiasi į užguitą suskur- 
dušį kaimą. * . . ;;

Žemę gavo :biednioka.i, vi
dutiniai, bernai ir> raudom 
jaripiečiai.Mokėscių1 grobi- 
imui padarytas- galas. ;1 

fSičųnanėj generolai su
rinko .mokesčius už' 20’ mė
tų pirmyn. f šansi ir. Cžili 
.buvo atsitikimų, kuomet 
mokesčiai buvo . imami už 
šimtą metų pirmyn. Chena
nės sovietų respublikoj- yra 
tiktai vienas mokestis—pro
gresyvus nuo 
imamas viena

masėmis veža rinkon gyva 
sias prekes 
teris, kuriuos už pusdykę 
superka šių dienų vergų sa
vininkai. Skurdas varo val
stiečius iš kaimų į miestus. 
Keliai išmarginti nesuskai
tomais basų kojų pėdsakais: 
kiek tūksančių vergų min
džiojo geltonąjį Jandzos 
smėlį, kiek vienetų gyvųjų 
prekių krito nuo sunkios 

r varginančios kelionės.
“Sičuanėj 

žurnalistas Samuel 
yra virš miliono karęivių, 
esančių po komanda įvairių 
besvaidijąnčių .tarp savęs 
karinių grppįruočių. ; Gene
rolai—pilni provincijų šei
mininkai. Čia jie nustatė 
virš 60 rūšių visokių mokes
čių. ?Kąikur mokesčiai iš
ieškoti jau iki 1951 metų 
ir dargi toliau”. '

- Bet tai dar ne viskas.’ 
. Kaimas turi nešti ant savo 

> iečių naštą užlaikymo 350 
tūkstančių mintuanų, gink- 
l)uotų banditų, kuriuos ver- 

r buoja dvarininkai ir buožės 
apsigynimui nuo komuniz
mo. Viso užlaikymui gene
rolų armijų ir mintuanų 
tiktai SiČuano darbo masės 
kasmet išmoka virš 600 tūk
stančių milionų rublių—be
veik viso derliaus vertybę. 
Generolai tuom nesitenki
na: daugelis jų dar yra sa-

) vininkais krautuvių pre-; moksleivius, mokytojus

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J J; KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS RODAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikunų ligų. To.š ligos' labiausia' kankina darbininkus, to

dėl darbininkai turi-, apie' jas* žinoti, 
Kas tai yra Pirmoji Pągąlba ? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidreskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbe. ; 
Aprašomą arterijų veržlumas. - 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimąi. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavpjus 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. 
Nijcsterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų, perjaužimai ir jų šipuliai. ‘ 
IŠnąrinimai, išniritnai—jų pavojus* \ 
Apalpimai dėl skirtingų; prieŽaščių. 
Ką reiškia nervų ųžgavimas. 
Saulės, ir šilumos užžavimas.
K'aua žmogus' nėbekvėpūėja. ’ ’ 
Kaip 'pasidaro dirbtinas kvėpavimas. J 
Gažų; ir garų pavojingumas. 1 ' n 
Pagalba; gazu pritroškusiems. 
Elektros .užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pHtreriktam. ; 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasįkorimas, apsinuodiji

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

mas. . ■
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas aųgščiaus su
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

? ; " S*? Knygą gaus dovanai

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

A. P. L A. REIK ALAI
Pastaba Kuopų Sekretoriams

Vienas kuopos sekretorius 
Centran rašo: “Aš vis siųsda
vau čekius per banką, tai nie
ko nekaštuodavo, 
reikalaujate siųsti 
deriais.V

Tas sekretorius 
suprato Centro

O dabar
Money Or-

klaidingai 
pranešimą. 

Ten aiškiai pasakyta: “Kurie 
rašote Money Orderius, visa
dos į Money Orderį įdėkite 
Pittsburgh, Pa.” čia vadinas^ 
liečia tuos sekretorius, kurie 
siunčia Money Orderiais pini
gus. O tie, kurie siunčia Če
kiais, gali ir toliau po senovei 
siųsti, kaip ir pirma siųsdavo. 
Mes visai jokių keblumiį su 
čekiais neturime.

Todėl dar sykį ‘ primenu, 
ka’d sekretoriai klaidingai ne
suprastų. . Kurie siunčiate če
kiais pinigus, siųskite po se- 
nolvei. Viršminėtas patvarky
mas jų nepaliečia. Tiktai tie 
turi atsiminti, kurie siunčia 
mokestis money orderiais, kad 
į money orderius būtų įdėta 
Pittsburgh, Pa. vardas.

—o—

Washington, 
mėnesiniame 

svarstė

55 Kuopa Vienbalsiai už 
Vienybę (

Finansų sekr. V. Blonskis 
rašo:

“55 kuopa, 
Pa., kovo 6 d
susirinkime išnaujo 
suvienijimą dviejų darbinin
kiškų draugijų. Buvo geros 
diskusijos. Viskas iš pamatų 
buvo svarstoma. Tąsyk vi
siems draugams ir draugėms 
buvo aišku, kokia nauda bus 
visiems nariams turint tokią 
milžinišką darbininkų pašal
pos ir pomirtinės draugiją. 
Buvo leista ppr balsus ir visi 
vienbalsiai pritarė suvienyti

Vasario mėn. susirinkme ši 
kuopa didžiumoje buvo pasi
sakiusi prieš vienybę. Bet da- 
bąr, kuomet gavo 2-ros kuo
pos komisijos pareiškimą, prie
šingą vienybei, išnaujo pėr- 
svarstė tą klausimą ir vien
balsiai pasisakė u'ž vienybę. 
Dabar kol kas pasilieka*tiktai 
dvi kuopos prieš vienybę: 2 
ir 3. Su laiku veikiausiai ir jos

j mes susirinkimuose. • Pūs ^ra-! 
žu ir pavyzdinga, štai, ką sa
ko konstitucijos 35 paragra
fas: “Kalbėjęs kartą, išnau
jo neprivalo tą patį kalbėti 
ir ne daugiaus, kaip tris kar
tus vienam klausime; prašęs 
balso, privalo laukt pirminin
ko leidimo.” Paragrafas 5 

Kur.an.e j.s rągnm pr.s.ųsu . fako,: U,ž. nesilaikymą
čarterį, konstitucijų,reikalingų tvarkos susirinkimuose, pirmi- 
blankų ir jis užtikrina, kas “šį n‘?kas. ?a,1,.1sus.Pe"d“°t1. ba]s? 
mėnesį turi būt nauja A.P.L. • mcn??‘Y! n' lkl trijų, ję1- 
A. kuopa ant žemlapio.” dldzluma balsų rems tnjų

! menesių suspendavimą. To- 
Viskas jam pasiųsta ir lau-. del, draugai, esame žmonės ir 

kiame pageidaujamų pasek- laikykimės žmoniškai susirin- 
mių. Vėliau pranešime apie į kiniuose, atsižvelgiant į drau- 
TSasekmes. j gijos įstatus. O pirmininkas j

T » , . , _, , 1 turi būtinai vesti susirinkimą 'Ir kitur draugai turėtų dar
buotis tvirtinimui mūsų orga-' 
nizaciios. Darbuotis organi
zavimui kuopų ir gavimui 
naujų narių.

J. Gasiunas, 
A.P.L.A. Centro Seki 
626 Woodward Avįp., 
McKees Ročks, Pa., t 

i ’ > J ‘ *■

‘TORONTO, KANADA"

Tveria Naują Kuopą
Susirašinėju 'su vienu geru 

draugu, kuris darbuojasi su
tvėrimui naujos A.P.L.A. kuo-, 
pos. Gavau nuo jo laiškuti, 
kuriame jis ragina prisiųsti

.O pirmininkas 
! turi būtinai vesti susirinkimą 
; pagal draugijos konstituciją.

_ i Atvirkščiai. , elgdamiesi, — 
• patys sau žalą darome ir pa- 
(rodome savo “kultūriškumą” 
; kitiems. i

Iš S. ir D. Pašalpinės Drau
gijos Susirinkimo

✓
Sūnų ir Dukterų Kanados 

Lietuvių Savitarpinės Pašal- 
! pos Draugijos susirinkime, įvy
kusiame vasario 21 d., buvo 
renkamos nekurtos komisijos 
ir d-jai organas, kas nesuspė
ta atlikti metiniame susirinki
me. Taipgi mini/nam susirin
kime įvyko nesusipratimų ir 
triukšmo. Idant tas ateityje 
nepasikartotų ir neneštų d-jai 
žalos, būtinai reikia pažymėti 
tą, kad d-jos nariai dauginus i 
•kreiptų domės d-jos konstitu-

Antrašai Naujojo Sūnų ir į 
Dukterų Draugijog Komiteto

Pirmininkas—A. Morkis,
i ' 55 Montrose Ave.;
į Vice pirminih.—V. Raila,

34 Robinson St.;
i Užrašų sekr.—J. Kevėža,

157 Gorevele Avė.; 
Finansų sekr.—E. Strazdaitė, 

157 Gorevele Avė.; 
Iždininkas — L. Malinauskas, 

70 Markham St. 
Rašant laiškus, prie visų an

trašų pridėkit,—Toronto, Ont. 
D-jos koresp. S. Ledas.

