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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien. Apart 
Sekmadienių

ž Organizuokites Prieškarinei Demonstracijai, Kuri įvyks Balandžio 6-tą Dieną

žino, 
antra 

jau
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Mainieriai labai gerai 
kas yra Maloney. Tai 
ranka Levviso. Maloney 
labai daug kartų išdavė darbi
ninkų reikalus.

šiame streike veikia Eiliniu 
Narių Komitetas, kuriam pri
taria Komunistų Partija. G 
Pruseikos gazieta šiame mai
nierių streike atvirai pasisako 
už. Maloney.

KRISLAI
“Klampyne” su Maloney. 
Su Miesto Ponais.
Gatvės “Parlamentas”.
Sovietuose Patriotizmas.

Rašo) V. B.

Pirmame puslapyje prūsei 
nė gazieta tauškia:

“Streikui vadovauja John 
Maloney, kuris buvo kandida
tu j prezidentus mainierių uni
jos pirmo distrikto”. Bet apie 
Eilinių Narių Komitetą, kuris ■ 
yra Komunistų Partijos vado
vybėj, renegatai jau sekamai 
plūstasi:

ki- Pasaulinis Jūreivių
Kongresas Prasidės 
Gegužės 20-tą Dieną

HAMBURG, Vokietija.— 
Laivų ir prieplaukų darbi- 

! ninku unijos rengiasi prie 
“Tuo pačiu sykiu ekstra-kai- ■ pasaulinio kongreso, kuris 

rieji elementai sudaro savo ‘ei- įvyks gegųžės_ 20 dieną, 
linių narių komitetą , kuris Hamburge, Vokietijoj. Šia- 
ivairiais atsisaukimais prade- j . ” ° s i j-...................... . domnjme kongrese ’dalyvaus dar-
ralizaciją, pat pirmiausiai kur- bininkų atstovai is visų ka- 

prieš pitalistinių šalių, 
Amerikos.

[ Kongresas yra šaukia- 
, .... imas, kad sujungti darbinin-

Maloney pirmiausia kreipėsi jikus jūreivius Į tarptautinę 
policiją, i valstijos kazokus, | organizaciją ir kovoti pries 
kad daužyt darbininkams gal
vas, Pruseika irgi su Maloney.

Na, ir kaip čia ne! Juk Ma- 
“ti.k 
Dar- 
savo

VALSTIJOS PROKURORAS AKSTINĄ 
LINČIAVIMA PRIEŠ STUDENTUS;

VADINA RAUDONAIS

Kentucky Mainierių 
Vadai Paleisti po 

Kauciją

VISOJ ŠALYJ DARBININKAI RUOŠIA 
MASINES DEMONSTRACIJAS 

KOVAI PRIEŠ KARĄ

rieji elementai sudaro savo
linių
įvairiais atsišaukimais pradė
jo skleisti streikieriuose <

stydamas mainiėrius 
streiko vadą Maloney”.

loney yra “vadas”, o čia 
eilinių narių komitetas.” 
bininkai greitai pažins 
išgamas.

vis
. Tas 
tuos

Gubernatorius Bijo Komunistų; Studentai Reikalauja Senato 
Komisijos Greitai Ištirti Kentucky ir Tennessee Valstijų 
Fašistų Elgesį, Kurie Sulaikė Delegacijų

Renegatų gazieta dar 
rieja darbininkų judėjimą 
išgamų šlamštas visus 
žodžius, kur darbininkų judėji
mo nepasisekimai: rašo godo
mis raidėmis. Laimėjimus jie 
visai slepia.

Mat, tai labai parodo, kai n 
jie linki Komunistų Partijai 
kovose laimėti! Juo daugiau 
Partijoj pralaimėjimų, tuo dau
giau renegatams džiaugsmo. 
Rodos, kad jų pamatinis tiks
las, tai įrodyti, kad Komunis
tų Partijos nėra.

Bet veltui renegatai putoja! 
Kapitalizmo krizyje tik viena 
Komunistų Partija turės laimė
ti.

KNOXVILLE
Studentai labai išgązdino 
Tennessee ir Kentucky vals
tijų diktatorius, kumet jie 
norėjo tiktai patirti tenai 
esamų mainierių darbinin
kų sąlygas. Patys viršinin
kai su policija sulaikė stu
dentus ir grąžino atgal. Bet 
negana to, jie siundė ant 
studentų fašistus, kad ir 
linčiavimo metodai būtu 

_ - n . oi • • naudojama prieš tuos stu-Badas rnverte Skaityti [dentus, kurie čia atvyko iš 
Bibfe Kuriai Jis Netiki!'’“’”“5'1

_______  Studentai Kovoja Už Pilie
tines Teises

Kuomet studentai nebuvo 
įleidžiami į Kentucky vals
tiją, tąi jie laikė mitingą ir 
tarėsi, kas reikia daryti, 
kad įeiti į tą “kalėjimą”, 
kurio durys uždarytos. Stu
dentų Lygos delegacija iš
rinko komisiją iš keturių 
narių. Ši komisija ėjo tar-

taigi ir

pasaulinį karą, -kuris grę- 
sia kiekviena diena labiau 
ir labiau.

Term. —.taip pat pareiškė, kad stu
dentai yra bolševikai, todėl 
jie neturi teisės įeiti į šią 
valstiją. Delegacija reika
lauja, kad fedėralė valdžia 
uždraustų sulaikyti kelei
vius įeiti į valstiją. Šian
dien visa delegacija pribuvo 
pas senato komisiją ir rei
kalauja tyrinėjimo padė
ties Kentucky valstijoj.

Italija su Ispanija

PINEVILLE, Ky. —šeši 
mainierių vadai paleisti po 
kaucija iš kalėjimo, kuria
me jie jau išbuvo nuo sau
sio 4 dienos. Tai yra drau
gai Margaret Fontaine, Do
rothy, Weber, John Har
vey, Julia, Parker, Norma 
Martin ir Ann Barton.

Gi Vern Smith ir Doris 
Parks dar laikomi Harlan 
pavieto kalėjime. Daug 
vadų ir streikierių dar lai
koma Pineville, Middlesbo- 
ro, Harlan, Hazelton ir ki
tuose kalėjimuose.

Tie darbininkai laikomi 
kalėjimuose tik todėl, kad 
jie streikavo arba galbėjo 
streikieriams organizuotis.
Tarptautinis Darbininkui Iš kitos pusės ruošiamai

i • i i ___ _____________________________ -Y T i

Sykiu Reikia Protestuoti ir Reikalauti Paliuosuoti Jaunuo
lius, Scottsboro Nelaisvius; Visi Organizuokite Darbinin
kus Dalyvauti Šiose Demonstracijose.
Visoj Amerikoj darbinin

kai ruošiasi išeiti į gatves 
balandžio 6 dieną. Ši diena 
yra skiriama kovai prieš 
vis labiau ir labiau gręsian
tį karo pavojų. Japonija Į 
jau užgrobė. Mandžurijąj 
ir puola Chinijos liaudįI 
Shanghajuj. Labai artimai. 
gręsia karo pavojus Sovie- Į 
tų Sąjungai iš Japonijos 

[pusės, kuri jau traukia sa- 
įvo kariuomenę prie Sovietų 
1 Sąjungos rubežiaus. •

Walter Duranty gražiai rašo 
apie Soviętij Sąjungos “gatvė- 
karinį parlamentą”. Gatveka- 
riuose darbininkai Maskvoj kal
basi apie įvairius dalykus.

Iš šių kalbų Duranty pada
rė išvadą, kad “pažangesnių” 

• šalių žmonėms yra “gėda” pa
sirodyti su savo . “pažangumu” 
prieš Sovietų darbininkus. Pas
tarieji politiniai pažengę to
liau, negu kai kurie “pažangių
jų” šalių “inteligentai”.

Sovietą darbininkai kalbasi 
'ir apie karą su Japonija. “Ti
mes” korespondentas padaro 
išvadą iš darbininkų “gatvinio 
parlamento”, kad darbininkai 
yra karingesni, negu pati val
džia. Darbininkai atvirai iš- 
sireiškia, jog Raudonoji Armi
ja galinti supliekti Japoniją.

“Klampynė” protiniai jau vi
sai nubankrutavo. Ekonominio 
krizio išrišimui jie jau imasi 
ne Markso, Lenino, bet tik Up
ton Sinclairio.

Tiesa, Sinclairis yra/ geras 
beletristas, apysakų rašytojas, 
bet nieku būdu ne teoretikės.

Saulės dar, rodos, mažai te
gavo, bet rausvoji renegatų 
skūrelė labai greitai plunka. 
Tai taip jai ir reikia, nupluku
sią, nubalusią darbininkai grei
čiau atskirs.

komisijaSąjungos
Chinijos-Japonijos 

Bet ta komisija “ty

va- 
čia

Tautų 
“tyrinėja’ 
konfliktą, 
rinėja” labai “amerikoniškai.”.

Pirmiausia jinai tyrinėjo 
Shanghajų, o dabar jau išvažia
vo Nankingan, vieton kad 
žiuoti Mandžurijon. Gi
mūšių dar nebuvo.

WASHINGTON, D. C.— 
D r. Fredrick Wolter, kuris 
jau pats badu veik miršta 
del nedarbo, laiko lekcijas 
iš. biblijos, kuriai jisai ne
tiki, bet už tą skaitymą 
gauna po 10 dol. į savaitę. 
Tokiu būdu jisai palaiko 
savo gyvybę.

Dr. Wolter buvo* atsisa
kęs tą darbą priimti, bet 
pagaliaus turėjo priimti, 
nes negalėjo kitur gauti jo
kių įplaukų, kad pasidaryti 
bent šiek tiek pinigų pra
gyvenimui. Vienok jisai 

ė, kad nieko panašaus 
M<as biblijoj kalba- 
Jisai sakė, kad jisai

netiki į “dūšią” ir kad nėra 
tokio “kito pasaulio, kurį 
biblija skelbia.”

Jisai turi skaityti tą bib
liją tik todėl, kad privers
tas užsidirbti pragyvenimą.

pasčų 
nėra, 
ma.

MIRĖ ANTANINA GI
LIENĖ

WILKES-BARRE, Pa.— 
Kovo 27 d. mirė Antanina 
Gilienė; palaidota kovo 29 
d. Laisvose kapinėse Wyo
ming, Pa.

A/ Gilis.

siomis. Prie to darbo rei
kalinga prisidėti kiekvie
nam darbininkui, kad kuo- 
■daugiau dalyvautų Ameri
kos proletariato balandžio 

i 6 dieną.
[ šios demonstracijos nėra 
tik prieš karą. Balandžio 

[6 dieną reikia kovoti ir 
prieš linčiavimą nekaltų 
darbininku. Tai bus kova 
už paliuosavimą nekaltų 
negrų jaunuolių, kurių 7 
jau pasmerkti mirti elektros 
[kedėje.

Karo prisiren- Lietuvių Darbininkų Orga-

Pa Jaro H r Ii 1 a rptautims Darbininkų | is kilos puses juosiama
1 dual u uUldHJ [ Apsigynimas veda jų bylas sudaryti frontas iš Lenki-;

-------- ir reikalauja paliuosuoti. jos pusės. rr U juicmuų
MADRID.— Paskutiniai Darbininkai turi kovoti už [gimus remia visos kapitalis- [ nįzacįjos Turi Dalyvauti 

daviniai rodo, kad Ispanija |tų darbininkų laisvę. x o
ir Italija padarė sutartį. |--------------

• —,, vadma tik “eko-|3jQ| Užmušta tik Vienoj
ai ai au81du yalstijoj į Metus Automobiliynomine , 

reiškia, negu politinė.. .
Ta i 

sutartis. Be to, tik kelios 
dienos pirmiau ir Franci ja 
su Ispanija padarė panašią

ir reikalauja paliuosuoti. jos pusės.

sutartis yra ir karinė Nelaimėse

tis su pavieto prokuroru.į sutarų.
Pastarasis, kuomet jau ji-[ Šios sutartys pirmiausia
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sai žinojo, kad yra suorga- 
nizuota taip vadinamų ^pi
liečių” gauja, kuri sulaikė 
delegaciją ir pasirengus lin
čiuoti atvykusius studen
tus, tai davė sekamą pareiš
kimą: v

“Jei jūs norite pareiški
mo, tai ve jis. Aš buvau 
geras ir kantrus del jūsų 
apsaugojimo. Bet aš ne
duosiu tolimesnį apsaugoji
mą jums, jei jūs neturite 
geresnio senso, kaip tik kiš
ti galvą į ugnį, tuomet jūs 
beturėsite ką1 kaltinti, kaip 
tik patys save”.

Delegacija Veikia
Delegacija nenutyla. Stu

dentai kalbėjosi su guber
natorium Laffoon ir reika
lavo įeiti į Harlan pavietą, 
bet veltui. Tennessee vals
tijos gubernatorius Horton

Francijos Bedarbio Eilės Didinasi; Kapitalizmo 
Krizis Paliečia Kiekvieną Kapitalistinę Valstybę

PARYŽIUS. — Ekonomi-1 sumažėjo biznis, tai suma
nė padėtis darosi blogesnė, žėjo ir dirbančiųjų skaičius. 

Kiti darbininkai dar dirba 
dalį laiko, bet pragyveni
mas yra labai sunkus.

Franci j a, galima sakyti, 
geriausia laikėsi šiame kri
zyje, apie ją mažiausia te
buvo kalbama, kaipo apie 
krizio paliestą kapitalistinę 
valstybę. Bet dabar ir jai 
jau ateina blogesni laikai. 
Negali pasislėpti nė viena 
kapitalistinė valstybė 
šio krizio, kuris yra 
kapitalizmo krizis.

nė padėtis darosi blogesnė, 
bedarbių skaičius didėja, 
taip praneša finansiniai ži
novai. Vasario mėnesio 
mokesčių įplaukos sumažė
jo 12 nuoš. Abelnas parda
vimo daugis sumažėjo apie 
24 nuoš. Gi automobilių 
pardavimas sumažėjo net 
75 nuoš. žemiau normalio 
pardavimo.

Gelžkelių biznis sumažė
jo 21 nuoš. šiais metais, pa
lyginant; su tuo pačiu lai
ku pereitų metų. Kuomet

nuo 
viso

i tines valstybės prieš Soviė-i e ■ _ ...
!tų Sąjungą, kad sutrukd-! Visos mūsų organizacijos 
[žius darbininkų šalies eko-[^uri dalyvauti šiose demon- 
nominį sustiprėjimą. stracijose. Reikia, greitai.

v 1<2. . .. . šaukti susirinkimai ir kai-Kova uz politinių Kalimų bgti, kaip ga]ima daugiau. ~
stracijose. Reikia greitai 
šaukti susirinkimai ir kal-

daromos kariniais išrokavi- 
mais prieš Sovietų Sąjungą 
ir savo biznio išrokavimais.

Amerikos biznis, ypatin
gai General Motors kompa
nijos, Ispanijoj labai suma
žėjo. 3

ALBANY, N. Y. —Per
eitais metais New Yorko 
valstijoj buvo automobiliais 
užmušta 3,101 ir 124,884 su
žeista. Užmušimų padidė
jo nuo 1930 metų 3.9%. Tai 
gana didelis skaičius yra su
žeistu ir užmuštu. Komi- 
sionierius sako, kad tai 
daug tų nelaimių yra atsi
tikę del nemokėjimo kėra- 
vyti automobilius.

kaisv£ šia lietuvių darbininkų su-
Darbininkų ir jų organi- traukti į šias demonstraci- 

zacijų yra pareiga, kad pa- jas ir masinius mitingus, 
daryti šias demonstracijas kurie yra ruošiama protes- 
didžiausiomis ir karingiau- tams prieš karą.

Sovietą Sąjungos Komunistą Partija Baudžia už 
Naudojimą Žiaurios Taktikos Kolektyvizacijoj

Eilinių Narių Komitetas Ragina Mainiėrius 
Kovoti ir Laimėti

MINERSVILLE, Pa. — 
Mainierių darbininkų padė
tis nepakenčiama. Mainie- 
riai, kurie dirba po U. M. 
W. kontraktais, tai padaro 
tik po $2.00 į dieną. Dirba 
nepilną laiką. Net kapitalis
tinė spauda praneša, kad 
darbininkų vaikai badauja.