BINGHAMTON. N. Y
Oras Pakenkė Parengimams 

rucipvų uvuico vi-jvo n-vuovivu-. d> kovo čia gerokai pri- 
cijon ir, laikydamiesi įstatų, dieną buvo rengtas
nekeltų betvarkės. (L.D.S.A. kuopos pasilinksnum-

1 mo vakarėlis, bet delei prasto 
Apart kitko, buvo išrinkta Oro mažai publikos atėjo.

parengimų komisija,' liaudies 
namo statymui komisija, ko
respondentas ir organas drau
gijai. “Laisvė” gavo—75 bal
sus; “Naujienos”—16; “Vie
nybė” ir “Draugas”—po 6 
balsus. Tai “Laisvė” didele 
dauguma balsų tapo S.D.K.L. 
S.D. organu ir 1932 m. Išsky
rus organą, draugija turėjo 
užsiprenumeravus 2 žurnalus: 
“Darbininkių Balsą” ir iš Lie- 

| tuvos “Kultūrą”. Ant šių me
tų dar pridėtas 3-čias mėn.

permatys .klaidą darančios ir-! žurnalas iš Sovietų Sąjungos, 
pasisakys už vienybę. —“Priekalas”. (82 balsais

Pasmerkia Žalingą Darbą
Daugelis kuopų duoda tin- jįg Komiteto nuožiūros.

kamus atsakymus 2-ros kuo
pos komisijai, kuri varo žalin
gą 4ai*bą prieš vienybę. • Vie
nok kuopos siunčia pasmerki
mus komisijai, kitos siunčia 
Centrui, o kitos pareiškia, jo- 
gei jos visai nesiskaito su to
kiais, kurie varo tokį žalin
gą darbą.

Taip ir reikia. A.P.L.A. or
ganizacija yra darbininkiška, 
todėl jei kas kenkia darbinin
kiškai vienybei, tas vertas ge
ro pasmerkimo. Mes neturim 
leisti, kad kas nors pradėtų 
demoralizuoti A.P.L.A. orga
nizaciją.,

39 kuopos sekr. T. Zedolek 
praneša, jogei visi šios kuo
pos nariai už suvienijimą abie
jų organizacijų į vieną dide
lę darbininkišką organizaciją. 
Nariai taipgi pasisako prieš 
didesnes mokestis.

Sniegas ir šaltis pakenkė ir 
Darbininkių Dienos minėjimui, 
8- kovo. Tą dieną Kompartija 
Bendrai su L.D.S.A. kuopa bu
vo surengę prakalbas. Kalbė
jo d. Mack (moteris) iš Syra
cuse. Publikos buvo nedaug. 
Lėšų padengimui suaukota 5 
dol. su centais, šia'me susi
rinkime pirmu sykiu pasirodė 
nesenai suorganizuotas.^ jau
nuolių choras. Jis sudainavo 
Internacionalą, Dūbinušką 
dar, vieną dainą.

Svarbi Paskaita 
t

Ateinantį sekmadienį, 20 
kovo, A.L.P. Kliube 
Clinton St.) bus skaityta Dr. 
Kaškiaučiaus paskaita “žmo
gaus gyvenimo ilgumas.” šrn 
paskaitą rengia Lietuvių Dar
bininkų 
kuopa. Paskaita prasidės ly
giai nuo 2 vai. po pietų. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti, 
nes paskaitos turinys yra ga-

ir
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A. L. D. L. D. ŽINIOS
A . \ '____________________ ■___ ?.'• ________

Kuopų Atsiliepimas
Daugelis A.L.D.L.D. kuopų 

prisiūto savo nuomonę į A.L. 
D. L. D. Centro raštinę apie 
knygas. Drg. Lukchis, A.L.D. 
L.D. 221 kuopos sekretorius, 
rašo: „

“Kas d.el knygų, tai mūsų 
kuopa nutarė, kad A.L.D.L.D. 
centras ir ant toliaus išleistų 
brošiūraičių atatinkamais die
nos klausimais, ‘kaip kad bu
vo padaryta su “Naujo Karo 
Gaisras”} brošiūros išleidimu.”

Draugai iš

kaip yra narių, f parimo
į centrą, tai, pkękyf lųętų? gajė 
pasirodo, kad kaip kurioms 

i kuopoms yrą perdaug, pasiųs
ta knygų. Reiškia, jos turi 
mažiau narių, kaip kad joms 

, Ir jeigu pri-

ma išvengti antros^ ekspedici

šaukiasi Fašistų Pagelbos
Fąšiątinės “’Dirvos” vienem 

numeryj J* šaulis, A.P.L.A. 2 
kp. komisijos narys, rašo, kad 
A.P.D.A. Centro sekretorius J. 
Gasiunas, “su savo pasekė-

ndo suvienyti A.P.L. j 3aul-as tame neturėjo reikia-
Frenseliui pradė-

prieš du).
Buvo įnešimas steigti drau

gijai skaitykla; tas paliko su- 
. Nu

tarta prisidėti prie palaikymo 1 
kambarių, kuriuoę 3 pažangio
sios draugijos iš pirmiaus tu
rėjo. Tas labai geras žings

nis, nes draugija turės kur 
laikyti kormtetavus susirinki
mus, teatrališku veikalų ban- _  _ ___ _______
dvmus (repeticiias) ir t.t. na svarbus "kiekvienam žmo- 
Nutarta kartą mėnesyj priim-! gui. juk kiekvienas žmogus 
dinėti iš nariu duokles spe-[SVarsto būdus, kaip pailginti 
cialiame susirinkimėlyje, kafc saVo gyvenimą, kaip Užsilai- 
nalengvins su finansais tvar- kyti sveiku; vienas kitam pa- 
kytis ant reguliario mėn. d- sakoja-perša gerus patarimus, 
ios susirinkimo. Kokią dieną | šioje gi paskaitoje bus išdės- 
bus priimami narių mokesčiai, i tomas klausimas pasiremiant 
—vėliau bus paskelbta. j mokslo žmonių nuomonėmis ir

Abelnai susirinkimo eiga žiniomis. Visi Laisvės skai- 
buvo gan tvarkinga, išskyrus Rytojai^esate 
2 asmenis, iki prieita , prie 
skaitymo A. Bauro laiško, ku
riame buvo pasakytą, jog 
Frenselis apšmeižė pernykštę; 
draugijos valdybą; tada kilo I 
triukšmas. A. Bauras pasa
kė, kad Frenselis .tik .jam gir
dint be pamato šmeižė iš ool- 
ševikų susidedančią valdybą, 
primėsdamas buvusiam fin.; 
raštininkui Merkiui, jog tas!

d.
(315

Susivienijimo 6-ta

šią paskaitą ir savo draugus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NANTICOKE, PA.
J CARD PARTY IR ŠOKIAI
Rengia. L-D,S. A-ta kuopa. A.P.L.Ą.

16 kuopa ir L.D.S.A. 68-cia kuopa
drg. braukė lauk iš draugijos kovo l9-tą J.Zadzeikos svetainėje, 

i jam .nepatinkančius^ asmenis. ZJŽ
A. su “konyinistiniu susivieni- faktų.

jus aiškintis ir teisintis ir dar
gi paėmus Jokubyno susispen- 
davimą už pavyzdį, sayaimi

jimu." • i
J. Saulis mato, pavojų iš 

bolševizmo pusės ir šaukiasi

J Kviečiapie draugus 
iš arti ir toli dalyvauti šiame pa-' 
rengime. Visas šio parengimo pel
nas yra skiriamas Kentucky strei- 
kieriams. Savo atsilankymu parem- 
site

priei fašistų pagelbos. Mes J. į§8įaiškino, kas Frenselio bu-
Šauliui aiškiai pareiškiame, 
jogei A.P.L.A. nariai nepa
geidauja fašistinės pagelbos. 
Jeigu jums taip brangus fa
šizmas, tai galite ir bučiuotis

Juo. A.P.L.A. darbininkiš
ka organizacija, griežtai prieš 
fašizmą nusistačiusi.

2-ros kuopos nariai turi 
apsižiūrėti, kur juos veda to
kie Šauliai. Fašizmas yra ka
pitalizmo ramstis, bedarbės ir 
skurdo nešėjas, dąrbininkų 
smaugėjas. Kas eina į fašis
tinę “Dirvą,” tas pasiduoda 

^fašizmui, tas prisideda prie di
dinimo darbininkų vargų.

vo sakyta. Be to, pats Joku- 
bynas prisipažino, jog jis ne
atsišaukęs draugijon, nes ma
nęs greitu laiku į J. Valstijas 
išvažiuoti. Kam tas, draugai, 
kitiems pasakoti ir šmeižti 
valdybos draugus, jei pačių są
moningas žingsnis 
ryta? '

Einant minėtam 
tūli draugai klykė, 
stoję be pirmininko leidimo; 
iš susirinkimo padaro betvar
kę. Ar tai gražu, ar tai kul
tūriška ? Pažiūrėkime į draur 
gijos konstituciją ir to laikyki-

yra pada-

“teismui,” 
šaukė atsi-

Savo atsilankymu parem- 
darbininku, kovas.

(64-67)

PHILADELPHIA, PA.
PRAKALBOS IR KONCERTAS 

Kalbės Dr. Kaškiaučius
A.L.D.L.D. 10-ta ir L.D.S.A. U-ta 

kuopos rengia prakalbas Dr. Kaš- 
kiaučiui su koncertine programa, 20 
d. kovo, Lietuvių Tautiškoje salėje, 
928 Moyamepsing Avė., 2-rą vai. po 
pietų. Dainuos Lyros ir Ukrainą 
chorai, grajys J. Jurčiukonio stygi
nis kvartetas ir pasilavinęs jaunuo
lių trio. Visiems yra svarbu užlai
kyti sveikatą, o ją geriausia galima 
apsaugoti tokiais širdingais bei tei
singais Dr. Kaškiaučiaus patarimais. 
Priduokit ?aštu klausimus, į kuriuos 
sėkmingiau kalbėtojas galės atsaky
ti. Visi eikit ir kalbinkit kitus į šias 
sveikatos prakalbas ir koncertą.

Kviečia Komisijos.
,( 63-65),
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ir ši brošiūraitė po pasiųsta knygų. Ir jeigu pri- 

tam tikrą skaičių bus išsiunti- sieina kuopoms grąžinti tas 
nėta del visų A.L.D.L.D. kuo- knygas į centrą, tai pasidaro 
pų platinimui, žinokite, drau- darbo ir išlaidų. s

Atminkite, draugai, kad 
mes turime virš 200 kuopų, ir 

ix 'centro” Komitetas “patarfa ^nt kokis mažas netikslumas, 
kuopoms, kad ją ne tiktai pla- *en‘ k,okls sueikvojimas dęset- 
tinti, bet atatinkamą skaičių ko kl*°. an* kiekvienos 
pačios kuopos gali nupirkti, j k“°»2s 
Apmokant iš savo iždų, ir pa-, 
dalinti tarpe narių. Ypatin
gai reikia pagelbėti bedar- 1 
biams A.L.D.L.D. nariams ją .

Ant šios brošiūraitės i kiekvienas

gai, kad tai ne A.L.D.L.D; lei- , 
dinys ir ją A.L.D.L.D. nariai 
veltui negauna. Bet A.L.D.L.

tinti, bet atatinkamą skaičių ceJ1^ an^ kiekvienos
pačios kuopos gali nupirkti, įkuo|)os ?udaro nemažą sumą 

I pinigų, kuriuos galėtume su
naudoti del knygų leidimo ar
ba paaukoti kovos reikalams. 

Taigi, bus geriausiai, kad 
__ _ Great Neck,' N. | įsigyti. Ant šios ’brošiūraitės i kiekvienas A.L.D.L.D. narys 

praneša, ■ kad pas Juos! bus suteiktas didelis nuošim- pasistatys-sau, už pareigą: iki 
norės .nupirkti i K- d- gegužio jis užsimokės įtis, jeigu ją 

kuopos irt padalinti del savo 
narių; '

priešdarbininkiškos opozicijos 
žmogus, P. Balsys, išsikęliojo 
ir apleido A.L.D.L.D. 72-ros 
kuopos susirinkim. Nieko ste
bėtino. Tas žmogus visados 
buvo menševikas ir rėmė afe
ristus, o del A.L.D.L.D. jis nie
ko nępasidarbavo.
. Drg. J. Broga, A.L.D.L.D. 
137 kuopos sekretorius, rašo: 
“Kas del knygų leidimo, tai 
apdiskusuojant kuopos susirin
kime daugumą draugų pasisa
kė, kad leisti daugiau brošiū- 
i;aičių, bet ir neatsisakyti nuo 
didelių, pamatinių knygų lei
dimo. Maždaug prisilaikyti 
tokios tvarkos, kad apie vienas 
trečdalis pinigų iš išleidžia
mų knygų leidimui būtų sueik- 
votas del brošiūrų leidimo, o 
du trečdaliai del didelių kny
gų-”

Drg. Bolius Butrim, sekre
torius A.L.D.L.D. 21-mos kuo
pos, rašo: “A.L.D.L.D. 21 kuo
pa savo mėnesiniame susirin
kime svarstė knygų leidimą. 
(1) Pageidaujama, kad vie
ton romanų, “Aliejaus” turi
nio knygų,būtį- leidžiama dau
giau socialio, mokslinio turinio 
knygos. (2) Nėra būtinai rei
kalinga dėti knygoms tvirti 
audekliniai apdarai, kaip ku
rioms pakankama šiaip storų 
apdarų, kad sutaupinus fi
nansų ir (3) kad būtų leidžia
ma naudingu brošiūraičių, pa
našiai kaip buvo’Centro Komi
teto padarytą, . išleidžiant 
“Naujo Karo Gaisras” brošiū-

A.L.D.L.D. 5-tos kuopos val
dyba iš Newark, N. J., prane
ša, kad kuopa vienbalsiai pra
šalino iš A.L.D.L.D. revoliuci
nių eilių kontr-revoliucinės 
opozicijos organizatorių Igną 
Bečį ir H. Burkę.

Išsibaigusios Knygos
(r

Smarkiai platinantis kny
goms, jaus išsibaigė knygos 
“Ugnyje,” nedaug 
“Karė Ko-Delei?”

Centro ^omiteto^obatsį8 
gyvenimai! praveda. A.L.D.L.
D. 138-ta kuopa, pirm persi
organizavimo, negalėjo nieko 
veikti. Cibulskienė paralyža- 
vo viską. Dabarties kuopa | 
jau turi 18 narių. Tai veik 
tiek pat, kiek turėjo 1931 me
tais, o dar tik metų pradžia. 

(A.L.D.L.D. 84-ta kuopa, 77 
i kuopa ir kitos auga gerai. Na- 
| riai mokasi duokles ir gauna 
j naujų darbininkų į mūsų ori 
įganizaciją. Cibulskienių, Ste
ponavičių, Dulkių, Kindarų,

turime
Baigiasi

ocvvvr centrą duokles, arbajei nega- 
narių; Taip tas nuošimtis bus H, tai kuopai.praneš, o kuopa 
suteiktas ir už josi platinimą, painformuos centrą, kiek: jai 
(Platesnių, informacijų gausite ' re’kia prisiųsti knygų^ 
nuo “Laisvės” kartų su brd- 
šiūraite.

Nauja Knyga
A.L.D.L.D. pirmoji knyga Į 

už 1932 metus bus antras to
mas knygos “Religija.” Šis 
tomas bus taipgi papuoštas 
paveikslais ir jis bus dar la
biau patraukiantis, negu pir
masis, nes antrame tome bus 
gvildenama plačiausiai krikš
čionybės atsiradimas, kaip ji 
vystėsi, keitėsi ir t. t. O tas 
bus labiau suprantama lietu
viams darbininkams, nes mes 
daugiausiai reikalo turime su 
krikščionimis ir abelnai katali
kiškais darbininkais.*

Knyga jau statoma ir spaus- į 
dinama A.L.D.L.D. C. Komit. ' 
deda visas pastangas, kad ’ 
knyga būtų gatava i'ki 1 d. ge
gužes. Knyga bus beveik to
kio dydžio; kaip 
jds tomas.

Antra knyga už 
d. Mizaros apie 
jungą. Taigi Centro Komite
tas turi mintyje ,ir brošiūros 
išleidimą. Bet mums yra ga
na sunku pagaminti. Mes tu
rime labai daug darbų, mūsų : 
organizacijų darbai: dienraš- • 
čių reikalai, Komunistų Par
tijos, revoliucinių unijų ir lai
tas veikimas. ' Tai nė tas, kas 
yra su koritr-revoliucinėš opo
zicijos “pisoriais.” Jie jokio 
darbo nedirba, jie visą savo 
energiją atiduoda tik griovi
mui mūsų judėjimo, kontr-re- 
voliuciniam darbui.

i Gavimas Naujų Narių
Draugai, mes turime įtrąūk- 

! ti daugiau darbininkų į mūsų 
eiles. Į kiekvieno . prašalintu 
oportunisto vietą mes turime 
gauti mažiausiai du naujus na- 

i rius 1 Kaip kurie draugęi tą

v Suprantamą, visiškai negalį-

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

ir pirmasis

1932 m. bus 
Sovietų Są-

Mažai yra d. Mizaros knygos 
“Argentina” ir baigiasi Švent- y 
raščio Paslaptys.” Taipgi jau 
neturime platinimui ir knygos 
“Religija.” Visų šių knygų 
yra jau tik po keletą egzem
pliorių, ir todėl jos nuimamos 
nuo skelbimo. Bet kuopos bei 
A.L.D.L.D. nariai, dar norin
tieji įsigyti, gali gauti.

Brošiūra ^Naujo Karo 
Gaisras”

Šios brošiūros mes atspaus- pull<xvlvl<jj 
dinome 1,500 . egzempliorių Matulevičių vietas užima nauji 
daugiau, kaip kitų knygų. Ji kovotojai. - ;
pasiskleidė gerai į trumpą lai-j 
ką;į virš. ’1,200 egzepipliorių . Mokėjimas Duoklių . 
šios: brošiūros, parsitraukė; lmant atydon baisią bedar-
kuopos ir platintojai iš cent- taį pusėtinai gerai nariai 
ro platinimui Kai -kurios moka$k , Jeigu 1931: metais, 
kuopos traukė bent tris kar-#vasarį0 mėnesį gavome tik 
lūs,, šios brošiūros centre Hn ąpie' $256.00' įplaukų, tai šie

met. vasario mėnesį gąuta arti 
$5b0.00. Bet m^kėjifnas rei
kia veąti visu -frontu. Kiek
viename kuopos susirinkime 
duoklių pasimokėjimo klausi
mas turi būti dięnotvarkyje. 
Šukolektuotus piiii’gus- siųskit 
tuojaus į centrą. Iki 1 d. ge
gužės reikia, kad kuodaugiau- 
siai narių užsimokėtų, nes ka
da reikės siuntinėti knygą, 
kad būtų žinoma, kiek reikia 
pasiųsti knygų. Kada nariai- 
neužsimoka, tai siunčiant susi; 
daro keblumo. Jeigu siųsi 
mažai, tai paskui vėl bus rei
kalinga tos knygos siuntinėti. 
O prie kiekvieno pundelio rei
kia primokėti specialė mokes
tis už pirmutinį svarą. Kelis 
kartus siunčiant kuopai kny
gas pasidaro bereikalingų iš
laidų. Gi pasiunčiant' išanks- 
to kuopoms daugiau knygų,

k b jau visai mažai ir todėl jos 
speėialį garsinimą sulaikome. 
Bet i j os (Veikiausiai dar turi 
platintojai. Taigi darbinin
kai,; norįnti įsigyti ją, tuojaus 
nusipirkite pirmame ssųirinki- 
me, kur ji bus platinama, nes 
vėliau negausite.