Bet tarpe mainierių yra 
labai- daug biurokratų va-

MASKVA. — Komunistų 
Partija čia išmetė kelis vir
šininkus iš savo eilių, ku
rie bandė prievartą panau
doti kolektyvizavimui smul
kiųjų valstiečių. Sovietų 
Sąjungos yra tarimas, kad 
tik liuqpu noru galima sėk
mingai eiti prie kolektyvio 
ūkio, o ne prievarta. Bet

dų, kurie tik sau svietų jieš-4nedirba.
ko. Taip dabar įveikia Ma
loney, kuris j'ąu du mainie
rių streiku yra išdavęs. Ji
sai ' šaukia mainiėrius į 
streiką, bet neturi progra
mos. Jo streikas yra be
darbių darbininkų prieš dir
bančius.

Mainieriai turi organizuo
tis į eilinių narių komitetus 
ir veikti pagal gerai pri
ruoštą mainierių programą. 
Kiekviename lokale renka
ma streiko komitetai. Eili
nių narių komitetas reika
lauji: ,

1. Sulyginimas darbo pa
matais po 4 dienas į savaitę 
kiekvienam darbininkui. Už
mokestis, kokia yra unijos 
nustatyta.

2. Reikalauti atidaryti
mainas,, kurios uždarytos randasi tokių, kurie kolek- 
tik todėl, kad ^nukapoti mai- tyvizacijos darbą nori labai 
nieriams algas.

3. Panaikinti skubumo
sistemą mamose. ;

4. Panaikinti “check-off”
sistemą.

5? Reikalauti visiems mai-
nieriams pašalpos, kurie

Tą pašalpą turi
teikti mainų savininkai 
valstybėj >. < Į - ■.

greitai įvykinti gyvenime 
ir imasi net griežtų priemo
nių. Tad Komunistų Par-

I tija tokius nubaudžia net 
[išmetimu iš partijos.

Vadinasi, Sovietų Sąjun
goj karštuoliai būna su
drausti, kurie bando eiti 
pertoli. Kolektyvizacija ei
na normaliu keliu. Vals
tiečiai greitai pamato, kad 

[gaminimas didele skale yra 
našesnis, tuomet patys de
dasi į kolektyvus. Jei juos 
verstų kas nors prievarta 
eiti į bendrą kolektyvą, J&i 
pasireikštų sabotažas ir ma
žai naudos iš to būtų.

ir

AUSTRALIJOS DARBI
NINKAI Už SOCIALI 

ZACIJĄ

SYDNEY, Australija. — 
Darbo Partijos konferenci
ja, kuri laikė savo posėd
žius, pareiškė, kad sekan- 
čiuos rinkimuose bus svar
biausiu politikos centru, tai 
pramonės ir agrikultūros 
socializacija. Darbo Parti
jos konferencijoj buvo pa
reikšta, kad partija’ turi ko
voti prieš žeminimą gyveni
mo skalės, kuri ir dabar jau 
yra žema. t

Šeši Šūviai už Merginą
Kruvina Drama Del Mergi-i^’ aiškina, 
nos ir Jos Pasogo—Jos Pa
sėkoj Užmuštas žmogus
PLOKŠČIAI. — šakių 

apskr. Būdviečių kaime ko
vo 8 d. 10 vai. Antanas Mor
keliūnas nuvyko pas siuvė
ją p-lę Dailydaitę, nuvyko 
atsiimti drabužių.

Juozas Stankūnas įtaręs, 
kad Dailydaitė tariasi su 
Morkeliūnu del pasogo, 
kaip konkurentas, nuvyko 
pas Dailydaitę dar su ke
liais vyrais.

Kaip kalbama, konkuren
tai susiginčiję ir susipešę 
išbėgę laukan, čia Morke
liūnas į Stankūną paleidęs 
šešis šūvius ir jį sužeidęs. 
Sužeistasis Stankūnas, 've
žamas į Šakių ligoninę, pa
keliui miręs.

Morkeliūnas sulaikytas.
Policija veda kvotą ir įvy-

Tarpe Japonijos ir Ame
rikos Gali Kilti Karas

MASKVA. — 
“Raudonoji žvaigždė’ 
cialis organas 
Armijos, kalbėdamas 
dabartinius įvykius, 
kad karas dar gali kilti 
pe Jungtinių Valstijų ir 
ponijos, šitas karas ■ 
kilti del pasidalinimo 
bių Chinijoj ir Azijoj 
nai. Taip pat daug 
lų, prieštaraujančių 
kitiems, šios dvi šalys 
Pacifiko vandenyne 
tu r.

Raudonosios 
lamas apie 
ykius, rašo.

abel- 
reika- 
vieni 

s turi 
ir ki-

(Daugiau Pasaulinių
5-tam puslapyj)
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GELBEKIM SCOTTSBORO JAUNUOLIUS
Taip vadinama Scottsboro negrų jaunuolių byla pagar

sėjo ne tik visose Jungtinėse Valstijose, bet visam pa
sauly. y

Dabar Alabama valstijos augščiausias teismas 6 bal
sais prieš vieną patvirtino žemesnio teismo sprendimą, 
kad septyni negrai jaunuoliai būtu nužudyti elektros ke- 
dej. . ■ . a;

Už ką? Prieš tuos jaunuolius sufabrikuotas kaltini
mas, būk jie pereitų metų pavasarį atakavę dvi baltas 
merginas (prostitutes). Tas suokalbis buvo prieš juos 
tiksliai sudarytas. Valdančioji klasė me del užpuolimo 
ant tų merginų nori juos nužudyti. Jie visai tame nekal
ti, ir pagalios valdančiajai klasei tos dvi prostitutės ne-

Business is Business i
Numiiui kun. F. Kudii'-j “Visi pinigai, kongreso 

kai, kleiįkalu organe Drau-;paskirti vedimui valdžios 
getilpo nemažai “apgailės-1 hike 1932 metu ($4,674,- 
tavimo” išreiškimų. ’073,971).

Apgailestavimus reiškia : «yisi ’pinigai, esanti cir- 
m ar i jonų kongregacijai kuliacijoj Jungtinėse Vals- 
“Naujienų” socialfašistų tijose (4,821,933,457). ' *
draugas J. J. Elias, Univer- “Arti puse sumos Jungti- 
sal State; Banko. preziden- nių Valstijų , skolos ($16,-

Naujienų”

tas, ir kiti biznieriai, 
kunigų ir davatkų.

apart 801,485,143).
Paėmus tik apie trečia

Biznieriai tuo būdu tikis; dalį Meliono turto būtų ga- 
. reijgi- ]jma padengti valdžios biu-

c< 
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svarbu. Teisihe buvo prirodyta, kad jie nekalti; kuomet |nn- 
ėjo tyrinėjimas, iš pradžios tos pačios prostitutės aiškino, 
kad suimtieji negrai jaunuoliai nieko blogo joms nepada- 

% Trę. Tik vėliau, kuomet su jomis pasikalbėjo policijos vir-
šininkai ir prokuroras, jos pakeitė “savo nuomonę” ir ' 
pradėjo pasakoti, būk tie negrai jaunuoliai, 14 ir 16 me-'1 
tų amžiaus, jas išžaginę.

I

Bet valdančiosios klasės svarbiausias tikslas, tai po i/ lipmc Rfinj 
priedanga to bjauraus sufabrikuoto apkaltinimo nužudy-

• ti elektros kėdėj kelis negrus jaunuolius, idant tuo būdu i 
įbauginti negrų mases, stojančias į kovą prieš išnaudoji- 
mą, prieš badą ir skurdą po Komunistų Partijos vadovy
be, taipgi kad sukiršinti baltuosius ir negrus darbiniu- j 
kus, idant jie negalėtų bendrai organizuotis. ' Jiems rupi

■ Tie negrai jaunuoliai tuojaus po suareštavimo tapo 
c greitai teismo pasmerkti nužudymui. Bet tik pasidėka- 

vojant Tarptautiniui Darbininkti Apsigynimui ir Ameri
kos Komunistų Partijai jų gyvybė iki šiol tapo išgelbė
ta. Tos ir kitos darbininkų revoliucinės organizacijos 
savo protestais, energingu gynimųjų nekaltų jaunuolių

' padarė Scottsboro bylą garsią tarptautiniai. Milionai 
darbininkų įvairiose šalyse demonstracijomis prie Ame- 

' rikos atstovybių ir konsulatų pareiškė griežtus protes
tus.

Ta kova, tie protestai labai paveikė ant valdančiosios 
klasės ir jos tarnų. Ir pirmas laimėjimas buvo, tai neda- 
leidimas 'tų jaunuolių nužudyti pereitais! metais liepos 
mėnesį, kaip kad Alabama valstijos budeliai jau buvo 
prisirengę prie to darbo. Tos demonstracijos ir protes-, 
tai tiek paveikė, kad dabar Alabama valstijos augščiau- 
sio teismo vyriausias teisėjas John C. Anderson nesuti
ko su didžiumos nuomone ir balsavo prieš, pareikšda
mas, jog tie jaunuoliai “negavo teisingo ir net bešališko 
tardymo, kas reikalaujama ir nusakoma sulig mūsų kon
stitucijos.”

Žinoma, kad tie jaunuoliai negavo teisingo ir bešališko 
tardymo. Bet kuomet tas teisėjas bando kalbėti apie “tei
singą ir bešališką” tardymą, tai jis tuo būdu nori parody
ti, būk buržuaziniai teismai yra bešališki ir teisingi. Ta- 
čiaus nieko panašaus nėra. Juose darbininkai nerado, 
neras ir negali rasti teisingumo ir bešališkumo. Jeigu 
ne tie masiniai darbo masių protestai, ne šimtai ir tūks
tančiai ppbtesto telegramų ir rezoliucijų, kurias savo 
akimis matė net vyriausio teismo teisėjas Anderson, tai 
tas valdančiosios klasės narys ir jos reikalų gynėjas nei 
nekalbėtų apie “teisingumą ir bešališkumą.”

Dabar Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas per savo 
advokatą generolą George W. Chamlee iš .Chattanooga Į 
pkdavč reikalavimą Alabama valstijos augščiausiam teis

umui išklausyti apeliaciją ir panaikinti padarytą nuo- 
šprendį. Jeigu tas teismas atmes apeliaciją, tuomet bus 
kreiptasi prie Jungtinių Valstijų augščiausio teismo.

Bet sąryšy su tais legališkais žingsniais .darbininkai 
•dar smarkiau turi padidinti kovą už gelbėjimą tų jau
nuoliu nuo eleketros kėdės. Juo bus didesnė darbininkų 
kova, juo bus didesni ir koyingesrii darbininkų protestai, 
tuo labiau pabijos valdančioji klasė atlikti tą kruviną 
darbą—nužudyti visai nekaltus septynis negrus jaunuo
lius vien tik del to, kad įbauginti negrų inases.

Dabar įvairiuose miestuose ręngiama protestai prieš 
Alabamos valstijos augščiausio teismo bandyhją pravesti 
įpčą legališkose formose. Lietuviai darbininkai privalo 
tame" judėjime imti aktyvų dalyvumą su kitų tautų dar- 
mninkais.
H Tik tvirtas masinis darbininkų spaudimas gali išplėšt. 
iŠ Valdančiosios klasės budeliškų ivmkų septynis nekaltus 
Negrus jaunuolius ir išgelbėti juos nuo elektros kėdės!

=====
f j! WATERBURY, CONN,
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Svarbu Wąterburiečiams

• Užbaigimui žieminio sezono, 
rengia smagi]

2 d. balandžio, 
Green St., 8-tą

daugiau tikinčiųjų?
niais nuodais ųžnuodiųtų Jžeto1 deficitą.
lietuvių darbininkų patrau- Hooverio valdžia
kti prie savęs-—daryti iš jų biudžeto našta suversti ant 
didesnį biznį.

Bet greta eilės išreikštų 
liūdesių,” telpa “Drauge” 
maloniausi” ir “linksmiau- 

sveikinimai su “švento
mis Velykomis.’*

Del biznio į daiktą 
grūsta “linksmybė” ir 
dėsis.” Business is 
ness.

0 dabar
nori ta

Choras atsišaukia į visus wa-

su- 
“liū- 
busi-

Pennsylvanijoj, 
Pitt'sburghą ir 
Kad apginti savo interesus, 
ktid susikrauti ' didesnius 
pelnus, jis šaudo mainierius, 
plieno darbininkus, kuomet' 
pastarieji pradeda reikalau-' 
ti geresnių darbo sąlygų iri 
geresnio atlyginimo. į

Ne tik Melionas turi savo!^ua^* 
rankose milžiniškus turtus, zinė 
Desėtkus bilionų 
turto turi savo į 
Morganas, Rockefelleris,
Fordas ir eilė kitų multi-mi stengiasi apgaudinėti nesu- 
lionierių.
; Tik dalį jų tuhto paėmus 
šiandien;. būtų. galima su 
teikti' tinkamą’ gyvenimą 
jnilionams bedarbių, kurie L —x........r------- -----------
badauja su šeimynomis. ffzuot revoliucines darbinin-

Bet geruoju kapitaįista^kų organizacijas, tuoj pra-! 
nedavė ir neduos darbiniu-: dėjo steigt visokias darbo j 
kams nei dalelės to milžiniš- biržas—rašyt, registruot be- < 
ko turto, kurį, darbininkai darbius ir rengt bedarbių ’ 
jiems sukrovė.

Tik gerai susiorganizavę, 
parodę tvirtą masinį spau 
dimą, darbininkai gali pri
versti savo išnaudotojus su-

apielinkę. KAIP URUGUAYAUS DEMOKRATINĖ’
VALDŽIA APGAUDINĖJA 

DARBININKUS
M O N T E VI DEO, Uru- 

—Uruguay aus buržua- 
valdžia

i Kadangi yra gana daug 
.susirašiusių bedarbių į taip 
vadinamas darbo biržas, tai 

matydama tų įstaigų tarnautojai be-
spaliai augančią bedarbių ldarbiams sako, kad pirmiau 

Pieris ial™jų> visokiais būdais gausią daibą tie, kurių eilės 
.iciiciib, . numeris bus lygus loterijos

didžiųjų premijų nume
riams. O kad tie bedarbiai 
neturi duonos kąsnio jau 
šiandien, tai “demokratiš- 
kienfs” ponams nesvarbu— 

Kaip tik pradėjo terori- jie gauna geras algas.
J. D.

sipratusius darbini nkus, 
nors apgaulės būdu ati- 

(traukt juos nuo kovos už 
i duonos kąsnį.

'masių pečių įvairių taksų 
pagelba ir tt.

Melionas susikrovė tą 
milžinišką turtą išnaudoda
mas darbininkus. Melionas 
yra vienas Amerikos dikta
torių. Jis faktinai savo 
rankose kontroliuoja svar- 

I biuosius pramonės centrus i teikti didesnį trupinį.

(Darbininką Delegacija Sovieto Sąjungon
Pusiau fašistų organas! 0 izacija Friends of 

Sandara (No 13) sako: |the s^iet Union organizuo- 
Socialistams SLA. nerupi. darbininkų delegaciją pa

tik organizacijos (Siuntimui į Sovietų Sąjungą, 
'idant tie darbininkai patys

smetoni-
“Vieny-

savo akimis matytų, kas de
dasi darbininkų klasės tė
vynėj. Tuo laiku, kuomet 
Jungtinių Valstijų valdžia 
planuoja uždrausti Sovietų 
produktų įgabenimą, tuo 
laiku, kuomet smarkiai im
perialistinės šalys rengiasi

turtas.

Tai tiesa. Bet tas pats 
yra ir su pusiau fašistais 
sandariečiais ir 
niais fašistais iš
bes” ir “Dirvos” abazo: vi
siems tiems fašistiniams ele
mentams svarbiausia rūpi 
tos organizacijos turtas. 
Svarbiausia jie del to ir 
ėdasi tarp savęs.

1 ■ SLA. nūriai darbininkai 
tūrėtų tą aiškiai suprasti, ir 
suprasdami dėti pastangas 
apvalyti nuo savo klasės 
priešų tą organizaciją, ku
rią didžiumoj sudaro patys 
darbininkai.

Dabartiniuose SLA. Pil
domosios Tarybos rinki
muose nariai darbininkai,
turėtų balsuoti už 'SLA. vojimas Sovietų Sąjungoj 
Darbihinkų Opozicijos Ko- sėkmingas baigimas pirmo- 
miteto išstatytus kandida- jo Penkių Metų Plano ir 
tus:

Ant vice-prezidento: 
Mockevičius, Maltbv, Pa. / V z

niuose aiškins darbinin
kams, kurie juos pasiuntė, 
ir plačiosioms darbininkų 
masėms, organizuotiems ir 
neorganizuotiems darbinin
kams, revoliucinių unijų ir 
ADF. (Amerikos Darbo Fe
deracijos) nariams, bal
tiems ir negrams; ką jįe 
matė Sovietų Sąjungoj. Tai 
bus antroji delegacija, ku
ri sugrįžus paskleis faktus 
apie tai, kas ten dedasi.