Nauja Brošiūra
Mūsų dienraštis “Laisvė” 

išleido, naują brošiūrą. Jos 
vardas yra “Kaip Leninas Mo
kino Kovot su Oportunistais ir 
Oportunizmu.” , Brošiūra turi 
40 puslapių. « Joję rasit iš
traukas iš Lenino raštų. Kai
na brošiūros tjktai < 10 centų. 
Tai laoai reikalinga darbinin
kams knygelė. ' .

A.L.D.L.D. Centro Komite
tas suteikja visų A.L.D.L.D. 
kuopų Jantfašuk del mūšų dien
raščio ir organizacijos organo “ " * • i e * u •> 'c •■. •. .. * - t * •» a ...... .

jos, bet
kia to vengti. O Įą gali pa
daryti pariai, užsirrtokant duo
kles irykuopos prisiunčiant jas 
bei pranešant centrui apie na
rių stovį. Visų draugų koope
racija reikalinga. Mes Sten
giamės centre atlikti visus rei
kalus kuogreiČiausiai ir kuo 
geriausiai, mes prašome nuo
latinės talkos ir iš A.L.D.L.D. 
narių, kuopų ir apskričių.

D. M. Šolomskas,
A.L.D.L.D. Centro Kom. Sekr.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Numušė Algas 8,000 
Banko Tarnautoji}

' ■ S i ' , • ’

NEW YORK. — Rockefelle- 
rio-Morgano Chase National 
Bankas ; numuša nū o 5 iki lp 
procentų algas a^tuonįeip tūk- 
stap^iam, savo ;dai»binįnkų-.tar- 
n auto jų.’

DAR TURIME 
' 350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

NUPIGINTA KAINA 15 CENTŲ
Dar Turime 350 Egzempliorių siu 'metų

DARBININKŲ KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti jį išplatinti. Kas 

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

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

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama 
skaitytojams..- Vien tik šio siuntinėjimo štam
pas “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 

' Darbininkų Kalėndorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės. 
R Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių^ tuo greičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams doyaną.
- Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:

■ ' ■ ■ . “LAISVE”'
. 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

IIIIIIM
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Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas 
t '* ;;;

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

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1982 m. žymiai pagerinti jo turi
ni ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo, metais.

“Priekale”- telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų' ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą

■ ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrines revęliųcijos laimėjimai ir apfašinėjima svarbesnių SSRS., 
socialistinės pramonės įmonių, sovchozų ir kolchozui gyvenimas' 
ir augimas.

“Priekalas” daug glornes skirią antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių ^‘Beaievik,” plačiai nušviečia1 įvairių tikybų, ku- 

- nlgų, popų!ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos
• £ šk^aįstemis,' vdięimą ir darbus. J
“Priekalas” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta- 
,. tyboą .įr antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 

• rašo> ir kitais ‘aktualiais pdfttiniais klausimais ir turi skyrius:
“Kapitalo šalyse,” ’“Jš revoliucinio jūdėjimo istorijos,” “Biblio
grafija t ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir
miausia nrįkląuso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 

’ užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį. , .

Platintojams Atatinkama Nuolaida!
* • » • » . . • f

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

6 m6n. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

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

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”

Amerikoj beto dar galima 
Išstrašyt per “LAISVĘ”



Ketvirtai,, Kovo417,

A.L.D.LD. REIKALAI
PROTOKOLĄ

19th
Biliutė

17th
Atdara hūo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

128

Ave

414

Mas

Iždininkas

Paulauskas 228

Barkauskas
17th

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Avė.

Avė.

Avė.
Žcgunfe.

Avė

1439 South 2nd Street

va

Svarbios Prakalbos

Special bundle rates to workers’ club

63 West 15th St 69 S.

Ave., 
Bole-

- Parti 
iš lietu

Komunistų Partijos 
Vajus už Naujus Narius

Numato Japonijos 
Provokacijas

ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

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

Vine SI
Main St.

Battle 
Clarence St.

Savininkai PctrAs Lingvinas ir Karolis Meškerevičius

Kasosi Globėjai
L. Barklcnė,

Cantono Darbininkai 
Išsprogdinę Arsenalą

Pirm. E.
Vice-plrm 
Prot 
Fin.

WASHINGTON. — De
šimts senatorių, .26 atstovų 
buto nariai ir atstovai šim
to kapitalistinių organizaci
jų pasirašė ir pridavė vals
tybės iždininkui reikalavi
mą, kad tuo jaus būtų griež
tai sustabdytas bile kokių 
Sovietų Sąjungos produktų 
^gabenimas Amerikon. Tai 
vis nauji žygiai prieš dar
bininkų šalį. Tai nauji im
perialistinės Amerikos ban
dymai užduoti smūgį So
vietu Penkių Metu Planui.

Komunistų 
žymiai padidėjo šia- 

vien lietuvių įstojo

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organų

Patogi vieta užeiti iš'kitur atvykusioms.. Mes .padėsime susipa
žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji 
mams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie 
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti. \

Avenue t NEW YORK CITY
Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

CARTOON by Gellert, Burck, Soglow, Kruckman, 
Gropper, Siegel '

mmHbnhH

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

1023 Mt. Vernon Street
PRlLĄDĖLPHIA, PA.

by Edwyn Seaver; and other articles. A short sto
ry “SPRING IN THE COAL FIELDS” by Melvin 
Levy.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra-

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

vajų uz gavimą naujų na
rių. Vajus eis tris mėne
sius. Pasistatyta už tikslą 
gauti 2,000 naujų narių, iš 
kurių 500 turi būt moterų. 
Taip pat siekiama gauti 3,- 
000 naujų skaitytojų Kom
partijos spaudai.

In the April issue just out: “AN OPEN LETTER 
TO EDSEL- FORD” by Robert Cruden, an ex-Ford 
worker; “BLOODY MONDAY IN DEARBORN;” 
“CLASS WAR EXHIBITS” by' Edmund Wilson; 
«‘THE FAR:EASTERN FRONT;”-“THE MEAN

ING OF THE ftfOO^EY CASE”, hy Corliss. La- 
riiont; “LITERATURE OF THE CROSSROADS”

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

STOCKHOLM.— Švedijos

ŪkesŲ Neprigulmingas 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. J.

sustatymas, suprast 
mokinama dienomis 
ekspertai—J 

Diplomą 
. ‘ I. • I
akaro. Nedėlioję nuo

APIELINKĖS
K-TAS, 1931:
354 Marguerite

St. Iždd glob.: F. Milvidas. 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W

Išardymas, sutaisymas, 
ir planą automobilio; 
Mokytojais yra žyniįis 
Leidimą (License) 
kielnienam 
iki 9-tai Milandui

A.L.D.L.D. XI Apskričio 21- 
mos Konferencijos, Kuri 
Įvyko Sausio 24 d., 1932 m., 
Liuosybėc Svetainėje,' Zeig-

Sovietų Sąjunga numato 
J a p o n i jos provokacijas 
Mandžurijoje ties Sovietų 
Sibiro rubežium. Tos ži
nios, kad chinai kareiviai 
.būriais sukyla ties pat ru
bežium ir kad Japonijos ka
riuomenei reikia marguoti 
ir juos malšinti, bus greičiau 
pačios Japonijos skymas. 
Greičiau bus jos pačios pa
samdyti “sukilėliai”, idant 
išprovokuoti karą prieš So
vietų Sąjungą. Be jokio 
priekabio juk Japonijai ne
paranku siųsti kariuomenę 
prie pat Sovietų rubežiaus.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t i n k amą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik. 8 blokai nuo 
Staen Tšland* Fsr-

V. Baronienė, 
M. Duobicnė. 
V. Bartkienė, 
Ligonių Rašt. 
Maršalka J.

Viaoa

A.L.D.L.D. 84 kp. ir Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj 38-ta kp. rengia 
prakalbas. įvyks subatoje, 19 
d. kovo (March), 1032 m., 3 
Governor St.,j Paterson, N. J. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare. Kal
bės d.d. Sinkevičienė iš Eas- 

z tort, Pa., ir A.’ Bimba, “Lais
vės” redaktorius. Drg. B. 
Sinkevičienė kalbės apie Tarp- 

‘ tautinę Darbininkių Moterų 
Dieną, 8-tą kovo, o d. Bimba 

, kalbės apie pasaulinę situaci- 
į ją ir pavojų naujo karo. Taip

gi jis atsakys ir ant Prūsei- 
kos kalbos, nesenai sakytos 
)?atersone. Draugai, lietuviai 
darbininkai! Skaitlingai daly
vaukite šiose prakalbose ir iš
girskite apie šiuos svarbius da
lykus, kuriais suinteresuotas 
visrts pasaulis.

Po prakalbų bus laisvos dis- 
t kusijos. Įžanga veltui.
* Kviečia Rengėjai.