Agitacija Prieš Ateivius 
Darbininkus

■ MONTEVIDEO. — Perei
to j. savaitėj kažkas užmušė 
žvalgybos viršininką, Par- 
deiro. Užmušėją nesugavo. 
Tą panaudoja policija agi
tacijai prieš ateivius darbi
ninkus. Visų pirma žval
gyba ir policija įsitikinus, 
kad užmušėjai yra komunis
tai (?), bet ne vietiniai, o 
i svetimšaliai—rusai, kūip jie

; kolonizaciją.
Suregistravo keliolika tūk

stančių bedarbių neva tai 
telefonų-telegrafo darbams; 
dabar juos taip ir erzina, 
nuo 1-mo iki 15-to, nuo 15- 
to iki 1-mo mėn., o tų pir
mų ir penkioliktų metuose 
gana daug, 
nevrus jau _
darbininkai Brazilijoj. Taip 1;^”^ shvu tautas! 
erzino kelis motus n? ° ! 
tūkstantį darbininkų.

Pradžioje vasario 
vėl pradėjo registruot be
darbius. Prie registracijos 
durų prisirinkdavo po 4-8 
tūkstančius bedarbiu. Po- 
licija raita ir pėsčia, gink- jkiau būtų geresnis 
luotą nuo galvos iki kojų, ri- Imentas.” 
kiuoja alkanus bedarbius. į 
Visai maža trūksta užsipel-; 27-11-1932. 
nyt kardu ar bizūnu smūgį! '_____
per išdžiūvusią kuprą ar j 
galvą Mušimo neužtenka: Knyga DarbilUtlklĮ
dar ir areštuoja, o paskiau •'° e T
žvalgyboj kankina—apkalti-! Vaikams — KlasiŲ
jia esant komufjistu ir rei T

Panašius ma- 
gerai pažįsta į

metus ne vieną

m.

Tikslas aiškus. Kaip 
nors daugiau suprovokuot 
ateivius; veiklesniuosius ir 
labiau susipratusius areš- 
tuot ir ištremt. Tam tiks
lui pati žvalgyba galėjo tą 
viršininką užmušt, kad pas- 

i “argu-

prie karo prieš Sovietų Są- j Visi darbininkai ir darbi- 
junga, laike visokios rūšies ninku organizacijos ragina- 
provokacijų visose šalyse ma paaukoti kiek daugiau- 
kas liečia tariamus “žiauru- šia galima tam svarbiam

' yfa Frierids of ‘-the1 . . . ,
Union užmanymui,‘nes nie-|kalauja išduot vadų, biblio-’ 
kas nėra taip svarbu dabar-i tekų, archyvų ir t. t. Pati į

mus” Sovietų Sąjungoj, yra 
labai svarbu, kad Jungtinių 
Valstijų darbininkai iš pa- 
ihatinių pramonių nuvyktų 
į Sovietų Sąjungą ir savo 
akimis pamatytų, kas ten 
ištikrųjų dedasi. .

Smarkus socializmo buda-

of '-the1 Soviet Kovos Pasakos

rengimasis, prie vykinimo 
M. antrojo Penkių Metų Plano 

ne tik tai įvaro kapitalis- 
Ant sekretoriaus? J. Mi-|tams baimę, bet tuo pačiu 

liauskas, McKees Rocks, Pa.
Ant iždininko: I. Mažei

ka, Wilkes-Barre, Pa.

Amerikos Valdonai 
Nebadauja

Silas H. Strawn, preziden
to Hooverio patarėjas ir as
meninis draugas, nesenai su 
Hooveriu pasitaręs, kaip 
taksų naštą uždėti ant dar- 
bo masių pečių, pareiškė: 
“Nėra nei vieno turtingo 
Jungtinėse Valstijose.”

Jis tuo blofu manė apgau
ti plačiąsias minias!

Bet perdaug kvailas bloU 
fas,! ir net su juo besutinka 
New Yorko “World-Tele
gram.” Po to. pareiškimo ta
sai ' laikraštis pažymėjo tą 
faktą, jog buvęs’J. V. iždo 
ministeris Andrew Mellon, 
kuris dabar paskirtas am-

i terburiečius, taip pat j darbiu, basadorium Anglijoj, su sa-
organizacijas, kad paremtų šį vo šeimyna turto turi už 
choro parengimą. Juo bus pa-($7,999,425,176 (kone aštuo-

tiniu laiku, kaip kad supa
žindinimas Amerikos darbi
ninkų su faktais apie Sovie
tų Sąjungą. Tas pagelbės 
juos geriau suvienyti gyni
mui Sovietij Sąjungos, ypa
tingai akyvaizdoj gręsian
čio karo pavojaus. •

policija kursto vietinius 
darbininkus prieš ateivius. 
Jiem

karo pavojaus.
Kom. Partijos Distrikto 

Sekretoriatas.

PHILADELPHIA. PA.

Vilijos Choras 
Šokių vakaią, 
^Svetainėj 103 
VAI.: vakare, 
.r, O> ižį? dar 
Šokiams grajys dar waterb.u- 
rtėčiam negirdėta orkestrą,t.y. 
Simfonijos Orkestrą iš New 
Britain, Conn.,—lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Vilijos I

nepaprasta, jog

sekmingesnis šis choro parengi
mas, tuo choras su didesne 
energiją lavinsis prie vasaros 
parengimų bei išpildymų prog
ramų darbininkiškom organiza
cijom.

Tad varde Vilijos Choro kvie
čių nepamiršti šio smagaus pa
rengimo.

Choro Korespondentė.

nis bilionus dolerių).
Tasai laikraštis nurodė,v 

kad Meliono ir jo šeimynos 
turto suma yra beveik du 
kartus didesnė, negu

“Visi pinigai, kurie ran-, 
dasi Jungtinių Valstijų iž
de ($4,227,743,850).

“Visas? auksas, kuris raji-i

Jau kartą pamatęs savo 
akimis jokis draugas nega
lės susilaikyti nenupirkęs 
knygos “Battle in the Barn
yard” savo vaikams arba 

________________„ Tai 
ateivius, i y ra labai patraukianti vai

su šunišku pasityčiojimu, i kams knyga. Ją parašė He- 
policija išmeta iš raštinės Į len Kay. Iliustruota J. Pre- 

-------------------- o* už! vai, artisto iš “New Pion-

tišku 
gintų

tai labai gerai sekasi 
nesusipratusių, idio- 
patriotizmu apšvai- 
darbininkų. Bedar-

bius, neturinčius pilietybės , sayo draugo vaikams, 
dokumentų, t. y •1

lauk—neregistruoja, o K uz 
raštinės durų tą nelaimiu-■ eeF’ štabo, 
gą “gringą” sučiupę patrio
tiški socialistai daro, ką 
nori. Ginkluoti “demokra
tiškos respublikos” “tvar
kos” saugotojai juokiasi, pa
tenkinti savo demagogijos 
vaisiais.

Be to, prezidentas fašis
tas Terra projektuoja steigt 
agrikultūros banką, žino
ma, iš New Yorko bankų 
kreditų, ir* kolonizuot be
darbius. Tai reiškia, be
darbiams užmaut kilpą ant 
kaklo ir tegul tuos valstie
čius smaugiamas agfikultū- 
ręs (New l Yorko) bankas. 
O nauda? Bankui. Vals-I 
tiečiams amžinas skurdas

Pasakaitės visos parem
tos klasių kova ir nurašytos 
ne tik užinteresavimui vai
kų, bet taipgi parodymui, 
kodėl vaikams taip pat rei
kalinga imti dalyvumas kla
sių kovoje.

Knyga parsiduoda po 50 
centų. Imant daugiau la
pijų, nuo trijų iki penkių, 
organizacijos gali gauti po 
40 centų kopijų, o imant 
dar didesnį skaičių, dar 
daugiau nupiginama.

Darbininkai tėvai turėtų 
savo vaikam ją nupirkti. 
Iki šiol mūsų judejiipo vai- 
|kai netur-ėjo tinkamos, leng- 

_ _ M . Ivos, interesingos ir pamoki-
|me krizio momente. Daily Į ueciams amžinas sKuraas. nan’čios literatūros. O dabar 
(W,orJs:er ..diena is, ^le,u^gu)j Dar registruoja kokiems;jau turime.

i 4. • r i •+-- pojima, prieš bloginimą darbo i^i savivaldybės daibams. Labai dažnai kapitalistų 
neral įblęctric^ įsairbystes, sąįjygą, prieš imperialistinį ka- Ir ką “demokratinė” vai-i klasė patraukia savo pusėn 

fa, už Sovietų Respublikos ap- džia aTba savivaldybės gali! darbininkų vaikus, sugalvo- 
jduot tiems darbininkams?'dama jie^ms visokių pasakų. L-^ 
■ Apart pažadų, bizūnų, kalė- Iki šiol į vietą buržuazinių 
jimo ir kankinimo, daugiau;pasakų mes nesuteikėm vai- 
nieko. Juk gruodžio mėn.

j iš savivaldybės darbų išme- tūros. Dabar yra pirmuti- 
jtė apie 900 darbininkų ir ai- nis bandymas Amerikoj už-/ 

SAN PEDRO, Cal. —čiaigų nesumokėjo. Jau trys

i sykiu visam pasauly suke
lia darbininkų žingeidumą 
ir besigerėjimą. Laike aš
traus ekonominio krizio ka
pitalistinėse šalyse, Sovietų 
Sąjungos darbininkai. ir 
valstiečiai po vadovyste Ko
munistų Partijos gali būda
vot! naują sistemą, nors ir 
sunkiose sąlygose. Tas su
daro didelį žingeidumą! 
Amerikos darbininkuose, 
kaip ir darbininkuose kito
se šalyse, ir todėl jie trokš
ta matyti,>kas ten dedasi.

Friends ; of the Soviet 
Union, New Yoi’ko Distrik- 
to, siunčia delegatus iš šun-1 jos organą Daily Worker šia- 
hiosios pramonės ir .didžių
jų dirbtuvių į Sovietų 1 ;Sa-lW,... . ■. v
jungą. Delegatai bus iš G ė- pneš hadą, , pries

Visiems Svarbu

Daily Workeriui yra rengia
mas koncertas balandžio 9 d., 
sąbatos vakare, Ambassador 
Hall, 1710 N. Broad St. Kon
certas bus svarbus kiekvienam 
išgirsti. Jame dalyvaus žymi 
dainininke drg. Kavaliauskaite 
iš Brooklyno, N. Y.; rodos, dar 
pirmu kartu ji Philadelphijoj 
dalyvaus. Prie to dalyvaus žy
mi solistė P. Bryndzey, ukrai
nietė. Ji yra plačiai žinoma 
kaipo dainininkė. Grieš garsus 
smuikininkas, ukrainas.1 Bus 
ir daugiau programos dalių.

Programa prasidės kaip 8 
vai. ; po jos bus šokiai.

Pąremkite Komunistų Parti

Schenectady, N. Y.; Singer 
Sewing Machine išdirbystės, 
Anaconda ’ Copper Compa
ny, Hastings, “Amalgama
ted” Clothing Company, 
New York, Tr negras prie- 

: plaukes' darbininkai.
Mitingai laikoma prie tų 

dirbtuvių, bet reikalinga, 
kad visame distrikte darbi
ninkai rinktų*pinigus, taip, 
kad ta delegacija galėtų iš
vykti į Sovietų -Sąjungą be 
jokios finansinės kliūties..

'Tie darbininkai sugrįžę 
visame disthikte susirinki-

gynimą. .
Visi skaitlingiausiai dalyvau

kite.
Komitetas.

kam s savo tinkamos litera 
Dabar yra pirmuti

pildymui to politinio reika- 
Kiekvieno darbi- 

sugavo šarką, kuri sveria darbininkams neišmokamos minko vaikas'turėtų turėti 
5,872 svarus ir yra 22į pė- algos. Šįmet Uruguayans ir skaityti knygą “Battle in

vienas Holly woodo sportas į mėnesiai, kaip savivaldybės davimo.
onn’mrn o«tv»Lt> Irm’i cirnvio „1 „ . .K 11 — 1 .. 1_________ - . _• 1

dų ilgio. Harold Austin “demokratinė” valdžia turi the Bdrnyard.” 
vienas buvo laivelyje ir ji- apie 38 milionus pesų (19 Užsakymus siųskite: Wor- 
sai dirbo 8 valandas kol tą mil. dol.) deficito. Ir kaip kers Library Publishers, P.sai dirbo 8 valandas kol tą mil. dol.) deficito. Ir kaip kers Library Publishers, P. 
didžiulę šarką galėjo nuga- galima ką* nors geresnio O. Box 148, Station D., New * 
lėti in įversti į laivelį. laukti iš tų savivaldybių ? 1 York City. ■



Trečiadienis, Puslapis Trečias J ’

Daugiau Darbininkų Metama iš Darbo 
Schenectady, N. Y.

Pas mus darbininkai pradė
jo daugiau judėti,

yra, nurodinėdamas ir tūlus 
trūkumus, kurių Sovietai dar 
nepaspėjo užpildyti.

Po prakalbai į klausimus drg. 
j Mizara aiškiai atsakinėjo. Dar 

kai išrinko savo delegatą į So- ’ klausimų būtų buvę ir daugiau, 
’ ' ~ ' A 1 ™ ‘ ’----- ’~v„i Vgju>nes juos vietų Sąjungą, Alex. Trainor, j bet jau buvo labai 

ekonominio gyvenimo sąlygos 1036 Helderberg Avė., Sche- i greitai užsibaigė, 
prie to verčia. Tūkstančiai neetady, kuris su kitais dele- į 
bedarbių; o tie, kurie ir dirba, gacijos nariais turės pasiekti j 
tai dirba dieną kitą į savaitę; 
kartais užtenka ir kelių va
landų. i

American Locomotive Co. į 
apie šešis mėn. visai nedirbo.! 
Kiek darbininkų dirba prie pa- į 
taisymo darbo, bet tie dirba 
tik po tris dienas kas antra 
savaitė. Pastaruoju laiku dir
bo 20 garvežių, bet labai lė-; 
tai. Normališku laiku, tai sa- ■ 
vaitės darbas. Užbaigus ir vėl 
nieko nesiranda. Kaip ma-' niil judėjimu, rengia 
tyt. tai vėl bus ilgos vakacijos i prakalbas

pav.eiksliJ- ,kįp ten ?kyai kokilJ 40 Pgck! augštyn nuo 
’’’ žemes medis suaugęs į vieną, 

arti tos vietos, kur praside
da šakos; todėl du kamie
nai turi vienas šakas ir vie
ną tą pačią viršūnę, 

tai ' ____

Iš Klasių Kovos lauko Minersville, Pa 
Apielinkėj

Aukų surinkta Agitacijos I Iš Pilvo Vinis Atėjo į Ranką 
a . c . • v . r. (Fondui $8.60. Prie pusiau of i-i . ,S°v>_etų są Į^es 1-mą Ge-.cialgs įžangos sumet5 $20 su j Arnoldas Erlandson, vy- 
guzes . ■ i >"• 'viršum. Parduota užsienines ras 6 pėdu ir 6 coliu augs-portą General Electric darbi- i . v

Parduota 
literatūros apie 20 egz.
munisto” ir apieninkams. Tas, žinoma, G. E.

Co. ne ant naudos. Ta viską ,7.
matydami kapitalistu klasės v1SLl P^ien^imu 
bernai ir norėdami palaikyti i “^ganed.nta.
tą supuvusį kapitalistinį sure-i 
dymą, ir bando pakenkti dar-1 
bininkams.

Tie, kurie supranta ir nori 
kitus supažindint su revoliuci- 

įvairias

Ko-
30 “Balso’’, 

publika litco

A. šalna.

|| ĮDOMUM7]

čio, Gary, Indianoj, netyčia 
prarijo trumpą vinį su pla
čia galvute. Paskui po 
dviejų metų, kada jis buvo 
apie tai visai užmiršęs, pa
juto, kad kas tai negavo 
rankos rieše po oda. Pra
pjovus odą, pasirodė vinis,

“Būkit ramūs ir nuolaidžios 
Iki kapitalas jums iščiulps 
Paskutinį lašą kraujo iš širdies,— 
Tada jūs, darbininkai, paregėsit 

laimę ateities!”

šitaip kalba į religinius dar
bininkus iš sakyklų visi juodo
jo internacionalo agentai, pil
nai ištikimi kapitalo ramsčiai, 
ir tik tokią laimę darbinin
kams terodo,—būt ištikimais 
vergais kruvinojo kapitalo 
viso juodojo internacionalo 
Romos papa priešakyj.

—o—
Pilnos gatvės vaikščioja 

driskusių, pusiau alkanų
darbių, darbininkų; ant kam- 

| PU, šaligatvių sustoję kalbasi 
I ir vienas kito klausinėja:

širdies, [ bantiems algas be pasigailė-i 
i i rn V o n a i o 4- n i n V n J imi ii’

ir
su

nu- 
be-

tyt, tai vėl bus ilgos vakacijos i prakalbas. Tam viskam reik .
tiems, kurie gavo biskį padir- į energijos, darbo ir pinigų. Ka-| Iš Kokių Medžiagų Susidaro 
bėti. ! pitalistų bernai policmanai, | MSnnlic?

General Electric Co. ir at- ■ dar suareštuoja vieną kitą! 1V1GI11111S.
leidinėja darbininkus. Iš 27,000 [ darbininką už išdalinimą ap- j 
nežinia ar beliko 10,000. Nors ! garsinimų, kviečiant į prakal-j 
prezidentas Swope apie bas. O kapitalistų spauda pa-! 250,000 mylių nuo 
...  ................................................................... j, kad 1 

platinant 
komunistinę literatūrą. Kada 
Fitzsimons suareštavo Paul 
Spiewak, kapitalistų spauda 
paskelbė, būk Paul Spiewak

Rainiliarivony, Madagas-i Kažin, ar ilgai taip bus? Dar šiek «tiek dirba, ir i . . • . I • i t , • i m • Iru ir/darhiii rJnlin

siurbėlėms darbininkų kraujo.
Tą darbą atlieka visokių ti- 

įkėjimų kunigija, pajungdama 
savo tikinčius darbininkus ka- 

' pitalistų klasei.
Darbininkai, iš šios kritiš- * 

kos padėties mes turim imti 
pamokas,—kad darbi ninku 
klasė yra viena, ir mums vi
siems reikia organizuotis va
dovybėje vienos darbininkų 
politinės organizacijos, Komu
nistų Partijos, neturint jokios 
neapykantos prieš vienas kitą 
del nevienodos pažvalgos nei 

j del tautinių, rasinių ar religi
nių skirtumų, visi turim orga-

jimo kapoja, taip kad jau ir 
dirbančiam gana sunku prą- 
gyventi su didesne šeima. O 
kaip tiems, kurie jau daugiau 
kaip metai laiko visai nedir
ba ir niekur negali gauti dar
bo? Jeigu kuris ir turėjo su- 
sitaupinęs keletą desėtkų, tuos1, 

_ , į UU1 U C* Vt Ullll y A CIOAI1JLK4 CAA

jau pravalgė senai, arba bai-Įrijy skirtumų, visi turim orga- 
gia pravalgyti. Kiti gi^ senai, njzuotai kovot prieš savo prie- 
badauja, reikalauja pašalpos,;^ kapitalistų klasę ir prieš 
bet nėra iš kur gauti. Pats j visokius jos klapčiukus.
ir vaikučiai* paliesti bado, vos; 
gyvybę palaiko, bet jų likimu, 
kaipo darbininkų, 
sirūpina.

Kitų tėvų dar

šeši mėn. įvedė darbo padali- deda didžiausį antgalvį, 
nimo planą, sulig kurio1 pagavo komunistą, 
duot uždirbt po 15 dol, į sa
vaitę neatleistiems darbinin
kams. Tai yra, kuriuose de- 
partmentuose daugiau darbo 
randasi, uždirbus 15-ką dol., [nuėjęs pas policmaną ir ban- 
daugiau nevalia. Iš kitų de- 
partmentų ateina ir dirba tą 
darbą. Bet bizniui smunkant i 
ir tas pono Swope planas su- Į 
griuvo, ir tuos, kuriuos pri- ' 
žadėjo neatleisti — vis su, 
kiekviena diena ;
Pranešama, kad iki 30 balan- i 
džio bus paleista suvirš 6,000 
darbininkų. Dirbantiems są
lygos nepakenčiamos. Did
žiausias skubinimas, ir be for- 
mano žinios negalima pasi
traukti nuo darbo, nežiūrint, 
kokį reikalą turėtum. O jei 
kuris ką pasipriešina, tas bū
na pirmas atleistas. Tokiu 
būdu burnos uždarytos vi
siems, kurie nori ant ilgiau

karo salos, ties Afrika, mi-piekad 
nisteris pirmininkas, vienai! 
tos salos karalei, jo pačiai ! 
mirus, apsivedė su kita, o'

Nors mėnulis randasi už
žemės, 

' bet Carnergie Instituto 
mokslinčiai tyrinėja, iš ko-; yįs gą^tų liktis mi-

1 taip nebuvo.
! amžinai negali būti, turi būt 
į kokios permainos.
i Šitokios kalbos girdisi iš be
darbių lūpų. Bet tikro atsa-

Kas remia kapitalistų kla- 
niekas ne- sę, tas darbininkų priešAs, 

I prieš tą mes visi turim kovot.
Republikonų, demokratų ir 

socialistų partijos ar “bepar- 
kokiu vardu jos nepa-

mergaitės 
tuom men-

Taip ku uždarbiu dalinasi visa šei- tyvės, 
Bet kad ir merginos la- sivadintų,—visos yra buržua-

dęs padaryti jį komunistu. Tai 
ar reikia didesnės nesąmonės?

Darbininkai, neskaitydami 
darbininkiškos spaudos t ir į 
darbininkiškas prakalbas nesi- 

v.o uu lankydami, mano, kad taip ir 
atleidinėja. I yra. Kaip kad delegatas Roy 

B. Hudson sakė: “Nuvykau į 
Sovietų Sąjungą su priešinga 
minčia, painformuotas kapita
listų spaudos, bet sugrįžau vi
sai su kita minčia.” Sako, ir 
jūs, G.E.Co. darbininkai, gerai 
darote, pasiųsdami savo dele
gatą, ’kuris sugrįžęs pasakys 
jums, ką jis patyrė ir matė 
Sovietų Sąjungoj, o ne vien, 
ką jums Morgano ir Swope’o 
laikraščiai parašo.

Proletaras.
Darbininkai; matydami, kad 

Jų sąlygos nežmoniškos, pra
dėjo organizuotis į nacionalę 
uniją, ir pradėjo išleidinėt 
dirbtuvės laikraštuką “Live 
Current,’’ kuriame! nurodoma 
bosų šunybės, žinoma, bo
sams tas nepatinka, ir suma
nė surast, kas didžiausias kal
tininkas to visko. Ant pasku
tinio “L. C.’’ puslapio padėtas 
antrašas P. O. Box 883, Sche
nectady. John Fitzsitnon, 12 
Park Place, parašė laišką mi
nėtu antrašu, užkviesdamas 
pas save į namus delei drau
giško pasikalbėjimo. Paul 
Spiewak ir nuvyko. O tai bū
ta policmano namas, kuris per 
telefoną pašaukė policijos ve
žimą ir suareštavo Paul Spie
wak. Apkaltino už valkatys
tę (vagrancy). John Fitz
simon dirbo General Electric 
Co., o dabar yra polimanas; 
norėjo pasitarnaut delei G. E. 
Co.; bet tas viskas neišdegė, 
kaip norėta. Manė, kad tai 
bus iš G. E. Co. darbininkų, o 
pasirodė, kad ne. Ant vietos 
nebūnant advokato, gauta iš 
Albany, N. Y., ir d. Spiewak 
liko išteisintas. Teisėjas, žino
damas, kad polimanas bus 
numaskuotas, d. Spiewak nie
ko neklausinėjo. Spiewak 
buvo areštuotas gruodžio 31 
d. už lapelių dalinimą ir buvo 
paliuosuotas su išlyga, kad 
apleistų miestą, bet neapleido 
ir dirbo, kaipo organizatorius 
darbininkų. Nors policija pri
rodinėjo, kad neišpildė teisėjo 
nuosprendžio, bet teisėjas to 
nepaisė ir išteisino.

Matydamas, kad teismabu- 
tis prisikimšęs darbininkais, 
jis pabijojo bausti.

Kur tau kapitalistų 
nesiūs, matydami, kad 
ninkai organizuojasi, 
nepageidaujama unija
panijos turi savo uniją) 
rengiamos prakalbos, 
šio 21 d. buvo Lenino mirties 
paminėjimas, vasario 7 d. Le
na Davis kalbėjo apie Sovietų 
Sąjungos electrozavod savas
tį ir kontrolę pačių darbinin
kų. Vasario 21 d. I. Amter 
kalbėjo apie komunizmą. Ko
vo 8 d.Roy B. Hudson jūri
nis darbininkas, buvęs perei
tais m. Sovietų Sąjungoj su 
Amerikos darbininkų delega
cija ,išdavė raportą apie bu- 
davojimą naujos darbininkų 
tėvynės, šiame susirinkime 
General Electric Co. darbinin-

MONTELLO, MASS.

Da-

dainas; 
himno,

Beniulis

bernai 
darbi- 
Jiems 
(kom- 

ir 
Sau

ma. __ ____  - ___o___  . . - . -
bai mažai dirba; mokestis už zinės ir kapitalizmo ramsčiai, 
darbą tiek nukapojo, kad jš Todėl kas tik jas remia, me
to uždarbio viena sau nega-( kuomet negali būti darbinin-

" ' vv^vi, o kų vadas, o tik išdavikas dar-
žmonių šeimoj bininkų klasės, nes toki vadai 

turi dar iš to maitintis; tai stoja už palaikymą senosios 
aišku, kokiam stovyj randasi supuvusios kapitalizmo siste- 
tos šeimos!

Šitą visą kritišką padėjimą' 
bedarbių ir darbininkų mato 
ir tas religinių darbininkų va
dovas. Bet ar jis nurodo, ko
kiu keliu darbininkai galėtų 
išeiti iš to skurdo ? Ne. Vie- 

kuris, j toj to, jis dar keikia juos, kai- 
dažnai apiplyšęs, pusiau alka- po nepaklusnius jam ir jo iš- 
nas, stato savo gyvastį pavo- svajotam 
jun, atsistojęs svetainėj ant es- žai pinigų jie duoda, 
trados ar ant gatvės, pilnai 
aiškina darbininkams pasiliuo- 
savimo kelius iš šito skurdo. 
Tai yra komunistas, kuris šau
kia visus darbininkus į vieną 
bendrą frontą ir aiškiai nušvie
čia visą problemą šiandieninio 
skurdo, iš kur jis kyla ir kaip 
jį galima prašalinti.

Darbininkai, norėdami pasi- 
liuosuoti iš dabartinio skurdo, 
privalo klausyti šitokių vadų, 

’ kurie priešakyj bedarbių sto- būtų kapitalistų klasei prie- 
"vi ir stato net savo gyvastį pa- lankūs, ramiai badautų ir jam 

pačiam atiduotų paskutinį cen
tą už tai, kad jis darbininkų 
protą nuodija, tarnaudamas

Siai mirus SU trecia kara- kymo beveik nesigirdi, ką rei-

kių mineralų bei medžiagų njšterių pirmininku.
susideda mėnulis. Visų pir
ma, tuose tyrinėjimuose 
yra <naudojama špektrosko- 
pas, tam tyčia nutekintas 
stiklinis instrumentas. Ei
dami per spektroskopą, | 
šviesos spinduliai pasiskirs-1 
to į įvairias spalvas. Skir- i 
tinga medžiaga atmuša 
skirtingas šviesas. Sulig paskutinės 
įvairių spalvų šviesų, todėl, operetę “Alkis”, ką 
galima spręsti, iš kokių me-(Choras po vadovybe šalinai- 
džiagu susidaro mėnulio i suvaidins balandžio

April 30 d., subatoje, Lietu- 
pavil SIS. |vjy svetainėje, 180-2 New

Ligšioliniai tyrinėjimai j York Ave., Newark, N. J.
Pradžia lygiai 7-tą ^valandą 
vakare.

Operetė “Alkis” Newarke

Lai nei vienas ir nei viena 
|Newarko ir apielinkės liet, 
jdarb. gyventojai nepraleidžia 
šios puikios pirmos, o gal ir 

; progos pamatyt 
Sietyno

kia daryti, kad išeiti iš to 
skurdo.

—o—
Mes, stovėdami ant šaligat

vių, bergždžiai neaimanuokim 
apie nepakeliamą darbininkų 
skurdą ir tuščiai nesvajokime 
apie kokią ateinančią iš dau
sų laimę ir pagerinimą kasdie
ninio gyvenimo. Vely klausy
kime tokio žmogaus, 1

lėtų tinkamai pragyventi 
dabar keletas :

dievui,’’ kad ma- 
Keikia, 

susi- 
dar- 
Kei- 
prie

įjau parodė, kad mėnulis ne-i 
turi savo paviršyje, pav., 
sieros nei bazalto bei gra
nito uolų. Bet ant mėnu
lio esą sustingusios vulka
ninės (ugniakalniškos) mer 
džiagos.

Įvairios uolos taipgi ne
vienodai atmuša gaunamą 
nuo saulės šilumą. Mėnulio 
gi temperatūra (šilumos- 
šalčio laipsnis) yra mieruo- 
jama tam tikrais moksli
niais aparatais, kuomet mė
nulis būna visiškai skais- 
tus-šviesus ir kuomet per 
saulės užtemimą pasidaro 
tamsus jo “veidas”, atkreip
tas linkui žemės.

Kovo 20 d. Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcija surengė 
koncertą ir prakalbas.

Pirmiausiai Liuosybės
lės Ratelio Choras, po vadovys
te E. Šugaro, sudainavo Inter
nacionalą ir dar dvi 
pagerbimui dirbininkų 
visa publika atsistojo.

Pirmini nkas K.
perstatė kalbėti drg. Sukackie
nę iš Worcester, Mass. Ji kal
bėjo liet, moterų darbininkių 
reikalais ir nurodė reikalingu
mą prigulėti prie darbininkiš
kų organizacijų.

Vėliau kalbėjo drg. R. Miza- ‘ 
ra, nesenai grįžęs iš Sovietų i 
Sąjungos. j

Žmonių susirinko suviršum ! 
keturi šimtai; visi atydžiai Į 
klausėsi apie darbininkų gyve-! 
nima Soviet, ir kaip ten yra 1 
budavojamas socializmas. Kai-1 kamienais už desėtko pėdu 
bėtojas labai aiškiai nupiešė nuo viens kito; o paskui už

Dvigubas Medis
Louisianos valstijoj 

i Cravens yra dvigubas 
Idis, pušis. Du kelmai

ties
me

sti

im WIIVIIVI fui MIUI fui Wl IMI IW M M M M M M M

Kaxperstato operetę “Al
kis?’’

“Alkis

mos, o išeina prieš darbininkų 
pasiliuosavimą.

1 " .

Taigi darbininkai turi gerai 
įsitėmyt, kad tik viena yra 
darbininkų partija, kuri pilnai 
stoja už darbininkų greituo
sius reikalus ir visišką pasi
liuosavimą darbininkų, kaipo 
klasės, iš vergijos,—tai yra 
Komunistų Partija. Jos vado
vavimo klausykit, ją • remkit 
visais galimais būdais ir sto
kite į jos eiles. O visas kitas 
partijas ir jų lekajus, besi
skverbiančius į darbininkų ma
ses būt vadovais,' veidmainin
gai giriančius tų partijų kan
didatus, visus tokius vykite 
laukan iš savo tarpo, kaipo 
pardavikus darbininkų klasės; 
likviduokite jų partijas ir juos 
ant visados. Tada mes galė
sime ir būvį sau pagerint ir 
įgyt savo proletarines teises, 
kada apsivalysime nuo visų tų 
šiukšlių ir pardavikų.

Darbininkas X
26-111-32. i

kad neitų į darbininkų 
rinkimus, kur yra rišami 
bininkų klasės reikalai, 
kia jis už prigulėjimą 
darbininkiškų organ izacijų.
Keikia už skaitymą darbinin
kiškų laikraščių ir knygų. Kei
kia už rengimą streikų prieš 
algų kapojimą; keikia Bedar
bių Tarybas už reikalavimą 
darbo ar duonos; o vietoj to 
jis siūlo darbininkams, kadzaizduoja dvi pa

saulio kbfses, darbininkų ir 
kapitalisfų-išnaudotojų. Jį tik!vojun ųž darbininkų reikalus.