LIETUVOS SŪNŲ KR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS. 1331 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

CANTON, Chinija. — Ko
vo 16 d. čionai eksplozija 
paleido į pelenus milžinišką 
valdžios amunicijos arsena
lą. Visas miestas su’drebė- 
jo nuo eksplozijos. Tai bu
vo kruvinosios valdžios 
įrankiai, kuriais jinai sker
dė ir galabino revoliucinius 
darbininkus ir valstiečius. 
Sakoma, kad amunicijos 
sandėlį išsprogdino darbi
ninkai, idant uždavus smū-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- L? 
gas, patinimus, gyslų ir są- N) 
narių įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas. Jį/ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
' Valandos paprustiotnis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai.' po“ pifetų. ’ Trė- 
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
H iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas Uždarytas.. y - v .<•

Konferenciją atidarė apskri
čio organizatorius F. Piksas 
10 vai. ryte. '

Pirmiausia buvo skaitymas 
dienotvarkio, kuris buvo pa
gamintas pildomojo komiteto'; 
vienbalsiai priimtas.

Mandatų sutvarkymo komi- 
sijon ir knygų kontrolės komi- 
sijon išrinkti: M. Drauginis ir 
J. Sinkevičius.

Mandatų komisija pranešė, 
kad dalyvauja keturios kuo
pos; delegatų randasi devyni; 
atstovauja 53 narius, i i Dvi 
kuopos neprisiuntė delegatų.!

Tos dienos, prezidiuman iš
rinkta : F. Piksas pirmininku, 
D. Miškinis sekrętoriubi.

Buvo skaitoma protokolai 
šio apskričio 20-tos konferen
cijos ir dviejų posėdžių. Pro
tokolai priimti, kaip parašyti.

Pildomoje komiteto raportai 
priimti.

Knygų kontrolės komisija 
raportavo, kad knygos randa
si tvarkoj ; sutinka su apskri- 

ra portas

nį, tai mūsų buvusieji draugai 
pavirto į kontr-revoliucipierius 
ir ardo revoliucinį judėjimą 
tarpe lietuvių darbininkų. Mes 
jiems atsakydami turime stoti 
į Komunistų Partiją, stiprinti 
mūsų organizacijas, įtraukti į 
revoliucinį judėjimą plačiasias 
darbininkų mases.

RošelancL. III
Partija 
me vajuj 
apie 25 nauji nariai į Partiją. 
Tai yra labai pagirtina, kad 
susipratę lietuviai darbininkai 
organizuojasi į revoliucines 
vadovaujančias organizacijas.

čia prūseikinių išperų ma
žai yra; jie veikimo nesudaro.

West Pullman, Ill 
nes’ spėkos padidėjo 
vių tarpo įstojo keletas į Par
tiją, bet . čia lietuvių darbinin
kų yra susipratusių nemažai 
ir jų turėtų daugiau stoti į Ko
munistų Pdrtiją-. . ; >

Bridgeportę, ’“Vilnies” Pas
togėje, yra permažai dirbama 
Komunistų Partijos veikime, 
ir čia įstojo į Partiją* apie 20 
lietuvių, bet pagal koloniją, 
mes turėtume pralenkti visas 
kitas kolonijas gavime naujų 
narių į partiją, nes čia cent
ras viso mūsų judėjimo Chi- 
cagoje.

Brighton Park, — Partijos Pi 
spėkos didėja; ir čia keletas 
lietuvių įstojo į Partiją. Vei
kimas neblogas šiai kolonijai, 
žįpoma, jis galėtų būti dides
nis.

Šell Phone, Pdplar 7545 

i ■ A ■ E StANKŪSį
’ < f f I ' t ? I t

Graborius-Undėrtakėr
Išbalsanluo/n ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo it už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje šaukitės pjis mane. Pm mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose viotoąe ii* už. žemą kainų.

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalhdse.

TICHNIAVIC1US, B. J. VA1TKUNAS ir kiti 
. gvarantuojame. tiž mažą užmokestį... Mes padedame 

prie pirkimo karo, t Užairašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 1-lth STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

Moterų 
pine Draugystė Birutė 
MONTELLO. MASS.

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margi*,
1323 Muskegon 

Vice-Pirmininkaa—A. Kareckaa.
730 Naaon 

Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,
R. R. 9, Box 

Turto Raštininkas—A. Garbanaiiskas.
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukša*.
1131 Walker

'ARK STm KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
( Tel.Trinity 4-8724

A. LUTV1NAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

Maršalka K. Meškauskas,
1802 'S. Wood Ave.

Visi iš Linden, N. J.
Draugijos susirinkimus laiko kiekvieną pir

mų seredų mėnesio, 7:30 vai. vakare, pc 
numeriu 1601 Wood Ave., Linderu Hall, Lin
den, N. J.

Pinninin. M. Birsenas, 6388 Sparta 
Avenue, Detroit, Mich.

Vioe-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 
Ogden Ąve.

rim. rast. Ona Gyviutė, 7148 
MacKenzie Avė.

Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc
tion Ave.

Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 
Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton ^.ve.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Avc ’ 1

i. Paaukot $20 iš apskričio 
iždo Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui irgi vienbal
siai nutarta.

Apskričio reikaluose buvo 
nominuota šie draugai: F. 
Piksas, M. Drauginis, J. Sin
kevičius, M. Albinas, F. Sau- 
čulis; į alternatus J. Tilindis 
ir J. Vasuškas.

Sekančiai konferencijai vie
ta nubalsuota pepkiais balsais 
—Johnston. City, III.

Daugiaus nieko nesuradus, 
konferencija užsidarė 2-rą 
landą po pietų.

Konf. Pirmininkas
F. Piksas, 

Apskr. Rašt. D. Miškinis.

Pirm.
line

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

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

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

Iždininkas M. Jonaitis; • 215—
Avė.', E.'Moline, III: <’» t

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

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

VALDYBOS ADRESAI: 
Beniuljenė. 16 Bunker Ave.

O. Aurskicnė, 7! 
rašt. T. ijizen, 673 N 

Rašt. K. čereškienč 
Klimąvicienė, 31

Kasos Globėjos:
9 BroąčJ
221 Ames St.
29 IntervAlč St.
M. Potsua, 184 Ames St.

Šimanskienė. 88 Vine St» 
gyvena Monteilo, Mass.

2.iurli.
Eleventh St 

Garbunauskas,

jvyksta kiekvieno 
eavam name,

Herman Anson, R 
Iždinin- 
!, Free

VALDYBA 1931 METAM:
V. Gelusevičius, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškinis,- 9, Burton St.

. Stonkus. 20 Faxon St.
J. Stripinis, 49 Sawtoll Ave. 
Petrauskas, 22 Merton St.
L. Baronas, 20 Faxon St.

Alusevičia, 18 Intervale 
Arthur St.; S. 

’. Montello St.; Maršalka 
Sawtell Ave.

VIENYBES DRAUGYSTft 
MONTELLO, Maas.

i Valdyba 1931 metam:
Pirm. W’. Gelusevlčia, 51 Glendale St.
Pirm, pneglb. A. Sauka, 

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Strlpinis.

49 Sawtelle Ave. , 
Turto rašt. K. Venslauskia, '

12 Andover [St. ■ ' .
Ligonių rašt. M^ Jazukcvidia, 

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St. 
Iždo globėjai: P.

B. Zdanavičia
; vičip.

Maršai
102- 
Visi

Pi fm minką s
F.D. No. 2, Freehold, N. J 
kas—A. Jasiukevičius, No. 
hold, N. J.; protokolų raštininkas— 
John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free 
hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Gjovicius, Box 288 B. Jer 
seyville Rd.
LIETUVOS ŠŪN Ų IR DU K 

TERŲ DRAUGIJA

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

Subatos vakare 75 centai
Ąnlroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 'Balk
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperini ui veltui! //
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARWINKAIS, nuo ' /
10 valandos (liepų iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kamVąriai dejei įšsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui • 
kambarys;- taip ■ pat ■ RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu. ( . . - '

29-3,1 Morrell Si., tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY 1R FLUSHING ABROOKLYN, N. Y. 

KELRODIS: Ė. M.-T. clcvėiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. Mt T. subway—išlipt ant Montrose-Avė, stoties; visais 

į Brpadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

. !16th St.

S. 19th St

V. 16th St

Wood Ave

Fin.’ Rašt. .A. Lukaitis, 591 
Kasidrius F. Lukaitis, 352 Avė. C <
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M. Vįšniauskiene, 9 W. 15th 

.944 
21st 
20th

TELEFONAS ' ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

čic- iždu 
priimtas.

Delegatų Raportai
148-tos kuopos W. Frank

fort, 111., delegatai, M. Drau
ginis, J. Vasuškas, F. Sauču- 
lis ir D. Miškinis pranešė, kad 
jie atstovauja 28 narius, ku
rie yra gerame stovyje ir vei
kia pagal išgalių.

158-tos kuopos delegatai, 
F. Piksas ir J. Gvergždys pra
nešė, kad jiedu atstovauja de
šimts narių ; pas juos veikimas 
prastas iš. priežasties bedar
bės.

199-tos kuopos delegatai išjNutaV 
Johnston City, III., J. Sinkevi
čius ir K. Yotkas pranešė, 
kad jiedu atstovauja 15 narių. 
Jų kuopa, sulig išgalios, auko
jo darbininkiškiems reika
lams. *

163-čios kuopos, Zeigler, 
Ill., delegatas J. Tilindis pra
nešė, kad jis Atstovauja sep
tynis narius veikimas1 paš juos 
prastas; nariai nelanko susi
rinkimų.

Visų kuopų delegatų rapor
tai priimti atskirai.