—°—
Mes girdėjėm 28-tą dieną 

vasario šių metų, kaip išrišo 
bedarbių klausimą religiniams 
darbininkams, stovėdamas prie 
altoriaus “tėvas” kun. M. 
Daumantas, štai jo paskelbi
mas: “Nei vienas nedėkit 
mažiau į vokelį (konventą), 
kaip dolerį; daugiau galima, 
o mažiau dolerio duodant, aš 
nesiskaitysiu, nei ačiū nesaky
siu už tokias aukas. Kurie 
sakote, kad neturite pinigų, 
neikit prašyti velykinės išpa
žinties kortelių: nei vienam 
neduosiu be pinigų.”

Matot, kaip aiškiai pasakė: 
Mes jam nereikalingi, o tik 
mūsų pinigai; ir pinigai tin
kami tik nuo dolerio augštyn 
einant; už mažiau netaria nei 
ačiū.

Bet reikia nepamiršt, 
kunigas išsitarė pereitais 
tais į darbininkus. Sako : 
kelių mėnesių dirbsit už 
valandą, ir džiaugsitės, 
darbą turit, nes dabar 
pergerai.” Bet kada jis 
kiną darbininkus, tai ne penk
tukais teikalauja apmokėti, 
bet doleriais, o jeigu dolerių 
neturi bedarbiai, tai mirus, lai 
keliauja jų vėlės (“dūšios”) į 
pragaro kančias. Mat, be ku
nigų “paso” už didelius pini
gus nei vienas nekeliaus į ku
nigų išsvajotą “dangų.”

Argi dar ne aišku religi
niams darbininkams, kam ver
ta visa dvasiškija ir jos moks
las, nuodijantis darbininkų 
protą ?

ką išleido Amerikos Lietuvių 
Proletarų Meno Sąjunga. Tai 
vienas iš įdomiausių ir reikš
mingiausių veikalų : vaizduoja 
darbo klasės gyvenimą, dar
bą ir kovą už būvį; parodo, 
kaip valdančioji išnaudotojų 
gauja teisia ir engia darbinin
kus. Iš vienos pusės, darbo 
klasė sunkiai dirba, vargsta, 
skursta; iš antros pusės, iš
naudotojų gauja šėlsta, lėbau
ja pertekliuj, linksmybėse.

Čia išgirsite jausmingų dar
bininkų dainų, kurie dirba 
fabrike ir tuo pačiu kartu 
šaukia kovon už darbo klasės 
[teises ir pasiliuosavimą iš ka
pitalo vergijos. Ateikite visi 
ir visos pamatyti ir išgirst šią 
operetę su melodingomis jos 
dainomis ir įdomiais vaizdais.

Choro Korespondentas,
G. A. Jamison. (

Kalbės Drg. M. UNDŽIENE ,
Iš Penkių Metų Sav6 Gyvenimo ir Mokslo Sovietų Sąjungoje
Ji kalbės apie šeimynų santikius, vaikų auklėjimą, moterų darbo sąlygas, jų sociales 
teises; kaip veltui ddrbininkai gauna gydytojus ir visą medikalę pagelbą; kaip mo
terys paliuosuotos iš namų vergijos, ir kitus svarbius dalykus. Tai vienatinės bus 
jos prakalbos Brooklyne, nes ji greit išvažiuoja.

Kode! Žmonės he Laiko Pasensta ir Miršta?
Tokioje temoje duos prelekci ją Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS
Jis duos patarimų, kaip ant ilgiau palaikyti jaunystę, kaip užsilaikyti, kad išven
gus be laiko nusenimą ir ankstyvą mirti.

3 d Baland?io=ApriI, 1932
Tai bus sekmadienis, kada visi turėsite gražaus laiko

LAISVES ' SVETAINĖJE ' •
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

PRADŽIA 4 VAL. DIENĄ ĮŽANGA VELTUI
šias prakalbas rengia Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Amerikoje 1-mas Rajo
nas, naudai Brooklyn© Lietuvių Darbininkiškos visuomenės. Kviečiame skaitlingai 
susirinkti ir prašome jsitėmyti, kad įžanga veltui.
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vietoj pasižiūrėt, kaip 
tie “vadovai į dangų,” 
atsikratyt nuo tų ap-

Bet 
elgiasi 
vietoj 
gavikų, tai tikintieji darbinin
kai aimanuoja, sugrįžę iš baž
nyčios, kad reikės likt be iš
pažinties ir gali amžinai pra
žūti. Tad iš paskutinios tau
po, nutraukdami paskutinį 
kąsnį nuo burnos sau ir savo 
vaikučiams, o nunešt tam, ku
ris banką užvertęs iš darbinin
kų išplėštais kruvinais dole
riais. Ar ne laikas būtų dar
bininkams pagalvoti, kaip išeit 
iš tų pinklių, religinio fanatiz
mo nuodų ?

Matote, bedarbių skaitlius 
su kožna diena didėja; dir-

VARPAS BAKERIES. Inc

Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus 
Daktarui

“Viena diena labai šaltam vandeny išsimaudęs aš taip peršalau, kad 
galėjau pasijudint. Buvau privestas išlikti nuo daibo suvirs dvi savaiti 
Aš ėjau nuo vieno prie kito gydytojo Camdene ir Philadelphijoj, bet niekas

■ negalėjo pagelbėti. Aš paėmiau 18 elektriškų gydymų ir net sios
negelbėjo. Pagaliau aš pabandžiau PA1N-EX PELLERl ir tik viena 
prašalino visus mano nesmagumus. Dabar aš dirbu kasyklose ir jaučiuosi

šiai sveiku.“ (pasirašo) W. B., Hudson

PAIN-EXPELLER*
Trade Mark 

Ireg. J. V. Pat. Biure
Per stivirš. 60 metu tikrasis Enker PAIN* 

KXPELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti 
vėl .prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reuniatiški 
gėlimai, strfndieglis, neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ka PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems, 
jis padarys tą patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur
‘Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVeJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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Kas Veikiama ALDLD.
Pirmame Apskrityje

Delei Chicagos Baduolių 
Maršavimo Į Stakjardus
Tuo klausimu bus svarbi 

konferencija balandžio 10 
d., Movement Hall, 226 E. 
43rd St. Visos ALDLD. 
'kuopos turėtų išrinkti dele- 
I gatus į šią prisirengimo

PASTABOS darbia Keleivio,” “Vienybes 
ir kartu ‘-Klampynes 
kokie elementai spieči

Štai
ras baudžiaunihkų, kurie ją

Pirmo Apskričio Pildo
mas Komitetas turėjo posė- 
dį kovo 19 d., Roselande., galus t sliį prlBlrvuglIIlu 
Jame nutarta sušaukti A,L. i konferenciją prie didžiojo

Pirmo Apskričio su- • baduolių maršavimo į stak- 
' važiavimą gegužės 29 d., jardus. Maršavimas bus 
. nes gegužės 29 ir 30 bus balandžio 19 d.

liuosos dienos nuo darbo Konferencija prasidės 10
taip, kad delegatai galės vaj ryte# Draugai aldiečiai, 
atvažiuoti ir iš tolimesnių pasistengkite turėti delega- 
kolonijų j suvažiavimą. Su- tus §ioj svarbioj konferen-
važiavimas prasidės 10 vai. 
ryte, “Vilnies” svetainėje, 
Chicagoje.

Visos ALDLD. kuopos
šio Apskričio turi rengtis i rengtos diskusijos su pru- 
prie suvažiavimo rinkti de-j seikimais menševikais pa- 
legatus ir duoti sumany-;Vyko gerai.
mus organizacijos reikaluo- i daug, 
se ir abelname darbininkų $14.20. 
judėjime.

Delegatų rinkimas: vie
nas nuo kuopos ir nuo kiek
vienų 10 narių po vieną de
legatą. Kuopa, turinti 100 
narių, gali atsiųsti 11 dele
gatų į suvažiavimą.

Nutarta surengti prakal-jbus prisirengimas prie Ap- 
bas South Englewood apie-i skričio būsimos pusmetinės 
linkėj ir jei bus galimybių, Į konferencijos.
tai atgaivinti pakrikusią' ALDLD. kuopos su visais 
ALDLD. 144 kuopą, nes ; reikalais kreipkitės prie Ap- 
kuopos veikėjų dalis dar te-. skričio raštininko, 3116 So. 
begyvena šioj apielinkėj ir.Halsted St., Chicago, Ill.

Sekr. V. V. Vagys.

ei jo j.
Diskusijos Su Pruseikiniais

ALDLD. 1> Apskričio su-

", Žmonių buvo 
Už įžangą įplaukė 
“Daily Workeriui” 

aukų surinkta $16. Aukos 
pasiųsta per “Vilnies” raš-

Sekantis Apskričio posė
dis bus trečią pirmadienį,' 

j balandžio 18 d. , “Vilnies” 
svetainėje. Šiame posėdyje • 1 • • • • *

Senas Vincas kartą pareiš
kė : “Kas man Komunistų Par
tija ir Centro Biuras, aš turiu 
farmą, karvę, vištų, ir jie ma- 

fne nepabaidys.” Tas pats gai
valas visados į Komunistų Par 
tiją žiūrėjo, kaipo į nereikalin
gą daiktą. Kada jis kur saky-^ 
davo “prakalbas,” tai ją pri
simindavo tik pabaigoje, ir tai 
tarytum kieno verčiamas. Se
nas Vincas visada buvo ir pa
siliko menševiku ir nepataiso
mu oportunistu, o jeigu jis 
kartais pakoliodavo socialis
tus, dabartinius savo sėbrus, 
tai tik del mados.

Senas Vincas- nujojo su po
nia Jatužiene A.L.D.L.D. Vi
to Apskričio $157.48 ir 1931 
metais sabotažavo A.L.D.L. 
D. to paties apskričio darbą. 
O dabar kokis “didelis vyras” 
pas kontr-revoliucionierius ir 
naujus socialfašistus iš “Nau
josios Klampynės” abazo. 
Paskutiniame numeryje to pro-, 
vokatorių organo jis rašo 
keturis straipsnius. Jam 
senai neturėjo būti vietos 
darbininkus.

—o—

spiečiasi 
linkui Pruseikos ir Butkaus 
zietą.

ap- 
ga-

—o—
Tūlas korespondentas 

Binghamton, p a s i rašydamas 
“J.”, rašė “Laisvėje” kores
pondenciją apie A.L.D.L.D. 
Ne tame jo prasikaltimas, 
kad jis nurodė, jog kuopa nu
puolė ant 10 narių. Visai ne. 
Tame jį niekas nekaltina, bet 
jos visos korespondencijos sti
lius tokis, kaip telpa “Klam
pynėje.” Jį pakritikavo re
dakcija ir A.L.D.L.D. Centro 
sekretorius, jis supyko. Bet 
štai jau du numeriai “Naujo
sios Klampynės” gina “J.”, 
visaip jį teisina ir puola ant 
Binghamtbno draugų ir kartu 
ant A.L.D.L.D. Centro Komi
teto sekretoriaus. Kame da
lykas? Argi tai nėra įrody
mas, kad “J.” tarnavo Prusei- 
kai, rašydamas tą' korespon
denciją? Argi tai nėra tokis 
parašymas, kad paskui social- 

i fašistai galėtų niekinti mūsų 
net judėjimą? Pamatysime, ar 

“J.” atsakys, kad jam nerei
kalingi advokatai iš provoka
torių organo “Naujosios Klam
pynės.”

jau 
pas

Raudonas Pipiras.

i R. Mizaros Prakalbi; 
Maršrutas Connecticut 
Valstijoje

tam
sių žmonių, kad dar labiaus 
juos aptemdint, ir tiek. Bet, 
draugai darbininkai ir darbi
ninkės, kur Prūseika veda, ten 
mums ne vieta.

“Laisvės” skaitytojai turė
tų kelti daugiai! protestų 
prieš s i u n t i n ė j imą jiems 
“Klampynės” vogtais iš “Lais
vės” adresais.

Ir kuo jūs pavadintumėte 
tokį asmenį, kuris, vadovau
damas skaldymui darbininkų 
eilių, o dar pretenduoja esąs 
darbininkų vadas, ir/tokiame 
momente, kada kovoj už pačią 
gyvybės teisę' kasdien liejasi 
kraujas ir žūva gyvastys ba
daujančių darbininkų!?
z Prūseika, matyt, atsiminė 
savo jaunas dienas, kada į 
juodo darbo žmones savo dva
relyje jis žiūrėjo, kaip į ver
gus, kuriems negali būt lygy
bės su ponais. Tai tokią po
litiką jis ir dabar seka, tik 
veidmainiauja, to atvirai nepa
sako.

Bet mes Prūseika jau pažįs
tame iŠ jo darbų, ir atsisaky
dami nuo senojo svieto, atsi
sakome nuo jo “Klampynės.” 
Mes turime “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Darbininkių Balsą.”

Visų kolonijų darbininkai, 
nepamirškite kiekvienas raši-į 
net trumpas žinutes iš darbi- j 
ninku gyvenimo į šiuos savo 
laikraščius ir remkite juos vi
sais kitais prieinamais būdais. 
Nes šie laikraščiai gina tik 
darbininkų reikalus.

Aldietis.

mano kvaitulius”
“Per daugeli metu.” raSo p. A. Lukais, 

Bethlehem, Pa., "aš turėjau kvaitulius ir 
jokie vaistai man, negelbėjo. Aš perskaičiau 
apie Nuga-Tone ir pastebėtinas pasekmes, 
kokių žmonės susilauk?, todėl ir aš nusipir
kau bonką. Aš galiu teisingai pasakyti, kad 
Nuga-Tone išgydė mano kvaitulius. Dabar aš 
turiu sveikatų ir stiprumą jaunystės.”

Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligas gimdan
čių nuodų, kurie iššaukia Ilgas ir silpnus 
organus. Jis suteikė gerą sveikatą milionams 
žmonių visose pasaulio dalyse. Jeigu jūs 
esate silpni ar liguisti, būtinai gaukite bon- 
ką Nuga-Tone. Aptiekininkai jį pardavinė
ja. Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykit 
jj užsakyti Iš savo urmininko. Nepirkite jo
kių kitų vaistų, būtinai reikalaukite Nuga- 
Tone.

drai Liet. Darb. Svetainės 
Piknikų (vietoj) Bendrovės Ko 
mitetas.
6 vai.,
Programa bus labai įvairi, kur; 
susidės iš: dainų, monologų, ru
siškų Kozoko šokių ir prakalbų.

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

Bendras

Praažia: programa 
šokiams 8 vai. vakare.

ypatai.

Kom.
(75-77)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

lietuvių kolonija taipgi ne-| 
maža. ,

Harvey, Ill. i
Lietuvių kolonija nevisai j 

maža ir čia vietos drhugai org 
yra raginami, kad atgaivin- ' 
tų ALDLD. 125 kuopą. Jie; 
iki šioliai nieko neveikė josi 
atgaivinimui. Tad mes dar 
sykį kviečiame harvįečius 
stoti prie darbo, pradėti 
veikti darbininkų judėjime | 
ir atgaivinti kuopelę.

Beloit, Wis.

HARTFORD, CONN

Pruseikįniai sočia Ifašistai 
bjaurūs demagogai. Jie vie
noje vietoje staugia ir rėkia, 
kad, būk, “Laisvės” darbinin
kų užaugo stori sprandai, o ki
toje vietoje krokodiliaus aša-' 
ras lieja del algų nusimušimo' 
per “L.” darbininkus. Tam 
turavoja ir Pruseikos, Butkaus 
latravojimo ir politinio šarla- Draugas R. Mizara kalb5s
tamzmo draugas, A. Jankaus- sekamose dienose ir vietose: 
kas, Hillmano bernas ir knau-1 o „„ q i.,
čių išdavikas.

“N a u j o ji K lampynė” ir 
“Darbas,” tai skleidėjai so- 
cialfašistinių melų. Jų tarpe I 
nėra ir negali būti jokio skir-! 
tumo. Socialfašistas ir provo
katoriškas donosčikas Leonas 
Pruseika dar Komunistų Par- 

i tijoje būdamas, o jau bendra-

R. Mizaros iš Sovietų Są
jungos Raportas; Miesto 
Daktaras ir Ligonbutis 
Nuskriaudė Našlę Lietuvę I 
Darbininkę. P -
Karą ir Provokacijas Masi
nis Mitingas ant Gatvės. 

Balandžio 2 d. įvyks pro
testo mitingas prieš gręsiantį 
ikarą ir prieš įvairias provoka- i tą rėkia, būk A.L.D.L.D. kny- 
cijas, kampas Windsor ir 

i Main gatvių, po pietų, tarp 2 
Drg. M. Kavaliauskas,' ir 3 vai. Darbininkai privalo 

pirmiau rašė laiške, kad jų j skaitlingai dalyvauti.
ALDLD. 186 kuopa pakri-i , „ ~~
kną ir n3ra oalimvhiu ia at- ’ Tulas laikas atgal> po num’ Kus ir nei a galimybių ją at 74 Portland st > susirg0 mo- 
gaivinti. Drg. Kavahaus- teris G< naglė> dirbanti prie 
kas instruktuotas, kad jis tabako; už ilgas valandas dar

bo gauna mokėti $2 į dieną. 
Jau ilgas laikas kai tedirba 
po 2 ar 3 dienas į savaitę. 
Darbas sunkus ir sveikatai 
kenkia. Kada moteris susir
go, jos vaikas pašaukė polic- 
maną; tas pašaukė miesto dak 
tarą; daktaras mažai ką žiū-

Protesto Prieš darbiavo social fašistiniame 
“Darbe,” ir už tai gaudavo 
nuo Jankausko gerai mokėti. 

—o—
Tie socialfašistai vieną kar-

buvusios kuopos visą ar
chyvą prisiųstų į Apskritį.

Pirmoji Gegužės
Yra visų darbininkų šven

tė, švenčiama susipratusių 
darbininkų. Chicagoj bus

gų niekas neparduoda, o kitą 
kartą vėl apsisuka ir kaltina 
dabartinį A.L.D.L.D. Centro 
Komitetą, kam nupigintomis 
kainomis knygas parduoda. 
Socialfašistai ir Fišės agentai, 
kasgi jums galvoje del A.L.D. 
L.D? Juk jūs nieko bendro 
su ta darbininkų revoliucine 
ol’ganizacija neturite. Jus dar
bininkai išdrėbė iš kovingų A.

milžiniškos demonstracijas rėjęs, pašaukė miesto ligonbu-
ir masiniai mitingai.

Kitose kolonijose, kaip gonbutį. Ten jai pasakė, kad 
tai Roselande, Ciceroj, reikia operacijos, Jr nugabeno 
W a u kegane, Rockforde, 
Gary, So. Bend ir tt., kur 
bus tarptautiniai rengiami 
masiniai mitingai bei de
monstracijos apvaikščioji- 
mui Pirmosios Gegužės, ten 
ALDLD. kuopos ir nariai ;njmus areštavimais ir deporta- 
turi prisidėti prie surengi- j vimais, kol biedna našlė su 
mo ir patys dalyvauti ap-| mažais pusiau-alkiais vaikais 
vaikščiojimuose. ;buvo priversta užmokėti

Bet kur nebus rengiama I . . ' , , . . .
tarptautiniai, tenai A.L.D. [visur skriaudžia kapitalistinėj 
L.D. kuopos turi paimti ini-; tvarkoj. !
ciatyvą ir surengti paminė- kių įvykių nėra ; bet neužten- 
jimą Pirmos Gegužės kaipo ika tik džiaugtis Sovietų Są- 
darbininkų šventės, nes 
mes šaukiame darbininkus
išeiti į gatves iŠ surūkusių trenkti nuo sosto buržuazinę 
dirbtuvių. Numatoma, kad tvarką ir visur įsteigti darbi
niais metais bus sėkmingi ninku tvaiką. Remkime Ko- 
mitingai ir demonstracijos.! n°#r^_ , _. a zuoja darbininkus panaikim-
Todel ALDLD. Pirmo Ap- j muj skriaudų sistemos! 
skričio Pildantis Komitetas; --------
ragina visus aldiečius reng- R* Mizara Raportuos 
tis prie Gegužinės. Mes; ap,e Sov,etM Sąjungą 
manom, kad nebus tarptau-: Jo prakalbos įvyks balan-

čio vežimą, kuris nuvežė į li-

—o—
Hillmano bernas A. Jan

kauskas dar kokie metai laiko 
atgal gyrėsi, kad jis puola 
tiktai lietuvių Centro Biurą. 
Sakė tą pat, ką sakė ir dar 
vis kartais prakošia jo sėbras 
Leonas Pruseika. Bet dabar 
“Darbas” jau atvirai puola 
Komunistų Partiją ir jos va
dovaujamas revoliucines uni
jas, gi “Naujoji Klampynė” 
vis dar veidmainiauja. Bet

į operacijos kambarį. Mote
ris nesidavė; sako: “man ne
reikia pjauti, nes nieko ne
skauda, o tik silpna esu.” 
Kuomet negalėjo įpiršti jai kas matė, kad Pruseika nors 
operaciją, tai moterį paleido, pusę žodelio pasakytų prieš 
bet užgązdino, kad turi pasi- j “Darbą ?” Ne, nes Pruseika ir 
mokėti $25; ir tol siuntė grasi- Jankauskas abu yra bjauriau

si darbininkų neprieteliai, iš
davikai, ir jų laikraščiai eina 
prie vieno tikslo: kaip galima 
daugiau demoralizuoti darbi
ninkus ir traukti juos nuo Ko
munistų Partijos. Pruseika 
per “Klampynę” veidmainiš- 

Sovietų Sąjungoj to- j kai apgaudinėja ir traukia dar 
tuos darbininkus, kurie neno
ri atvirai išeiti prieš revoliu
cinį judėjimą, o Jankauskas 
per savo “Darbą” galutinai 
juos traukia į socialfašistų lo- 
gerį.

jungos gera tvarka. Mes, dar
bininkai privalome kapitalisti
nėse šalyse organizuotis ir nu-

—o—
“Klampynėje rašo iš Phi- 

ladelphijos socialfašistas J. Rut
kauskas. Tas gaivalas jau 
keli metai kovoja prieš Komu
nistinį judėjimą ,yra bendra-

tinių parengimų šiose kolo-|ži°.3 1:30 val- p° pietų,
nijose: Aurora, Westville, ^.r,c 593 ^rk.s.t- D1’?-ri, m ir 7 Mizara išbuvo darbininkų te-IXHVaiO, Oi. vhaiies, įsast vvnėio anie a mžnpsiiis ir tik-
Chicago, Indiana Harbor, 
Ind., ir kitur. Kur tik ne
bus, tenai aldiečiai turi pa
sistengti surengti Geguži
nės lietuvių darbininkų ap- 
vaikščiojimus.

2-rą d. balandžio, 8-tą vai. 
vakare,/ 108 Central Avė., 
Lenkų svetainėje, Torrington, 
Conn. .

3 d. bal., 1:3y vai. po pietų 
kalbės Hartforde, Conn., Lyr
ic svetainėje, 595 Park St.

Tą pačią dieną 7:30 vai. 
vakare So. Manchester, Conn., 
Lietuvių svetainėje; 4 d. bal. 
pirmadienio vakare, 7 :30 vai., 
Lietuvių svetainėje. (Kokiame 

Į mieste ?—Red.).
I Iš tenai drg. Mizara važiuo
ja namo prie savo kasdieninio 
darbo; paskui sugrįžta 16 d. 
bal. ir sako prakalbas po num. 
103 Green St., Waterbury, 
Conn., 8-tą vai. vakare. Ant 
rytojaus įvyksta L.D.S. 5-to 
Apskričio metinė konferencija 
New Haven, Conn., kur drg. 
R. Mizara bus kokias porą va
landų konferencijoj. Paskui 
grįžta į Naugatuck ir pasako 
prakalbą Lietuvių svetainėje 
Linden Parke, 2-rą vai. po pie
tų. O vakare važiuoja į 
Bridgeportą ir sako prakalbą 
7 :30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 407 Lafayette St., ir 
tųomi baigia maršrutą.

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

PORTLAND, OREGON

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės d^T Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 35849.
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nimą, matė milžiniškus kolek
tyvius ūkius — farmas, ir t.t. 
Garsinkit šias prakalbas pla
čiai visiems, ypatingai katali
kams darbininkams, tegul at-** 
eina ir išgirsta. Galės duoti 

Visiems bus 
mandagiai išaiškinti. Bus ir 
muzikalė programa; dainuos 

solo dainuos

Kovo 11 d. A.L.D.L.D. 4-ta 
kuopa savo susirinkime pada
rė tarimą daugiau duot žinot 
apielinkės lietuviams, kada 
būna rengiama -Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo vieti
nės sekcijos pramogos, šokiai 
su programa ir kt. Kodėl tai 
yra svarbu, parodys sekantis 
pavyzdys.

Nesenai POrtlande buvo ro
doma sovietinis judis “Kelias 
į Gyvenimą.” Tai apielinkės 
lietuviai, kurie buvo sugaudyti 
ir ypatiškai paprašyti, sudarė 
gražų būrelį to judžio lanky
tojų. Buvo tokių, kad ėjo net 
po du kartu pamatyt tame vei
kale mokytoją Sergejų Bolo
tova. J

vynėje apie 3 mėnesius, ir tik 
sliai apvažinėjo įvairias vie- klausimų, kurie
tas toj milžiniškoj šalyj. Ma
tėsi ir su tenaitiniais lietuviais 
ir kalbėjosi; matė budavojimą Laisvės Choras, 
milžinų fabrikų ir jau išbuda- B. Ramoškiutė, būs^ smuiko so- 
votus miestus ir fabrikus. Ma- lo ir t.t.
te Penkių Metų Plano įvykdi- Smilga.

Vienas draugas nejuokau
damas pasakė, kad nežinia, 
kaip apsikratyt nuo Pruseikos 
“Klampynės,” kurią veltui 
siunčia ir gana. ,

Mes jau buvome pareiškę 
per “Laisvę,” kad “Klampy
nės” nesiprenumeruosime, ale 
“jevo impęratorskoje veličest- 
vo,” matyt, svajoja, kad jo; 
“Klampynei” Portland e atsi-

PITTSTON, PA.
Knygyno Draugija rengia 

“Spaghetti” vakarienę, sekmadieni, 
3 d. balandžio, 57 Butler Alley# 
Pittston, Pa. Vietinius draugus ir 
drauges kviečiame visus atsilankyk 
į ši parengimėli; laiką praleuisit ga
na smagiai. Turėsime ^programą, o 
ypatingai bus skaniai pagaminti 
“Spaghetti.” Taigi, draugai, atsilan
kykite i ši parengimą. Jūsų atsi
lankymas suteiks paramą darbinin
kiškai spaudai, nes šio parengimo 
pelnas eis darbininkiškos spaudos

Kviečia visus Reng. Kom.
(74-76)

L.D.

CLEVELAND, OHIO
Svarbus parengimas su šo

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

Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos 

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų į mėnesį 

pagal laipsnį

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

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Yra Sužymėta 200 Mgų
NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IšVENG 

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

darbininkus, to-žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? ( 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtum^s. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas; 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Uzgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių p.ertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių J 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
.Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji- 
j mas.
Kokia pagalba užnuodintam duoti? 
Kaip reikia nešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akiu tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaikys 

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

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

šią knygą gaus dovanai»

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas.
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizintėrija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga.
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Venefos ligos, jomis užsikrėtimai.
Šlapligė, mažakraujingumas. 

‘žolinė sloga, dusulys, kosulys.
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunėS. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas. . . i
yra aprašyta apie tas visas augščlaus su-

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Ar Jau Tik Dvi-Trys Dienos Darbo 
Tebus per Mėnesį Ateinančią Vasarą?

WATERBURY, CONN. — 
Darbininkai žiemą kalbėdavo, 
kad, sulaukus pavasario, dar
bai pagerėsią. Jau ir pavasa
ris atėjo, o darbai kasdien blo
gėja; vis daugiau darbininkų mai dar ne galvoj, 
paleidžia iš darbo, o dirbantie- ko, 
ji vis mažiau dienų tegauna 
dirbti, 
dirbtuvėje darbininkai j 
kas antra .savaitė vakacija 
Vieną savaitę dirba dvi ar tris ni atsakymą, kad jis nežinąs, 
dienas, o kitą savaitę turi būt Ir kur čia gali žinoti tyokis 

O kaip girdėt išsireiš- žmogus, kuris niekur neina, 
kiant pačius darbdavius, atei- nieko darbininkiško neskaito? 

tegausime į Užtat ir nežino, jog kožnam 
po dvi tris dienas ■ darbininkui reikia prigulėti 

j prie savo klasinių organizacijų, 
, pra-

! darbiai ir darbininkai dejuoja 
ir klausia, kas bus. Bet kad 
organizuotis į Bedarbių Tary
bas ir reikalauti socialės ap- 
draudos, tai didžiausiai daugu- 

Tokie sa-
prieš vėją nepapūsi. Ne- 

kurie sako, kad čia reikia, kad 
Jau beveik kiekvienoj ateitų bolševikai. Bet kai pa

gauna klausi, iš kur, jisai mano, tie 
’' is. i bolševikai gali ateiti, tai gau-

namie.

nančią vasarą 
dirbti tik 
per mėnesį

Dirbinių gi pagaminama ga-i lankyti jų susirinkimus, 
na daug. Nes kurie darbiniu- į kalbas ir pramogas. Tatai yra 
kai dirba po tris dienas, turi geriausia pirmoji darbininkui 
padaryt darbą ir už tuos, kurie mokykla: To nieks negali už- 
būna namie. į ginčyti; visi mato, jog kurie

Nors skubinimo sistema nuo, darbininkai priguli prie darbi- 
seniau yra šapose, bet dabar (ninkiškų organizacijų, aktyviai 
vis dar .daugiau priverčia dar-1 jose dirba ir lanko prakalbas 
bininkus skubėti. Fabrikam' bei masinius mitingus, tie yra 
tams tas išeina ant naudos, o1 gana toli pažengę-darbininkiŠ- 
darbininkams neša juo didesnę j kame supratime, ir abelname 
bedarbę. ! žinojime.

Kur nepažvelgsi, visur be-!

PORTLAND, MAINE

Darbininkas.

(Sovietų Sąjunga yra sargy- 
i boję savo rubežių, tai ne
reikia abejoti. Tas pats 

(Pranešimas sako, kad tokie 
Tortai budavojama netoli 
jPograničnos miesto.

Darbin. judėjimas čia pra
dėjo eiti po biskį pirmyn. Jau 
trys mėnesiai kaip susitvėrė 
Komunistų Partijos kuopelė, 
kur priklauso beveik vieni ame
rikonai. Per tą laiką turėjome ■ 
šešis masinius mitingus ir tris ■ 
demons tracijas. Kalbėtojai. 
buvo iš Bostono. Vieną drau- j 
gą kalbėtoją buvo ; 
bet greitai turėjo paleisti. Tu 
rime Bedarbių Tarybą jau 
400 narių. 1

Japonija Ginklu Palaiko 
Mandžuriją

CHANGCHUN. —Iš čia 
areštavę,, pranešama, kad Japonijos 

,,, kariuomenė “numalšinusi”rime Bedarbių larybą jau is i _AA . .
400 narių. Su Bedarbių Tary- vietinių gyventojų, 
ba tris sykius demonstruodami kurie negali pakęsti Japo- 
ėjome į miesto rotušę reikalau- nijos 
ti bedarbiams reguliarės pašaP priešinasi jos diktatoriams.: 
•pos po $lp per savaitę žmo- ‘ §jame “malšinime” dauge- j 

'* Bstast. i.;

Buržuazija, žinoma, nesutiko 
su tais reikalavimais; bet ati
darė bedarbiams*- ^istuves... ir 
pradėjo duoti šiek. tiek jiems 
valgyti; kai kam davė po pu
sę tono anglies, o dar kai kam 
po keturis dolerius, žinoma, 
tatai padarė, kad atitraukti be
darbius nuo mūsų; dabar gi 
vėl nebenori nieko duoti.

GAL PRAREGĖS

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA/CENTRO KOMITETO! 
ANTRASAI

A. P. L.
Pirmininkas F,

Corliss Sta.L
Vice pirm. K. Stašinskas,

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626

McKees Rocks. I’a
Iždininką* J. Yesadavičius, 

New Kensington. Pa.
Iždo Globėjai J--
G. Urbonas, 434 Library St.,
J. TT-Nonas,

Pittsburgh. Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.

A. P. L.

A.- ANTRAŠAI 
Rodgers, 
Pittsbugh,

1932 M.
212 Florien

Pa.
Box 655,

Woodwarad

. 538 3rd

1925 Harcums

st

Netf

Avė.

Avė.,

Braddock, 
Way, S.

Avė.,

Pa.
S.,

Čkėsy Neptfgulmingas 
Pašalpos KHubas 
FREEHOLD,1 N. J.