Tarimai *
• Naujausiuose reikaluose, .bu

vo padaryta šie tarimai:
1. Kad kuopos būtų pa- 

liuosuotos nuo mokesčių už 
1931 metus į XI Apskritį. Nu
tarimas vienbalsiai padary-

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

C~Ttu|alr«i riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį
___ne Lietuviška-Amerikoniška Autorho- 

T 1 K Mokykla, kuri turi fgaradžių ir
taisymui dirbtuvę praktiškoms lėkei; 

\ Vi tv J°ms ant visokių rūšių taisyrho. Mtf-
~7~~ kiname generaliai visiško perstaty-

1 mo, carburetor ir visas sistema?
elektros pritaisymo prie automobi

liams. Ekspertai iilstruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama,-patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, iimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spė- 
cialis važinėjimo kurshš $10.00. Laišnius gvarantuojame.

• Atdara šiokiomis dienomis1 nuo 9 vai. iš ryto |ki 9 vai. vakare. Sekmadie* 
uiais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. '

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

VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 
j LINDEN, N. J. ..

1 ' VALDYBA’1932 METAMS
I . - ' f ■
Pirm. R. Tratulis, 
r . •>. i .• 2i
Prot. Raėt. K. Striupftitis, 

j f k t
Firt. Rašt, M. Andrunaitf,

Iždininkas J. Užkurėnaa, 
1501

TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

K. Yuška, 325—4th Ave., Mo

no m ė n., L. L. svetainėj 
Second St,, Elizabeth, N. 
džia 8-ta vai. vakare.
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth 
Gružlfitė. 1307 Davi« Avė.

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskus, 1414 Turner 
Vilkuvienė, 718 Richmond 

Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujue, F.
Jasaitis, A. B. ghatkus.

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

Sales valytojas—F. Žegunis, 515 
Salės parnndavotojas —

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio antrą utafnlnkų 
1057-63 Hamilton Ave.

Pirm 
Pirm
Užrafių rašt.
Finansų rašt.
Iždininkas Ig, 
Ligonių rašt. 
Iždo Globėjai

St.; S. Mačiulaitis,
Petraviėia, 702 N,
P< Krušas, 141 !
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakaro, Lietuvių 
Tautiškam Name.

Krušas, 141 Sawtello 
11 Glendale St., J. 

>ster £tį. ; t f ; 
Ba^kau’skas.

*>«RSt.: ( ( { , - . . , 
Mass.

irm. A. taluDInskas
Belle Grove, Yiox 108, Dracut, Mass 

Vice-pirmininkas M. Dulkienė 
180 Concord St., Lowell 

Prot. rast. V. Mikai opas,
973 Central St.. 

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

Paulenka
12 Chase St. 

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

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

Washingtone Nauji 
Žygiai prieš Sovietus ‘

KOMUNISTŲ PARTIJOS EI
LES KASDIENĄ DIDĖJA
Mes iiohnš’ diėnomis gavo- 

me pranešimą iš Chicagos — 
Garfield Park apielinkės, kur 
sklokininkai norėjo suskaldy
ti Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
51 kuopą, bet jiem nepavyko 
tas žalingas darbas atlikti. 
Dabar jų vietoje ne tik kad 
gauna naujų narių į Literatū
ros Draugijos 51 kuopą, bet 
tuo pačiu sykiu tenais įstojo 9 
lietuviai darbininkai į K. Par
tiją. Iki šioliai čia partinės 
spėkos buvo menkos; jos tik 
pastaromis ^ienomis padidėjo.

Labai gerai atsakė vietos 
draugai prūseikinėms išpe
roms, padidindami komunisti
nes eiles šiame Svarbiame mo-1 
nrente, kada eina darbininkų ■ 
griežtos kovos už duonos kas-!

----- lietuvių ’saulės pašalpinės 1 
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ ----------------------- ---------

DRAUG'YSTį HARTFORD, 0ONN.
Valdyba 4932 Metams *

Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Pirm, pagelb. P. Krikščius, 33 Ha

milton St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour

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

288 Maple Ave. < : • - ■
Draugystės susirinkimai atsibūna

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

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO. DRAUGYSTĖJ
BĄYONNE, N. J., VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Pirm'. 1 įiagelb. M. Panelis, 
i 24th St.: • , > ■ . . ■
Prot. Rašt. P. Janiūnas

• 49th. St. ‘ I . 1

VIENINTėLe AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA 
325 E. 14th STREET, Near 1st • , r i «

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdyboj : Adresai: . .

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

Clark PI.
! Iždininkas

Clark PI. j
Nu|;. .Sekr

Pine St..’ '
, Fin. Sekt. A1. Grigutis, 2122 Ingalls

Avei,’ Linden, N. JI • ■: <
Duoklįų, Rinkėjas; D. Grigutis, .30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kainietichė, 

144 So. Park St., II Iždo Glębejas 
J. Krakauskds', 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St. ■ - ’ ' ' ' '

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- 
‘ ‘ 269-73 

Pra-

PITTSBURGHO ID
PRIEšFAšlSTlNIS

Pirm. S. Ivanauskas
Ave., Wilmerding,

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

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

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

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Ilarcuin
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

IKSU
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Puslapis šeštas .
-1— ■ • - .

VIETINES ŽINIOS
Į Parašą Rinkimo Vają 

Bedarbią Apdraudai!
13 Šeimynų suKūdikiais 

Išmestos ant Šalčio ■ * f • ; i

Būtinai Pasiųskite Savo 
Atstovus į Gegužinės 
Ruošimo Konferenciją

Drg. Senkevičiene Kal
bės Panedėlį “Laisves” 

Svetainėj
Kaip iki šiol būdavo, tai į 

svarbias tarptautines konfe
rencijas New Yorke patekda
vo tiktai delegatai nuo A.L.D. 
L.D., L.D.S.A. ir T.D. Apsigy
nimo kuopų; dar kada neka- 
da ir Aido Choras bei Augš- 
čiausios Prieglaudos kuopa 
pasiųsdavo savo atstovybę.

Bet ką veikia mūsų draugai 
tokiose organizacijose, kaip 
Lietuvių AmalgAmeitų kriau
čių 54-me lokale? Kodėl dė
lei to reikalo nei pirštu ne- 
pAjudina draugai bei pritarė
jai įvairiose pašalpinėse drau
gijose bei kliubuose?

Sekmadienį, kovo 20 d., 
bus masinė konferencija New 
Yorke prisirengimui prie Pir
mosios Gegužės prieškarinių 
demonstracijų ir išstojimų už 
tuojautinę bedarbiams pašal
pų ir socialės apdraudos įsta
tymų.

Kiekviena organizacija, ku
rioj tik yra darbininkų, turi 
išrinkt bei paskirt ir pasiųst 
savo delegatus į tų priruošia
mųjų konferencijų, kuri bus 
laikoma kovo 20 d., Stuyves- 
ant Casino" svetainėje, 9th St. 
ir 2nd Ave., New Yorke. Pra
sidės 1-mų vai. dienų.

' į Gegužinės apvaikščiojimo 
prirengiamąsias konferencijas, 
tiesa, ir praeityje šiek tiek 
daugiau atsiliepdavo lietuviai 
darbininkai abelnai, negu į ki
tokias. Bet šiemetinė Pirmo
ji Gegužės yra svarbiausia 
tuom, kad šiuo momentu impe
rialistai visu pašėlimu mobili- 
zuojasi į karą prieš Sovietų 
Sąjunga, ir vietoj suteikti al
kaniems bedarbiams duonos, 
jie apdirbinėja skubotus pla
nus, sulig kurių murdys krau
juose bedarbius ir dar dirban
čius,—jeigu tik darbo piures 
galingai nepasipriešins. . . .

Tas pasipriešinimas turi būt 
organizuotas ir kuo plačiau
sias. Tam ir šaukiama atei
nančio nedėldienio konferen
cija Stuyvesanto Casino sve
tainėje.

Naujas kalbėtojas pas lie
tuvius vis dar skaitosi reteny
bė. Tai ateinantį pirmadienį 
vakare, kovo 21 d. ir turėsime 
tokią retenybę. Draugu Sen- 
kevičienė, nauja kalbėtoja iš 
Eastono, Pa., dar pirmų kar
tą Brook lyne sakys prakalbų, 
“Laisvėj” svetainėje, kampas 
Ten Eyck ;ir L°rūner Sts. f

’Dar tik pradžia pirrpojo jo
sios maršruto, be,t kurie girdė
jo. jų kalbant kęlios dienoj at
gal Lindęne,, N.'J., sakb, labai 
ir labai verta pasiklausyt, drg. 
Senkevičienės.. ", ■ ; .. ■■

Jai prakalbas rengia Lietu
vių Darbjninkių. Susivieniji
mas, kuris dabar varo vajų 
už gavimų daugiau narių į sa
vo organizacijų. ,

Kiekvienas susipratęs dar
bininkas pripažįsta, jog orga
nizavimas ir švietimas moterų 
darbininkių yra lygiai svar
bus reikalas, Haip ir veikimas 
tarp vyrų,'bet daugelyje atsi
tikimų šviest moteris ir orga
nizuot jųsias yra net dar svar
biau, negu vyrus,—jeigu nori
me laimėti savo klasines ko
vas prieš išnaudojimų, prieš 
reakciją, prieš imperialistinį i 
karą, už nuvertimą paties ka-| 
pitalizmo.*

Darbininkiška publika, mo
terys ir vyrai, todėl privalo 
skaitlingiausiai sueiti panedė- 
lio vakare į tas prakalbas 
“Laisvės0 svetainėje ir išgirsti 
plačiau apie bendrus moterų 
ir vyrų darbininkų reikalus.

Apart drg. Senkevičienės. 
bus ir daugiau kalbėtojų, jau,

Daugeliui žinoma, jog yra 
varoma kampanija už surin
kimų milionų parašų delei be
darbių apdraudOs įstatymo; 
Nauja masinė alkanųjų mar
šu oto jų delegacija juos įteiks 
šalies kongresui Washingtone. 
Kiekvienas parašas po tuo rei
kalavimu" yra balsas už išleidi
mų įstatymo, sulig kurio turė
tų būt žmoniškai aprūpinti vi
si bedarbiai.

Bet darbininkai vis negana 
įvertina ta parašų rinkimo 
darbų.

Dar yra kėlios savaitės lai
ko; tik reikia visiems sukrusr 
ti, o galima bus pririnkt gyvų 
gklybę tbkixj parašų, vaikščio
jant' po,bedAfbių’ ir dirbančių
jų dsčrbinink’ų namus ir aiški
nant bedarbių apdraudos rei- 
kalū'si ; * » ••( '
;. Kelios , ęiieiios atgal vienas 
kitas diarbiriihkas buvo Atėjęs, 
norėdamas sykiu su kuo kiti 
eit- parašų parinkt; bet ka
dangi tuo sykiu nepasitaik 
liuosų nuo darbo kitų drau
gų, tai ir nėjo Vienas.

Dabar reikalas geriau su
tvarkytas. Ateikite ketvirta
dienį bei penktadienį 6-tą vai. 
vakare arba 9 :30 vai. sekma
dienį iš ryto. Rasite “Lais
vės” raštinėje pasirengusius 
draugus, su kuriais ir eisite 
sykiu parašų rinkti. Tam 
darbui yra kviečiami visi, dir
bantieji ir bedarbiai, vyrai ir 
moterys.

NEW YORK. — Net kapi
talistų Times pastebi, kaip 
antradienį šiurpiame šaltyje 
tapo išmesta į gatvę trylika 
šeimynų, kurios streikavo prieš 
namų savininkus po num. 
1,795-1,815 Longfellow' Ave., 
Bronxe, reikalaudamos nupi
ginti kambarių kainas. Kaip 
tas pats laikraštis rašo, 65 pė
sti ir raiti policipanai ir ko
kis tuzinas d'etektyvų-ginkluo- 
tų razbaininkų buvo atsiųsta 
padėt išmest tas darbininkų ir 
bedarbių šeimynas su mažais 
vųikais į gatvę,
maršalas dar pribuvo su trimis 
destėkais vyrų, veikiausia ske- 
bų, kaipo mėtytoji], kurie iš
trenktų ant šaligatvio darbi
ninkų baldus.

Nežiūrint drebinančio šal
čio, kaip N. Y. Times pripa
žįsta, bent 500 darbininkų 
stengėsi neduot išmėtyt lau- 
kah tas šeimynas ir trukšmin- 
gai jie smerkė policiją ir ka
pitalistinius ponus. įvyko ke
li susikirtimai. • l

Jau pirmiau, vasario 26 d., I 
iš tų namų buvo išmesta 20.j 
šeimynų, o užpereita trečia-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA “Lunch Room” už 

prieinamą kainą. Arba gali atsi
šaukti pusinįnka.s. Biznis geroje vie
toje, yra visi patogumai ir paran
ku mai. Kreipkitės pas J. Rakšte
lis, 51 Meserole St., Brooklyn, N.Y.

(65-67)

FARMA ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA FARMA, 152 ake- ' 

riai žemės, 15 raguočių (karvių) 6 , 
kiaules, 3 arkliai, 200 vištų ir visa 
reikalinga mašinerija del žemes ap
dirbimo. Žemė gera ir viskas pui
kiai auga. Yra didelis plotas pui
kios girios. Per girią teka paikus 
upelis. Farma apie 2 mylios nuo 
Hampton, N. J., miesto. Keliai išvesti

■ geri. Pardavimo priežastis išvažiuo-

Paryžiaus Komunos 
Minėjimas Kovo 18 d

i Šį penktadienį bus paminė 
jimas Paryžiaus Komunos. Jos 

! sukaktuves apvaikščios klasi- 
...____ _  n*ai darbininkai įvairiose Di-

iŠ pirmiau žinomų savo gabu- džiojo , New. Yorko dalyse,
• ‘ ‘ • I Vein ii* xrionmn YinnOHlinnirtais.

Tėmytojas.

Kur Linksmai Praleisti
Šios Sukatos Vakarą

Kurie dar nežinote, kur 
jūs galėtumėt, linkimai laikų 
praleisti šios subatcįs, 19 kor 
vo vakare, tai daugiau pesi-

Visos organizacijos, turėki-, rūpinkite ir skaitykite tą klau-
te ten savo atstovus!

Susirūpinęs.

Chinų Studentų Mitinge 
Nuplėšta Tautininkų 
Partijos Vėliava

simų išrištu, nes bus labui 
linksmas “klumpių suneši- 
mas” šia subata ‘‘Laisvės” sve
tainėje. i

Katalikai, t kurie bijo eiti į 
šokius gavėnioje, kad nepapil- 
džius “smertęlno grieko,” ga
li drąsiai atnešti ir savo klum
pes į šį parengimų ir tuomi 
ne tik nepapildys jokio grie
ko, bet dar’ atliks gerų dar
bų, nes šis parengimas yra 
rengiamas del labai gero tiks
lo..

Apie sąmoningus darbinin-

NEW YORK. —Columbijos 
Universiteto Internat ional 
House buvo chinų 
sušauktas mitingas, 
gerbt 19-tos armijos 
kareivius, kurie taip 
kai gynė Shanghajų nuo Japo-; Jie bus šiame parengime iki 
nijos. ; j vienam. Tiktai jiems dar* no-

Į mitingų atvyko ir keli riu priminti, kad šį kartų ir jie 
veiklūs nariai Priešimperialis- praleis laikų daug linksmiau, 
tinės Lygos. Jie paskleidė 
tar|> susirinkusių lapelius.
Tuose lapeliuose buvo aiškina-1 daug visokių dalybų kurių: vi- 
ma, kaip Cįinijos Kuomintan- sų negalima suminėti; tik atsi- 

ku priekyje
darbininkų ir valstiečių reika- rai Komunistų Partijas kuo» 
lūs; kaip tie buržujiniai politi- pęlės, 3 ir ;10, Visas, pelnąs 
kieriai suŽiniai apleido 19-tųjA įus skiriamas ’ “Daily Worke- 
arinijų ir nedavė jai paspir-, fio, finansinę^ paramai. , . ,
tiėsji1 inat, toj armijoj buvo' t Hel daugiau^ inforpąųcijų

studentų
kad pa
kritusius i
didvyris- kus jau nereikia nei kalbėti.

negu kada pirmiau buvusiam 
panašiam, parengime, nes bus

go Partija su Chiang Kai-she- lankę apie juos sužinosite. , , 
šį parengimų rengia bėnd- 

pęlės, 3 ir -10, yisas. pelnąs

išdavė Chinų

daug komunistų ir jiems prita
riančių kitų kareivių \ užtai ji
nai ir parodė tokių stebėtinų 
narsų iš ištvermę po Japonų 

. ugnies ir kulkų lietum.
Drg. Hsu, narys Priešimpe- 

rialistinės Lygos, pareikalavo, 
kad būtų nuplėšta ir numesta 
vėliaVa pardavikiškos Kuo- 
mintango partijos. Jam prita
rė drg. Chen. Užsikūrė gin
čai tarp revoliucinių studen
tų ir Kuomintango palaikyto
jų. Tuo tarpu trečias drau
gas Yu priėjo ir nuplėšė tų 
vėliavų. Kuomintanginis pir
mininkas su penkiolika savo 
šalininkų pabėgo. O likusie
ji chiniečiai studentai išsirin
ko prezidiunąų ir tęsė mitingų 
revoliuciniai - jprieŠimperialią- 
tinėje dvasioje, J’agėr^iinųį 
žuvusių *19-tos armijoj naršuO- 
liv, susirinkimas atsistojo ir 
atidavė jiems tylių pagarbų.

LIA A | * * (

l daugiau s inforpąųcijų 
apię šį parengimų tėmykite 
“Laisvėje,” nes ;gal. rengėjai 
gali kartais išduoti “sekretų” 
apie “surprizus”. jsioje pramo
goje, tai aš jums pranešiu.

“Klumpiu*”

May

Atėmė Sau Gyvybę 
Inteligentė Bedarbė

Nusižudė k bedarbė 
Dennis, 37 metų amžiaus, ku
ri gerais laikais mokindavo 
pasiturinčių žmonių vaikus jų 
hAmuose. ■ Pereitų pirmadienį 
ji buvo išgėrus nuodų, bet su 
ja gyenahti Grace Mollett> 
152 W. 84th St., New Yorke, 
pašaukė daktarų. Mergina 
buvo atgaivintą, o ant /ryto
jaus šoko per langų į kiemų ir 
užsimušė. Paliktame 'raštely
je sako, kadi rid^alejimas Už
sidirbt pragyvenimų ’’privertė 
•jų atimt sau gyvybę. ; * ’

kaip ir visame pasaulyje.
pidžiausias Paryžiaus Ko-

| mųnos, .minėjimo', masinis mi- 
! tipgąs ., Brooklyne. tai bus ; ant- 
| kampo Grand St. Extension ir 
Hųvemeyer, prie " (
bųrg Bridge^Plazos. Mitingas 
atvirame, ęre prasidės 7-tų va- 

ilanjdų-.; Paskui susirinkusieji 
deųioustraciųiai maršuos į 
Uk^ainu svetainę, 101 Grand 
st.; ." ' ; .