Pirmininkas — Herman Anson, R. 
j F.D. No. 2, Freehold, N. J.; Iždinin- 
1 kas—A. Jasiukevičius, No. 3, Free- 
j hold, N. J.; protokolų raštininkas— 
! John Urbelis, 40 Bowne Ave., Free

hold, N. J.; finansų raštininkas — 
Antony Glovkdus, Box 288 B. Jer-

I Fini (fašb J. ‘Pilkauskas, 7 Seymour 
Ave„ Wėst Hartford, Conn.

Ižd. A1. Klima's, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 

į Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 
i 288 Maple Ave.
; Draugystės susirinkimai atsibūna 
į kas antrą ketvęrgą kiekvieno mėne- 
i šio, Labor, Lyceum svetainėje, 29 
j Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
i vai. vakare.
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PITTSBURGH!) IR
PRIEŠFAŠISTINIS

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite

A. FINANSŲ SEKRETORIŲ | 
ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
P. Franckevich, 3409 W. Carson St. Corliss I
Sta., Pitsburgh, Pa.
3—P. Saduliene, 108 Cress St., Carnegie, j 

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

5— M. Paulavičiene, 123 E. Monroe St., I
McAdoo, Pa.

6— S. Telksnis.
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas,, 3121 Elroy Ave., 
wood, Pa.

8— W. Stačinskas, ,2310 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

9— J. Yasadaviče, 538—3rd Ave.,
Kensington. Pa.

10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., 
Heights, Ill.

11— Anna Adomaitis, 
gahela. Pa.

12— John Kinder!*, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa.

14— Geo. Urbonas, 434
* dock. Pa.

15— P. Kavalliauskas, 300 
Pa.

16— J. tileika. 142 Pine St.,
17— K. Levine, 242 Penn 

Turtle Creek, Pa.
19— J.

W.
20— L.
22—P.

N.
24—P.

Avė.

123 E. Monroe

7709 Aborden Avė. |

Brent. ;

S. 8 I

Pirm. S. Ivanauskas.
Ave., Wilmerding,

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

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

Ižd. J. Gatavbckas, 109 Cress St.,
Carnegie, Pa.

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

414

Tt'Ioterų 
Pašelpinč Draugyste Birute 

MONTELLO. MASS.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

i Clark PI.
i Iždininkas
i Clark PI.

Nut. Sekr.
! Pine St.
! Firi. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton Št.

j I Iždo Globėjas P. Kalniotienė,
i 144 So. Park St., II Iždo Glcbėjas

Pinkevičius, 121

o

O

O

V.

B.

Paulauskas,

Barkauskas

228

255
O

O

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

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

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties

Telefonas: Evergreen 2-9015

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

n
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n
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o
n
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n
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Chicago j 

1039 —4th St., Monon- i 

439 Maplewood Ave., 

42, Rices Landing, 

Library St., Brad- 

Todd St., Aliquippa, 

__  Z'-., Nanticoe. Pa. ■ 
Penn Ave. Extension, I 

Preikšą, P. O. Box 201, Minden, į 
Va.
Mansis, P. O. Box 65,_ Slovan, Pa. , 
Cibulskis, 
Y.
Sodeikis, 

Youngstown,
25— J. Diclininkaitis, 

Io. N. Y.
26— J. Sotis,

ville. ___
L. __________ .
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal 

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

ton. Ill.
i 32—L. Tilvik, 38 N. 7(h St.. Easton, 
! 33—A. B. Shatkus, 1256 Scribner 

Grand Rapids, Mich.
i 34—J. Audiejaitis, I’. O. Box 113 

ton. Ill.
i 35—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

711 W. Poplar St.

P. O. Box 568,

St., West 

Ave., Col- 
St., Akron, j 

400, Benld,

šeimininkavimą ir i

D.

VALDYBOS ADRESAI:
New’' Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.

Vice-pirm. O. TursRienė. 79 Vine St. 
Prot. rast. T. Zizen. 673 N. Main St., 
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervale St.
M. PoIhus, 184 Ames St. 

88 Vine St.
Mass.

v.
M.

Baronienė, 
Duobienė. 
Bartkienė, 

Ligonių Rašt. 
Maršalka J.; Šimanskienė. 

Visos gyvena Monteilo,

Šileika, 
Levine,

70-42

1324 
Ohio.

41

Link Ct., Maspcth,

Powersdale Avė.,

Buffa-Eckert St.,

221 E. Mahanoy Avė.,
____ Pa.

27—Motiejus Batutis, Box 21, Wilsonville, Ill.
Ccn-

Girard-

Ben-

Pa
Avė.

Koyal-

Shamo-
kin, Pa.

I 3G-i-A1ox Keršis, 
burg, Ill.

| 37-4-1.. Aimanas, 
i Shannon, Pa.

38— M. Tamulienė, 
Frankfort. III.

39— Tony Zedolek, 
linsville. Ill.

40— Anna Kirtiklis, 
Ohio.

41— J. Guziavičienė, P. O. Box 
III.

42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 
III.

43— M. LingeviČienė, 424 Fordney Ave., 
Saginaw, Mich.

1 44—M. Ažuklenė, P. O. Box 426, Zeigler, III. | 
1 45-—M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, i 
' Pa.
i 46—J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, i 

Ind.
! 47—J. K. Alvina*. 2322 

troit, Mich.
48—Ant. Malinauskas, P.

I ersville. Pa.
‘. Matulevičius. 279 

' Brooklyn, N. Y.
‘ . Adomaitis, 420 Pressly St., N.

| Pittsburgh, Pa.
Maslavec.kas, | 69 S: 

| Wilkes-Bari#,. Pa. , į. •
' ' ‘ 2545

102 E. 4th

514 Autumn

1388 Andru*

' sužeista. j 49- a.

Pirmiaus Japonija nuga- i 5o-ch° 
Įėjo armiją, o dabar jauLi-iį. 
atėjo eilė darbininkų, kurie I 5Ž—Antaninu MiįiiižieAv!1 
iv. , . . • Chicago. »Tt. 'kenčia nuo svetimo irrtpe- 
rializmb.f O išdavikai iš 
Kuomintango . ruošiasi ka
riauti ‘ ną su tikrais prie
šais, bet į dar gelbsti sveti
miems inįperialistams. Kuo- 
mintango? valdžia kariauja 
prieš Clpių Sovietų vald
žią, o n$ prieš Japoniją.

53— J. Gud’šauskas, 
Pa.

54— Geo. Braknis, 
Pontiac. Mich.

i 55—V. Bionskis, 
ington. Pa.

: 56—V. Glaubicus, 316 
Wilkes-Barre. Pa.

| 57—John Norkus, 351 
ton, Pa.

| 58—J. N. Valanchausky, 
Brighton. Mass-

970

Harris-

Castle

Scotten Avė., De-

O.

LIETUVOS SŪNŲ KR DUKTERŲ 
DRAUCVStTĖS NAUJOS VALDY

BOS. 1931 M. ADRESAI. 
LOWELL. MASS.

Pirm. - A. Palubinskas
Belle Grove, Tlox 108, Dracut, Mass. 

Vicę-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mass. 

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Central St.. 

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St.

Kasos globėjai: J. Karsonaš , 42
I Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha- 
I pel St. .
i Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno menesio antrą nedeldienį, 
2-rą vai, po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St.' Lowell, Mass.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ.

MOLINE. ILL.

IR

Box 216, Mtn- |

So. 5th Street |
I

S. I

Empire St., i

W. 43rd St. i

St., Tamaqua, I 

bake Dr., :
Wash- '

437 Elm

222 Crystal

Alson Ave.,

George A Ve.,. N. End,

Ferdinand St., Scran-

11 Bigelow St.,

Pirm.
Pirm.

LONDONAS. — Čia pra
sidėjo Neprigulmingosios 
Darbo Partijos suvažiavi
mas. Vienas jos vadas, bu
vęs parlamento narys, Fen-i 
nėr Brockway, pareiškė se
kamai: “Mūsų politika turi 
tapti revoliucinė, vieton re- 
formistinės.
• Tas pats buvęs ministeris 
pareiškė, kad Anglijos Dar
bo Partijoj auga vadais ne
pasitikėjimas. Jisai atvirai i šiasi pulti Sovietų Sąjun- 
pasako, jog tūli vadai “dau- gą. Keli pranešimai iš To- 
giau gauna iš judėjimo, ne- kyo ir kitų šaltinių, aiškiai 
gu jam duoda.” Tokie “va-j nurodo, kad Japonijos ka
dai” daugiau žiūri savo ka-Įrininkai reikalauja karo su 
rjeros, negu darbininkų j u- i Sovietų Sąjunga. Rygos 
dėjimo. 'pranešimaiskelbia,kadSo-

Bet ir šitas ponas dar ne- vietų Sąjungos traktorių 
labai toli mato. Jis prade- j fabrikas, jau “gamina, gink- 
jo kalbėt “kairiau” tik tub"-liūs”. Tai yra melas, paga- 
met, kai neteko parlamente mintas provokacijos tiks- 
vietos

Nauji Sukilimai Prieš 
Japoniją

oJrr'

120

Pra-

Avė. T.

o.ir

Žeguni*,

St. ;

ii

užsisakyt “Balsą.” :

įmani

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

gyslų ir są- 
bc operaci- 

kitas ligas.

1414 Turner
718 Richmond

Avė. 
St.

Žiuri*.
Eleventh 

Garbanauskaa, 

kiekvieno 
i namo,

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

A. Lujus, F.
B. ShatkuB.
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KAINA AMERIKOJE:
....................... $1.50

menesiams . . .86
.05

H

-

I

S

I

i

naviino

Bell Phone, Poplar 7545

|'-f

j

5 
is

J. Krakausltąs, 300 First St.
Organo Sekr. V. K. Sheralis, 

So.' Park St.
Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 
Aušros Draugijos susirinkimai 

i įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie- 
i no men., L. L. svetainėj, 269-73 
I Second St., Elizabeth, N.
1 džia K-ta. vai. Vakare, 
j Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth
Grušiūtė. 1307 Davi* Ava. 

' Ligonių Lankytojai: 
Tg. Ružinakas,

1 Vilkuvienė, 
Trustisai:

T. Raaikas,
Jasaitis, A.

Rcvizijo- komiai.ia:
A. Senkus, V. Vaienta, M. 

'Salės valytojas—F. Žegunia, 515 
Salės parandavotojaB — A, 

1108 Elizabeth Ave. / 
Di'uugijos susirinkimai įvyksta 1

I mėnesio antrų utarninkų savam
I 1057-63 Hamilton Avo.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K.' Yuška, 325—4th Avė., 

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— ]

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucęnskas, 1552—10th | 

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

Avė., Moline, 111.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Avė., E. Moline/ III.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St. ( 

& 5th Avė.; Moline, III.
Maršalka J. Kairiu, 2435-r-33rd St.. , 

Moline, III ‘ ■ i

M O- |

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

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

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kai

ISTAS
SV.- ROKO DRAUGIJA 

Montello, Mass.

VIENINTŪLŪ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

Išardymas, autnisyinas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir plana automobilio; mokinama dienomis ir i-akarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra Žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS. B- J- VAITKUNAS 4r kiti 
Leidimų (License) ir Diplomų g\a rantuojame už mažą užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašyinas į mokyklų kiekvieną dieną npo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro.; .Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

* Telephone, Algonquin 4-4049

ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 . IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.KOJŲ SPEŲI
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
?as, patinimus, 
narių įdegimus 
jos taipgi ir 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

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

Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxoh St. 
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxop St. 
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale 

St.; S.’ Maėiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų seredų, 7-tų vai. vakare. Lietuvių 
Tautiškam Name.

Pirm.
Pirm.

St.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer 
sey valstijose

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

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičla, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripini*.

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. VentilSuski*, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškini*,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle 

B. Zdąnavičia, 11 Glendale St., J. 
vičia, 86 Webster St.
Maršalką A. Barkauskas.
102 Ilantington St.
Visi Montell. Mas*.

LIETUVIS GRABORIUS
1439 South 2nd Street

w. kainą,D.L.K.K. DRAUGIJA s.

19
Pirm.

Avė.

Avė.

Avė.1212 Solvay

lais.
Ave.

Karo Pavojus Artėja st.
Philadelphia

ROUND TRIP

w.
w.Rast. 128

Lukaitis, 591 Ave. A

M. Panelis,

P. Janiūnas,

E. 19 th St.

E. 17th St.

Wood. Ave.

19

35

Ave., 
Bale-

Kasos Globėjai: 
L. Barkienč,MlCH.

1931 m.:

One Way
2.00

patan-
ir už

DETROIT, 
VALDYBA

J. Liubertas, 

pagclbininkas, M. 

rast.

9534 Russell St. 
kas ketvirtų ncdel- 

2 vai. po pietų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

&
&

St. 
175

st., 
st. 
st.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417žemą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

7715 Dayton

4177 Ashland 
Biršcnas,
G388 Sparta

P. Gyvis.
7148 Mac. Kcnzio

4689 Brandon

Norintieji ge
riausio

&
&

16th

19 th

16th

Wood Ave.

13

1802 S.

Draugija susirinkimus laiko kiekvienų pir- 
I mų seredų mėnesio, 7:30 vai, vakare, po 
1 numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin

den, N. J.

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 25 ir Vernor Highway.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

m
1108 Elizabeth Ave.

1131 Walker Ave.

Avė.

Avė. ■

ir W. Biliutė.

Maršalka K. Meškauskas,

Visi iš Linden, N. J.

seredą mėnesio, 7:30

HMH

‘ I

Pirm.

Nutarimų

Turto rašt. J. Overaitis,

Iždininkas A. Vogčia,

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantarienč,

O. Zigmuntienė,

i ■ h . hh imi'

TOKYO. —Japonijos val
džia paskelbė, kad Sovietų 
Sąjungos darosi fortus prie 
Mandžurijos ir Sibiro rube- 
žiaus, kad galėtų sulaikyti 
Japonijos puolimą, prie ku
rio jinai dabar labai smar
kiai ruošiasi ir siunčia savo 
armijas prie Sovietų Są
jungos rubežiaūs.

Veikiausia dar šiuos pas
katos Japonija skelbia pro
vokacijos tikslais, bet kad

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALP1NĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J. 
VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. Tratulis, <
201 W.

Prot. Rašt- K- Slriupaitis,

Fin. Rašt. M. Andrunaitč,

Iždininkas J. Užkutenąs,
1501

MAN DŽU RIJA.—-Vėl gau
ta naujų pranešimų, kad 

; darbininkų masės sukyla 
prieš Japonijos imperialis- 

I tus, 
ikauja Mandžurijoj. 
J pačiu laiku Japonija

kurie dabar šeiminin- 
Tuo 
r u o-

HOURLY
EXPRESS 
SERVICE

BALTIMORE 
BOSTON 
WASHINGTON 
RICHMOND _ 
PITTSBURGH 
DETROIT ___
CHICAGO ___
ALBANY and TROY

ROUND TRIP ___
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31.1 SI., CHIcicertng 4-180#

__$4.00 
__ 3.00 
__ 4.75 
— 7.50 
__ 8.00 
—13.50 
—17.00 
—_ 4.00 
—_ 5.00

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK< 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich. 
, VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margi*, 
1323 Muskegon 

Vice-Plrmininkas—A. Kareckan,
730 Nason 

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

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas,
Iždininkas—A. Daukšas,

Valdybą 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.

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

Prot. rast. J. Kazlauskas, 481 Hud
son St.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu'ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienath 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

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

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

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

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

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALPYĘi\

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th 
Pirm, pagelb.

• 24th St.
Prot.

49th St.
Fin. Rašt. A.
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M. Višniauskiene, 9 W. 15th< 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršąlka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.
seyville Rd.

Ant Šįn Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
Urd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd &eCatharine 
923 Soūfh 3rd 
12.15 South 2nd 
Franklin & Vine

Graborius-Undertaker
Išbaramuoju ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geresnio . 
tarnavimo ir už Žemų kainų nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

ant 
pa-

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.
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VIETINES ŽINIOS
Ką Pasakys Dr. Kaškiaučius ir Drg. Undžienė?

Jūrų Darbininkų
sek-

Tiek 
kad 

kaip 
dar

priešinimą tegalima bus ap
gint jų gyvybę. Tai kovai va
dovauja T.„D. Apsigynimas.