Kaip lauke, taip ir viduj 
bus geri ^evoliuciniai kalbėto
jai. Svetainėje dar bus ir dai- 
liškų paįvairinimų. Dainuos ir 
Aido, Choras.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI?
Pabandykite!

SAVININKAI MAfcčIUKAI,
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Pardavimo priežastis išvažiuo-

. i Savininkas A. Staniulis
BoX 14j > ■ Hampton, N. J. 

<56-67)

Miesto gi jų į Lietuvą.

----- L—------ —  J ------------------------------I > - ’ •• '
------------------------v----------- - ----------------------

Laikrodžiai, Deimantai ir į
Auksiniai Dalykai į

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

■ . Tel. Evergreen 6-46.14
Geriausik Studija Brooklyne.

Ateikit Persįtikriięt, ? <

raid pasirašė warrantus išdrė-1 
bimui į gatvę 80 šeimynų.

Apartmentai, iš kurių, liko 
išmestos bedarbių ir ‘dirban
čiųjų šeimynos, yra visi tušti; 
darbininkai toj apygardoj pik
tai nusistatę prieš tokius die- 
les savininkus. Tie apartmen
tai, todėl, veikiausia turės dar 
ilgai būt tušti. Bet bosai 
vykdo savo kerštą prieš susi
organizavusius darbininkus į- 
namius, pareikalavusius nupi- 
gint vendas. Tie * patys savi
ninkai, sulig pirmesnių žinių, 
išleido jau apie desėtka tūks
tančių dolerių, apmokėdami 
maršalams-mėtytojams, šme- 
ruodami gaujas policijos ir 
samdydami kriminalius mušei
kas prieš streikuojančius ran- 
dauninkus.

, iTai tokį tik •bei panašų re
ceptą i suranda . kapitalistai 

Williams- j prieš negalinčius pragyventi ir 
j todėl kovojančius darbininkus i 
iv bedarbius. Jie, tačiaus, ne
pasieks savo tikslo, (nenuslo- 
pips klasinės darbininkų ko
vos, kuri krizio 
auga ir griežtėja 
tuose, vadovybėj 
darbininkų. .

j Dovanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad 
j sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI 
I

I JAUSTOS MADOS 
Iųž PRIEINAMA 
! KAINĄ 
a
I Taipgi taisau visokius laikrod-! 
i žius ir kitus papuošalų daiktus. | 
»Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
(stengsiuosi pilnai patenkinti., 
i Williamsburgiečiairis, kuriems 
»pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
| daiktus,* palikite “Laisvės” ofiše. 
t Ii te“ ~i '
I atvešiu į “Laisvę.” 
| kėsite “Laisvėje.” 
B 

■ 
I 
B 

I

pas mane

LAJK-
NAU-

žt- 
nu-

daiktų 
pigiau

X NOTARY ..............    — ---------
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

. o
b Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs |

"Jūs užsimo- |
i

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

sąlygose vis 
visuose fron- 
komunistinių

R.

Pasilaikykite tą vakar, Huo- Morgano Banko Biznio mm Iri r n Ir m nvammimn n •-*sų nuo kitokių užsiėmimų, o 
visi dalyvaukite Paryžiaus Ko- 
rrtunos apvaikščiojime. Juk 
tai buvo* pirmas pasaulyj pa
vyzdys darbininkų valdžios. 
Rusijos ‘ bolševikai irgi sėjnė 
sau pamokų iš Paryžiaus Ko
munos, ruošdami proletarinę 
revoliucija ir įvykdydami jų 
gyvenime.

Ateikite, ir išgirskite, kaip, 
anot Markso, “komunarai 
dangų šturmavo.”

Daugumai draugų newyor- 
kiečių yra paranku atvykt į 
Komunos minėjimų Manhat
tan Lyceum : svetainėje, 66 
East14th • St., New Yorke, tą 
patį vakarų.

Draugijų' Sąryšio Komiteto 
Posėdis Šiandie Vakare
i ; i j j • f .į 1,6 y t c i r n i . ' 

i ! Dieniojo New Ydr'ko DAt^bi- 
ninkiŠKų Orgariižacijų ĖilŠo- 
piojb Komiteto posėdis įvyks
ta šio ke^Virtadįęnio vakare, 
kbvo 17 d., 7:30 ’valandų, 
“Laisvės’* svet^iiiėje^ Komite
tą nariai, įsitėmykite ir būti
nai ' aisilankykitė, nes yra 
svarbių reikalį apsvarstyti.

’ ’ Sekr. A. Žekonis.

Tabako Darbininkų Streikas
NEW YORK. — Antradie

nį paskelbė; streikų darbinin
kai Sack’s tabako dirbtuves, 
515 East 164th St. Sustrei
kavo prieš uždarbių nukirti
mų. ' '■

Tabako • Darbininkų Indust
rinė Unija šaukia kitus tabako 
darbininkus pągelbętL streikų 
Vesti; • tuo' pačiu laijcu pažymi,. 
jog šis streikas, pądarp pra
džių aideiėi- darbiriinkQ kovai,' 
kuri bus toliau plą$’ai vedųma. 
tabako ptAAibnej......

Sumažėjimas
Na-NEW YORK. — Chase 

tional Bankas, didžiausias 
bankas pasaulyje, kontroliuo-; 
jamas Rockefellerio ir Morgą-1 
no, nustojo 30 procentų savo' i 
depozitų. DeUozitoriai 1931 j 
m. iš jo atsiėmė $614,661,000 
pinigų. Taip bankas skelbia 
savo atskaitoje.

Kada Hooverio valdžia 
Washingtone suplanavo dvie
jų 'bilionų dolerių pagelbą 
bankininkams ir kitiems stam-* 
bį’ems kapitalistams, ' laike < 
svarstymų kongrese buvo pra-; 
nešta apie vienų didelį banką,' 
kad ir dviejų bilionų fondas 
negalėtų duoti tinkamos pa- 
gelbos tam bankui, kuris ran
dasi tokioj sunkioj padėtyj. 

: . Krizis,; ^vadinasi, klibina ir 
didžiausius akmenis ’ kapita
lizmo paimate. .< r i

SKAITYKIT IR PLATTN 
■ Į ’' 1KIT “LAISVE” '

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

kimas įvyks šį ketvirtadienį, 17 d. 
kovo, prasidės 8-tą vai. vakare, 933 
Glenmore Avė. Skaitlingai dalyvau
kite šiame susirinkime, ries turime 
svarbių reikalų aptarimui. Atsives^ 
kite naujų* aplikantų j šią draugi
ja. į

Sekr. M. Misevičiene.
' ' (64-65)

IŠRANDAVOJIMAI
PA SIRANbAVOJA kambarys vyriš

kiui.^ šviesus, sti visais paranku- 
mais. Pribina^na kaina. Ęreipjritčs 
pag:. Charles ičaiineckiš, 100 Loti St., 
Brooklyn, Y., (Flatbusį sekcija).

(65-67)
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MEDICIN. DAKTARAS j

s. s tew
223 2nd Ave. & 14 th St. f

Room 15, New York l
Gydau įvairias ligas: , B

Staigias ir chroniškas; Odos S 
ir kraujo; vyrus ir moteris... g 
Padarau išegzaminavimą krau- ’ 
jo irf šlapumo. Esu spėcialis- Į 
tas chirurgas: ausų, gerklės, Į 
nosies ir žinovas akių, i į

Valandos nuo 10 iki | 5
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare f

Sekmadieniais, nuo j
12 iki 3 valandai po pietų j, 

,Tel.: Tompkins Square 6-7697 į

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.

Matas Rūkyti!
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 
lOfe ir 15e

Tai 

■lietuvių 
rSDIRBYSTftS 

C1ČARAI *

Mūsų išdirbystė savo ci
garų -gerumu įsigijo popu- 
liariškų vardų visoje plačio
je Amerikoje. Mes p rista 7 
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie^ 
stus, bet ir į tolimesnius. 
Trisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė 
Broadway, . <

• Brooklyn, f N. Y.
361

MATHEW P. BALLAS INC.
( B I E L A U S K AS) 
G R A KORIUS

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

MŪSU_ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIOS ‘ DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM RfelKIA, TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAL, PAGALBAI AMBULANS1NĮ, AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
F’ARVEŽTL TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
D R. M. FILURIN

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

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliotu nuo 10 iki 2

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

...... . .......................................... ...
KRAUJO SPECIALISTAS 

Gydau ūmias ir chroniikaa vyrg ir 
motery ligas kraujo ir odoa. 

Padarau iityrimą kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos PrUmlmoi 

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

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

- IGNAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau, savo studiją 

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

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

JONAS STOKES ...
512 Marion St., kampas Broadway 

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

'- ,

Telephone, Evergreen 6-5310

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

J. GARŠVA
Graborius«

UNDERTAKER
. jį \

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalząrhiibja ir laidoja numirusįus 
arit Visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kirietas Veselkoms, 
krikStyponis ir pasivažinėj^ams,. '

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
. (Arti Mar.cy Avenue) 

BROOKLYN, , N. ,Y.

SKAITYKIT. PLATINKIT 
“LAISVŲ.” ,
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir n^o 6 iki 8_ vakare
■» . > . • » ’ ' Telefonas*, Midwood 8-6261 , '
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