Daktaras J. J. Kaškiaučius j po pietų, kalbės ir drg. M. 
aiškins daugumai rūpimiausią į Undžienė, ką tik sugrįžus iš 
dalyką—kodėl žmonės pirm. Sovietų Sąjungos, kur jinai 
laiko pasensta ir miršta. Pla-J gyveno ištisus penkis metus, 
tų jo atsakymą į tą klausimą j Ką tai reiškia? Tai reiškia, 
girdėsite ateinantį sekmadienį, kad drg. Undžienė turėjo pro- 

3 d., i gos pažinti ir pažino Sovietų 
Dr. respublikos gyvenimą giliau ir 

Kaškiaučius yra pirmas iš Am- plačiau, negu kokis kitas kal- 
erikošr lietuvių daktarų, kuris bėtojas, kurį tik kada girdė- 
atidaro plačioms minioms, taip'jote kalbant apie tą darbinin- 

sekretų kų valdomą ir budavojamą ša- 
Atėję pasiklausyt jos pra

kalbos, tuo būdu, girdėsite 
kalbant geriausią žinovę to 
klausimo.

šias prakalbas rengia Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj Pirmas Rajonas — 
dabar, mat, yra tos organiza
cijos vajaus mėnuo. Todėl 
drg. Undžienė ypač kreips do- 
mę į moterų ir vaikų padėtį 
Sovietų Sąjungoj. Girdėsite, 
ką darbininkei moteriai ir jos 
vaikams atnešė sovietinė tvar
ka. Tai naujas gyvenimas ne 
tik vyrams darbininkams, bet 
labiausia darbininkėms mote- 

Į rims ir vaikams.
Po prakalbų bus atsakinėja-. 

Imi klausimai kuriuos galės p
J • 1 • • v 1

balandžio (apriliaus)
“Laisvės” svetainėje.

sakant, medicinos 
skrynutę. Tą žinojimą kitiilį. 
daktarai laiko privatiška nuo
savybe. čia man prisimena 
laikraštukas P e n n sylvanijos 
Universiteto medicinos studen
tų, kuris, be kitko, mokino, 
kaip daryt biznį, kada jie taps 
daktarais. Sako, neaiškinkite 
žmogui, ką mokslas skelbia 
apie jo ligą ir gydymą. Žmo
gus užmoka jums tiktai už lai
ką, kurį jūs praleidžiate, jam 
patarnaudami, kaipo gydyto
jai; ir jis neturi teisės gauti iš 
jūsų mokslą, kuris daktarui 
brangiai kaštuoja. Pasakei li
goniui, kad tu “persisaldei,” 
kad “vėjas pagavo,” ar pana-' 
šiai,—ir tegul jis sau žinosi, i

Tai tokia bizniškų daktarų į 
filosofija.

Daktaras Kaškiaučius atme-į kiekvienas statyti, kaip iš po- 
ta tą mulkinantį, buržuazinį/litikos, taip iš sveikatos srities, 
supratimą apie gydymo profe- O nėra abejonės, kad jau iš
siją. Jis savo prakalbose 
žmonėms pasako apie sveika
tos ir gyvybės reikalus viską, 
kiek tiktai yra pasiekęs nau- 
joviškiausias mokslas.

Tose pačiose prakalbose, 
kurios prasidės 4-tą valandą

pačių prakalbų gims eibė klau
simų. Todėl aišku, jog daly
vauti tose prakalbose tai reikš 
interesingiausiai ir naudin
giausiai praleisti porą trejetą 
valandų laiko.

K. R.

Bjauriausia Prigavystė ir Šnipinėjimas po Be
darbių Šelpimo Priedanga

Komite- 
Harbord, 

Woods, 
bankinin-

Politikierių ir kapitalistų or
ganizuojami “blokų šelpimo 
komitetai” neva bedarbiams 
gelbėti yra šlykščiausią jų 
gudrybė prieš bedarbius ir 
dirbančius darbininkus.

Kai kurie darbininkai klai
dingai mano, būk bile bedar
bis gaus pašalpos iš pinigų, 
kurie bus surenkami iš darbi
ninkų tame bloke. Taip ma
nyt yra didelė klaida ir pri- 
sigaųdinėjimas. Iš bloko dar
bininkų išveržiami pinigai bus 
siunčiami į tų grafterių cent
rą: Emergency Unemployment 
Relief Committee, 29 Broad- 

'way, New York, šio komite
to išleisti patvarkymai už
draudžia šelpti bedarbių šei
mynas iš pinigų, kurie išplė
šiami iš darbininkų tame pa
čiame bloke. Pašalpas skirs
tys tiktai centralinis komite
tas. Sušelpt iš jo gaus tik 
tie, kuriuos komiteto ponai pri
pažins “tinkamais.” 
te gi sėdi generolas 
pulkininkas Arthur 
pagarsėjęs fašistas,
kai Harriman, George Baker, 
augšti valdininkai, episkopalų 
kunigas Fosdick ir k t.

Blokai padalinami į distrik- 
tus. Į distriktų pirmininkus 
yra atydžiai parenkami tik in- , 
teligentai ir biznieriai, turinti 
geras įplaukas, kaip kad rei
kalauja komiteto patvarky
mas. Be to, jiems bus dar 
apmokama už tą jų “labdarin
gą” veikimą.

Apdraudos kompanijų agen- 
, tams, “tinkamiems” raštinių 

tarnautojams, valdininkėliams, 
pasekmingiems “seilsmanams” 
yra įsakyta “liuosu noru” 
vaikščiot po paskirtus jiems 
blokus ir kaulyt iš darbininkų 
reguliares duokles būk tai į 
bedarbių šelpimo fondą. Jei
gu kuris darbininkas neduotų, 
tai bus leista suprast, kad jis 
gali prarast darbą. Nes tie 
feikeriški “šelpėjai” yra tam
priausiai susirišę su darbda
viais.

Vasario 5 d. išleistas Em
ergency Unemployment Relief 
Komiteto patvarkymas įsako 
savo agentams-kolektoriams 
padaryt pilną surašą kiekvie-
no gyventojo kožname bloke 

f T jeigu jis pats ko nepasisako, 
tai sužinot apie jį iš jo. kai
mynų. Sykiu su tuom New 
Yorko policijos komisionierius 
Mulrooney paliepia į surašys

NEW YORK.—Pereitą 
madienį jūriniai darbininkai 
turėjo masinį mitingą; nutarė 
remti Pasaulinį Jūrinių Dar
bininkų Kongresą, kuris atsi
darys geg. 20 d., Hamburge, 
Vokietijoj. Priėmė rezoliuci
ją, kurioj pasižada teikti fi
nansinės paspirties tarptauti
niam kongresui jūrininkų, lai- 
vakrovių ir kitų jūrinių darbi
ninkų, Jr darbuotis, kad suda
ryt stambią amerikinę delega
ciją į tą kpngresą.

Tarptautinė jūrininkų orga
nizacija yra vienas iš svar
biausių priemonių prieš impe
rialistinį karą ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą. Tą gerai 
suprato newyorkiniai jūrinin
kai ir laivakroviai, dalyvavu
sieji masiniame mitinge.

Balandžio 1 d. vakare, Irv
ing Plaza svetainėje, kampas 
15th St. ir Irving Place, bus 
tarptautinė jūrinių darbininkų 
pramoga. Lietuviai, ypač do
kininkai, turėtų skaitlingai su
eiti ir suvažiuoti į tą parengi
mą su jo smagia programa 
draugiška atmosfera.

algos išviso.
pė,” nežiūrint, 

gyveno ir tebegyvena, 
milionierius. Ar • reikia 
aiškesnio grafto? Ne veltui
Flynn kietai laiko prikandęs 
savo liežuvį, neatsakinėja į 
klausimus net buržuazinei 
Seabury tyrinėjamajai komisi
jai.

A.L.D.L.D. 1-mos Kuopos
Susirinkimas Kovo 31 d.

Svarbus Kriaučių 
Susirinkimas

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

Kriaučiai, dalyvaukite susi-
Amerikos Lietuvių Darbiniu-j rinkime, nes yra svarbių reika- 

kų Literatūros Draugijos pir- lų aptarti. Dirbtuvių pirminin- 
mos kuopos susirinkimas įvyk- kai, praneškite darbininkams 
sta šį ketvirtadienį, kovo 31 apie naują susirinkimų vietą.

praneškite darbininkams

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos Vajus

d., 8-tą vai. vakare, “Laisvės” ; 
svetainėje. Visi nariai turi > 
dalyvaut. Be kitų svarbių rei
kalų, yra laiškas nuo, Centro 
ir paraginimas prisidėti prie 
Pirmosios Gegužės prieškari
nių demonstracijų priruošia
mojo darbo.

K. D., Sekr.

j Fosteris Kalbės 
Brighton Beachiuj

ir

NEW YORK. — Balandžio 
1 d. oficialiai prasideda vajus 
už gavimą daugiau narių į 
Darbo Unijų Vienybės Lygą 
šiame distrikte. Tuo tikslu 
bus rengiama masiniai mitin
gai ir organizaciniai susirinki
mai. Nors šiemet iki šiol dar 
nebuvo oficialio vajaus gavi
mui naujų Lygai narių, bet 
per du pirmuosius mėnesius 
gauta jau 2417 naujų lygie- 
čių, daugiausia iš siuvėjų, pas
kui iš statybos darbininkų,

■ liau iš šiaučių; mažiausia 
iš spaustuvių darbininkų.

Įtraukt visus tuos, kurie stoja 
už bedarbių apdraudos Įsta
tymą arba pritaria organiza
vimui Bedarbių Tarybų. O į 
komunistinius darbininkus, su
prantama, bus daugiausia 
kreipiama “domės.”

Taigi su prigavinga labda
rybe sykiu eina ir nuodug
niausias fašistinis darbininkų 
šnipinėjimas, kokis tik kada 
buvo šioj šalyj.

Bet tai nereiškia, kad dar
bininkai turėtų liktis bespė- 
kiais. Jie turi organizuotis į 
Bedarbių Tarybas, į bedarbių 
blokų komitetus, vadovauja
mus klasinių darbininkų. Prie 
gero pasidarbavimo, galima 
niekais paversti šnipiškus ir 
raketieriškus planus kapitalis
tų ir jų politikierių; neduot 
jiems nei cento, o plačiausiai 
paskleisi bedarbių ir dirban
čiųjų organizaciją, kovą už 
ūmią visiems bedarbiams pa
ramą iš vietinės valdžjos ir 
kapitalistų iždų ir kampaniją 
už visuotiną socialės apdrau
dos įstatymą.

“Piliečiu” Pasiūlymas Prieš 
Miesto Darbininkus

NEW YORK.—Didelė dau- 
guma miesto darbininkų, dai- 

vlydžių, gatvių valytojų ir kt., 
vidutiniai teuždirba nuo $600 
iki $1,800 per metus, jeigu 
nuolatiniai dirba, kaip pripa
žįsta pats New Yorko majoras 
Walkeris. Bet visokių buržu- 
jinių piliečių organizacijos 
reikalauja, vardan bedarbės, 
dar jiems nukirst 10 iki 12 
nuošimčių uždarbio.

Plėšiko Patarimas 
Bedarbiui

K. Jankaitis

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVE”

to- 
gi

gink-
Max

BROOKLYN. — Du 
luoti plėšikai, įėję į 
Greefnbergof vaistinę, 374 — 
9th .St., liėpė iškelti rankas 
augštyn savininkui, jo tarnau
tojui ir dviem kostumeriams. 
Tuo tarpu iš telefono būdelės 
išėjo italas bedarbis Salvatore 
Guglielmo. Plėšikai ir jam pa
liepė: “Rankas augštyn!” Be
darbis pradėjo aiškintis, kad 
jis nieko neturi, nes senai jau 
nedirba. Vienas plėšikas į tai 
jam atsakė:

“Aš irgi buvau be darbo. 
Ilgas laikas praėjo, kol aš ga
vau šį revolverį iš policmano. 
Taigi ir tu gauk revolverį, o 
su juomi pasidarysi šiek tiek 
pinigų.”

Plėšikai iš ‘vaistinėš išsine
šė $250 ir pabėgo automobi
liu.

Taip bedarbė ir bedarbių 
apleidimas iš kapitalistų ir 
valdžios pusės auklėja krimi- 
nalizmą. O plėšikai, kaip ma
tome, gauna savo amatui gin
klus net iš pačios policijos.

Komisionieriaus “Taupumas”
NEW YORK. — Per ketu

riolika metų “susitaupė” 
$647,000 valdininkas Wm. J. 
Flynn, Bronxo viešųjų darbų 
komisionierius; tai yra dau
giau > kaip po 46 tūkstančius 
dolerių per metus1 gryno “su- 
taupymo,” arba kelis kartus 
daugiau, negu jis per tą laiką

ATEINANTIS NEW MASSES z

PAVASARINIS BALIUS
TAI BUS KOSTIUMŲ BALIUS

ĮVYKS PĖTNYČIOJE

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

Vernon Andrade’s Renaissance Orchestra
Puikiausias laiko praleidimas bus čia

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

63 West 15th St., New York City

Drg. Wm. Z. Foster šį penk
tadienį vakare kalbės, apie 
Scottsboro negrų jaunuolių 

.bylą, Brighton Beach’iuje, 
3034 Ocean Parkway. Sulig 
Alabamos augščiausio teismo 
nuosprendžio, septyni iš jų tu
ri būt sudeginti elektros kė
dėje gegužės 13 d. Tik per 
didelį masinį darbininkų pasi-

Į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai i 
į Dovanom ar patys sau norėda-1 
imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- f 
i nokite, kad pas mane 
Į sipirksite. 

J įvairūs 
I RODŽIAI 
į JAUSTOS 
1UŽ PRIEINAMA 
į KAINĄ

pigiau nu

LAIK-
NAU-

MADOS

SUSIRINKIMAI

j Taipgi taisau visokius laikrod- 
I žius ir kitus papuošalų daiktus, 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
| stengsiuosi pilnai patenkinti.
I Williamsburgiečiams, kuriems 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
į daiktus, palikite “Laisves” ofise, 
s Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-

BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 1-mos kuopos mėnesi

nis susirinkimas ‘įvyks ketvergo va
kare, 31 kovo (March), “Laisvės” 
svetainėje. Pradžia 8-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime, peš turime daug 
svarbių dalykų apatarti.

Kuopos Valdyba.
(76-77)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

bertaininis susirinkimas įvyks penk
tadienį, 1 d. balandžio (April), 1932, 
Kliubo name, 80 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Bertaininis susirinki
mas yra jaukiamas kaipo ekstra, nes
yra daug dalykų apkalbėjimui, tad 
visi Kliubo nariai būtinai turite da-, 
lyvautį, jame, ir kurių užsjlikę mo- | 
kestys, tai būtinai turite užsimokėti, I 

heliktumėt suspenduoti laike li-
Sekr. A. Deikus.

(76-77)

kad 
gos.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Komfrakcijos susirin

kimas įvyks sekantį šeštadienį, 
“Laisvės” svetainėje, pradžia 
7-tą vai. vakare. Visi Kom
partijos nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS VIRĖJAS f
REIKALINGAS vyras arba 

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

(75-77)

IŠRANDA VOJIMAI
P A S I R A N D A.VO JA grąžus 

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

(75-77)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA trijų augštų, 

trijų šeimynų, mūrinis na- 
maš, rezidencijų butas, suside
dantis iš 17 kambarių, visi švie
sūs. Ridgewoodo srityje, trys 
blokai nuo elevatorio arti sub
way ir gatvekarių, lengvai su
siekiama su publiškomis įstai
gomis, mokyklomis ir viskuom, 
kas reikalinga. Įnešimas $1,- 
500, kaina $12,500. Kreipkitės 
per telefoną He. 3-2954, He. 3- 
6351.

(75-77)

£ARSIDUOiDA Jewelry Storas. Biz
nis išdirbtas per 1.0 metų. Len

gvai gyvenimą galima padaryti. Sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. Par
duos labai pigiai, ,kad ir ant lengvo 
išmokėjimo. Reikia mokėti taisyti 
laikrodėlius, o jei nė, tai aš pamo
kinsiu už dyką, tą kuris |>erka Jitorą. 
Nepraleiskite gerą progą, atvažiuoki
te ir persitikrinkite.

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

| kėsite “Laisvėje-, 
f 
I ■ 
I R

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

Tarpe 127 ir J 28 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: 8taggz 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte ild 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15e

Tai
LIETUVIŲ 

ISDIRBYSTfiS
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami . 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
• j Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC. 
(BIELA U SK AS) 
G R A B O R I U S 

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM iŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčiržkinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chronitkas vyrų ir 

moterų linas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraujo ir ilapumo. 

DR. MEER
156 W. 44th St., Room S02 

New York, N. Y.
Valandos Priimimoi 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n u rti e r i u 
512 Marion St., 
kaniP- Broad- 

W, way, Chauncey 
fife NpfeM* Street stotis 

'BBl Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 

studija daug 
kc r'a u ir en gta> todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Štagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y,

402 Metropolitan Avenue
(Art| Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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